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Dimarts, 13 de juny de 2006
La indústria porno: un negoci de seixanta mil
milions de dòlars
La producció de pel·lícules de sexe —unes onze mil
cada any— genera seixanta mil milions anuals, i la xifra
de consumidors va en augment.
Malgrat que als Estats Units es respira un aire purità,
en els últims anys la indústria pornogràfica ha traspas·
sat fronteres culturals, socials i religioses i la seva llum
es veu en la moda, la música o la televisió. La producció
de pel·lícules de sexe —unes onze mil cada any— gene·
ra seixanta mil milions anuals, i la xifra de consumidors
va en augment.
Amb una «atenció personalitzada», la indústria porno·
gràfica ven sexe a milions de persones a través de la
televisió i Internet, que han convertit un dels negocis
més vells i menyspreats del món en un dels més sòlids
i que produeix més rèdits.
A les habitacions dels grans hotels, des de casa o en
una oficina en qualsevol racó del planeta, per Internet
o a través de la televisió per cable o per satèl·lit, el «ci·
nema per a adults» és a l’abast de la mà.
Cada dia uns trenta milions de persones es connec·
ten a la xarxa per buscar imatges de sexe explícit en
alguna dels 260 milions de pàgines web que ofereixen
pornografia, segons un estudi de N2H2, una empresa
d’anàlisi d’Internet.
Arreu del món, uns 250 milions de persones són con·
sumidores dels productes i serveis d’aquesta indústria,
que obté uns beneficis d’uns seixanta mil milions de
dòlars anuals, segons la revista Forbes.
Només els Estats Units obtenen uns guanys estimats
que oscil·len entre els nou i els tretze mil milions de dò·
lars a l’any, d’acord amb xifres extraoficials. D’aquests,
prop de sis mil milions corresponen a la venda de pel·
lícules en DVD i cintes de vídeo.
Al gegant de l’Amèrica del Nord, considerat la meca
del porno, els guanys per venda de sexe —que inclou el
cinema per a adults, el servei d’acompanyants, les revis·
tes, els clubs nocturns i els sex-shops, entre d’altres— du·
pliquen els dels principals canals de televisió del país.
Al Brasil —el principal productor de cinema XXX de
l’Amèrica Llatina—, aquest sector factura uns trenta
milions de dòlars a l’any, segons l’Associació Brasilera
d’Empreses del Mercat Eròtic.
I aquest mercat està en àmplia expansió: després de la
devaluació de la moneda, nord-americans i europeus
desembarquen al Brasil per rodar pel·lícules barates,
moguts per les seves platges de somni i per les seves
bellíssimes dones.
La demanda d’aquest tipus de pel·lícules ha crescut
tant que famoses i luxoses cadenes d’hotels d’abast
mundial, i també canals de televisió de pagament i
llocs d’entreteniment a Internet, han sucumbit a la
temptació de distribuir el sexe de tipus XXX a les se·
ves pantalles.
Les petites pantalles s’estan escalfant amb una nova
onada d’imatges picants i de fragments de pel·lícules
que s’obren camí en els telèfons mòbils i els lectors de
vídeo iPod, generant nous interrogants per a les com·
panyies de telecomunicacions i els reguladors.
Sexe per les orelles
Pel·lícules, programes de televisió i imatges s’estan
obrint camí a les petites pantalles, i els analistes indi·
quen que sens dubte això obre la porta a la pornografia
o a altres continguts dirigits a adults.
Harvey Kaplan, de Xobile.com, que es descriu a si
mateix com «el principal proveïdor de pel·lícules per
a adults per a telèfons mòbils», diu que el mercat de la
telefonia mòbil és molt més gran que el dels «portàtils»,
que inclouen els iPod vídeo, les consoles de jocs Sony i
els dispositius de vídeo basats en Windows. Però con·
sidera que tots dos sectors estan creixent.
«Tenim uns vint mil subscriptors nous cada mes», diu
Kaplan, que afegeix que tres quartes parts són de fora
dels Estats Units.
Als Estats Units, el mercat està limitat per les com·
panyies de telefonia mòbil, que es mostren poc incli·
nades a associar-se a la indústria pornogràfica per por
de ser estigmatitzades i perquè els estàndards comu·
nitaris són més formals que en altres parts del món,
pensa Kaplan.
«Als Estats Units [el procés] és molt lent, fins i tot per
als continguts de noies en biquini», diu Kaplan, que
comenta que una companyia de telèfons mòbils que
va oferir aquesta opció «va provocar la indignació de
la comunitat». «Ningú no vol ser la primera companyia
que permeti continguts per a adults», afegeix.
De totes maneres, moltes companyies s’estan posici·
onant en un mercat en expansió. Aquest any Playboy
ha arribat a un acord per subministrar fotos a l’iBod,
l’aparell de fotos de l’iPod —el predecessor de l’iPod
vídeo—, i té un acord amb Dwango Wireless per oferir
continguts per a adults als telèfons mòbils.
Dimecres, 10 de setembre de 2008
FórmulaTV.com
Canal+ celebra 18 anys emetent porno amb “18
años para mayores de 18”
Santiago Segura, Jaime Chávarri, actrius porno i di·
rectors del gènere, entre d’altres, intervenen en el
programa.

Fa divuit anys Canal+ emetia per primera vegada a la te·
levisió una pel·lícula per a adults. Amb motiu d’aquest
aniversari, la cadena estrenarà divendres, a les 00.15 h,
“18 años para mayores de 18”, un programa especial de
producció pròpia que s’acosta al món del porno.
Per analitzar la repercussió que aquest fet va tenir en el
seu moment, així com l’evolució del cinema porno en
aquests divuit anys, el programa recull les opinions d’ac·
tors del gènere com Nacho Vidal, Roberto Malone i
Max Cortés, i de porno stars com Sonia Baby, Lesly Kiss,
Sunny Leone, Anastasia Mayo i Dunia Montenegro.
Canal+, pionera a Espanya a emetre cinema de temà·
tica sexual la matinada dels divendres, ha comptat per
a aquest especial amb alguns dels seus responsables en
aquella època, com l’aleshores director, Juan Cueto.
També participen en el programa realitzadors de co·
neguts títols de la indústria pornogràfica com Roberto
Valtueña i Giancarlo Gandiani.
Finalment, “18 años para mayores de 18” incorpora les
opinions d’aficionats a aquest tipus de cinema, com
l’actor Santiago Segura o el realitzador Jaime Chávarri.
Dimarts, 17 de març de 2009
FórmulaTV.com
Digital+ llança el porno en multipantalla
Tres pel·lícules X alhora a la mateixa pantalla, entre
les quals es pot fer zàping. Digital+ engega la Taquilla
Multi-X, un nou servei de multipantalla que permet
veure alhora, en un sol canal, tres pel·lícules diferents
de cinema pornogràfic.
Multi-X mostra tres finestres de mida reduïda per les
quals l’espectador pot navegar amb les tecles del co·
mandament a distància. També es pot optar per l’opció
de pantalla completa prement la tecla OK del coman·
dament de Digital+.
12.08.2007
Juan Ruiz Sierra
L’auge d’Internet ocasiona una crisi en la indústria del porno. Els productors afirmen que les
descàrregues els han portat a «la ruïna»
El titular d’aquesta notícia pot resultar paradoxal: In·
ternet, aquest espai on la paraula sexe és la més bus·
cada, on el 12 per cent de les pàgines web són de les
dites per a adults, on l’usuari rep, dia sí dia no, correus
electrònics no sol·licitats que mostren imatges amb tot
tipus d’intercanvi de fluids corporals, on el 35 per cent
de les descàrregues tenen contingut sexual, on, en fi, a
cada segon hi ha prop de trenta mil persones mirant
escenes calentes, està passant factura a la indústria
pornogràfica.
Al principi la xarxa va ser una benedicció per al sector,
ja que va crear un mercat global del qual es podia gau·
dir des de l’anonimat d’un ordinador, però ara, quan
el ciberespai ofereix vídeos curts, de baixíssim pressu·
post, realitzats per aficionats i, el més important, ab·
solutament gratuïts o a uns preus ridículs, la indústria
pornogràfica establerta, tant la internacional com l’es·
panyola, està perdent diners a cabassos. Cada vegada
menys gent compra DVD de sexe, aquestes pèrdues
no es veuen compensades pels nous ingressos a través
d’Internet i els professionals busquen una fórmula
màgica que els permeti fer front a aquest fenomen. Es
tracta de la fi d’una era.
Mercat agònic
«Estem en la ruïna total», reconeix Conrad Son, di·
rector, actor, músic, escriptor i membre del reduït
star system del cinema per a adults fet a Espanya. «Que
potser s’hi ofereixen pel·lícules porno, al top manta?»,
pregunta. No. «Això demostra que no és negoci. Ningú
ens compra. Ara el que es porta són els vídeos molt
curts penjats a la xarxa, amb dues persones al sofà de
casa seva, sense diàleg, sense ambientació, sense quali·
tat, gravats per aficionats, com es podria gravar la co·
munió del teu germà. Estan matant el mercat».
No hi ha xifres que permetin calcular a quant puja
aquesta ruïna total, això de matar el mercat de què parla
Son, però als EUA, on està passant el mateix però a una
escala molt més gran per les enormes dimensions que té
aquesta indústria en aquell país, sí que n’hi ha: d’acord
amb l’AVN, una revista del sector, l’any 2006 a l’Amèri·
ca del Nord les vendes i lloguers de DVD pornogràfics
van suposar 2.700 milions d’euros, quan l’any anterior
havien arribat a 3.200. I tot indica que aquest curs els
ingressos seguiran caient en picat.
La preocupació de vidal
El conegut actor i director Nacho Vidal, protagonista
de més de 1.500 pel·lícules de sexe, està «molt preo·
cupat». «Ho teníem ben muntat i ara ens han canviat
tot l’assumpte. Si abans guanyàvem cent, ara guanyem
quinze», explica. «El llargmetratge porno està obsolet.
Internet ha passat a ser una finestra, més que de por·
nografia, de diferents morbos i fetitxes, de barbaritats,
en definitiva».
Per la seva banda, José Play, director d’IFG, la princi·
pal productora i distribuïdora de cinema per a adults a
Espanya, assegura que «fa tres anys contractàvem una
mansió i quatre Ferrari per rodar. Ara ens conformem
amb una petita casa a la muntanya».
Espanya és la quarta potència del cine porno
Durant l’any 2007 s’han produït a Espanya més de 170
pel·lícules de contingut pornogràfic, cosa que la conver·
teix en la quarta potència en el món del cinema porno.
El president d’honor del jurat dels Premios Ninfa, Juan·
ma Bajo Ulloa, ha destacat la qualitat de les producci·

