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L’excel·lència
de Jordi Valls

L’obra intenta perfilar la
topografia física i humana
de la societat actual. En
aquest sentit, és un docu-
ment d’una actualitat i
d’una gran ambició i rique-
sa. El llibre retrata la ciutat,
el marc en què tots ens
movem, a partir d’un estudi
d’interiors i exteriors, per
arribar a ressaltar-ne els va-
lors més destacats: fredor,
duresa, indiferència, violèn-
cia i inseguretat. El poeta di-
buixa la realitat que es respi-
ra en aquest marc, una reali-
tat solitària, líquida, incerta,
inquietant, contradictòria i
de pèrdua de valors i refe-
rents. Després analitza tota
la xarxa de relacions que es
produeix en aquesta realitat
i aquest marc físic.

Valls es posiciona davant
d’aquest panorama inhòspit
amb una actitud de revolta,
de resistència, d’ironia i d’au-
toironia, i amb dues armes
defensives: la presència opo-
sitora de la poesia i la recer-
ca, la reivindicació i la trans-
missió de valors permanents
que serveixin de base a la ci-
vilitat i la civilització. Una in-
jecció d’autenticitat, conei-
xement, coratge i humanitat
per la poesia actual.

Jordi Valls va guanyar els Jocs Florals. PEP HERRERO

Assaig
Els blocs
Enric Bruguera
Editorial UOC. Barcelona, 2007

Toni de la Torre

Internet ja no és una
col·lecció de pàgines web
planes en què l’usuari

l’únic que pot fer és observar
i fer clic en un parell de links.
El ciberespai ha deixat de
ser una galeria de fitxes sòli-
des però opaques per con-
vertir-se en un indret pro-
fund que permet no només
trobar respostes, sinó també
formular preguntes. El llen-
guatge d’Internet ha acon-
seguit reinventar-se afegint
a la interacció una nova ca-
pacitat: la participació.

El web 2.0, que és el nom
que rep aquesta nova forma
d’escriure a Internet, oblida
el gran autor per centrar-se
en els lectors. La xarxa uti-
litza el seu llenguatge per
convertir els seus usuaris en
la font d’informació. El co-
neixement ja no és en el
text, si no en els ulls dels que
el llegeixen. Només des
d’aquesta perspectiva es pot
entendre l’èxit devastador
de YouTube o el fenomen
dels blogs –també coneguts
com blocs o bitàcoles.

En tres anys el seu nombre
s’ha multiplicat per cent i ac-
tualment es poden trobar 50
milions de blogs a tot el món,
en els quals s’escriuen
67.000 missatges cada hora.
Els dietaris personals exem-
plifiquen el nou esperit d’In-
ternet, on qualsevol es pot
convertir en emissor d’infor-
mació. Els blogs permeten
que un usuari sense conei-
xements informàtics especí-

fics publiqui el que vulgui
ambunaaudiènciauniversal
(tothom que tingui una con-
nexió a Internet) i sense cap
supervisor que en restringei-
xi els continguts.

És per això que el blog és
un mitjà que està associat a
la credibilitat, perquè es
tracta d’una comunicació
d’usuari a usuari, d’un inter-
canvi d’opinions. I és per
aquest mateix motiu que els
lectors cada vegada donen
més credibilitat als missat-
ges que poden trobar en un
blog que a les notícies dels
diaris o altres mitjans de co-
municació tradicionals (als
quals atribueixen una in-
tenció, la mà fosca del poder
i els interessos econòmics).

El periodista Enric Bru-
guera analitza en aquest
petit manual editat per la
Universitat Oberta de Cata-
lunya els orígens d’aquest fe-
nomen amb una voluntat di-
vulgativa, però plantejant
reflexions que també sor-
prendran els més avesats al
món del ciberespai. Pregun-
tes bàsiques com ara què és
un blog, qui els escriu i com
es fan són resoltes amb un

llenguatge directe i concret,
fent servir fotografies, re-
quadres i esquemes que fan
del llibre un manual accessi-
ble a tots els lectors.

Alhora que ens introdueix en
el món dels blogs i el seu im-
pacte social, Bruguera des-
pulla un per un tots els ele-
ments que en formen part,
com ara els post, el blogroll
i les categories. Dedica una
part molt important del
manual a explicar-nos com
es gestionen els blogs i a
donar pistes al lector per
començar el seu.

La sindicació de contin-
guts i l’existència de l’ano-
menada blogosfera (la co-
munitat que engloba els au-
tors de blogs d’arreu del
món) és el darrer tema. Bru-
guera no només radiografia
el sistema social que orga-
nitza els autors de blogs,
també ens ofereix pistes per
aconseguir que el nostre
blog tingui una bona visibili-
tat i rebi moltes visites.
D’aquesta manera uneix la
profunditat de l’assaig amb
el pragmatisme del manual
en un volum imprescindible.

La Transició, lluny dels tòpics

Allà d’on
ningú no
ha tornat

Poesia
Violència gratuïta
Jordi Valls
Premi dels Jocs Florals de Barcelona
Edicions 62. Barcelona, 2006

D. Sam Abrams

És un triomf per a un
autor i per a la litera-
tura que representa

quan arriba el punt d’infle-
xió de la seva carrera en què
passa de ser un autor a tenir
en compte a ser un autor
important. Jordi Valls, amb
el seu sisè poemari, Violèn-
cia gratuïta, distingit amb
el premi de poesia Jocs Flo-
rals de Barcelona, ha assolit
aquesta fita singular de pas-
sar d’una categoria a l’altra.

