D’allò, ací

Barnes & Noble, la cadena de llibreries més gran dels Estats Units i del
món, veu seriosament amenaçades les seues bookstores. En ple agost, els
directius van anunciar que volien despatxar la companyia, per bé que, de
moment, aquesta opció no sembla més que una estratègia inicial de sondeig
de les temptatives de compravenda (la setmana passada encara parlaven de
rumors, però fa poc Ramón de España assegurava que tancaran les
paradetes a finals de desembre). D’això, els mitjans europeus se n’han fet
poc ressó; tractant-se de mass media és com dir no gens. En qualsevol cas,
del que no hi ha cap dubte és que el procés de reconversió al qual s’ha sotmés l’empresa en el pas
del llibre de paper a l’electrònic, o en afavorir la convivència dels dos suports (com els agrada dir),
ha infligit una pressió voraç sobre els seus actius i recursos, al punt que els amos han retirat de
borsa la societat. La caiguda en picat de les vendes i les adverses previsions d’enguany han dut
Barnes & Noble a plantejar-se el traspàs de, si no el negoci, sí de les 729 llibreries per fer front a la
gran embranzida, probablement decisiva, del llibre electrònic en els darrers mesos. L’esperança de
Barnes & Noble es diu Nook, el seu propi dispositiu lector de llibres electrònics, llançat ara fa un
any. És cert que aquest aparell ha aconseguit augmentar les vendes d’aquesta divisió de la
companyia en un 42% i, també, que Amazon, ara per a ara el més fort competidor, rebaixe el preu
del seu Kindle. Tot i això, el futur d’aquest gegant comerciant de llibres de paper no deixa de ser
incert, ja que està per veure quina serà, a la llarga, la resposta tecnològica tant del Nook com del
Kindle a la connectivitat, el dinamisme i diversa funcionalitat dels nous tablets, entre els quals hi ha
el competitiu iPad d’Apple. De fet, tot i que ha estat criticat en certs aspectes elementals, no hi ha
cap raó per pensar que Apple s’aturarà en la millora del seu propi dispositiu de lectura electrònica.
De tot açò, preguntes i sospites. Primer: si tanquen 729 punts de venda, els físics (alguns dels quals
són veritables temples de la paraula impresa), on hi anirà a parar tota eixa massa immensa de paper
expulsat del circuit comercial? A reciclatge? A les biblioteques? A les llibreries de vell? A les
escoles? Perfecte. Segon: sembla confirmar-se com un error l’invent el “meu” propi dispositiu lector
per a vendre els “meus” llibres electrònics… No és un desagradable flashback entropessar de nou
amb la mateixa pedra i haver de triar entre Beta o VHS, sobretot després que Internet ha demostrat
que rebenta i rebentarà monopolis d’explotació comercial via plataformes? I per acabar: de veritat
que, d’allò, ací, n’estem al cas?
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