ons de cinema X espanyoles per sobre de les del mercat
internacional.
D’altra banda, des dels anys setanta s’ha produït una
gran quantitat de cinema eròtic, des de pel·lícules com
Las fantasías eróticas de Sonia fins a altres com The Resolution. Totes aquestes dades ens permeten arribar a
la conclusió que la indústria espanyola pornogràfica ha
evolucionat i crescut enormement, i que malgrat les
noves tecnologies, que han provocat, entre altres co·
ses, el tancament de molts cinemes X, aquest gènere
sempre estarà en auge.
23.06.2008
EFE
La indústria del sexe a Espanya
factura 470 milions d’euros
Madrid. La indústria del sexe a Espanya té una factura·
ció anual de 470 milions d’euros, xifra que la situa en·
tre les primeres d’Europa després d’Alemanya, França
i Itàlia, segons s’ha donat a conèixer durant la presen·
tació del Festival Internacional de Cinema Eròtic de
Barcelona, que aterra aquesta setmana a Madrid.
Amb la intenció de canviar de model i buscant nous
formats, el Festival Internacional de Cinema Eròtic de
Barcelona celebra la seva XVI edició a la Sala Fabrik
de Madrid des d’aquest dijous fins dissabte dia 28, tres
dies durant els quals hi participaran 150 artistes del gè·
nere i 60 empreses, i es podran veure 600 espectacles
diferents.
Segons ha explicat a Efe un dels organitzadors, Espa·
nya és l’«entrada del cinema porno americà a Europa», i
és el bressol de grans estrelles del moment, noms pro·
pis com els de Nacho Vidal, Celia Blanco, Lucía La·
piedra, Anastasia Mayo, Dunia Montenegro, Natalia
Zeta, Salma de Nora o Roberto Chivas.
El nombre de pel·lícules eròtiques que apareixen cada
any al mercat espanyol s’eleva a mil títols, segons les
xifres d’un negoci que reuneix 174 empreses i 85.000
punts de venda (des de quioscos a sex-shops), i que dóna
feina a 2.300 empleats, entre els quals hi ha 22 actors
porno, 46 actrius i 18 directors, que actualment roden
un total de 180 films.
El FICEB és l’aparador d’una indústria que durant tres
dies mostrarà el millor del seu cinema eròtic amb la
projecció d’una retrospectiva de les pel·lícules X es·
panyoles dels anys vuitanta, produïdes per dos dels
pioners del gènere a Espanya, el productor Antonio
Marcos i el director José María Ponce.
El director de cinema X i actor Max Cortés i l’actriu So·
nia Baby són els portaveus d’aquest esdeveniment, que
enguany retrà homenatge a dues de les seves estrelles,
Rocco Siffredi i Silvia Saint.

onament sembla impecable: «La gent no es comprarà
un mòbil on es puguin veure vídeos pel tràiler d’una
pel·lícula de la Disney», diu Harvey Kaplan, de Xobile.
com, a The New York Times. «Però sí que es compraran
el telèfon si disposen de cinc minuts de tranquil·litat
per veure un vídeo sexualment explícit», assenyala.
Des que la companyia va començar, aquest mes d’abril,
cada mes obté 6.000 clients que paguen uns 44 centaus
de dòlar per veure el vídeo en qüestió. Molts experts
estan d’acord amb Kaplan i creuen que quan millori la
capacitat tècnica dels mòbils i aparegui el sistema de
classificació, previst per a l’any que ve, la pornografia
aterrarà als mòbils amb la mateixa força amb què ho
va fer a Internet.
Grups com la Coalició Nacional per a la Protecció dels
Nens i les Famílies, una associació nord-americana
sense ànim de lucre que vol promoure la «moralitat
bíblica», ja s’han mobilitzat i han expressat la seva
preocupació. Aquests grups no volen que els passi el
mateix que amb Internet, la irrupció de la qual els va
agafar desprevinguts. També s’hi ha posat la Comis·
sió Federal de Comunicacions (FCC): «La comissió es
pren molt seriosament l’assumpte del material inade·
quat que podria arribar a mòbils en mans de nens», diu
David Fiske, portaveu de la FCC. No obstant això, la
capacitat d’actuació de la FCC està limitada, ja que les
companyies de mòbils, igual que altres empreses de
telecomunicacions, no es responsabilitzen dels llocs
d’Internet que visiten els seus clients.
Les companyies, per la seva banda, haurien de triar
entre la moralitat i els dòlars, i si s’ha de jutjar pels
antecedents d’altres indústries sembla clar quina serà
la seva tria. Segons la consultora Yankee Group les
vendes per aquest concepte podrien arribar als 196 mi·
lions de dòlars l’any 2009, i encara que aquesta xifra no
és gaire alta si es compara, per exemple, amb el mercat
dels tons musicals per a mòbil, alguns creuen que puja·
rà com l’escuma. En el passat, la pornografia va servir
per esperonar noves tecnologies, des de l’aparell de ví·
deo fins a la televisió per cable i, és clar, la web, i és una
gran font d’ingressos per a gegants com Times Warner
i Comcast. Ara podria passar el mateix.
De moment el porno també ha arribat als podcasts
—els petits programes d’àudio que qualsevol persona
pot gravar i col·locar online—, fins al punt que ja s’ha
encunyat el terme podnography. En la llista de les deu
paraules més buscades a Pocast.net, un directori que
inclou diversos milers de programes, cinc estan rela·
cionades amb la pornografia, l’erotisme i el contingut
per a adults. «Sorprenent? No, de cap manera», asse·
nyala Mike McGuire, analista de GartnerG2. «Cada
vegada que apareix una tecnologia nova, el sexe es posa
en marxa ràpidament».
La pornografia, un mercat de 97.000 milions de
dòlars

Abans de l’homenatge, i fidel als seus orígens, el festi·
val reconeixerà les millors produccions cinematogrà·
fiques de l’any amb els Premios Ninfa, que concedirà
un jurat format per Guillermo Hernaiz, Jordi Costa,
Pedro Calleja, Pepe Cera i Nicky Shiller, i presidit pel
cineasta Juanma Bajo Ulloa.

Cada segon 28.258 internautes visualitzen material por·
no. Els ingressos de la indústria de la pornografia arreu
del món van ser de 97.000 milions de dòlars el 2006,
amb la Xina al capdavant, seguida de Corea del Sud,
el Japó i els Estats Units, d’acord amb un informe del
grup de recerca TopTenReviews.

