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són llibres, segon perquè qual-
sevol classificació no es pot li-
mitar als productes en suport
CD sinó que inclou el conjunt
d’eines, recursos, instru-
ments…, en qualsevol format i
de qualsevol procedència, i que
faciliten operacions tan diver-
ses que van des de la resolució
de problemes complexos fins al
simple joc. Per tant, què cal
tenir present a l’hora d’establir
una taxonomia de recursos?
Les funcions que fan? Les ca-
racterístiques que tenen? El su-
port amb què es presenten?…

Marquès, que ha recopilat
diverses tipologies per a la
classificació de programari,
centra la seva proposta en el
grau de control del programa
sobre els usuaris i parla, entre
d’altres, de:
■ Programes tutorials. Disse-
nyats per adquirir conceptes o
exercitar habilitats, i organit-
zats a base de rutines, en for-
men part des dels primer ma-
terials educatius d’orientació
conductista, avui considerats
obsolets, fins als sistemes tu-
torials experts que guien l’usu-
ari en la seva tasca tenint en
compte la seva manera d’actu-
ar i les seves necessitats.
■ Bases de dades. Presenten
diverses estructures organit-
zatives, permeten consultar,
organitzar o seleccionar infor-
macions de tota mena emma-
gatzemades prèviament i uti-
litzar-les a voluntat i sense
límit. Afavoreixen comporta-
ments rigorosos de tractament
eficaç de la informació, recer-
ca, habilitats lectores, capaci-
tat de selecció, etc. Existeixen
per elles mateixes i també for-
mant part d’altres programes.
■ Simuladors. Els programes
de simulació de processos pre-
senten situacions complexes
perquè l’usuari les resolgui se-
gons el seu criteri i les seves de-
cisions, amb l’ajuda i la mani-
pulació dels elements que el
programa hi destina. Aquests
materials, amb un gran futur

en els àmbits educatius, per-
meten accedir virtualment a
situacions de difícil o impossi-
ble accés per mitjans reals:
operacions mèdiques, pilotat-
ge d’avions… Potencien l’apre-
nentatge per descobriment.
■ Constructors. Els construc-
tors combinen dos aspectes de
la informàtica: la producció dels
materials i la seva aplicació.
Això possibilita que els usuaris
esdevinguin els dissenyadors
dels materials que executaran
posteriorment. Dins d’aquest
bloc trobem els llenguatges de
programació que van tenir
molta incidència en els inicis de
la introducció de la informàtica
a l’escola i d’entre els quals des-
taca el LOGO.

Una altra visió és la de Jo-
nassen, Carr i Yueh (1998). A
partir de la idea que les tecno-
logies són eines per a la ment
que exigeixen que l’usuari
pensi de manera diversificada
i significativa sobre allò que
sap, els autors estableixen una
classificació a partir de les for-
mes de raonament implícit en

les diverses possibilitats d’apli-
cació. Distingeixen entre:
■ Eines d’organització semànti-
ca. Donen suport per analitzar
i ordenar el coneixement ad-
quirit o en vies d’adquisició. Les
més importants són:

1. Bases de dades. Organit-
zen la comprensió que l’usuari
té sobre l’estructura del con-
tingut i les relacions causals
entre conceptes, cosa que im-
plica un pensament analític.
Permet funcions noves deriva-
des de l’ús i de les possibilitats
tècniques perquè com més s’in-
terioritza una eina més és té la
capacitat per fer-la servir en
funcions diverses.

2. Xarxes semàntiques. Pro-
porcionen eines visuals per pro-
duir mapes multidimensionals
significatius dels conceptes,
una estratègia per mostrar l’es-
tructura del coneixement i que
exigeix representar aquests
conceptes connectats a partir
de les interrelacions que s’esta-
bleixen entre ells.

3. Eines de model dinàmic.
Contribueixen a descriure les
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Murakami
i Nolla

Enigmística

La fascinació que molts poetes
catalans van sentir per les for-
mes poètiques japoneses com
la tanka i l’haiku va donar pas

a una exploració més àvida de la litera-
tura japonesa del segle XX. Al mite de
Mishima s’hi van afegir aviat les obres
majors dels dos Nobel, Yasunari Kawa-
bata –La casa de les bellas durmientes
(Caralt, 2005)– i Kenzaburo Oe –Una
cuestión personal (Anagrama, 1995)–,
però ni de l’un ni de l’altre no disposem
encara cap traducció al català. En
canvi, Haruki Murakami, un autor de la
generació posterior, ha tingut més for-
tuna. Després d’El meu amor Sputnik
(Empúries, 2002) i L’amant perillosa
(Empúries, 2003), Tòquio Blues (Em-
púries, 2005) va triomfar entre els lec-
tors catalans. Ara Empúries hi torna
amb una altra novel·la de gran nivell:
Kafka a la platja.

