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Riiing Riiing – Sí? –Hola, quant de temps! – Ei sí! – Mira, estem pensant en una revista de cara al
23 d’Abril i estem trucant a gent perquè s’animi a escriure un article, t’hi apuntes? – Com no! –
Envia’l abans del 10 d’Abril a paperdevidre@hotmail.com vale? – Paper de vidre? com papel de lija
en català? – Bueno, s’escriu igual però no és ben bé... (una pausa) – És igual, ja us enviaré alguna
cosa, vale? –Vale, adéu!

I llavors un es posa a pensar... Paper de vidre... Paper de vidre... Papel de lija... no ben bé... Es fa de
nit. Es fa de dia. Una avaria de 2h penjat a La Floresta, als Catalans, em fa encendre la bombeta.
Ah! No serà que paper de vidre és el paper que fem servir? El que ha substituït al  paper de paper?
El que no accepta (afortunadament) Typpex? El que tenim davant 8 hores al dia? El que serveix
per comunicar-nos, relegant al paper de paper a una mera formalitat?
I com més hi penso, més suc en surt. Perquè les noves tecnologies han aconseguit passar de la
fredor de la màquina d’escriure a la gelor del vidre. Si ja era impersonal una carta mecanografiada,
que es procurava personalitzar amb la signatura, ara tenim e-mails amb signatura automàtica. I és
clar, això no pot ser, els documents han de ser propis, per més que es tracti d’un conjunt semblant
a 0010110010101111 l’escalfor humana ha de poder fondre la impersonalitat. I això, fa ja uns anys
van aparèixer els “emoticons”, és a dir, emotion-icons. Aquells que ens permeten accentuar  a
aquella Times New Roman amb tot un seguit d’emocions que no permetien les cartes ni
mecanografiades ni escrites. Aquests emoticons –llegeixi’s alegria amb :)– permeten dotar al text
d’unes emocions que fins ara eren molt difícils d’expressar. El que abans necessitava de tota una
frase subordinada sencera queda resolt amb dos signes de puntuació:

:o  2
:(  3
;x  4
.....

I aquesta nova manera d’enriquir el text no queda, a més, lligada a cap codi preestablert i finit. Un
pot, a més de fondre el gel, inventar-se el seu propi codi d’emocions. S’ha trencat amb totes les
normes: gramàtica, ortografia i sintaxi. Per més que literats i Reales Academias :P 5 diguin al
contrari, al meu entendre això suposa un avanç. Saltar-se les normes permet innovar lol6. Gràcies
doncs a les limitacions, passa allò de “el hambre aguza el ingenio” i l’ingeni supera a les limitacions
de la tecnologia.

I així tenim les quinceañeras amb els polzes més hàbils mai vistos volant per sobre el teclat del
Nokia i escrivint coses com: qdem x dpx1cafe ;)  Aquí no calen accents ni majúscules i sí calen
abreviacions. Time is money!, com va dir algú. I si ho pensem diferent, a tots aquests puretes
del llenguatge, conservadors ells, els hauríem de plantejar que això és precisament la poesia.
Perquè la poesia no és més que un text enriquit amb sentiments, que passa per sobre del pur i

                                                
2 Oh! Quina sorpresa!
3 Oh! Quina decepció!
4 Un petó, guinyant l’ullet.
5 Treure la llengua.
6 lol = laugh out loud = soltar una carcajada = dos braços alçats amb una cara al mig.



fred assaig, per sobre també de la novel·la per arribar al món de les emocions, molt més
interessant que el món de les paraules, amb molt més contingut i menys continent.

 pq dic tot aixo? ps. ni idea :) nm era una reflexio en veu alta x trencar una llança a favor
d’aquest paper de vidre... pq no calen ni accents ni majuscules ni normes ni ningu que ens digui
ni que ni com hem d’escriure.

 Feliç Sant Jordi!         @---`---,-----           a10!


