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a nostra biografia i la nostra bi-
bliografia són inseparables del

trajecte seguit pels moviments socials
i l’esquerra antiautoritària a Catalunya i
l’Estat espanyol al llarg dels últims vint
anys.» Amb aquesta declaració es pre-
senta Virus [www.viruseditorial.net],
una petita editorial barcelonina nascu-
da l’any 1991 i convertida, dues dècades
després [ves.cat/aYXn], en la referència
indiscutible de l’edició i la distribució
alternatives. Primer des del Lokal [no-
do50.org/ellokal] del carrer de la Cera i
actualment des d’un espai del carrer de
l’Aurora, sempre en ple Raval, aquesta
iniciativa independent impulsada per
gent provinent del moviment antimili-
tarista i d’ateneus llibertaris ha aplicat
sempre els principis d’horitzontalitat,
assemblearisme i autogestió, que li han
permès la viabilitat econòmica. Des del
primer moment, Virus [facebook.com/
viruseditorial] ha concebut «el llibre
com una eina que no té sentit si no és
per pensar la realitat de manera radical-
ment crítica» i s’ha destacat, aquesta úl-
tima etapa, pel coneixement lliure i la
difusió oberta de continguts a través de
la xarxa. El catàleg de Virus consta de
centenars de referències sobre la memò-
ria històrica, la pedagogia crítica, l’an-
tipsiquiatria, la crítica de les presons,
l’ecologisme, el feminisme, el control
social i la reflexió sobre els moviments
socials.

«L
Vint anys de Virus
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durant molts anys per l’ara tan-
cat News of the World. Els lectors
han perdut parcialment la con-
fiança en el model tradicional i
una manera de recuperar-la,
pensen, pot ser mostrar com
s’elaboren les notícies, des del
principi: per guanyar aquesta
credibilitat, en una època de més
transparència, cal demostrar
com es treballa a la redacció.

The Guardian ha saltat a aquest
terreny amb alguns referents.
Des de fa dos anys el diari suec

Norran té obert un canal de xat
on els lectors poden suggerir no-
tícies als redactors, i al Canadà el
Winnipeg Free Press ha arribat a
obrir una cafeteria on poden co-
mentar cara a cara amb els redac-
tors les informacions que han
publicat.

Tot d’iniciatives que demos-
tren que hi ha gent interessada i
disposada a participar en el pro-
cés d’elaboració de la informa-
ció, si disposa d’eines adequades
per fer-ho.

Les oficines del
rotatiu The
Guardian a
Londres.




