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Cada vegada és més habitual escoltar
l’afirmació —o la insinuació, si més
no— que els blogs s’han convertit en un
gènere literari nou, amb un potencial
que encara no ha esclatat del tot i que
els projectarà com un dels referents de
la literatura del segle XXI. La segona
part de l’asseveració pertany a l’àmbit
de l’especulació i resulta saludable dis-
cutir-la; en canvi, la primera idea, és a
dir, que constitueixen un gènere nou,
resulta inadequada i inexacta, perquè
equival a dir, per exemple, que el llibre
en el seu moment podia convertir-se en
un gènere literari. Els blogs, com els lli-
bres, els wikis o les revistes, són un for-
mat de publicació i, com a tal, hi poden
aparéixer narracions, poemes, assajos,
articles d’opinió, etc. Precisament
aquesta versatilitat és una de les seues
característiques principals i un dels ele-
ments que fan més difícil classificar-los i
intuir quins camins prendran en el futur.

Sabem, per exemple, que cal estar
atents al transvasament de textos entre
blogs i llibres: hi ha llibres que s’han
tornat a publicar com a blog (un cas cri-
daner és El quadern gris) i blogs que
han reaparegut en forma de llibres. A
aquesta segona opció es correspon La
catosfera literària 08, la primera anto-
logia de blogs que es publica en
català. Es tracta d’una tria de 100
entrades de 100 blogs diferents, selec-
cionades entre les 138 que diversos
autors van enviar a la convocatòria pro-
moguda, entre altres, per l’escriptor
Toni Ibàñez. Ibàñez, de més a més, és
l’inventor de la paraula catosfera, el
coordinador de l’antologia i un dels
autors escollits, bona prova del paper
central que ha adquirit en la dinamit-
zació dels diferents grups sorgits al vol-
tant dels blogs en català. De manera
coherent amb aquest protagonisme, La
catosfera literària representa una clara
aposta estratègica per afirmar la
importància que els blogs tenen i tin-
dran en el desenvolupament de la lite-
ratura en català. Aquesta és la virtut
principal del llibre: prendre la iniciativa
i cridar l’atenció del mercat editorial
sobre un fenomen que l’afecta directa-
ment. Ara bé, també és el seu problema
més gran: com déiem al començament,
els blogs, en ells mateixos, no són lite-
ratura i el conjunt de les entrades selec-
cionades ens ho recorda. Això, per
descomptat, no implica cap demèrit. Els
blogs no necessiten l’etiqueta de litera-
tura per a prestigiar-se, perquè gràcies
a la versatilitat a què féiem referència
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més amunt, donen lloc a propostes
comunicatives d’allò més interessants.
Alguns dels blogs antologats, sense ser
ben bé literaris (encara que sovint
siguen lletraferits), tenen una qualitat
excel·lent i demostren la vitalitat d’a-
quest format de publicació. Si atenem a
la seua trajectòria, més que no a l’en-
trada que els representa, ens adona-
rem que en l’antologia hi ha molts
exemples, com ara El llibreter o llunÀ-
tic, que justifiquen aquesta afirmació. 

Totes aquestes consideracions, tan-
mateix, no ens han de fer pecar pel
costat contrari, perquè és de veres que
en els blogs hi ha la possibilitat d’una
literatura. Diversos textos de l’antologia
insisteixen en aquesta idea, alguns

amb un to directament programàtic,
com és el cas del pròleg de Biel
Mesquida o l’entrada del mateix Toni
Ibàñez. Aquests dos autors destaquen el
gran potencial dels blogs com a espai
d’escriptura lliure i, com diu Mesquida,
provisional, però no expliquen amb
detall quins són els elements de fons
d’aquesta creació. Naturalment, caldria
molt de temps i d’espai per a fer-ho. Per
això, trobe recomanable apuntar algu-
nes vies de relació entre blogs i literatu-
ra sobre les quals convé insistir. Com es
diu sovint, no hi ha dubte que la conne-
xió més evident es dóna pel costat del
diari literari, en la mesura que presenta
una estructura ben semblant a la del
blog. També, per raons que tenen molta
relació amb la facilitat de publicació
que donen els mitjans digitals i la dinà-
mica comunicativa d’Internet, hi ha una
connexió evident amb el periodisme i,
en especial, amb l’article d’opinió. En
definitiva, pense que és l’assaig, entés
com una etiqueta ampla i generosa, on
el blog pot aportar una renovació més
profunda a la literatura. En canvi, dubte
que altres experiments, de caràcter poè-
tic o narratiu, funcionen de la mateixa
manera. No vull dir que no puguen exis-
tir-ne exemples, que n’hi ha, però dubte
de la seua efectivitat, sobretot a llarg
termini i com a proposta artística dife-
renciada. Una altra cosa és que el blog
forme part d’un projecte major, com és
el cas de Salms, de Josep Porcar, que li
ha servit com a plataforma de llança-
ment del seu darrer poemari, Els estius.
Així, les possibilitats es multipliquen,
sobretot si ens adonem que els blogs
són tan sols una peça més de la Xarxa
actual, plena de plataformes multimèdia
que interactuen entre elles en un para-
digma comunicatiu creixent i canviant.
Molts altres dels blogs antologats, com
ara Flaneuse, apunten en aquest sentit. 

En definitiva, la publicació de La
catosfera literària 08 ens convida a
seguir reflexionant sobre un fenomen
que ens apassiona per la novetat que
representa i la força amb què insisteix
a fer-se un lloc entre nosaltres. Fa un
parell d’anys no sabíem ben bé en què
es concretaria aquesta novetat, ni com
es canalitzaria el seu gran potencial.
Acostumats com estem a divagar sobre
el futur quan parlem d’aquests temes,
comencem a estar en condicions de
parlar del present, cosa més profitosa,
i sense dubte més divertida.
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