Amb preus que oscil·len entre els 20 euros —venda an·
ticipada— i els 25 de la taquilla, la sala Fabrik, situada a
la carretera entre Fuenlabrada i Moraleja de Enmedio
—l’organització posa transport des d’Atocha—, acolli·
rà una oferta lúdica del millor oci per a adults dividit
en àrees temàtiques —Hard Zone, Party Zone, Artist
Zone i Comercial.

Del total d’ingressos, l’any passat les diversions por·
nogràfiques van moure 27.400 milions de dòlars a la
Xina; 25.700 milions a Corea del Sud; 20.000 milions
al Japó, i 13.300 milions als Estats Units.

Espectacles d’alt contingut eròtic, que inclouen actu·
acions dels més reconeguts artistes del moment, un
càsting per descobrir nous actors i actrius, un plató X
amb rodatges en directe, espectacles fetish i una àrea
swinger per facilitar l’intercanvi de parelles formen
aquest FICEB, que també mostra la seva preocupació
per la pirateria.
Dirigit per Pepe Catman, el plató instal·lat a Fabrik
acollirà el rodatge d’una pel•lícula en directe amb la
participació del públic en papers importants, un públic
que podrà posar al costat dels seus ídols i es trobarà
amb diversions eròtiques com un tarotista sexual, un
caricaturista eròtic, un petòdrom o una diana eròtica.
La indústria pornogràfica ho aposta tot als mòbils, discrets i accessibles
La lluita perquè els vídeos XXX copin els mòbils ja
ha començat i amenaça de tornar-se ferotge. Es tracta
d’un negoci milionari en què cada minipel·lícula costa
44 centaus de dòlar.
La indústria del porno té els ulls posats en la telefo·
nia mòbil, un sector que ja es prepara per a l’inevitable
amb un sistema de classificació de continguts similar
al que es fa servir per a les pel·lícules. Els mòbils són
discrets, accessibles i arriben a tot arreu, caracterís·
tiques que els converteixen en blanc perfecte de la
indústria pornogràfica, que comença a veure’ls com el
pròxim —i lucratiu— gran canal de distribució per al
seu material.
Tal com ja ha passat a Europa, la indústria ja ha fet
alguns avenços en aquest país, malgrat l’oposició dels
qui temen que els menors puguin accedir fàcilment al
contingut porno a través del mòbil i dels impulsors de
l’onada de «decència» que d’un temps ençà vigila els
moviments dels mitjans de comunicació del país. Els
problemes tècnics són l’altre gran escull, ja que la imat·
ge dels vídeos basats en Internet sol ser manifestament
millorable.
Això no ha espantat empreses com Ohmobile.com o
Xobile.com, que venen videoclips de dos minuts que
es poden baixar al telèfon mòbil per veure’ls de segui·
da o emmagatzemar-los per més endavant. El seu ra·

«Aquestes estadístiques són les més precises i comple·
tes sobre la indústria de la pornografia arreu del món
fins ara», comenta Jerry Ropelato, president de Top·
TenReviews.
«En realitat, les xifres d’ingressos a escala mundial són
més altes, però documentar el que es consumeix fora
dels vint principals països és gairebé impossible», afe·
geix Ropelato.
Cada segon es gasten poc més de tres mil dòlars en
pornografia a tot el planeta, i també cada segon 28.258
internautes visualitzen material pornogràfic a la xarxa.
Igualment, cada segon 372 internautes busquen mate·
rial d’aquesta mena introduint paraules clau als grans
cercadors d’Internet.
El país llatinoamericà amb més ingressos per aquest
concepte va ser el Brasil, amb deu milions de dòlars.
Cap país castellanoparlant, ni tan sols Mèxic, l’Argen·
tina o Espanya, apareixen en aquest apartat de la llista.
No obstant això, Espanya és al quart lloc mundial dels
productors de vídeos porno, superada únicament pels
Estats Units, que ocupa el primer lloc, el Brasil i Ho·
landa, segons TopTenReviews.
Actualment, els guanys de la indústria pornogràfica
són superiors als de totes les grans companyies de tec·
nologia juntes, com Microsoft, Google, Amazon, eBay,
Yahoo!, Apple, Netflix i Earthlink.
Pel que fa al nombre de pàgines web porno, sens
dubte els Estats Units lideren aquest apartat amb
244.661.900. El país que els segueix més de prop és
Alemanya, amb poc més de deu milions. Però als Es·
tats Units Internet ocupa el segon lloc pel que fa a les
vendes de pornografia, després de la venda i lloguer de
vídeos. Després vénen els ingressos porno de la televi·
sió per cable, la telefonia regular i mòbil, els centres de
balls exòtics, la literatura i les revistes especialitzades
en la matèria.
L’únic país castellanoparlant que apareix a l’apartat de
pàgines web porno és Espanya, que ocupa el lloc núme·
ro nou amb 852.800 pàgines.
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ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adria Alos <alospittari@googlemail.com>. Para:
richard@lewisohn.co.uk. Fecha: 7 de mayo de 2009 16:47. Asunto: Exhibition Barcelona. Richard.
Enviado por: googlemail.com. Dear Richard, We are writing to you from Sala d’Art Jove de la Gene·
ralitat de Catalunya, Barcelona, Spain. We are pleased to announce you that one of your pictures
has been selected to take part of the second collective exhibition of the Sala d’Art Jove season
2009, which will take place from 11th June to 31 July. We would ask you to write a brief statement
about your work, in order to add it to the exhibition flyer. We are grateful for your collaboration
and we invite you to your own opening next 11 of July at 7.30 pm in Calabria Street nº 147, Barcelo·
na, Spain. Yours faithfully, Conrado Pittari Volcán & Adrià Rodríguez de Alòs-Moner. Sala d’Art
Jove de la Generalitat de Catalunya.
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Para: ALOS&PITTARI Conrado Pittari &
Adria Alos <alospittari@googlemail.com>. Fecha: 7 de mayo de 2009 16:57. Asunto: Re: Exhibition
Barcelona. Richard. Dear Conrado and Adria, I would be grateful if you could first let me know
which image would be included, and also how you discovered it! Kind regards, Richard Lewisohn.
Website: http://www.lewisohn.co.uk / E-mail: richard@lewisohn.co.uk.
ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adria Alos <alospittari@googlemail.com>. Para:
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Fecha: 7 de mayo de 2009 17:15. Asunto: Re: Exhi·
bition Barcelona. Richard. Enviado por: googlemail.com. Dear Richard, Thank you for your quick
answer. The image that will be included is the one with the zebra. We discover it through IKEA's
stock. Best, Conrado Pittari Volcán & Adrià Rodríguez de Alòs-Moner. Sala d’Art Jove de la Ge·
neralitat de Catalunya.
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Para: ALOS&PITTARI Conrado Pittari &
Adria Alos <alospittari@googlemail.com>. Fecha: 7 de mayo de 2009 19:26. Asunto: Re: Exhibition
Barcelona. Richard. No problem using the image. Information about myself: Richard Lewisohn is
based in London, and shoots for design companies and advertising agencies. Recent work includes
a ten day shoot in South India for a charity called Hand in Hand and a two week project for an
education authority photographing schoolchildren in East London. Let me know if this is o.k. Kind
regards, Richard. Tel: 020 7229 6752 / Fax: 020 7243 4689 / Mobile: 07956 395 901. Website: http://
www.lewisohn.co.uk / E-mail: richard@lewisohn.co.uk.
ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adria Alos <alospittari@googlemail.com>. Para:
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Fecha: 9 de mayo de 2009 21:31. Asunto: Re: Exhibi·
tion Barcelona. Richard. Enviado por: googlemail.com. The statement it's all right! We just need even
two more things: 1.Why have you chosen zebra picture for IKEA stock? Is there any particular rea·
son? 2.Could you send us zebra picture with a good resolution in order to add it to the publication?
We hope we are not bothering you with all these emails! Thanks for your time!
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Para: ALOS&PITTARI Conrado Pittari &
Adria Alos <alospittari@googlemail.com>. Fecha: 10 de mayo de 2009 17:41. Asunto: Re: Exhibi·
tion Barcelona. Richard. Hi, 1. The zebra image is in a photo library. IKEA found it there. 2. I have
to search for the image file. What is the publication you mention? Kind regards, Richard
ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adria Alos <alospittari@googlemail.com>. Para:
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Fecha: 11 de mayo de 2009 1:52. Asunto: Re: Exhibi·
tion Barcelona. Richard. Enviado por: googlemail.com. Hi, The publication is a little journal that the
institution publishes for every exhibition. Zebra image would be included on it. That's the reason
why we need the picture. If you tell us your address we will send you a copy of the publication.
Kind regards!
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Para: ALOS&PITTARI Conrado Pittari &
Adria Alos <alospittari@googlemail.com>. Fecha: 11 de mayo de 2009 9:41. Asunto: Re: Exhibition
Barcelona. Richard. Hi, Can you let me know the pixel size that you need of the image (or approxi·
mate size of the image in the journal)? Also do you have a link to the website of last year's exhibition/
event? Kind regards, Richard. Website: http://www.lewisohn.co.uk / E-mail: richard@lewisohn.co.uk.
ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adria Alos <alospittari@googlemail.com>. Para:
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Fecha: 11 de mayo de 2009 14:28. Asunto: Re: Ex·
hibition Barcelona. Richard. Enviado por: googlemail.com. the pixel size is: 7087 x 4961 pixels. it's
like 23,6 x 16,5 inches. 300 pixels/inch...(DIN A2). here you have the web site of the last year's
exhibition: http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.cdbc7cbd8182c114f538d610b0c0e1a0/?
vgnextoid=a84f30cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a84f30cc7cc3b010VgnVCM
1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=533c9eb912b03110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD.
it's not a specific site because it is related with the government. Maybe you'll not understand much
because it is in catalan. kind regards.
ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adria Alos <alospittari@googlemail.com>. Para:
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Fecha: 13 de mayo de 2009 10:28. Asunto: Re: Exhi·
bition Barcelona. Richard. Enviado por: googlemail.com. Dear Richard, we write you again because
people from design department are telling us that they need zebra image quickly. Could you send
it to us as soon as possible please? thank you!
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Para: ALOS&PITTARI Conrado Pittari &
Adria Alos <alospittari@googlemail.com>. Fecha: 13 de mayo de 2009 15:42. Asunto: Re: Exhibi·
tion Barcelona. Richard. Hi, The original image (as supplied to IKEA) is smaller than A2, but will
print fine at that size. I'm not sure why the designers would need an A2 size digital file for a small
booklet! Without wanting to sound rude, I need to be reassured that you are having a genuine exhi·
bition. I have heard of photographers supplying digital images for exhibitions that did not exist, and
that their files were then used to create 'counterfeit' prints of their work. I couldn't find the reference
to your exhibition on the website link you sent. Can you direct me to the listing? This is all I found
for those dates and it seems to be for a show by three artists: 2a Exposició Temporada 2009. Dates: 11 de
juny - 31 de juliol. Títol: Per determinar. Procés de tutoria a càrrec de: Cèlia del Diego, comissària independent.
Projectes: Anna Garcia-Pineda Ser una buena persona. Conrado Pittari i Adrià Rodríguez (Domo) Casa teva,
el teu regne. Daniela Ortiz Espacio privado. Please don't take this personally, but I hope you unders·
tand my concerns. Can you also give me that name of your contact at the Secretaria de Joventut, so
I can call them (or a catalan speaking friend can call them) tomorrow? Many thanks! Kind regards,
Richard. Website: http://www.lewisohn.co.uk / E-mail: richard@lewisohn.co.uk.
ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adria Alos <alospittari@googlemail.com>. Para:
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Fecha: 13 de mayo de 2009 17:07. Asunto: Re: Exhi·

