
Ai, si LewisCarroll aixequés el cap...!Descobriria,
estupefacte, queno tots els seus lectorspassen les
pàgines, una auna, ambcompte, potser ajaguts al
llit, o sota l’ombrad’unarbre, seguint les aventures
de lapetitaAlícia.Que tampocnodobleguenel full
permarcarper onvan.Ni enfonsenels nassos al
paper, per aspirar l’essènciade lahistòria.

Carroll es trobaria que alguns lectors agitenun
artefacte, el capgiren, o arrosseguenambels dits
objectesper la pantalla per avançar en lahistòria
d’aquestanena, que s’esmunya travésdel caud’un
conill blancmisteriós ambun rellotgedebutxaca
i que acaba enunmón fantàstic pled’ous gegants
que canten i parlen, de reinesde corsunamica
agressives i de gats somrients amb tendència a
desaparèixer. L’Alícia i el país de lesmeravelles, del
1865, s’han tornat digitals.Noésque simplement
disposi d’unaversió electrònica, nimoltmenys.És
que les aventures i desventures ideadesperCarroll
s’hanexpandit, amplificat i enriquit. Integren text,
àudio, vídeos, imatges, es connectena les xarxes
socials i requereixenun lector actiu, disposat a
interactuar.

ComAlícia al país de lesmeravelles,molts altres
títols i autors s’hanembarcat els últims tempsen
elmóndels continguts per a tauletes. “Ofereix
unespossibilitats fantàstiquesquepermet als nens
descobrir lahistòria jugant”, opinaPilarínBayés,
creadoradepersonatges tanentranyables comen
Pitus, el nenmalalt al qual els seus amicsmunten
unzooper recaptar fons i quepugui viatjar a l’es-
trangerper curar-se.

Bayés, el 2012, coincidint que fa 70anys imig segle
queesdedica a la il·lustració, hadecidit passar el
llibreHistòria deCatalunya al format aplicació.
Els infants podenacolorir els dibuixos; escoltar la
història en català, castellà o anglès; fer unpuzlede
la SagradaFamília i, fins i tot, recrear la creacióde
la senyerautilitzant els dits, comGuifré el Pilós.
Els cincprimersdies quees vaposar a la vendaa
la botiga en líniad’Apple, va tenir nimésnimenys
que3.000descàrregues. D’aquests títols enriquits
ja espoden trobardesdenovel·lesfins a llibres
d’autoajuda,manuals de cuinao contes infantils.
Alguns les denominen simplement aplicacions,
d’altresappbooks; algunes editorials, comPenguin,
parlende llibres amplificats. I fins i tot hi haqui
s’hi refereix coma llibreshíbrids. Laqüestió és:
continuen sent llibres?

Mésenllà del llibrePerCarmenOspina,mànager

TextCristina Sáez

Contenen textos, vídeos, música... i estan
canviant lamanera de llegir. Ja no som
simples lectors passius perquè aquesta nova
generació de llibres –si se’ls pot anomenar
així– ens fan participar i interactuar perquè
avanci la història

dels que posseeixen tauleta
la utilitzen diàriament i li
dediquen unamitjana d’una
hora i35minuts. D’aquest
temps, el17% llegeixen un
llibre.

dels usuaris d’iPad els
agrada igual llegir en paper
que en el dispositiu.
A un23%,més en paper.
A un36%,més en tauleta.

Avui dia, les tauletes
representen un14%del
mercatmundial
d’informàtica, el doble
que els ‘netbooks’.

Apple preveu vendre aquest
any 50milions d’iPads
i es calcula que hi haurà
900milions de tauletes
almón el 2016.

77%
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14%

50milions
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Edat usuaris

32%més
de 50

22% tenen
entre 18 i 29

46% entre
30 i 49
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digital deRandomHouseMondadori, aquestes
aplicacions vanmés enllà i permetenunaexperi-
ènciade lecturamés rica, que estimula els sentits. I
tambépersonalitzada. “Pots tenir, per exemple, un
llibred’autoajudapermillorar la salutmental, que
incorpori tests i que, unavegadaels responguis, et
portin aunwebenel qual se t’aconselli pel que fa
adeterminats problemes”, afegeixSantosPalazzi,
directorde l’àreademassmarketdelGrupPlaneta.

Les aplicacions s’aprofitende la infinitat depos-
sibilitats d’interaccióqueofereixen les tauletes,
moltesmésque l’ordinador i quequalsevol altra
aplicació; per exemple, es pot balancejar el disposi-
tiuper jugar ambel contingut, o bufar-lo, outilitzar
diversosdits perpintaruna imatgeo avançar la
història. Integren, amés, ambsummafluïdesa,
vídeo, so, animacions, infografies,música.Ens
converteixenen lectors actius, encaraque, això sí,
senseperdre el plaerde la lectura tradicional: po-
der submergir-se i concentrar-se enallò queestem
llegint, cosaqueunweb, per exemple, noofereix.

