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Edicions Atàviques: Baleigs digitals
(que pren el nom d’una nota a mà de
Blai Bonet) és una pàgina molt reeixida
estèticament, que presenta poemes
d’autors ben coneguts (Sebastià
Alzamora, Margalida Pons, Jaume
Subirana, Júlia Zabala...) amb alguna
imatge dels originals manuscrits, però
que, més que com a revista, funciona
com a antologia oberta.

Arribats ací, potser algú pense que
el panorama descrit, poc variat i no
massa profús, no convida a l’entusias-
me, però trobe que no en podem fer
una valoració pessimista. Sobretot,
perquè cal relativitzar la representativi-
tat de les revistes literàries digitals
actualitzades durant el 2004, atés que
constitueixen tan sols una petitíssima
part de la presència de la literatura
catalana en la xarxa. De més a més, ja
hem constatat que hi ha pàgines difí-
cilment classificables que realitzen una
aportació que no es pot menystindre
en absolut. Cal afegir, en la mateixa

línia, que és impossible ignorar la vita-
litat dels blogs, els quals són font de
comentari i creació literària, sovint en
la frontera de la ressenya o l’exercici
crític. No podem oblidar tampoc pla-
taformes diverses que han esdevingut
eines fonamentals de divulgació literà-
ria, com ara Relats en català, exitós
espai narratiu, Lletra, el portal de la
literatura catalana, o alguns diaris
electrònics que hi dediquen una sec-
ció, com Vilaweb o Diari Parlem. La
vitalitat de la literatura catalana a
Internet és notable i aprofita els recur-
sos de la xarxa d’una manera que
sovint sorprén i reconforta. Amb tot,
cal reconéixer que les revistes literàries
digitals, si més no a grans trets, es tro-
ben una mica a mig camí de tot: si
d’una banda tenen una dependència
excessiva dels models clàssics de revis-
ta impresa, de l’altra entren en com-
petència amb formes comunicatives
específiques d’Internet, de manera que
sovint vacil·len a l’hora de crear un dis-

curs propi. D’altra banda, la facilitat
de publicació fa que abunden les pro-
postes, encara que al final, com hem
vist, només unes poques tinguen conti-
nuïtat, entre altres coses perquè sovint
hi ha un excés d’amateurisme o, senzi-
llament, de bona voluntat. En aquest
sentit, serà interessat replantejar aques-
ta anàlisi d’ací a un any per tal de
veure què hi ha de nou i què d’antic en
relació amb el panorama descrit
suara. De moment, la producció del
2004 fa pensar que les iniciatives més
serioses, independentment de la conti-
nuïtat dels esquemes clàssics de revis-
ta, aconseguiran progressivament una
autoritat major i trobaran continuïtat
entre un públic cada vegada millor
informat de la realitat de la xarxa, més
preparat a l’hora de navegar-hi i, per
tant, més favorable a aquestes propos-
tes de dinamització i  renovació de la
nostra literatura —ella, també, tan a
mig camí de moltes coses...

Una trajectòria ascendent:
les revistes de pensament i cultura el 2004

en el camp més ampli de l’opinió, de
les idees, del debat cultura general. El
«nou impuls» que assumia s’ha vist con-
firmat amb una atenció a una gran
varietat de temes, com ara el periodis-
me d’opinió, la immigració o el procés
constituent europeu. Cal destacar el
dossier que dedicà al número 841 als
escriptors balears del segle XX, on es
plantejava una temptativa de cànon en
narrativa, poesia, teatre i prosa de no-
ficció, a partir d’una enquesta a diver-
sos escriptors i crítics, precedida per
articles sobre la idoneïtat dels cànons
(a càrrec de Margalida Pons i Josep A.
Grimalt) i per les opinions de Xavier
Bru de Sala i Joaquim Molas.

Una altra revista amb molts anys al
darrere, Els Marges, iniciava una nova
època, amb canvis formals i de contin-
gut. Cal destacar-hi la voluntat de situar

El panorama de les revistes de pensa-
ment i cultura en català és molt més vast
i atapeït d’allò que les mirades apressa-
des solen percebre. No hi ha dubte
que, en la modulació de la percepció
més general, hi pesen considerablement
els problemes que en diríem de «visibili-
tat», molt relacionats amb l’estatus d’u-
nes publicacions que sovint no tenen ni
tan sols un lloc físic assegurat (troben
dificultats a les llibreries i no tenen cabu-
da als quioscos) o que ensopeguen amb
dificultats cròniques de difusió i de reco-
neixement. Encara hauran de fer,
doncs, un llarg camí per refermar la
seua posició com a instrument cultural
rellevant i per assolir el grau de consi-
deració que els pertoca. I hauran de
definir millor —i trobar l’acord i els
suports necessaris— el seu paper i les
seues funcions, per tal d’aconseguir el

ressò públic i eixir d’una certa «clan-
destinitat». El fet, però, és que existeix
un conjunt bastant ampli i consistent de
revistes que fan una tasca positiva de
comunicació cultural. Sense aquestes
publicacions fóra ben difícil imaginar
els progressos aconseguits, malgrat tots
els dèficits i febleses, en l’articulació de
la nostra cultura. D’aquesta riquesa i
diversitat mirarem de donar-ne notícia
ací, de manera òbviament no exhausti-
va, i a títol d’aproximació.

