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Corren temps difícils
per a l’ofici de profeta.
A finals dels anys 70,
els senyors Trevor

Horn i Geoff Downes, camu-
flats sota el nom de Buggles,
varen fer una cançó que va
donar la volta al món. Procla-
mava que el vídeo havia matat
l’estrella de la ràdio i, parado-
xalment, avui encara se la pot
escoltar en un grapat d’emis-
sores més vives que mai.

Ara fa uns deu anys, amb la
irrupció d’Internet no varen
faltar veus apocalíptiques que
vaticinaven la fi de la lectura,
els llibres i l’ofici d’escriure, en-
golits per una aliança entre la
voracitat / fugacitat de la
xarxa i la tendència del perso-
nal (deien) cap a la llei del
mínim esforç. Una altra profe-
cia que també ha fet figa.

A casa nostra, de llegir, la gent lle-
geix si fa no fa com sempre. És
a dir, poc. I si s’editen menys lli-
bres és perquè finalment algú
s’ha adonat que aquella enfolli-
da cursa d’anys enrere per su-
perar el nombre de títols edi-
tats d’un any a l’altre no podia
continuar fins a l’infinit (signi-
ficativament, però, ningú
s’atrevia a donar xifres de lli-
bres venuts o llegits). Això és
així, però no perquè Internet hi
tingui res a veure.

En canvi, si alguna cosa ha
propiciat la xarxa amb l’eclosió
en els darrers tres anys del fe-
nomen dels blogs ha estat pre-
cisament l’hàbit d’escriure. Si
algú, lector, li vol fer creure que
ara s’escriu poc, li pot dir ben
clarament que menteix. En
aquests moments, gràcies als
blogs hi ha moltíssima més
gent escrivint que abans. I de

manera molt notable en llen-
gua catalana. Una visita a qual-
sevol pàgina compiladora de
blogs en català –Bitàcoles, Ca-
tapings...– demostra el que
acabo d’afirmar.

El format del blog té una pila
d’avantatges. El primer és la
seva suggestiva ambigüitat
entre l’esfera privada i la pú-
blica. Vull dir que els textos “es
publiquen”, sí, però sense per-
dre la seva dimensió d’expres-
sió íntima i personal. En els
casos que l’autor ho permet, a
més a més es pot establir una
interacció a través dels co-
mentaris dels lectors. Més
avantatges: al blog el tema és
lliure. El mateix que l’extensió,
el to i la periodicitat.

D’un temps ençà aquí i
arreu del món s’està produint
un fenomen ben singular: co-
mencen a publicar-se en for-
mat de llibre convencional
col·leccions de textos inicial-
ment pensats i escrits per ser
difosos per Internet. La xarxa
no només no ha acabat amb la
literatura, sinó que està co-
mençant a generar un nou gè-
nere editorial.

A casa nostra qui va obrir el
foc va ser la gent de Relatsen-
catala.com que, per Sant Jordi
de l’any passat, va publicar en
llibre una primera antologia de
textos penjats a la seva pàgina
web. Per Sant Jordi d’enguany
han publicat la segona antolo-
gia. El juny del 2005, coinci-
dint amb l’inici de les celebra-
cions dels desè aniversari de
Vilaweb, va veure la llum, en
format de llibre, Homersea,
una història de Biel Mesquida
escrita directament al blog
d’aquest autor el dia 16 de juny
del 2004 –és a dir, el centenari
del Bloomsday– i que és un
magnífic homenatge a l’Ulisses
de Joyce ambientat a Palma.

La novetat més recent d’aquest
gènere de llibres formats per
textos creats per ser penjats a
Internet és L’aeroplà del Raval,
de la traductora i filòloga Tina
Vallès. Una recopilació d’histò-
ries, escrites entre els primers
mesos del 2003 i el desembre
de 2005, publicades al seu blog,
que configuren de manera sen-
zilla però plena de tendresa i de
sinceritat una preciosa decla-
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Escriure a la xarxa

Banyoles (1)

Parlem-ne

La Secció Filològica de l’IEC cele-
bra de tant en tant unes Jornades
públiques en algun indret del do-
mini lingüístic per donar a conèi-

xer la seva feina i convidar els estudiosos
locals a col·laborar-hi i a exposar les seves
investigacions. Els passats dies 16 i 17 de
juny hi va haver unes Jornades a Banyoles
que van ser rodones tant per l’interès de
totes les comunicacions com per la bona
preparació i la vigilància de tots els aspec-
tes: aquesta funció va anar a càrrec de
Gemma Rigau, que se’n pot sentir ben re-
compensada i cofoia. Em permeto nova-
ment de fer-ne partícips els lectors.

