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Una aproximació a la relació 
entre weblogs i escriptors

textos diversos, des de la nota auto-
biogràfica fins a l’aforisme, passant
pel comentari intel·lectual o la indigna-
ció política. Un espai que alguns con-
sideren una representació de l’estètica
i de la societat actual, però que no
deixa de recordar-nos i evocar-nos
gèneres amb una tradició plenament
consolidada, com ara l’article d’opinió
o, sobretot, el dietari literari. En aquest
sentit, no és casualitat que Raffaele
Pinto, en les pàgines del diari Avui
(consideració que Subirana arreplega
en un dels textos d’Adrada), planteja-
ra, potser amb un excés d’entusiasme,
que El quadern gris de Josep Pla
podria ser un blog extraordinari. 

Per això no ens ha de resultar gens
sorprenent navegar per Internet i tro-
bar blogs els autors dels quals són
escriptors més o menys coneguts.
Escriptors, s’entén, a la manera tradi-
cional, és a dir, aquells que publiquen
llibres i que desenvolupen una certa
activitat intel·lectual pública. Un dels
darrers que s’hi han incorporat ha estat
Xulio Ricardo Trigo amb El violinista
celest. Al seu costat trobem, per exem-
ple, Salms de Josep Porcar, Totxanes,
totxos i maons, de Joan Josep Isern, o
Oi?, blog que juga des del nom amb
les inicials de l’autor, Oriol Izquierdo.
David Figueres fa referència a Gabriel
Ferrater en Els dies i les dones, i el trio
Orteu, Perelló i Salvadó actualitzen
per la xarxa el seu particular exercici
d’escriptura a tres mans en una pàgina
anomenada, precisament, Tres. Uns
altres autors reflexionen des del títol
sobre la naturalesa mateixa dels blogs,
com ara l’esmentat Jaume Subirana
amb Flux, Vicent Partal amb Mails per
a Hipàtia, Carles Bellver amb Diari de
Tasmània o Carles Miró amb les seues
Notes al marge. 

Ara bé, aquesta nòmina no ens ha
de fer perdre de vista que no tots els
autors de blogs són escriptors en el
sentit tradicional del terme i que, de
fet, això no resulta tan i tan important:
el lector no ha de trobar necessària-
ment diferències d’estil o de to entre un
blog d’un escriptor i un d’algú que no
ho és. La diferència és que el primer ha
publicat llibres i s’ha projectat d’acord

Potser no arriben a revolucionar-la,
però és innegable que les noves tecno-
logies alteren i comprometen la manera
d’entendre la literatura com s’havia fet
fins ara. L’aparició recent del darrer lli-
bre de Jaume Subirana, Adrada (que
mereix un comentari més extens en
aquesta mateixa revista), ens adverteix
de l’abast de la relació entre literatura i
noves tecnologies: uns lectors hi troba-
ran una mena de dietari assagístic, però
uns altres hi reconeixeran, en la forma i
en el to, alguns dels textos que ja havien
llegit en Flux, el seu bloc de notes.

Weblog, blog, bitàcola, diari inte-
ractiu personal, bloc de notes... Noms
diversos per a un nou fenomen
d’Internet, encara prou indefinit, que
comença a reclamar l’atenció dels estu-
diosos i a exaltar la curiositat de la
premsa, però que, de manera més o
menys silenciosa, porta uns anys con-
gregant adeptes arreu del món. 

El terme weblog dóna cabuda a un
gran nombre de pàgines web i arros-
sega el vell parany metodològic que
suposa la indefinició i varietat de l’ob-
jecte d’estudi: resulta tan complex deli-
mitar el corpus d’un objecte que no
hem definit com definir-lo sense abans
delimitar-ne el corpus. Amb tot, una visi-
ta atenta a Internet ens permet observar
que hi ha una sèrie de pàgines amb un
tret en comú: el fet que es modifiquen
periòdicament i que estan integrades
per un seguit d’entrades (anomenades
posts) datades cronològicament a la
inversa. Una estructura formal que
depén de les condicions tècniques de la
xarxa i, sobretot, de les restriccions que
imposen els sistemes de publicació dis-
senyats específicaments per a l’elabo-
ració de weblogs, uns programes que,
de manera lliure i gratuïta, permeten
que qualsevol persona, fins i tot amb
uns coneixements informàtics escassos,
cree el seu blog propi.

Per això, no ens ha d’estranyar que
cadascú puga trobar un weblog fet a
la seua mida. Hi tenen cabuda l’art, la
música, la fotografia, el sexe, el cine-
ma o els llibres, com també l’anècdota
vivencial, el desfogament interior del
diari íntim. Aquesta llibertat de parau-
la permet aportar una visió personalit-

zada del món que ens envolta i dels
interessos propis, amb la possibilitat de
projectar-se públicament en un curiós
equilibri entre allò privat i allò general.
La projecció no és només pública, sinó
immediata i universal, en la mesura
que, de la mateixa manera que qual-
sevol individu pot crear un blog, qual-
sevol persona pot llegir-lo. Aquesta
possibilitat d’autopublicar i de llegir
sense restriccions és una de les diferèn-
cies principals entre Internet i el món
de la lletra impresa, i, probablement,
la sensació de llibertat que se’n deriva
és allò que més atrau els lletraferits que
decideixen obrir un blog com a mitjà
d’expressió, com a espai privilegiat
per a parlar de literatura sense depen-
dre de les subvencions o de les pres-
sions diverses dels uns i dels altres,
fora del món dels negocis i fora també
del món acadèmic. Tot això, però, és
més aparent que real i fóra ingenu
pensar que Internet és un mitjà real-
ment lliure, atés que, en última instàn-
cia, depén de grans empreses que con-
trolen, amb una subtilesa silenciosa i
enverinada, com i què s’hi diu. 