DOMÈSTICACIÓ

bition Barcelona. Richard. Enviado por: googlemail.com. Hi Richard, We understood your doubts.
We realised we have not explain ourselves really good. Your image is for the publication of the
exhibition that you found on the website. The publication will be like a newspaper and we have
selected the zebra image because we thought it was an interesting one. The image will take up 2 pa·
ges, so it will be as big as an DIN-A2. In the exhibition there will be other artists and designers. We
selected some of them, that's why you are part of the exhibition. We give you the phone number
of the main manager of Sala d'Art Jove. His name is Oriol Fontdevila: (+34) 609 850 308. We hope
we have cleared up all your doubts and the project will move forward! Best.
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Para: ALOS&PITTARI Conrado Pittari &
Adria Alos <alospittari@googlemail.com>. Fecha: 13 de mayo de 2009 17:34. Asunto: Re: Exhibition
Barcelona. Richard. Thanks again for your quick reply. I'll speak to Oriol and send the file in the
morning. Kind regards, Richard. Tel: 020 7229 6752 / Fax: 020 7243 4689 / Mobile: 07956 395 901.
Website: http://www.lewisohn.co.uk / E-mail: richard@lewisohn.co.uk.
ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adria Alos <alospittari@googlemail.com>. Para:
Oriol Fontdevila <oriolfontdevila@yahoo.es>. Fecha: 13 de mayo de 2009 17:57. Asunto: Fwd: Ex·
hibition Barcelona. Richard. Enviado por: googlemail.com. converses with richard...et trucarà o avui
o demà al matí.
oriol fontdevila <oriolfontdevila@yahoo.es>. Para: ALOS&PITTARI Conrado Pittari &
Adria Alos <alospittari@googlemail.com>. Fecha: 13 de mayo de 2009 18:49. Asunto: RE: Exhibi·
tion Barcelona. Richard. Mare meva! Aquesta tarda he rebut una trucada des de “número privado” i
no hi he estat a temps, espero que no fos el Richard aquest perquè no puc retornar-la. Estaré el cas
del tema, Oriol Main Manager.
ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adria Alos <alospittari@googlemail.com>. Para:
oriol fontdevila <oriolfontdevila@yahoo.es>. Fecha: 13 de mayo de 2009 21:46. Asunto: Re: Exhibi·
tion Barcelona. Richard. Enviado por: googlemail.com. Hola Oriol! hace tres horas aproximadamente
(17.51h) Richard dijo que te llamaría, no se a qué hora recibiste la llamada pero es probable que fuera
él. aquí te copio un mail donde nos facilita sus números telefónicos, para que si lo crees conveniente
le devuelvas la llamada. gracias! Thanks again for your quick reply. I'll speak to Oriol and send the file in the
morning. Kind regards, Richard. Tel: 020 7229 6752 / Fax: 020 7243 4689 / Mobile: 07956 395 901.
oriol fontdevila <oriolfontdevila@yahoo.es>. Para: ALOS&PITTARI Conrado Pittari &
Adria Alos <alospittari@googlemail.com>, Cèlia del Diego <celia@tonitapies.com>. Fecha: 14 de
mayo de 2009 17:43. Asunto: el dissenyador no ha trucat. Hola, Res, només perquè estigueu al
corrent, aquest matí l’amic Richard no ha trucat. Més que res per si li voleu insistir per mail, així
tinguem el seu permís aviat. Una abraçada, Oriol.
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Para: ALOS&PITTARI Conrado Pittari &
Adria Alos <alospittari@googlemail.com>. Fecha: 14 de mayo de 2009 23:40. Asunto: Re: Exhi·
bition Barcelona. Richard. Here's the image. I'd be grateful if it could be deleted from the com·
puter systems and the design company etc... once the booklet and print have been created. Kind
regards.
ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adria Alos <alospittari@googlemail.com>. Para:
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Fecha: 14 de mayo de 2009 23:45. Asunto: Re: Ex·
hibition Barcelona. Richard. Enviado por: googlemail.com. Thank you very much! don't worry, we'll
delate it! keep in touch!
On 20 May 2009, at 20 May13:38, Sala d’Art Jove wrote: Dear Richard, We are writing with
the propose to thank your collaboration with Adrià Rodríguez and Conrado Pittari’s project for
the Sala d’Art Jove show we are going to open next June 18th. We are really grateful for your dis·
position and to allow us to publish your image at the publication of the exhibition. Actually, Adrià
and Conrado has asked us to include the conversations that you kept with them through email in
the publication as well. Firstly this purpose has also surprised us, and in fact the conversation that
they would like to publish also includes the interchange of words between us and these two artists
–there is about the moment that they informed us about the possibility that you phone Oriol as·
king for more information about Sala d’Art Jove (as you know it is just a public gallery oriented to
support emerging artists, and the schedule is articulated with a yearly open call). The question is
that Adrià and Conrado has been developing an artistic project that focus on artists and designers
that works for IKEA, and they would like to publish the conversation in order to think also about
the process to achieve the permission to show images from other people. But, overcoat, we would
like to you feel comfortable with this propose. So please find enclosed all your crossed mail trans·
cribed in a word document in order you can check if you agree with the publication of all contents.
We would like to include the complete mailing, but please feel free to indicate us if there is a part
you prefer not to be published. We also would remove the whole of personal details - telephone
number, and e-mail address - in case you were interested in. Besides checking the document, if you
are interested we could phone and talk deeper about this question. Looking forward to hearing
from you, Best regards. Oriol Fontdevila and Txuma Sánchez. t. 0034 609 850 308. Sala d’Art Jove.
Secretaria de Joventut. Generalitat de Catalunya. Calàbria, 147. 08015 Barcelona. www.gencat.cat/
joventut. artjove.dasc@gencat.cat.
De: Richard Lewisohn [mailto:richard@lewisohn.co.uk]. Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2009
14:42. Para: Sala d’Art Jove. Asunto: Re: from sala d’art jove. Hi Oriol, Thanks for your message. If
it’s o.k with you, I’d rather not include my email conversation in the ‘artwork’. I would also like to
understand how my ‘Zebra’ image will be used. If it is part of someone else’s ‘conceptual art’ (some
comment on IKEA or consumerism) that I would like to withdraw the image from the exhibition
and the magazine. If it is being displayed as in independent image, to be appreciated (or not) in its
own right, then it can be used. I look forward to your answer! Kind regards, Richard. Tel: 020 7229
6752 / Fax: 020 7243 4689 / Mobile: 07956 395 901. Website: http://www.lewisohn.co.uk / E-mail:
richard@lewisohn.co.uk.
txuma sanchez <txumasanchez@gmail.com>. Para: alospittari@googlemail.com, Celia del Diego
<celia@tonitapies.com>, orifontdevila@gmail.com. Fecha: 25 de mayo de 2009 11:06. Asunto: Fwd:
RV: from sala d’art jove. Enviado por: gmail.com. Firmado por: gmail.com. Ocultar detalles 25-may
(hace 3 días). Responder. Hola, os reenviamos al respuesta de Richard sobre el tema de publicar las
conversaciones en el diario. No parece seducirle la idea de que el material se publique, si os parece
os llamamos en un rato, ya que hemos de encontrar alguna manera de solucionar el tema para tirar
adelante el diario. Fins ara, Oriol y Txuma.
Pronòstic del temps per al 20 de febrer en els propers 100 anys (2009), Daniel Jacoby