El primer dia Marta Prat va fer una ex-
posició amena i metodològicament impe-
cable dels criteris (semàntics, morfolò-
gics i fonètics) que permeten afirmar
(concretament a Coromines) que tal o tal
paraula castellana és un catalanisme. En
algun cas va fer notar una possible feble-
sa argumental: frasqueta seria catalanis-
me per la pronunciació de la primera e
(fresqueta) com a a; i avería ho fóra pel
pas de la a segona (avaria) a e. Per això
sempre estem més segurs si podem ava-
lar cada cas amb més d’un argument.
Àngel Vergés, autor d’El Drac de Banyo-
les. Itineraris, història i tradició al vol-
tant de l’estany (2006), va explicar
d’aquest tema dites com “A cal Morgat te
l’escalfen” (a qui es queixa de l’aigua
freda) i llegendes com la de l’ase de llom
allargat, que es fa fonedís quan els genets
diuen “Valga’ns Déu”; i va comentar els
inicis de l’interès pel tema, els excursio-
nistes del segle XIX: Joan Bru, Ramon
Arabia, Jacint Verdaguer, etc. Després,
Miquel Torrent i Íngrid Calpe ens van ofe-
rir una representació teatralitzada de
tres llegendes, en versió de Lluís G. Cons-
tans: la del drac, la de les Tunes o Estu-
nes (les coves o escletxes de les goges) i la
d’en Morgat de Porqueres. Joan Fort va
tractar de qüestions de toponímia del Pla
de l’Estany, subratllant sobretot les fonts
on els erudits poden rastrejar els noms
ancestrals, concretament els capbreus
(un dia els en vaig parlar).

Mariàngela Vilallonga va exhibir els
dos monumentals volums de l’Atles lite-
rari de les terres de Girona, subvencio-
nats per la Diputació de Girona, una
feina multidisciplinària modèlica de me-
todologia i de direcció: professors de lite-
ratura, amb l’ajut de fotògrafs i cartò-
grafs, han recollit la literatura inspirada
en aquestes terres i l’han il·lustrat amb
dibuixos, fotografies i mapes. Ara treba-
llen per fer accessible tot això per inter-
net i ampliar-ho amb webs de tots els es-
criptors, etc. Josep M. Nadal, el tenaç in-
vestigador de la història de la llengua, va
dissertar sobre l’eterna “qüestió” de la
llengua i la nació (la llengua és una peça
fonamental d’una comunitat “i jo no sé
com es pot viure sense una comunitat”)
i ens va comunicar un pensament origi-
nal: avui ens cal estar a l’aguait de dues
tendències antitètiques igualment peri-
lloses: la globalització, que pot anul·lar
les llengües petites, i l’excessiva frag-
mentació, que les pot fer ecològicament
insostenibles.

ració d’amor a un barri ple de
vida i d’històries que sovint pre-
tenem ignorar.

Tina Vallès escriu uns tex-
tos breus que tenen la gran vir-
tut d’apuntar directament al
centre de la sensibilitat dels
lectors. Els incondicionals del
seu bloc coneixen perfecta-
ment els temes: parla dels
veïns de la seva escala, dels pa-
letes que reparen les cases,
dels avis que encara resistei-
xen rere el taulell de les boti-
gues més antigues, de la quios-
quera, dels aficionats a la mú-
sica de Rrrey Áfrrrica i de les
converses que escolta quan
surt a comprar el pa.

Hi ha alguns retrats que jo
els posaria emmarcats en una
paret. Penso en l’evocació que
fa dels gegants de les festes
majors, i en el diàleg telefònic
amb una floristeria a la cerca
d’una bona frase per a la dedi-
catòria d’un ram. I en el text
que tanca el llibre, escrit l’en-
demà de saber-se la mort a
Bangkok de Manuel Vázquez
Montalbán, que Tina Vallès
converteix en un homenatge
als seus pares.

Tot plegat, un seguit d’histò-
ries pensades i escrites per cir-
cular per la galàxia Internet.
Unes històries que, a més a
més, cada tres o quatre dies
l’autora va renovant i ampliant
al blog L’aeroplà del Raval i que
han quedat fixades en un llibre
senzill, sense pretensions i al-
tament recomanable. Un llibre
que demostra que, en segons
quins assumptes, vivim mala
època per a l’ofici de profeta i
que, doncs, en l’era Internet la
literatura, quan és bona, no té
cap raó per sortir-ne perjudica-
da. Ben al contrari.

Internet, la gran generadora textual

Joan Josep Isern Joan Solà
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