Independentment d’aquestes consi-
deracions, és innegable que les carac-
terístiques formals i les possibilitats de
publicació fan del weblog un lloc idoni
per a l’acumulació fragmentària de
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amb un patró social molt definit; el
segon, en canvi, no té aquesta carta
de presentació, però això no condicio-
na la valoració literària que, com a lec-
tors, podem fer del seu blog. Hi ha
bona cosa d’exemples de blogs molt
visitats els responsables dels quals no
es corresponen amb el nom de cap
escriptor conegut. Pel que sabem,
podem constatar que Tina Vallés, l’au-
tora de L’aeroplà del Raval, és traduc-
tora, de la mateixa manera que podem
intuir que el responsable anònim d’Un
que passava és bibliotecari; en canvi,
ben poc es pot dir de la Lola d’El
cançoner de la Lola, de qui no en
sabem res. A partir d’aquests jocs amb
la personalitat i l’anonimat, la xarxa
planteja interrogants nous al voltant de
les nocions d’autoria i identitat i convi-
da a reflexionar-hi en relació amb els
gèneres literaris en què aquestes qües-
tions reclamen més atenció, com ara
l’assaig o, més concretament, el dieta-
ri. 

Aquests blogs i els blogs creats per
escriptors integren, al mateix nivell, l’a-
nomenada «blogosfera». En un sentit
genèric, el terme fa referència a l’in-
ventari de tots els blogs d’Internet o,
més específicament, al conjunt de
blogs escrits en una mateixa llengua.
Així, no és estrany sentir l’expressió
«blogosfera catalana» en referència
als blogs escrits en català. Com sem-
pre passa en aquests casos, es tracta
d’una etiqueta raonablement còmoda
si se’ns encomana l’afany classifica-
dor, però ampla i in-exacta al remat. Al

capdavall, el sentiment de comunitat
que pot sorgir entre blogs diversos es
deu, més aviat, a una sèrie d’afinitats
pel que fa a temes i actituds, les quals
transcendeixen la simple coincidència
lingüística, com evidencien els nom-
brosos enllaços que fan els blogs en
català a pàgines en llengües diferents.

Comptat i debatut, acceptar la deno-
minació blogosfera catalana pot ser-
nos útil, sempre que no perdem de
vista les xarxes internes que hi tenen
cabuda. De fet, tots els blogs que hem
referit al llarg del text estan enllaçats
entre ells i, fins a un cert punt, poden
ser una referència adient i un bon tes-
timoni de la situació actual del feno-
men a casa nostra. De tots els elements
compartits que els caracteritzen, volem
destacar-ne dos: l’interés per la cultura
i un estil de caràcter assagístic a mig
camí entre el dietari i el periodisme. En
definitiva, aquests blogs no només par-
len a vegades de literatura, sinó que,
d’alguna manera, fan literatura. La blo-
gosfera planteja camins nous per a
l’expressió artística i insinua possibili-
tats que encara estan per descobrir i
estudiar, especialment perquè depenen
en gran mesura de l’evolució tècnica i
social d’Internet, un mitjà que evolucio-
na amb un ritme que ens sorprén i ens
supera al mateix temps. 

El futur ens ha de dir fins a quin punt
els weblogs es consolidaran en una
forma possible de literatura i quins
seran els trets específics que la defini-
ran. Així, podem preguntar-nos si el fet
d’escriure un blog serà prou per a rebre

la consideració d’escriptor i, en conse-
qüència, si la xarxa redefinirà la idea
mateixa d’escriptor, en la mesura que
l’autopublicació suprimeix —o, com a
mínim, canvia— els intermediaris, que
passen a ser els programes informàtics i
els servidors d’Internet. D’altra banda,
convé recordar la vella qüestió de la
professionalitat de l’escriptor, atés que
la gratuïtat del blog és bidireccional: ni
l’autor cobra ni el lector paga. El blog,
així, encara ofereix menys garanties
que el llibre per a l’economia inestable
dels escriptors que malden per viure
específicament de la literatura. 

Igualment, amb independència de la
consideració literària (o no) que reben,
cal demanar-se si els weblogs donen
peu a una estètica específica. Al cap-
davall, tot i els lligams que hem cons-
tatat amb el periodisme o l’assaig, com
a suport informàtic Internet ofereix pos-
sibilitats comunicatives pròpies. És
decisió de cada autor l’aprofitament
expressiu que n’extrau, en la mesura
que el treball amb els hipervincles, les
imatges o el grafisme permet exercicis
inabastables per a la literatura, si més
no per a la literatura entesa tradicio-
nalment. L’exemple d’Adrada és, en
aquest sentit, ben interessant i caldria
veure quina ha sigut la motivació de
l’autor i què s’ha guanyat i què s’ha
perdut —és a dir, què s’ha canviat—
en el trànsit de blog a llibre. El camí,
evidentment, està totalment obert i les
perspectives que se’ns plantegen són
imprevisibles i estimulants alhora. 
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