“Etdóna lapossibilitat de llegir tradicionalment,
malgrat queelsmitjansdigitals hanobert altres
maneresde relacionar-se amb la lectura. I això és
molt important i potser sigui el que faci que tingui
un llarg recorregut adiferènciad’altres tecnologies
quehananat caient pel camí, comelCD-Rom”,
considera IgnasiRibas, al capdavantde l’àreade
comunicació interactivade laUniversitat Pompeu
Fabra. Si bédemoment les tauletesnohanarribat
a totes les llars, com la televisió, i l’ús no s’estén a
totes les generacions, les potencialitats de les tau-
letes i els seus atractius fanquealgunes editorials
ja s’hagin embarcat adesenvolupar aplicacionsper
a algunsdels seus títols, això sí... de formaprudent.
Unexemple són les guiesLonelyPlanet, delGrup
Planeta, en les quals la informació es trobageolo-
calitzada. Sensenecessitat d’estar connectat a in-
ternet, l’aplicació et diuonets i què tens al voltant,
ja sigui unmuseu, un restaurant ounhotel.

RandomHousedisposade l’aplicacióPan, del
fornerXavierBarriga (Turris): escull algunes re-
ceptes i incorpora vídeos enels quals explica com
fer-les.Amés, ofereix al lector lapossibilitat de, per
exemple, afegir ingredients de la recepta al carretó
d’anar a comprar. I fins i tot indica, gràcies aun
temporitzador, quan s’hade treure el padel forn.

Aplicacions infantilsEl terrenymés fèrtil, de
moment, pel que fa a les aplicacions, és l’infantil.
Potserperquè tenenmolts jocs, d’explorar i d’expe-
rimentar, i això als nens els encanta.Cromosoma,
experta enanimació, és darrerede títols comArru-
gues i tambéde la sèrie deLes tres bessones.

Recentment acabende llançarunparell de títols
d’aquestespopulars germanes enversió iPad. “El
valor afegit d’aquests llibres respecte als tradi-
cionals enpaper és queenaquests el nenhade
descobrir coses, se li desperta l’enginy”, considera
DanielMartínez, productor executiud’aquesta

empresa. “El nen–aportaQuicoDomingo, director
deproductesmòbils deMultiactiva–deixade
serunespectador, compot ser-hodavantuns
dibuixos animats a la tele odavantd’un llibrede
paper, i passa a interactuar amb lahistòria, bé sigui
tocant elements, omitjançantpetites activitats
dinsdel llibre, com ferunpuzle, pintar, dibuixar o
escriure”.

Novel·les interactives?Lesnovel·les deficció, en
canvi, sónfiguesd’unaltrepaner.AEspanya,
demoment, semblaquenoacabend’arrencar.
Malgrat quehihaunsquants títols, les editorials
esmantenenprudents quant a lanovel·la. Per
CarmenOspina, deRandomHouseMondadori,
“témés sentit aprofitar la funcionalitat de l’iPad
queprovard’enriquir lanovel·la, perquèno sempre
funciona i ésmolt costósde fer. Lesnovel·les pot-
ser requereixencanalsmés tradicionals”.

AlsEstatsUnits, hi hadiversos exemplesd’aplica-
cionsdeficció ambèxit.Unade lesmés conegudes
és lanovel·laA la carretera (1957), de JackKerouac,
undels clàssics de la literaturanord-americana
del segleXX.Lava escriure entre el 1948 i el 1951,
a partir dels viatges queva ferpelsEstatsUnits i
Mèxic, i quevancontribuir amitificar encaramés
la famosaRuta66.Mésdemig segledesprés conti-
nuavenentunes 100.000còpies anuals enpaper, a
les quals, a partir d’ara, caldrà sumar elsmilers de
descàrregues enaplicació.

La versióhíbridaqueha llançatPenguin incorpo-
ra el text de lanovel·la, però, amés amés,mapes
interactiusdels tres viatges quenodreixenel llibre
enriquits amb fotos i extractesdel diari, enregistra-
mentsdelmateix autor llegint passatgesdel llibre,
fotografies inèdites, comparacionsdelmanuscrit
original i de l’ediciófinal de lanovel·la, així com in-
formació i imatgesde l’anomenadageneracióBeat,
de la qual va serpilar imotor. I encaraque costa 17
dòlars, davant els tres o cincque, comamolt, solen
costar aquestes aplicacions, es ven, imolt.

Consummassiu?Noobstant això,malgrat l’èxit
d’aplicacions comaquestadeKerouac, és cert
que encarahande superardiversos reptesperquè
s’implantinde formageneralitzada.El primer,
essencial, és que les aplicacions aportin contingut
que sigui rellevantper al lector.Voldremqueens
interrompin la lecturad’unanovel·la històrica,
per exemple, ambglossaris de terminologia, amb
dibuixosdegalionso recreacionsdebatalles?O
preferiremendinsar-nos en lahistòria i simple-
ment llegir?

