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El llibre electrònic treu el cap
P

Kindle, el llibre electrònic d’Amazon, està triomfant
als Estats Units. A Catalunya, les llibreries Happy Books són les primeres que han posat a la venda llibres
electrònics.

rimer van ser els MP3 i els DVD’s portàtils. Ara la tecnologia també absorbirà
de ple el mon de la literatura. Els primers
llibres electrònics ja han començat a aparèixer al mercat. Un llibre electrònic és un
petit dispositiu, de la mida de mig foli DINA4, preparat per a emmagatzemar fins a 300
llibres en format digital, adaptats per a ser
ben llegits en aquest dispositiu. Avui dia,
amb la nova generació de telèfons com els
Iphone, d’Apple, la Blackberry, de RIM, o en
d’altres dispositius amb pantalles grans, és
fàcil poder llegir textos llargs malgrat que
les dimensions de la lletra o el format no ho
acaben de fer del tot còmode. El llibre electrònic vol reproduir el format llibre, malgrat
que un dels desavantatges que se li poden
trobar és el fet d’haver de romandre davant
d’una pantalla, per si en el dia a dia no n’hi
hagués prou entre ordinadors i televisors.
Un dels primers models de llibre electrònic
és el Kindle, desenvolupat pel portal Amazon.com, una gran llibreria virtual. Aquest
aparell permetrà la descàrrega, a través de
Wi-Fi, dels llibres electrònics (ebooks) com-

prats a través d’aquest portal. De la mateixa
manera que no és necessari comprar música
en format CD, sinó que es pot comprar legalment una cançó en concret per Internet
a un reduït preu, amb els llibres es pretén
que passi el mateix. La pirateria i la preocupació pels drets intel·lectuals d’aquestes
obres tornaran a estar a l’ordre del dia. D’això, el sector editorial n’és reticent, malgrat
que existeixen formes legals per distribuir
aquestes obres per Internet amb un cost
menor que un llibre. Amazon fixava un cost
de 10$ per una obra nova i 2$ per una de
clàssica.
És, fins a cert punt, agradable tenir prestatges plens de llibres per llegir, fullejar,
amb pàgines guixades i als que algun dia
se’ls ha de treure la pols. Els llibres digitals
permetran reduir considerablement aquest
espai, al mateix temps que serà necessari
tallar menys arbres. La nova cultura digital
apunta cap aquí, cap a les lectures online per mantenir viu el fet de llegir. Que
per Sant Jordi puguin disminuir les vendes
de llibres, més enllà de la crisi, no voldrà
dir que el país estigui retrocedint culturalment. O, almenys, abans d’afirmar-ho caldrà
valorar si es llegeix més o menys a través
de la xarxa. |

el blog
http://www.bibliosantsadurni.blogspot.com/

L

a Biblioteca de Sant Sadurní va ser dels primers ens de
la vila en disposar d’una bitàcola a Internet, un lloc
on en primera persona s’expliquen fets viscuts, en aquest
cas, a la instal·lació del carrer Sant Pere. Segons l’arxiu
del bloc, la pàgina està a Internet des del febrer del 2007.
I de contingut no en falta: cada més detallen les novetats editorials que arriben a la Biblioteca Ramon Bosch de
Noya. Puntualment avisen de les activitats que acollirà la
Biblioteca, i posteriorment n’acostumen a penjar alguna
fotografia de l’acte amb un breu comentari. Fins i tot hi escriu en Boti Boti, la mascota, que recomana llibres per als
més menuts! També hi ha curiositats i és molt interessant
la columna dreta, amb totes les dades de la biblioteca, des
dels horaris, fins als serveis que ofereixen. Sabíeu que hi
ha més de 30.000 documents, una xifra que s’amplia cada
mes? Ah, un detall important: el bloc té una mitjana d’uns
10 posts al mes. Una bona regularitat. |

NOTA: Si tens un blog i vols que surti al Ressò, envia’ns un correu electrònic a ubss@ubss.org. La Unió de Botiguers no es
responsabilitza de les opinions dels blogs ni té perquè compartir-les.
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