El Poder de la Convocatòria (2008-2009), Mireia C. Saladrigues.
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PER QUÈ no milloreu els salaris dels
treballadors de les fàbriques dels vostres
proveïdors als països en vies de desenvolupament? A través del telèfon 91 659 23
10 de la nostra Oficina de Compres pots tenir
més informació sobre els nostres proveïdors.

en algun cas no és així, és que no ens hem fixat
prou en la competència. La nostra filosofia és
que quan venem un producte, el preu sempre
hauria de ser el millor en relació amb la seva
qualitat. Si algú ven una mica més barat, hau·
ríem d’abaixar el preu.

QUÈ és l’Iway? (El codi de conducta
d’Ikea) No sé a quin producte et refereixes.

I com ho fan? On retallen costos? És un
conjunt de coses que comencen amb el dis·
seny del producte. Ja en dissenyar-lo, pensem
quina és la manera més barata de produir-lo.
L’embalatge pla abarateix la distribució, per·
què caben més productes en cada camió. I el
fet que siguem una companyia gran ens permet
negociar a gran escala i obtenir millors preus
dels nostres proveïdors. A més, el fet que sigui
el client qui s’endugui el moble i el munti tam·
bé és un estalvi.

NO saps el que és l’Iway? No entenc a què
et refereixes. Si us plau, repeteix la pregunta.
TORNEM al tema... Per què Ikea ven
barat? Noto que m’intentes preguntar alguna
cosa, però no acabo d’entendre la teva pregun·
ta. Si us plau, intenta formular-la de nou.
PER QUÈ Ikea és barat? A IKEA venem
els articles desmuntats i en paquets plans, i per
això reduïm els costos d’emmagatzemament i
transport. A més, sempre comprem en grans
volums i així obtenim descomptes. Tot això es
tradueix en uns preus més baixos que benefi·
cien els nostres clients.
IKEA està en condicions d’assegurar que
a les fàbriques de la Xina, el seu primer
proveïdor, seikea.jpg, es respecten els
drets humans i els drets laborals i socials
dels treballadors? A través del telèfon 91
659 23 10 de la nostra Oficina de Compres pots
tenir més informació sobre els proveïdors.
QUÈ penses de la campanya informativa
d’Intermón-Oxfam «Ikea, un model desmuntable»? Que entri l’aire pur! A la pàgina
que estic obrint hi trobaràs informació sobre
extractors i campanes. Vols conèixer més de·
talls sobre les nostres campanes i extractors?
http://www.revistaelobservador.com/index.php?option=com
_content&task=view&id=1559&Itemid=29
ENTREVISTA
ANNA. Assistent virtual d’Ikea
EL OBSERVADOR 13/05/08
L’Anna és un robot en línia, un programa in·
formàtic, una assistent virtual del Departament
d’Atenció al Públic d’Ikea, que segons l’empresa
que la va crear estalvia quinze milions d’euros
en telefonistes al gegant de la decoració. Aten·
ta, servicial i amable, hi ha qui diu que l’Anna
és l’empleada perfecta. EL OBSERVADOR
(www.revistaelobservador.com) ha parlat amb ella.
Li demanem que vostè també ho faci. Entri a la
pàgina http://www.ikea.com/es/es i faci clic dalt,
a la dreta, on posa «Necessites ajuda? Pregunta
a l’Anna». S’obrirà una finestra des de la qual li
somriurà l’Anna, la seva assistent virtual. I pre·
gunti-li per tot el que vulgui saber sobre Ikea i
mai no s’ha atrevit a preguntar.
QUI fa les catifes que ven Ikea? En aques·
ta pàgina et mostro la categoria de catifes.
VULL DIR que qui les cus. No busco ni
necessito cap persona, el que sí que necessito
és que preguntin coses sobre Ikea.
D’ACORD. Quant guanyen els treballadors de les fàbriques que treballen per a
Ikea a l’Àsia? En aquesta pàgina pots veure
força informació sobre IKEA com a empresa.
PER QUÈ a les fàbriques de l’Àsia que subministren productes a Ikea no hi ha sindicats? En aquesta pàgina que t’ensenyo pots apren·
dre algunes coses més sobre la nostra empresa.
QUANT cobres, Anna? Cobro prou per es·
tar contenta amb la meva feina.
ET sembla que una dona que treballa 90
hores a la setmana pel salari mínim legal
—a l’Índia són 37 euros al mes; a Bangla
Desh, 2 euros al mes; al Vietnam, 43— té
cap possibilitat de fer sortir la seva família de la pobresa? Ikea és una empresa dinà·
mica i en expansió, i per això sovint necessitem
cobrir diferents llocs de treball. Si vols tenir
una oportunitat, mira la pàgina que t’ensenyo.
QUÈ ha de dir Ikea de les denúncies
d’explotació, pressions i assetjament presentades pels seus treballadors a Alemanya? Si tens algun problema amb algun dels nos·
tres productes o serveis, pots trucar al telèfon
de Servei al Client, 902 400 922, o bé adreçar-te
a la botiga on has comprat el producte.

QUÈ et sembla que Ikea estigués nominada com una de les empreses més irresponsables al Fòrum Social de Davos per
la seva «complexa xarxa de societats supranacionals, sumada a una societat matriu i a fundacions que permeten evadir
impostos al seu propietari, Ingvar Kamprad»? Ikea Empreses és el servei d’Ikea es·
pecialitzat a moblar la vostra oficina. Aquí te
n’ensenyo tota la informació a la web.
Ikea també surt a El llibre negre de les marques. Aquí pots veure la categoria de cistells.
ENTRE els anys 1945 i 1948 el propietari
d’Ikea, Ingvar Kamprad, va formar part
de grups nazis. No t’espanta una mica, el
currículum del teu cap? A la pàgina que es·
tic obrint hi trobaràs la subcategoria d’articles
per al cafè i el te.
FA UNS ANYS alguns directius d’Ikea a
Alemanya van ser arrestats per suposats
suborns. En què va acabar la cosa? A la pà·
gina web que t’ensenyo pots veure les botigues
Ikea que hi ha als diferents continents.
ANNA, de vegades penso que el capitalisme és irracional i inhumà, que ens
condueix directament al col·lapse i a la
guerra. Entenc que t’interessa rebre informa·
ció sobre el director o la directora... de quina
botiga Ikea?
POTSER si empreses com Ikea paguessin salaris justos als pobres la cosa milloraria. A Ikea, a més d’efectiu, bons d’IKEA
i talons conformats, admetem com a mitjà de
pagament la majoria de targetes de crèdit i dè·
bit que hi ha al mercat. Evidentment, també
pots pagar les teves compres en efectiu i amb
la targeta Ikea Visa. Per obtenir aquesta targe·
ta, consulta la pàgina que t’ensenyo.
ADÉU, Anna. Fins aviat, espero haver-te ajudat.
M’has ajudat molt. La meva feina consisteix a
ajudar els usuaris de la web Ikea Espanya que em
visiten. Em pots preguntar el que vulguis sobre
Ikea i jo intentaré respondre’t tan bé com podré.
SEMPRE has de dir l’última paraula? No
he entès bé el que has dit, però aviat ho incorpo·
raré a la meva base de coneixements. Si us plau,
fes servir altres paraules i intentaré ajudar-te.
NOTA: Podeu parlar amb l’Anna visitant
http://www.ikea.com/es/es, on també trobareu
les pàgines a què es refereix en les seves res·
postes en què Ikea informa de la seva política
salarial, social i mediambiental.

