
Revolució digital

Un nou tipus de literatura ha emergit del
desenvolupament de la informàtica i naix de
l’ordinador per ser consumida dins d’ell. Es
tracta de textos irrealitzables en cap altre mit-
jà perquè necessiten les propietats específi-
ques de l’àmbit digital. Tanmateix, aquesta
nova forma de creació i presentació de l’obra
literària obliga a una profunda reflexió: po-
dem acoblar la literatura digital a la teoria li-
terària creada entorn al llibre imprés o ens
cal redefinir-la? Més enllà: estem davant del
mateix que coneixem fins ara com literatura
o es tracta d’una altra cosa? Entra dins de la
mateixa categoria que Crim i càstig  una obra
com Rabot-poète, de Philip Bootz, on el lec-
tor ha de moure el ratolí sobre el text per anar
aclarint el color de la superfície de la panta-
lla i poder llegir el poema? Són qüestions que
els teòrics hauran de resoldre.

De fet, els fonaments clàssics de l’anàlisi li-
terària se’n venen avall provocant el des-
concert dels especialistes. El text digital man-
ca d’estructura fixa i delimitació. La trama, nus
gordià de la ficció en paper, es converteix en
trames múltiples amb episodis intercanvia-
bles. La construcció dels personatges es fa en
un context fluctuant, d’incertesa. I, per últim,
quin tipus de tractament de l’espai i el temps
s’espera en un mitjà que ha diluït tals con-
ceptes? Aquests són els reptes als que haurà
de donar resposta la crítica. 

Però són les instàncies de l’autor i el lector
les més somogudes per la revolució de les tex-
tualitats electròniques. Des del punt de vis-
ta de l’autor, la principal característica de l’hi-
perficció és l’ús adequat dels enllaços, que

trenquen amb la linealitat clàssica del paper.
Cal que es dissenyen amb la consciència de
les implicacions organitzatives que posseei-
xen sobre la ment del lector. Del contrari, el
lector pot quedar decebut davant vincles ir-
rellevants o mal fets que enderroquen l’es-
tructura mental construïda enllaç a enllaç. A
més, ha d’haver-hi algun tipus de coherèn-
cia en totes les lectures possibles, indepen-
dentment de com s’ordenen. Cada variant d’i-
tinerari ha de guardar una lògica. I açò depén
de dos factors: l’ambigüitat deliberada de l’o-
bra i l’esforç del lector per trobar sentit al que
llig. 

Aquesta dinàmica hipertextual corre dos
perills. O bé que, amb l’entusiasme pel pro-
pi mitjà, es preste poca atenció a la qualitat
del contingut del text, o bé que aquest, en re-
alitat, siga idèntic a una ficció en paper i no-
més es diferencie pel fet d’oferir la possibili-
tat de clicar damunt d’algun mot. En realitat,
no es tracta de traslladar el material textual
del paper a la pantalla, sinó d’una transfor-
mació radical de la concepció de crear lite-
ratura. L’hiperficció sols podrà ser-ho si es
modifiquen les idees tradicionals de trama,
centre, principi, nus i desenllaç.

L’autoria tradicional, en crisi
Els enllaços comporten la interactivitat del
lector. S’afirma que l’hiperficció resta poder
a l’autor i potencia la capacitat creativa del
lector. Ara bé, que ningú s’enganye: el con-
cepte d’interactivitat no és únicament sinò-
nim de fer clic.

La interactivitat funciona en la ment del
propi lector, que participa activament en la
construcció de l’obra a la vegada que la dota
de sentit. En Degenerativa, d’Eugenio Tisseli,
es modifica aleatòriament un caràcter cada
vegada que entra un visitant. Té lloc una pa-

radoxa que activa el pensament del lector: allò
escrit es destrueix al llegir-se, però sols si es
llig, existeix. 

La literatura digital s’ha vist com la plas-
mació de les teories postmodernes sobre l’a-
lliberament del lector i la mort de l’autor. Per
a Barthes, Derrida o Foucault, la noció
clàssica d’autor queda destruïda mitjançant
el descentrament del text i la seua configu-
ració en forma de xarxa. Això és, precisament,
el que possibilita el text electrònic. 

Per altra banda, amb la figura del lector ac-
tiu usurpador, en part, de la funció autorial,
culmina el reconeixement al lector provinent
de la Teoria de la Recepció. Ara ja no sols om-
pli espais buits, sinó que influeix en el progrés
de l’obra convertint cada lectura en única li-
teralment. 