Un conjunt de símptomes dóna a
entendre que «alguna cosa» es va
moure en l’àmbit de les revistes l’any
2004. Així, Lluc, històrica publicació
de Mallorca, començava una nova
etapa, com a «revista de cultura i d’i-
dees», dirigida per Damià Pons. Amb
periodicitat bimestral, mostra una clara
voluntat d’incidència en l’anàlisi de la
realitat balear, però més enllà d’això
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la literatura al centre del debat cultural,
i d’aconseguir un tipus de tractament
més atractiu per al lector general.
L’apartat «Sobre poesia i sobre la meva
poesia» dóna espai als poetes per expli-
car la seua poètica i recull una mostra
de la seua producció. Així, hi van desfi-
lar Albert Roig, Montserrat Rodés, Víctor
Sunyol, A. Aguilar-Amat, C. Hac Mor,
David Jou, Marc Romera i Màrius
Sampere. La creació, doncs, es conjuga
amb els estudis, l’opinió, els documents,
i una àmplia selecció de ressenyes.

Transversal, «revista de cultura con-
temporània» publicada a Lleida,
també anunciava canvis, relacionats
bàsicament amb la incorporació al
projecte de la Universitat de Lleida,
però que no impliquen una alteració
de la línia bàsica de la publicació,
centrada en propostes innovadores
(«la cultura més actual… les idees i les
produccions menys mediàtiques»),
amb molta atenció als aspectes estètics
i de cultura visual. Així, el número 23
dedicava un ampli dossier a l’espai
públic com a espai crític, on es refle-
xionava sobre els canvis, contradic-
cions i paradoxes de l’àmbit públic
com a espai de trobada, intervenció i
alienació, amb col·laboracions —entre
altres— de Jordi Borja, Paolo Virno,
Manuel Delgado, Martí Peran, Monica
Degen, Francesc Muñoz, Giorgio
Gasco i Ramon Perramon.

L’Espill, per la seua banda, publicà
el 2004 dossiers dedicats a temes tan
diversos com «Construcció, economia i
territori», «Literatura i crítica literària» i

«El llegat intel·lectual de Pierre Vilar».
Aquesta publicació és declaradament
multidisciplinar i combina l’atenció al
pensament contemporani amb el trac-
tament de qüestions polítiques i socials
més immediates. La literatura hi troba
també un espai (per exemple, articles
sobre Anna Murià, Victor Klemperer,
Salvador Dalí, Víctor Sunyol, textos de
Josep Piera), però especialment al dos-
sier sobre literatura i crítica literària
(amb articles de Màrius Serra,
Francesco Ardolino, Manel Ollé, Joan
Triadú i George Cotkin, i un text recu-
perat de T.S. Eliot) s’hi aproximà de ple
amb un estat de la qüestió, altament
polèmica, en les nostres coordenades i

amb besllums de la problemàtica més
general.

Afers és una revista «de recerca i
pensament» en què la història hi té un
paper fonamental. El 2004 publicà dos
monogràfics («Construir Espanya al
segle XIX» i «Els fonaments del segle
XX») que aporten estudis molt consis-
tents sobre qüestions determinants del
passat configurador del present. Idees,
una altra publicació ben sòlida, s’a-
propà a temes com «(Re)pensar l’edu-
cació» (núm. 21), «Immigració i cohe-
sió social» (núm. 22) i «Huntington i el
xoc de civilitzacions» (núm. 23/24). A
més d’articles de diversos d’autors des-
tacats, aquests dossiers conviden a una
lectura pausada, perquè tracten aspec-
tes centrals del món contemporani.

Però hi ha més, molt més. A El
Contemporani núm. 29, per exemple,
hi podíem trobar un article sobre
Robert Brasillach (literatura i catalanis-
me a la Catalunya Nord), de Marie
Grau, o un text de Clifford Geertz,
entre altres lectures estimulants, i a la
nova rels, «revista d’idees i cultura»
publicada a Tortosa, articles d’Adrià
Chavarria i Arnau Pons o un dossier
sobre filosofia catalana (núm. 4). I
encara ens deixem, obligadament,
fora les revistes miscel·lànies (Serra
d’Or, Revista de Catalunya), especia-
litzades (Mètode, L’Aiguadolç,
Reduccions, L’Avenç) o més recòndites.
Un panorama molt més ric del que ens
podíem esperar. Sortosament.

Gustau Muñoz


