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COMMEMORACIÓ

Teodor Llorente

Demà fa cent anys de la
coronació de Teodor
Llorente com a «Poeta de
València». Era l’Exposició

Regional Valenciana, i una
immensa gentada es

llançà al carrer per
aclamar al que
representava un símbol:
poeta, periodista,
historiador i polític.
�2 Y 3

Revolució digital

La caiguda de l’imperi Gutenberg i el
triomf de l’era digital han provocat un canvi
del suport textual, una transformació del
propi text, la redefinició de la noció d’auto-
ria i una crisi en el sector de l’edició i la difu-
sió. Però el canvi més transcendental per a
la història de la cultura és sempre el que re-
cau sobre les subjectivitats humanes. De fet,

amb l’aparició de les textualitats digitals, el
procés cognitiu de la lectura i, per tant, de la
comprensió, s’ha vist profundament alterat.

Com explica el teòric David Olson a la seua
obra El mundo sobre el papel (Gedisa, ),
la ment és un artefacte cultural modelat a tra-
vés del contacte amb els productes d’activitats
lletrades. La concepció moderna de la socie-
tat i del mateix ésser humà ha estat el producte
de la invenció d’un món sobre paper. Amb la
revolució digital i l’emergència de l’hipertext,
cal preguntar-nos quina nova concepció del
món està originant la lectura sobre l’ordina-

dor. A l’Edat Mitjana, l’aparició del llibre va re-
novar l’imaginari col·lectiu i va revolucionar
les estructures del coneixement. És evident
que, al segle XXI, els canvis en la forma d’a-
prehensió del text provoquen un efecte tan po-
tent i revulsiu sobre la ment humana com l’in-
vent d’aquell il·lustre alemany.

La nova forma de lectura que emergeix del
cor de la postmoderna societat de la infor-
mació té unes peculiaritats que l’enfronten
obertament a la lectura en paper. L’era de la
cibernètica ha donat lloc a una lectura visual,
més exploratòria que meditativa, basada
en el desig instantani i la rapidesa. No obli-
dem que el text electrònic manté una pau-
ta no seqüencial, basada en l’hipertext, que
permet una lectura multilineal. Pel que fa a
la seua forma, és fluïda i mal·leable, d’una ex-
tensió il·limitada i oberta a múltiples reco-
rreguts de lectura. La figura del lector, qui es-
cull lliurement l’itinerari a seguir, cobra un
protagonisme inusual. 

El sentiment d’urgència domina al l’e-lec-
tor. La tria d’allò que va a llegir és constant i
tot el procés està banyat per la discontinuï-
tat. Cada enllaç planteja el dilema de clicar-

lo o no. I això privilegia la capacitat de l’usuari
per descobrir ell mateix la informació que
busca. És cert que també el llibre de paper
oferia una lectura selectiva, però sempre li-
mitada al que quedava dins dels marges del
llibre. Ara, en canvi, es desplega tota una ex-
tensió il·limitada dels processos de lectura.
Endinsar-se en ella depèn només de la nos-
tra voluntat. 

Més enllà dels límits de Gutenberg  
Com un hipertext no està mai tancat ni els sa-
bers resten delimitats (com sí que ocorre a les
biblioteques), l’experiència de lectura resul-
ta transversal. Amb tres clics, per exemple,
l’usuari pot viatjar d’un fragment de text del
Tirant lo Blanc a una il·lustració de Manuel
Boix, i d’ací, al vídeo de Youtube on Álvaro,
el campió individual de pilota valenciana,
alce les mans esculpides en coure per l’artis-
ta de l’Alcúdia. Aquest exemple il·lustra molt
bé l’esperit de l’hipermèdia: l’e-lectura ha ei-
xamplat els horitzons del text tradicional en
fusionar, per primera volta, l’escriptura, la
imatge, el so i el vídeo. Les tecnologies digi-
tals, de fet, estan soscavant l’ancestral posició
dominant del llenguatge. Tots aquells ele-
ments audiovisuals que la impremta havia
deixat al marge han esdevingut part fona-
mental de la nova experiència de lectura.

Si a un canvi de procés de lectura li co-
rrespon un canvi en les mentalitats, els joves
criats en contacte amb aquestes textualitats
digitals estan desenvolupant una organització
mental i uns comportaments cognitius molt
distints als de les anteriors generacions lli-
bresques. Tot plegat ens proporciona les
claus de la nova concepció del món: un es-
pai on tots els coneixements i informacions
estan interrelacionats i són accessibles de for-
ma immediata; un univers multidisciplina-
ri basat en la interactivitat de l’individu amb
el mitjà. El text digital obri la porta a la noció
del món com a xarxa infinita. 

PER PURIFICACIÓ MASCARELL

BROMERA
La noche de los premios Ciutat d’Alzira 

Veintiún años cumplen ya los premios lite-
rarios Ciutat d’Alzira vinculados a la edito-
rial Bromera. Esta misma noche, el mundo

literario y cultural valenciano vuelve a tener
una cita en torno a estos galardones que ya

son un referente en el ámbito literario. La
velada cierra además un mes cultural que

convierte a la capital de La Ribera en punto
de mira. La narrativa, la investigación, el te-

atro, el ensayo o la poesía tendrán hoy su
reconocimiento.

PROTAGONISTA DE LA SEMANA

E-lectura
Una nova 
forma de llegir

El perill del laberint digital
La complexitat de l’hipertext amaga un pe-

rill per als lectors amb una ment excessiva-
ment arrelada a l’era Gutenberg. Aquest pro-
blema, que els experts denominen «desborda-
ment cognitiu», es produeix quan el lector es
veu incapaç de recórrer tots els camins propo-
sats per l’hipertext (tasca impossible), s’angoi-
xa, i acaba abandonant el text. Aquesta des-
agradable sensació només pot combatre’s amb
un canvi de paradigma: a l’era hipertextual ja
no cal llegir-ho tot, sinó deixar-se dur per l’in-
terés i la curiositat personal. 
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LA CLAU

ILUSTRACIÓN DE PABLO GARCÍA

Quan es parla de la mort de l’objecte llibre, sovint s’oblida
esmentar la desaparició de la tradicional forma de llegir
lligada al paper. Però el canvi del suport textual, amb el pas
del llibre a la pantalla, comporta una forta revolució en el
procés de lectura i, en conseqüència, en la nostra manera
d’entendre i analitzar el text-món.