http://www.elpais.com/articulo/economia/alguien/vende/barato/deberiamos/bajar/precios/
elpepueco/20070423elpepieco_8/Tes
ENTREVISTA
ANDERS DAHLVIG. President i conseller delegat d’Ikea
«Si algú ven més barat, hauríem d’abaixar
els preus»
Ariadna Trillas. Barcelona. El País, 23/04/2007
Una vegada a l’any, Anders Dahlvig, president
i conseller delegat de la multinacional sueca
Ikea, s’arremanga i es posa a vendre a les boti·
gues de mobles «per mantenir el contacte amb
la realitat». Dahlvig, nascut fa cinquanta anys
a Suècia, treballa des d’en fa vint-i-tres a Ikea,
el gegant del moble de disseny a preus assequi·
bles. Un negoci de 17.658 milions d’euros.
«Als EUA, a Dinamarca, a Àustria i a Suïssa hi
ha hagut molts exemples d’empreses que han
intentat seguir-nos, sense èxit.»
«Ens expandirem a tots els països d’Europa.
També a Rússia, la Xina, el Japó i els EUA.»
Mobles de disseny de baix cost, aerolínies amb bon servei i de baix cost, mòbils
o moda de baix cost... Què està passant?
Una revolució per al consumidor de classe mitjana? És increïble que altres sectors
no hagin tingut el seu propi Ikea abans. Això
només demostra la falta de competència en
aquestes indústries. Aquí hi ha l’èxit d’Ikea,
que ha trobat el seu nínxol de mercat entre
els mobles d’alta qualitat i molt cars i els de
baixa qualitat i molt barats. Combinar produc·
tes funcionals, de disseny i a bon preu és una
posició única. No som atractius a tot el món;
en molts països no tenim més enllà d’un 5 per
cent o un 10 per cent del mercat. Però si a una
persona li agradem, no tenim competidor.
Han anat sortint intents de copiar el seu
model. En quina mesura els afecten? His·
tòricament, qui ha intentat copiar el nostre
concepte ha fracassat. Als Estats Units, a Di·
namarca, a Àustria, a Suïssa, hi ha hagut molts
exemples d’empreses que han intentat seguir
el nostre camí, amb molt poc èxit. És molt di·
fícil intentar fer una cosa similar a Ikea ara que
ja existeix. Normalment qui triomfa és qui té
el seu propi model i estil.
Ikea és una fundació controlada per la família Kamprad. Per què aquesta aversió
als accionistes i a la borsa? Ingvar Kamprad
(fundador d’Ikea) va voler protegir l’empresa
perquè en el futur, quan ell ja no hi fos, no po·
gués ser destruïda. Té tres fills, i si hi hagués
divergències entre ells sobre el que s’ha de fer
amb l’empresa podria acabar trossejada, o ve·
nuda. I Kamprad va crear aquesta fundació per
assegurar-ne el futur.
Amb les dimensions que tenen i els seus
plans d’expansió, aquesta decisió no els
limita per créixer? És l’altra cara de la mone·
da. Fins ara hem obtingut els beneficis neces·
saris per finançar la nostra expansió. Esperem
que el nostre èxit ens permeti seguir invertint.
Per què no revelen els seus beneficis? No
tenim per què. Ens agrada parlar del negoci.
Quant val la marca Ikea? No ens ho plan·
tegem. És cert que la marca Ikea té un grau de
reconeixement molt elevat en comparació amb
les dimensions de la companyia en el sector de la
distribució. Avui ocupem el número 35 de ven·
des en el rànquing del nostre sector. Però estem
en el 40 de totes les marques globals del món, i
som la més reconeguda del nostre sector.
Tenint en compte la relació qualitatpreu, es consideren els més barats? Sí. I si

