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Editorial

Apple ja ven e-books a Espanya

Us  creieu  que  els  ebooks  eren  una  moda 
passatgera,  que  no  durarien  més  d'un  any  a  les 
botigues o en la ment de tots, alguna cosa com el 
que va passar amb els netbooks. Però no, sembla 
que si  pensaveu  això  estàveu molt  equivocats,  i 
part de la culpa la té Amazon i la seva increïble 
servei de venda de llibres per Kindle, que almenys 
als  EUA  té  un  catàleg  increïble  de  llibres 
disponibles, a part de clàssics i de novetats i best 
sellers.

Amazon va utilitzar un model de negoci similar al 
que Apple fa servir en iTunes i que li ha donat tan 
bon resultat, va crear un producte senzill, a, amb 
un bon disseny i que fa alguna cosa molt bé, l'ésser 
un lector de llibres. Però a més va incloure accés a 
internet  siguis  on  siguis,  sense  haver  de  pagar 
tarifes mensuals, compres un Kindle i tens tota la 
vida  accés  a  internet  per  comprar  nous  llibres  i 
descarregar-los  de  forma  immediata.  Aquesta  ha 
estat  la  clau  de  Kindle,  una  gran  llibreria  i  la 
possibilitat de comprar un llibre siguis on siguis.

Tal ha estat el consum de les tres generacions de 
lectors Kindle i de vendes de llibres, que Amazon 
anuncia  que  ara  ven  més  llibres  en  format 
electrònic que en paper. És a dir, es descarreguen 
més milions de llibres en format digital que llibres 
és capaç d'enviar Amazon, i no són pocs, un dels 
principals  negocis  d'Amazon  segueixen  sent  la 
venda de llibres.

No  hi  veieu  certa  similitud  amb el  negoci  de  la 
música anys enrere? Les editorials dels EUA sembla 
que  han  vist  venir  el  gran  llop  dels  llibres 
electrònics i dins del que cap, s'han modernitzat. 
Però  el  panorama  internacional,  si  més  no  a 
Espanya no pinta gens bé.

Amazon ven a tot el món Kindle amb accés a  la 
seva botiga, però el contingut de llibres en castellà 
és penós, el gran problema a què s'enfronten ara 
les editorials és que corren el risc de ser atropellats 
per una nova revolució digital en el sector de els 
llibres, que igual que va passar amb la música, les 
discogràfiques  no  es  van  saber  adaptar.  A  les 
editorials espanyoles els passa el mateix.

Cada dia veiem al carrer (sobretot en el transport 
públic)  més  gent  llegint  llibres  digitals  i  ens 
preguntem d'on treuen els llibres per llegir: la gran 
majoria simplement busca a internet "descarregar 
ebooks gratis", perquè les botigues digitals que hi 
ha  ara  mateix  són  poques,  ofereixen  un  catàleg 
breu i  les descàrregues són cares: Libranda,  per 
exemple, és un dels projectes fallits de l'any 2010, 
la unió de grups editors que no van estar capaços 
de donar  un bon catàleg  de llibres  digitals  a  un 
preu raonable, costava més de 12 euros un llibre. 

A Espanya i   a Llatinoamèrica passarà com en el 
món de la música, és a dir, que els projectes per 
intentar  "digitalitzar"  acabaran  fent  fallida  sinó 
s'entén que la  conversió  a  format  digital  ha   de 
comportar una baixada radical del preu i que s'han 
d'oferir tots els nous llançaments també en format 
ebook.

Amazon ha venut en aquest últim trimestre fiscal 
tres vegades més llibres electrònics que de paper 
respecte l'any passat. Des de l'inici d'any, per cada 
100  llibres  de  paper  que  ha  venut  Amazon, 
l'empresa ha venut 115 llibres Kindle 

Potser  ara  no  ens  n'adonem,  però  estem  en  un 
moment increïble de la revolució digital. Algun dia 
haurem d'explicar als nostres néts  com per escoltar 
música o llegir un llibre havies d'anar a una botiga 
física i comprar un CD, un DVD, un vinil o un llibre 
imprès en paper.




