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Les noves tecnologies i la creació literària

Amb tinta digital

E
lvideoclip The Child,
d’Alex Gopher, expli-
ca una història amb
imatges, però aques-
tes imatges són pa-

raules. És una història textual
en què la dimensió oral, escrita
i visual de la paraula es fusionen
completament i s’incrementen
en un exercici extraordinari de
producció textual de comença-
ments del segle XXI. Obres digi-
tals com aquesta plantegen
qüestions bàsiques, com ara:
això és literatura? Les noves
tecnologies de treball modifica-
ran la creació literària?

Per analitzar i debatre temes
similars i altres de relacionats
amb l’estat actual del món de la
creació, la crítica i l’edició, el
mes de maig passat es van cele-
brar a Lleida unes jornades que
van reunir una quarantena de
narradors, científics, filòsofs,
poetes, assagistes, crítics, peri-
odistes, editors, directors de ci-
nema, artistes, antropòlegs i
professors d’universitat amb
l’objectiu de tractar un tema
clàssic, l’escriptura i l’edició de
llibres, però analitzat des d’un
prisma nou, el que imposen les
noves tecnologies. Les ponènci-
es que s’hi van presentar s’han
reunit ara al llibre: L’escriptura
i el llibre en l’era digital (Krtu).

Les jornades,amésd’encetar
un debat van establir ponts de
comunicació entre tradició lite-
rària i innovació tecnològica.
Dos mons que treballen d’es-
quena massa sovint. En el pri-
mer capítol del llibre, la confe-
rència inaugural de les jorna-
des, el narrador i assagista
valencià Joan F. Mira, va ressal-
tar un fet extraordinari: “La his-
tòria de les literatures ha passat
a presentar un impressionant
llistat d’escriptors, de grans au-
tors, de grans premis i de grans
llibres, siguin indis, japonesos,
àrabs o africans, de nom uni-
versalment reconegut, traduïts
a multitud de llengües grans o
petites, i amb els lectors repar-
tits pel planeta”.

Les noves tecnologies de la
informació han contribuït a di-
vulgar llibres iautorsd’arreudel
planeta, tant si escriuen en llen-
gües majoritàries com minori-
tàries. A més, aquestes també
estan obrint les portes a noves
maneres de crear, escriure i edi-
tar i, com tota cosa nova, pro-

gitals. Un procés cultural de
canvi com potser no ha viscut la
cultura occidental des de l’in-
vent de la impremta, ara fa més
de 500 anys”, afirma. Una mos-
tra del que diferents autors
estan fent arreu del món es pot
veure a la secció Antologia de li-
teratura digital, disponible a la
webd’Hermeneia:ww.uoc.edu/
in3/hermeneia/cat/espais/
literatura.html.

Malgrat la nova realitat
emergent, hi ha autors que són
molt escèptics. Un cas és el del
poeta i narrador Sebastià Alza-
mora, que pensa que les diver-
ses manifestacions de l’anome-

nada literatura interactiva,
com ara la incorporació de l’hi-
pertext i l’edició de textos en
nous suports com ara el CD-
ROM i la mateixa xarxa, “poca
cosa d’autèntica importància
hauran afegit a l’activitat de lle-
gir o d’escriure tal com l’ente-
nem des de fa molt de temps”.
També considera que els dieta-
ris personals –els que ell ha
pogut llegir en català i castellà–,
són d’un interès molt relatiu i,
sobretot, d’una qualitat literà-
ria irrellevant. Tampoc sap
veure els presumptes avantat-
ges que, respecte dels llibres
convencionals, puguin presen-
tar els nous formats pel que fa a
la qualitat de l’edició d’un text.

El món globalitzat també imposa
les seves regles de joc a l’edició
de llibres. Per André Schiffrin,
prestigiós editor nord-americà
d’origen francès: “Avui dia les
grans editorials volen que els
productes culturals siguin tan
rendiblescomelsaltres.Siunlli-
bre no es ven prou les llibreries
el retornen a l’editor. Això fa que
cada cop es trobin menys llibres
que són el cor de l’edició (poesia,
ficció i assaig) i menys editorials
i llibreries independents”. Per
Schiffrin, això implica un greu
perill per a la cultura, perquè
cadavegadaésmesdifícil trobar
altres fonts d’informació i co-
neixement. Per contrarestar
aquesta tendència perversa,
destaca el paper que juga Inter-
net, defensa altres vies de funci-
onament per a editorials i mit-
jans de comunicació (fundaci-
ons, cooperatives de lectors...)
en contraposició als grans grups
editorials i de comunicació que
dominen el panorama i, final-
ment, aposta per l’ús de la tec-
nologia, que permet més diver-
sitat en tots els sentits.

Malgrat els temps que cor-
ren, David Castillo, periodista i
coordinador d’aquest suple-
ment, és optimista . “Avui que
es parla de desaparició de les lli-
breries, de la substitució del
format del llibre, de la tecnolo-
gia com una deessa i, sobretot,
del consum, les meves espe-
rances es renoven sabent que
l’únic que no ens podran treu-
re és el poema de Juan Ramon
escrit per a un nen. Mals temps
per a la lírica, és a dir, els mi-
llors per crear-la”.

‘L’escriptura i el llibre en l’era digital’ recull les ponències d’unes jornades
celebrades el maig passat ● L’objectiu: encetar el debat i establir ponts de diàleg
entre tradició i innovació tecnològica ● Text: Virgínia Mascaró
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Intermínims de navegació poètica,
del poeta Ramon Dachs, va ser la
primera obra de literatura digital
de l’Estat que es va penjar a la
xarxa, ja fa deu anys. L’exposició
que commemora l’efemèride es
pot veure a: www.uoc.edu/in3/
hermeneia. També hi ha autors
que experimenten i proven les
possibilitats que ofereix la xarxa de
manera intencionada, com Màrius
Serra, que va escriure el darrer

capítol de la Novel·la inacabada
(Empúries) amb els suggeriments
de finals rebuts per Internet, i el
poeta i narrador Biel Mesquida,
que va començar un blog personal
i va acabar redactant Homersea,
un relat escrit el 16 de juny del
2004, cent anys després del dia en
què transcorre Ulisses, de Joyce.
El text es pot llegir a la xarxa a
blocs.mesvilaweb.cat/bloc/753
i està editat en paper per Vilaweb.

‘Intermínims’ fa deu anys

voca prevencions lògiques, per-
què trenca esquemes establerts
i pot qüestionar aspectes tan bà-
sics en l’obra literària com l’au-
toria, que ara pot ser humana,
artificial, individual i col·lectiva.

Els avenços tecnològics han
acompanyat sempre la història
de la literatura i l’han fet avan-
çar: primer amb la impremta,
després amb les màquines d’es-
criure, posteriorment amb els
ordinadors i, finalment, amb la
tecnologia informàtica i la
xarxa Internet, que ha esdevin-
gut un mitjà de creació molt
mal·leable i eficaç.

Laura Borràs, responsable de
l’equip de recerca i d’estudis li-
teraris Hermeneia, professora
de la UB i de la UOC, reivindica
una certa eròtica de la lectura o,
si es prefereix, una interpreta-
ció a través de la performance
del llenguatge, que implica re-
pensar els nostres recursos in-
terpretatius. “En aquest món
globalitzat resulta incontestable
que estem vivint un procés cul-
tural d’extraordinàries reper-
cussions en l’àmbit de les comu-
nicacions i del desenvolupa-
ment del coneixement humà
promogut per l’emergència i la
proliferació de les tecnologies di-