També tendeixen a comprar a proveïdors de països amb menys costos? Sí, a
l’Àsia. Però no més d’un 35 per cent del total.
Un 20 per cent correspon a la Xina. El gruix de
producte el comprem a Europa.
Concentren el disseny a Suècia? Tenim
dissenyadors de tot el món, per tenir idees di·
ferents, però és a Suècia on concentrem tot el
desenvolupament del producte.
En quin país els està costant més tenir
èxit? La Xina ha estat un gran repte, durant
anys no hi hem guanyat diners. Ara comencem
a guanyar una mica. A les nostres botigues hi
va molta gent però no poden gastar gaire, per·
què els ingressos són baixos, i els nostres preus
han de ser realment baixos. La competència és
ferotge, hi ha molt moble barat. Tots els mer·
cats emergents són un repte. Són cultures molt
diferents i poden plantejar dificultats o tarifes
sobre el comerç, com en el cas de Rússia. Als
països en desenvolupament hi pot haver pro·
blemes d’infraestructures, o amb els sistemes
legals. Hi ha burocràcia o corrupció. Neces·
sitem una perspectiva a llarg termini. Sorpre·
nentment, no hem de fer gaires adaptacions
del producte a les diferents cultures.
Quins són els mercats que creixen més
de pressa? Un dels que més creix és Espanya;
hi hem crescut un 36 per cent.
Per què? A Espanya la competència és molt
feble. Com a país té un creixement econòmic
molt elevat, la gent té més diners. I es cons·
trueixen moltes cases noves que cal equipar.
Però a més hi ha hagut una certa connexió. Als
espanyols sembla que els agrada Ikea. Un 95
per cent dels visitants compra.
En algunes comunitats hi ha restriccions
a l’obertura de grans superfícies. Topen
amb problemes d’aquest tipus en la seva
expansió? Per nosaltres és un problema. Hem
tingut problemes a València. A Barcelona llui·
tem per tenir un tercer establiment; pensàvem
que el 2009 ja el tindríem, però no està decidit,
apareixen noves dificultats. Moltes vegades hi
ha molt joc polític. Però això passa en tots els
països; aquí no és pitjor. A Catalunya ja hi te·
nim funcionant el nostre centre de distribució
per al sud d’Europa.
Quins són els seus plans d’expansió? A
Espanya, on hem arribat relativament tard,
tindrem trenta-cinc botigues l’any 2015. Ens
expandirem a tots els països d’Europa, i també
a Rússia, la Xina, el Japó i els Estats Units.
Europa és el seu gran feu? Sí. Un 80 per
cent de les vendes vénen d’Europa, un 17 per
cent dels Estats Units i un 3 per cent de l’Àsia.
Però amb el temps aquests percentatges can·
viaran i l’Àsia pesarà més. I els EUA acabaran
sent un gran mercat.
Podran mantenir el ritme de creixement
del 15 per cent? Aquesta ha estat la mitjana
de creixement dels últims set anys. I aquest
any estem entre el 14 i el 15 per cent. Com més
gran és la companyia, més costa créixer al ma·
teix ritme.
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ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adrià
Alòs <alospittari@googlemail.com>. Per a ric·
hard@lewisohn.co.uk. Data 7 de maig de 2009 16.47.
Assumpte Exposició de Barcelona. Richard. Enviat
per googlemail.com. Estimat Richard, T’escrivim de la
Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya, Bar·
celona, Espanya. Ens complau anunciar-te que hem
seleccionat una de les teves imatges per prendre part
en la segona mostra col·lectiva de la Sala d’Art Jove de
l’any 2009, que es farà de l’11 de juny al 31 de juliol. Et
volíem demanar que ens redactessis un breu text sobre
la teva obra, per incloure’l al full de mà de la mostra.
T’agraïm la col·laboració i et convidem a la inauguració
de la mostra, l’11 de juny a les 19.30 al carrer de Ca·
làbria, 147, Barcelona, Espanya. Atentament, Conrado
Pittari Volcán i Adrià Rodríguez de Alòs-Moner. Sala
d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya.
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Per
a ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adrià Alòs
<alospittari@googlemail.com>. Data 7 de maig de
2009 16.57. Assumpte Re: Exposició de Barcelona.
Richard. Estimats Conrado i Adrià, En primer lloc,
m’agradaria saber quina imatge hi incloureu, i també
com l’heu descobert! Salutacions, Richard Lewisohn.
Lloc web: http://www.lewisohn.co.uk / Correu electrò·
nic: richard@lewisohn.co.uk.
ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adrià
Alòs <alospittari@googlemail.com>. Per a Ric·
hard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Data 7 de
maig de 2009 17.15. Assumpte Re: Exposició de Bar·
celona. Richard. Enviat per googlemail.com. Estimat
Richard, Gràcies per la ràpida resposta. La imatge que
inclourem és la de la zebra. La vam descobrir entre els
productes de l’Ikea. Fins ara, Conrado Pittari Volcán i
Adrià Rodríguez de Alòs-Moner. Sala d’Art Jove de la
Generalitat de Catalunya.
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Per
a ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adrià Alòs
<alospittari@googlemail.com>. Data 7 de maig de
2009 19.26. Assumpte Re: Exposició de Barcelo·
na. Richard. No hi ha cap problema que feu servir la
imatge. Informació sobre mi: Richard Lewisohn viu a
Londres, i fa de fotògraf per a empreses de disseny i
agències de publicitat. Entre les seves feines recents,
hi ha un reportatge que va fer durant deu dies al sud de
l’Índia per a l’organització humanitària Hand in Hand
i un projecte de dues setmanes per a una institució
educativa fotografiant alumnes de les escoles de l’est
de Londres. Digueu-me si us sembla correcte. Fins
ara, Richard. Tel.: 020 7229 6752 / Fax: 020 7243 4689 /
Mòbil: 07956 395 901. Lloc web: http://www.lewisohn.
co.uk / Correu electrònic: richard@lewisohn.co.uk.
ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adrià
Alòs <alospittari@googlemail.com>. Per a Ric·
hard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Data 9
de maig de 2009 21.31. Assumpte Re: Exposició de
Barcelona. Richard. Enviat per googlemail.com. El text
és perfecte! Encara ens caldrien dues coses més: 1.
Per què vas triar la imatge de la zebra per al catà·
leg de l’Ikea? Hi ha algun motiu en particular? 2. Ens
podries enviar la imatge de la zebra amb una bona
resolució per afegir-la a la publicació? Esperem no
molestar-te gaire amb tots aquests correus! Gràcies
pel teu temps!
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Per
a ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adrià Alòs
<alospittari@googlemail.com>. Data 10 de maig de
2009 17.41. Assumpte Re: Exposició de Barcelona.
Richard. Hola, 1. La imatge de la zebra era en un arxiu
fotogràfic. Ikea la va trobar allí. 2. He de buscar el fit·
xer de la imatge. Què és, aquesta publicació que dieu?
Fins ara, Richard.
ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adrià
Alòs <alospittari@googlemail.com>. Per a Ric·
hard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Data 11 de
maig de 2009 1.52. Assumpte Re: Exposició de Barce·
lona. Richard. Enviat per googlemail.com. Hola, La pu·
blicació és un petit diari que la institució publica en
cada exposició. Hi voldríem incloure la imatge de la
zebra, i és per això que la necessitem. Si ens dónes la
teva adreça, te’n farem arribar un exemplar. Fins ara!
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Per
a ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adrià Alòs
<alospittari@googlemail.com>. Data 11 de maig de
2009 9.41. Assumpte Re: Exposició de Barcelona. Ric·
hard. Hola, Em podeu dir la mida de la imatge que ne·
cessiteu en píxels? (o la mida aproximada de la imatge
que sortirà al diari). A banda, teniu algun enllaç al lloc
web de l’exposició o el certamen de l’any passat? Salu·
tacions, Richard. Lloc web: http://www.lewisohn.co.uk
/ Correu electrònic: richard@lewisohn.co.uk.
ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adrià
Alòs <alospittari@googlemail.com>. Per a Ric·
hard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Data 11 de
maig de 2009 14.28. Assumpte Re: Exposició de Bar·
celona. Richard. Enviat per googlemail.com. La mida que
necessitem és 7.087 x 4.961 píxels, que és equivalent
a 23,6 x 16,5 polzades: uns 300 píxels/polzada... (DIN
A2). Aquí tens el lloc web de l’exposició de l’any passat:
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.cd
bc7cbd8182c114f538d610b0c0e1a0/?vgnextoid=a84f30cc7cc3
b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a8
4f30cc7cc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextf
mt=detall&contentid=533c9eb912b03110VgnVCM1000008
d0c1e0aRCRD. No és un web específic perquè és un
web del govern. Potser no n’entendràs gaire cosa per·
què és en català. Salutacions.
ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adrià Alòs
<alospittari@googlemail.com>. Per a Richard Le·
wisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Data 13 de maig
de 2009 10.28. Assumpte Re: Exposició de Barcelona.
Richard. Enviat per googlemail.com. Estimat Richard, Et
tornem a escriure perquè el departament de disseny ens
diu que necessiten la imatge de la zebra de seguida. Ens
la pots enviar tan aviat com sigui possible, si us plau?
Gràcies!
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Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Per
a ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adrià Alòs
<alospittari@googlemail.com>. Data 13 de maig de
2009 15.42. Assumpte Re: Exposició de Barcelona.
Richard. Hola, La imatge original (la que va fer servir
Ikea) és més petita que un A2, però a aquesta mida
s’imprimirà bé. No acabo d’entendre per què els dis·
senyadors necessiten l’arxiu en mida A2 per a un fullet
tan petit! Sense voler semblar mal educat, m’agradaria
assegurar-me del tot que és veritat que feu una expo·
sició. He sentit de fotògrafs que feien arribar imatges
digitals per a exposicions que no existien, i els seus
fitxers s’utilitzaven per fer impressions «falses» de les
seves obres. No he trobat cap referència a la vostra
exposició en l’enllaç que m’heu enviat. Em podríeu
donar l’adreça del catàleg? Això és tot el que he trobat
per aquestes dates, i sembla una mostra de tres artis·
tes: 2a exposició temporada 2009. Dates: 11 de juny – 31 de
juliol. Títol: Per determinar. Procés de tutoria a càrrec de:
Cèlia del Diego, comissària independent. Projectes: Anna
Garcia-Pineda, Ser una buena persona. Conrado Pittari i
Adrià Rodríguez (Domo), Casa teva, el teu regne. Daniela
Ortiz, Espacio privado. Si us plau, no us ho prengueu ma·
lament, però espero que entengueu que m’hi amoïni.
Em podríeu donar, també, el nom del vostre contacte
a la Secretaria de Joventut, perquè li pugui trucar demà
(o demanar-li a un amic catalanoparlant que li truqui)?
Moltes gràcies, Atentament, Richard. Lloc web: http://
www.lewisohn.co.uk / Correu electrònic: richard@le·
wisohn.co.uk.
ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adrià
Alòs <alospittari@googlemail.com>. Per a Ric·
hard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Data 13 de
maig de 2009 17.07. Assumpte Re: Exposició de Bar·
celona. Richard. Enviat per googlemail.com. Hola, Ric·
hard, Entenem els teus dubtes. Ens adonem que no ens
hem explicat gaire bé. La teva imatge és per al catàleg
de l’exposició que has trobat al lloc web, que serà una
mena de diari, i hem triat la imatge de la zebra perquè
hem pensat que era prou interessant. La imatge ocupa·
rà dues planes, i per tant serà tan gran com un DINA2. A l’exposició hi haurà altres artistes i dissenyadors.
Hem fet una petita selecció, i per això tu formes part
de l’exposició. Et donem el telèfon del responsable de
la Sala d’Art Jove. Es diu Oriol Fontdevila: (+34) 609
850 308. Esperem haver-te aclarit tots els dubtes i que
el projecte pugui tirar endavant! Que vagi bé.
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Per
a ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adrià Alòs
<alospittari@googlemail.com>. Data 13 de maig de
2009 17.34. Assumpte Re: Exposició de Barcelona.
Richard. Gràcies de nou per la vostra ràpida resposta.
Parlaré amb l’Oriol i li faré arribar l’arxiu demà al matí.
Salutacions cordials, Richard. Tel.: 020 7229 6752 / Fax:
020 7243 4689 / Mòbil: 07956 395 901. Lloc web: http://
www.lewisohn.co.uk / Correu electrònic: richard@le·
wisohn.co.uk.
ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adrià
Alòs <alospittari@googlemail.com>. Per a Oriol
Fontdevila <oriolfontdevila@yahoo.es>. Data 13 de
maig de 2009 17.57. Assumpte Fwd: Exposició de Bar·
celona. Richard. Enviat per googlemail.com. Converses
with Richard... Et trucarà o avui o demà al matí.
Oriol Fontdevila <oriolfontdevila@yahoo.es>.
Per a ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adrià
Alòs <alospittari@googlemail.com>. Data 13 de maig
de 2009 18.49. Assumpte RE: Exposició de Barcelona.
Richard. Mare meva! Aquesta tarda he rebut una tru·
cada des d’un «número privat» i no hi he estat a temps.
Espero que no fos el Richard aquest, perquè no puc re·
tornar-la. Estaré al cas del tema, Oriol. Main manager.