Violència gratuïta és un
llibre savi, clar però com-
plex, madur, tendre i molt
revelador pel que fa a la per-
sonalitat del seu autor.
També cal dir que és un lli-
bre substanciós, amb una
estructura circular molt
ajustada i cenyida, amb una
versificació i una llengua
molt natural i molt moder-
na, producte d’un treball ar-
tístic controlat ben de prop.

Assaig
De l’esperança al
desencís. La Transició
als Països Catalans
Diversos autors
El Jonc. Lleida, 2006

Xavier Filella

Una de les interpreta-
cions més interessa-
des de la Transició

política espanyola posa l’ac-
cent en el desplegament, a
partir de la mort de Franco,
d’un pla democratitzador
inspirat pel rei Joan Carles
amb la col·laboració dels sec-
tors més evolucionats del

règim –Suárez i Fernández
Miranda– i el vistiplau dels
governs occidentals. A hores
d’ara, un cop comença a dei-
xar-se enrere el llarg període
de silenci pactat que va en-
voltar la Transició, la histori-
ografia ha començat a exa-
minar amb minuciositat
aquell procés i a oferir-ne
noves interpretacions que
van prou més enllà del que
Fontana, en el llibre que pre-
sentem, qualifica de “novel·la
fabricada des de dalt”.

De l’esperança al desen-
cís té l’origen en un semina-
ri sobre la Transició política
als Països Catalans organit-
zat, a la Universitat de Llei-
da, per Alternativa Estel.

zació popular que van pro-
moure els partits polítics,
mentre Fontana relliga els
notoris canvis aconseguits
en els primers anys de la
Transició amb l’intent de fer
marxa enrere amb el 23-F.

La resta d’aproximacions
sectorials les ofereixen Lla-
donosa (la cultura), Usall (la
demolició de l’Assemblea de
Catalunya amb l’objectiu de
completar la desmobilitza-
ció popular) i Rubiralta (la
qüestió nacional). Un llibre
a estones analític i a esto-
nes combatiu, però que
sempre té el lloable objectiu
d’obrir, lluny dels tòpics,
noves vies d’interpretació
de la Transició.

Enric Bruguera en el seu hàbitat natural. MS

Recuperats
Hong-Cong,
19 (groc-oliva)
J. Ros-Artigues
La Rosa dels Vents
Barcelona, 1937

Oriol Izquierdo

La portada sembla pro-
posar un singular joc
tipogràfic a força de

guionets. N’hi ha tres: un
entre els cognoms de l’autor,
un altre al títol del llibre i el
tercer al parèntesi que en
sembla subtítol. Tot plegat
dóna una càrrega una mica
enigmàtica al volum “cor-
responent al núm. 181 dels
Quaderns Literaris” i que
feia 34 de la Biblioteca de la
Rosa dels Vents, dirigida per
Josep Janés i Olivé, “una
col·lecció de llibres selectes
per a un públic escollit” on
van aparèixer de bracet Ta-
gore i Trabal, Baudelaire i
López-Picó, Huxley, Leopar-
di, Gide i Turguénev. Josep
Ros-Artigues va néixer a Vi-
lassar de Dalt l’any 1907,
aviat farà el segle, i va publi-
car miques de teatre, poe-
mes i contes, a més de tra-
duccions de l’anglès, com
ara La Garden-Party, de Ka-
therine Mansfield, i Tor-
rents de primavera, d’Er-
nest Hemingway, aparegu-
des a la mateixa col·lecció i
anys més tard recuperades.

La cinquantena de pàgines
d’aquest volum apleguen
nou narracions, la majoria
breus, d’un o dos fulls, tres o
quatre a tot estirar. I en
aquest espai breu, l’autor
posa en joc la psicologia de
personatges dels quals,
només amb quatre traços,
descobrim profunditats
abissals. Sense resultar tro-
nat, Ros-Artigues planteja
en aquests relats, com si
d’apòlegs morals es tractés,
dilemes per als homes i les
dones que van fent camí, và-
lids avui com fa setanta
anys, quan van ser escrits.
La presència de Tagore hi és
explícita, també la de Sòfo-
cles, la de Sòcrates, sense
pretensions, com si hi apa-
reguessin, ells o les seves
obres, amb naturalitat.

La penúltima narració es
titula Hong-Cong, 19 (groc-
oliva), com el llibre, i a tra-
vés d’una petita història fi-
latèlica ens mostra on por-
ten l’obsessió i la
impaciència. O potser és un
conte sobre la solitud radi-
cal i la dificultat de compar-
tir la passió. Hi ha una cosa
i l’altra, sí, i en canvi cap ne-
cessitat de fer combregar el
lector amb un parti-pris. Ja
és prou.

Una imatge històrica
de la Transició. ARXIU

Radiografia
del fenomen blog

L’obra acull textos analítics
(signats per Manel Lladono-
sa, Ramon Usall, Martí
Marín i Fermí Rubiralta),
combatius (Miquel López
Crespí, Josep Guia i Carles
Sastre) i, fins i tot, malaura-
dament, alguna errada (An-
tonieta Jarne: la UCD no va
anar en coalició amb Unió
Democràtica a les eleccions
del 15 de juny de 1977).

Cal destacar els impres-
cindibles balanços de Bernat
Muniesa i Josep Fontana,
que examinen amb destresa
el llargprocésquevadesde la
instauració del franquisme
fins a la consolidació de la re-
forma. Muniesa para atenció
en la interessada desmobilit-


