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No sabíem que existíeu. És un número d'aniversari. Deu anys? Deu anys! I nosaltres
no sabíem ni que existíeu. És la màgia de la xarxa. Descobreixes, de sobte, que el
veí del primer segona escriu poemes a la llum de la lluna i tu sempre l'havies pres
per un simple comptable. O per un simple insomne.

Al vostre costat, ens sentim com el nadó que encara porta bolquers i que brama
quan intenten arrencar-lo del bressol. Per nosaltres tot és nou, amb aquella olor que
fan les coses noves, mig de fàbrica, mig de caixa de cartró, amb aquella llum nova
de trinca que fan les coses acabades d'estrenar. Ens vam llançar a la xarxa l'1 de
gener del 2012. El nostre objectiu: aconseguir que els escriptors «però», aquells a
qui res fa més feliç que escriure però sempre acaben trobant l'excusa perfecta per
no teclejar una línia, es deixin de «peròs» i es posin a escriure. Volem convertir-los
en Cridaners a qui  ningú no pugui  impedir d'escriure,  ni  tan sols ells mateixos.
Volem un exèrcit de futurs aspirants al Premi Nobel.

Tot ens sembla possible. La nostra web ha anat creixent a cop d'idees plenes de
lletres,  cadascuna  més  ambiciosa  que  l'anterior.  Vam començar  amb  un  correu
electrònic, la Crida de la Quinzena i tres passos clarament definits: escriu, critica,
vota. Aprofitant que era cap d'any, vam afegir-hi un calendari amb la programació
de totes les Crides del 2012. El Twitter i el Facebook es van incorporar molt aviat. I
el  Butlletí,  per  mantenir  els  Cridaners  al  dia  de  les  novetats.  I  una  pàgina
d'agraïments, per donar les gràcies a tota aquella gent que ens rebia amb els braços
oberts des dels punts més recòndits de la xarxa. I el nombre de «M'agrada» van
començar a pujar, i el nombre de subscriptors del butlletí, i el nombre de seguidors
al Twitter. I  així és com us vam conèixer! I  ara fins i tot tenim un bloc que vam
inaugurar abans d'ahir.

És el vostre número d'aniversari i no hem fet més que parlar de nosaltres. No ho
podem evitar. Acabem de néixer i, com tots els nounats, tardarem unes setmanes a
comprendre que el món no gira al nostre voltant. En plena celebració de la vostra
primera dècada, ens deveu llegir com aquell aspirant a novel•lista que encara no ha
entès que el plantejament hauria de plantejar, com a mínim, un interrogant. Ens
agradaria donar-vos un consell perquè celebreu deu anys i arribeu a la vintena més
sense contratemps, però no tenim l'experiència suficient i la Bruixa Avorrida no ens
ha volgut deixar la seva bola de vidre. A canvi, se'ns ha acudit  que us podríem
entregar aquest petit relat com a penyora. D'aquí a deu anys, quan vosaltres en
celebreu vint i nosaltres arribem a la dècada, us el vindrem a buscar: a nosaltres en
servirà per recordar com érem a les poques setmanes d'haver nascut, a vosaltres us
farà veure que llavors ja us crèieu molt grans, però encara no havíeu recorregut ni la
meitat del camí.

Feliç desè aniversari revista Paper de Vidre, ens retrobarem el 2022!
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