Murakami aconsegueix bastir amb
una agilitat encomiable una història
edípica que es desenvolupa en diversos
nivells de la consciència dels personat-
ges. Assistim, meravellats, als avatars
de la vida normal i l’onírica. Aprovem la
maligna personificació del coronel San-
ders, l’home del logo del Kentucky
Fried Chicken (“El meu paper és ga-
rantir la correlació dels diferents mons.
Que després d’una causa hi hagi sem-
pre un efecte. Que els significats no es
barregin. Que abans del present vingui
sempre el passat”), i de Johnny Walker,
a qui potser no cal presentar.

L’agilitat estilística de Murakami fa
curtes les 500 pàgines (“Era el típic edi-
fici caigut en desgràcia que es pot tro-
bar en qualsevol ciutat i que Dickens
descriuria al llarg de deu pàgines”).
A més, el contrapunt entre la veloç fu-
gida de l’adolescent Kafka Tamura i el
lent encalç del vell Nakata modulen el
ritme de lectura. Nakata no acaba de
girar rodó ni té records ni sentiments,
però parla amb els gats.

L’excel·lent traducció d’Albert Nolla
és un factor clau en la sintonia que el
lector català pot establir amb el món
de clarobscurs que ens proposa Mura-
kami, però llueix especialment en pas-
satges tan delicats com els diàlegs fe-
lins de Nakata: “–Si és verat, en Kua-
mura el lliga. I si el lliga, el busca.
–Perdoni. Com li he dit abans, en Na-
kata és una mica totxo i no acaba d’en-
tendre el que diu. ¿Que m’ho podria re-
petir? –Si és verat, en Kuamura, el gui-
lla. I si el busca, el lliga. –Això que diu
del verat, ¿vol dir el peix? –Qui guilla
és el verat, però qui el lliga és en Kua-
mura. En Nakata es va passar la mà
pels cabells, curts i blanquinosos, i es
va quedar pensarós. ¿Com podia resol-
dre aquella endevinalla del verat i sor-
tir del laberint en què s’havia convertit
la conversa?”. L’Albert Nolla se’n surt i
ens permet gaudir a gat què vols de la
senzilla complexitat de Murakami.
Chapeau!

Màrius Serra

relacions dinàmiques que s’es-
tableixen entre les idees. S’hi
troben aplicacions com són els
micromons, simulacions res-
tringides de fenòmens del món
real. Els usuaris exerceixen un
gran control sobre l’ambient o
escenari per on poden navegar,
manipular objectes, crear-ne
de nous, assajar efectes… En
formen part molts jocs d’aven-
tura i constitueixen un bon
exemple d’aprenentatge actiu.
■Eines d’interpretació de la in-
formació. Contribueixen a la
representació gràfica de fenò-
mens i ajuden a raonar visual-
ment en determinades àrees.
Són ideals per entendre, per
exemple, interaccions com-
plexes com són les atòmiques
perquè fan real allò que és abs-
tracte.

I per acabar, algunes qualitats de-
sitjables en un producte per a
infants:

1. Claredat. No s’ha de tenir
dificultats per descobrir el fun-
cionament del programa; la in-
terfície ha de ser clara i el ma-
neig intuïtiu.

2. Interacció. És una de les
principals característiques dels
programes perquè la tendència
de tot usuari, infantil o no, da-
vant d’una pantalla és la d’in-
dagar per tots els racons, i tot i
que sovint els programes per a
nens i nenes indueixen a una
exploració efectista sense cap
objectiu concret, és un recurs
que, amb un rerefons educatiu
ben plantejat, es converteix
amb un bon estímul.

3. Autonomia de funciona-
ment. Els programes han de
permetre, si les situacions edu-
catives ho demanen, que l’usu-
ari sigui autònom y pugui fer
una tasca o un aprenentatge
per ell mateix.

4. Orientació positiva. En el
decurs de la tasca, l’usuari no
s’ha de sentir frustrat. Els ma-
terials que funcionen a base de
premi/penalització poden crear
neguit y tendència a l’abando-
nament. En canvi el reforç po-
sitiu anima a seguir.
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