La segonaqüestió que cal resoldre sónels costos.
Feruna aplicació és car,més car queun llibre
electrònic. I les vendes encarano són suficients,
engeneral, per amortitzar la inversió. “Aramateix
–consideraDanielMartínez–nohihaunmodel de
negoci clar.A l’AppleStorehi hamilionsd’aplica-
cions i, o tensunabombacomAngrybirds,ono
recuperes la inversió”. I, en canvi, sónmolt econò-
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1, 2 i 3 Aplicació del forner
Xavier Barriga (Turris)
per enfornar a casa, amb
temporitzador inclòs

4 Versiómultimèdia del
clàssic infantil Els tres
porquets ideat per la
firma de productes digitals
Multiactiva
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te té a veure amb la guerra entreApple iAndroid.
De lamateixa formaqueocorria ambels vídeos
Beta iVHS, les editorials handedecidir si desen-
volupenunaaplicaciónomésper a iPad i deixen
fora els sistemesoperatiusdeBlackberry,Android
iWindows.O si fan totes les versionsde l’aplicació,
assumint els costos que això suposa.Cal sumar-hi
que cadavegadaque s’actualitzaun sistemaopera-
tiu, l’aplicacióquedaobsoleta i calmodificar-la.

I el quart i últimdesafiament és lanecessitat que es
generin codis propis delmitjà. IgnasiRibas, expert
en comunicació interactiva, compara el procés
de les tauletes amb lahistòria el cinema. “Si el cel-
luloide es va consolidar va serperquèera estable,
nohihavia canvis de format i teniamilers d’espec-
tadors a tot elmónquevanaprendre adiscernir
unapel·lícula bonad’unadolenta.

Amés, van començar a sorgir periodistes, crítics
de cinema, queescrivien ressenyes i opinions en
diaris i revistes especialitzades.Va ser així comes
vancomençar a crear els codis del cinema, queés
el que fapossible quehihagi negoci.”Només així,
creuRibas, les aplicacions espodranconsolidar i
nodesaparèixer, comhaocorregut amb tantes al-
tres tecnologies.RecordeuelCD-Rom, elminidisc,
o elHDDVD?

Llibres hiperconnectatsUndels avantatges que
tenenaquests llibreshíbrids és la connectivitat, el
fet que estanvinculats a les xarxes socials i creen
comunitat. Lamajoria d’aquests llibreshíbrids
permeten la creacióde clubsde lecturadinsde la
mateixa aplicació, en els quals la gentpotdonar
l’opinió, comentar algunaspectedel llibre, inter-
canviar receptes, consells, trucs; i fins i tot parlar
amb l’autor, fer-li preguntes, enviar-li les impres-
sions sobre el llibre.Amés, tots elsappbooks
incorporen lapossibilitat de vincular el contingut a
Facebook,Twitter i altres xarxes socials. “Pots, per
exemple, compartir un fragmentdel llibre ambels
amics, penjar-lo almurdeFacebookoenviaruna
recomanació. Les aplicacionsdonenmoltmés joc
viral i enspermetenarribar améspúblic”, assenya-
laCarmenOspina.

I comsemprequeapareixunnou format, sorgeix
lamateixapregunta: substituiran aquests llibres
als depaper?Els experts coincideixena assenyalar
quemolt possiblement, no.Queconviuran, comva
passar ambel cinema i el teatre, la tele i la ràdio.Hi
hauràqui continuarà llegint demanera tradicio-
nal, ja quegaudirande la immersióqueprodueix
unanovel·la, de la satisfacciódepassar les pàgines
físicament i novoldranveure interrompuda la
lecturaperunvídeod’una recreaciód’unabatalla.
Encanvi, d’altres optaranper aquest tipusd’híbrid,
potsernomésper a llibres queno sóndeficció, com
guiesdeviatge, omanuals de cuina.Opotser, en
funciódel tipusde lectura, optaremperun format
ounaltre. El quenocanviarà és el plaerde llegir,
encaraque, potser, hàgimd’aprendre a ser lectors
interactius.s

miquesper al comprador. Noudecadadeuaplica-
cions costenmenysde cinc euros.QuicoDomingo
assenyala que, amés, “una aplicacióqued’entrada
sigui depagamentno funciona.Hihad’haver ver-
sió gratuïtaperquè la gent volprovar-la primer”.
IgnasiRibas, professorde laUPF, opinadiferent.
Apuntaque “les aplicacions vanarreudelmón, per
la qual cosa és factible tenir preusbaixos.Amés, si
no éspossible fer rendible elmercat cultural amb
les aplicacions, que són fàcils de comprar i tenen
unpúblic objectiu global, llavors la culturamaino
serà rendible”.

Hiha alguns casosd’èxit, com l’aplicaciódeLa
terra gastada (Thewaste land), del poeta i premi
Nobel de literaturaT.S.Eliot, que inclou lectures
fetes pelmateix autor gravades els anys trenta i
quaranta, entre altresdelicatessen rares. Lapro-
ducciód’aquesta aplicació va ascendir a 120.000
dòlars però l’empresaTouchPress va recuperar la
inversió en tot just quatre setmanes. El tercer rep-

5 A baix a l’esquerra, apli-
cació per aconseguir que els
nadons aprenguin a dormir
segons el mètode Estivill

6 Sota aquestes línies, dues
instantànies de la sèrie
interactiva sobre la història
de Catalunya
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