Així, mentre que el lector d’un text imprès
construeix la seua interpretació a partir d’u-
na base semiòtica fixa, el lector d’un text in-
teractiu participa en la construcció del text al-
hora que l’ompli de significat. Encara que les
alternatives entre les que es pot triar al llarg
del procés són limitades (només les disse-
nyades per l’autor), aquesta llibertat relativa
s’ha convertit en l’al·legoria d’una nova con-
cepció literària. Estem preparats per afrontar
els reptes que proposa la literatura .? 
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que publicà la seua primera obra sobre
llengua, Curso de lengua valenciana, un
recull de les fitxes gramaticals que des
de  havien aparegut al periòdic Jor-
nada. Una reedició d’aquesta gramàti-
ca aparegué el  amb el nom de Cur-
so medio de gramática catalana referi-
da especialment al País Valenciano, un
canvi onomàstic que respon a la volun-
tat de l’autor de «anomenar les coses pel
seu nom». L’any  aparegué amb el
títol en el Curs mitjà de gramàtica cata-
lana, referida especialment al País Va-
lencià. Posteriorment publicà el , a
l’editorial Gorg, Millorem el llenguatge,
un llibre excel·lent i utilíssim per al va-
lencians que en aquella època volien
aprendre la seua llengua. El  apare-
gué La flexió verbal, «un autèntic best-
seller», com l’ha anomenat Mila Segar-
ra, amb prop de trenta edicions. Per al-
tra banda, també cal destacar les seues
obres lexicogràfiques com el Vocabula-
ri fonamental () i el Vocabulari es-
colar de la llengua (). 

Els reconeixements públics
En l’última etapa de la seua vida, Valor
va rebre nombrosos reconeixements
per part de les més prestigioses institu-
cions del domini cultural i lingüístic ca-
talà. De fet, Rosa Serrano () ano-
menarà aquesta època com el temps de
collita. Així, el  va obtenir el premi
Manuel Sanchis Guarner de la Diputa-
ció Provincial de València. El  va re-
bre el Premi de les Lletres Valencianes.
El  se li va concedir el Premi d’Ho-
nor de les Lletres Catalanes. El  va
rebre el Premi Túria. El  la Genera-
litat de Catalunya li atorga la Creu de
Sant Jordi. Posteriorment, les universi-
tats valencianes i la de les Illes Balears
l’investeixen doctor honoris causa: Uni-
versitat de València, ; Mallorca,
; Alacant, ; Castelló, ; Po-
litècnica de València, . 

El  és nomenat Miquelet d’Honor
de la Societat Coral El Micalet de Va-
lència. El  rep el Premi Cavanilles de
l’Institut Valencià d’Excursionisme i
Natura. A més, el  se celebrà el
Simposi Enric Valor a Castalla (Actes del
Simposi Enric Valor, ), amb estudis
sobre la seua obra que tenen continua-
ció en Paraula de la terra (València,
), en Valoriana. Estudis sobre l’obra
d’Enric Valor (Castelló de la Plana, )
o en la Jornada d’homenatge a Enric Va-
lor i la seua obra (Agullent, ), obres
que recullen valoracions globals i estu-
dis parcials de la seua tasca literària i lin-
güística. 

El  de maig de , la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Institució de
les Lletres Catalanes i l’Institut d’Estudis
Catalans li reteren un homenatge que
donà lloc a la publicació del llibre Enric
Valor (-) in memoriam (Bar-
celona, ). Durant aquest any l’Aca-
dèmia Valenciana de la Llengua té pre-
vistes la realització de diverses activitats
amb el propòsit de difondre’n la seua fi-
gura i obra, i per aquest motiu ha sigut
elegit com a Escriptor de l’Any ,
coincidint amb la commemoració del
desé aniversari de la seua mort. 

Sense cap dubte, tant al llarg de 
com del , que celebrem el centena-
ri del seu naixement, serem milers els va-
lencians que retrem homenatge a l’es-
criptor i gramàtic castellut, com una
manera de tornar-li tot el que va fer per
la recuperació de la llengua i cultura dels
valencians.
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Commemoració

Literatura 2.0

L’obra literària que es crea i consumeix dins el mitjà informàtic demana més cooperació del
lector, combina text, imatge i so, i genera narracions sense principi ni fi amb una dinàmica

hipertextual. Aquests trets plantegen nous reptes a les figures fonamentals del sistema literari:
l’autor, el lector i el teòric. És aquest nou artefacte el que coneixíem fins ara com «literatura»? 

L’autor original ha de cuidar que tots
els textos tinguen coherència com a

peces independents i, al temps, com si
fos una història tradicional.

«Passage», de Philip Bootz, no permet la
relectura d’un fragment ja visualitzat, ja
que el text avança esgotant-se. Es llegeix
sabent que mai es torna enrere

J. P. Balpe atorga protagonisme al lector
amb el seu “mail-roman” «Rien n’est sans
dire». A través del e-correu, els lectors
poden inserir aportacions en la narració

El lector tria el text de la pantalla
que vol llegir, construint una
història diferent segons 
l’itinerari que trie. Així, passa 
de lector a coautor perquè és
necessària la seua participació. 