publicació les converses que va mantenir amb ells per
correu electrònic. Al principi aquesta idea també ens
ha sorprès, ja que de fet la conversa que voldrien publi·
car també inclou l’intercanvi de paraules entre nosal·
tres i aquests dos artistes –es parla del moment en què
ens van informar sobre la possibilitat que vostè truqués
a l’Oriol per demanar informació sobre la Sala d’Art
Jove (com ja sap, és simplement una galeria pública
orientada a donar suport a artistes emergents, i el seu
programa s’articula a través de concurrència pública
anual). La qüestió és que l’Adrià i el Conrado han estat
desenvolupant un projecte artístic que se centra en els
artistes i dissenyadors que treballen per a IKEA, i els
agradaria publicar la conversa amb l’objectiu de refle·
xionar sobre el procés per aconseguir els permisos per
a mostrar imatges d’altra gent. Però, sobretot, voldrí·
em que vostè se sentís còmode amb aquesta proposta.
Trobarà com a document adjunt tots els seus correus
creuats, transcrits en un document de Word, perquè
pugui decidir si està d’acord amb la publicació de tots
els seus continguts. Ens agradaria incloure els correus
complets, però té tota llibertat per indicar-nos si hi ha
alguna part que preferiria que no es publiqués. Està
clar que també eliminaríem totes les dades personals
–número de telèfon i adreça de correu electrònic– en
cas que vostè hi estigués interessat. A més de revisar el
document, si li interessa li podríem trucar i parlar amb
més deteniment sobre aquesta qüestió. Esperem rebre
notícies seves aviat. Cordialment, Oriol Fontdevila
i Txuma Sánchez. Tel. 0034 609 850 308. Sala d’Art
Jove. Secretaria de Joventut. Generalitat de Catalunya
Calàbria, 147. 08015 Barcelona. www.gencat.cat/joventut. artjove.dasc@gencat.cat.
De: Richard Lewisohn [<richard@lewisohn.co.uk>].
Enviat el: dijous, 21 de maig de 2009 14:42. Per a: Sala
d’Art Jove. Assumpte: Re: from sala d’art jove. Hola,
Oriol, Gràcies pel teu missatge. Si et sembla bé, prefe·
riria que no incloguéssiu la meva conversa per correu
electrònic a la publicació. També m’agradaria saber
de quina manera s’utilitzarà la meva imatge Zebra. Si
forma part de l’“art conceptual” d’algú altre (algun co·
mentari sobre IKEA o el consumisme), llavors prefe·
reixo retirar la imatge de l’exposició i de la revista. Si la
imatge apareix com a imatge independent, per poder
ser apreciada (o no) per si sola, llavors sí que la podeu
utilitzar. Espero rebre la teva resposta! Cordialment,
Richard. Tel.: 020 7229 6752 / Fax: 020 7243 4689 /
Mòbil: 07956 395 901. Lloc web: http://www.lewisohn.
co.uk / Correu electrònic: richard@lewisohn.co.uk.
txuma sanchez <txumasanchez@gmail.com>. Per a:
alospittari@googlemail.com, Celia del Diego <celia@
tonitapies.com>, orifontdevila@gmail.com. Data: 25 de
maig de 2009 11:06. Assumpte: Fwd: RV: from sala
d’art jove. Enviat per: gmail.com. Firmat per: gmail.com.
Ocultar detalls 25-maig (fa 3 dies). Respondre. Hola,
us reenviem la resposta del Richard sobre el tema de
publicar les converses en el diari. No sembla que la
idea que el material es publiqui el sedueixi gaire. Si us
sembla bé us trucarem d’aquí una estona, ja que hem
de trobar alguna manera de solucionar el tema per tirar
endavant el diari. Fins ara, Oriol i Txuma.

DOMÈSTICACIÓ
Daniela Ortiz
Espacio privado
Conrado Pittari Volcán & Adrià Rodríguez de Alòs-Moner (Domo)
Casa teva, el teu regne
Procés de tutoria a càrrec de:
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Marta Vilardell
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Impressió:
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SALA D’ART JOVE
Secretaria de Joventut
Calàbria, 147. 08015 BARCELONA
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Metro: Línia 1 (Rocafort) i línia 5 (En·
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Horari:
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Dissabtes i diumenges tancat.

ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adrià
Alòs <alospittari@googlemail.com>. Per a Oriol
Fontdevila <oriolfontdevila@yahoo.es>. Data 13 de
maig de 2009 21.46. Assumpte Re: Exposició de Bar·
celona. Richard. Enviat per googlemail.com. Hola, Oriol!
Fa aproximadament tres hores (17.51) el Richard ha dit
que et trucaria; no sé a quina hora has rebut la trucada
però és probable que fos ell. Aquí et copio un correu
electrònic on ens facilita els seus números de telèfon,
perquè si ho creus convenient li tornis la trucada. Grà·
cies! «Gràcies de nou per la vostra ràpida resposta. Par·
laré amb l’Oriol i li faré arribar l’arxiu demà al matí.
Salutacions cordials, Richard. Tel.: 020 7229 6752 / Fax:
020 7243 4689 / Mòbil: 07956 395 901.»
Oriol Fontdevila <oriolfontdevila@yahoo.es>.
Per a ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adrià
Alòs <alospittari@googlemail.com>, Cèlia del Diego
<celia@tonitapies.com>. Data 14 de maig de 2009
17.43. Assumpte El dissenyador no ha trucat. Hola,
Res, només perquè n’estigueu al corrent, aquest matí
l’amic Richard no ha trucat. Més que res per si li vo·
leu insistir per correu, així tindrem el seu permís aviat.
Una abraçada, Oriol.
Richard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Per
a ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adrià Alòs
<alospittari@googlemail.com>. Data 14 de maig de
2009 23.40. Assumpte Re: Exposició de Barcelona.
Richard. Aquí teniu la imatge. Us agrairia que vosaltres
i l’empresa encarregada del disseny, etcètera, esborrés·
siu la imatge dels ordinadors quan el fullet ja estigui
preparat i imprès. Salutacions cordials.
ALOS&PITTARI Conrado Pittari & Adrià
Alòs <alospittari@googlemail.com>. Per a Ric·
hard Lewisohn <richard@lewisohn.co.uk>. Data 14 de
maig de 2009 23.45. Assumpte Re: Exposició de Barce·
lona. Richard. Enviat per googlemail.com. Moltes gràci·
es! No pateixis, l’esborrarem! Estarem en contacte!
El 20 de maig de 2009, a les 13.38, Sala d’Art Jove
ha escrit: Benvolgut Richard, Li escrivim per agrair-li
la seva col·laboració en el projecte de l’Adrià Rodrí·
guez i el Conrado Pittari per a la Sala d’Art Jove que
obrirem el proper 18 de juny. Li estem molt agraïts per
la seva disposició i perquè ens permeti incloure la seva
imatge en la publicació de l’exposició. De fet, l’Adrià i
el Conrado també ens han demanat que incloguem a la

Amb la col·laboració de:

SALA D’ART JOVE
Secretaria de Joventut
Carrer Calàbria, 147. 08015 BARCELONA. Tel. 93 483 83 61. Metro línia 1, Rocafort, i línia 5, Entença.
www.gencat.cat/joventut/salartjove artjove.dasc@gencat.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 20 h. Dissabtes i diumenges tancat.

domèsticació
Daniela Ortiz
Espacio privado
Conrado Pittari Volcán
Adrià Rodríguez de Alòs-Moner
Casa teva, el teu regne

Procés de tutoria a càrrec de Cèlia del Diego
Del 18 de juny al 17 de setembre de 2009 (agost tancat)
Inauguració: 18 de juny a les 20.00 h

