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totes les persones que el venien a veure.”
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Al més enyorat dels sinòfils
J o a n  J u l i à - M u n é

“Sempre et rebia amb un aire fresc i franc, i optimista, 
alhora que somreia amb una certa complicitat
que inspirava confiança i et convidava a actuar
en la línia que suggeria.”
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J a u m e  V i l e l l a  i  M o t l l ó





Havia de ser la societat civil la que al final fes el pas... I sí, ha
hagut de ser així perquè ningú més no ha tingut la valentia i la
decència de fer el que fa anys s’havia d’haver fet: reclamar la
propietat de les obres del Museu de Lleida que estan en litigi.

Vivim en una societat acostumada a no haver de decidir gaires
coses, com a molt, cada quatre anys, els qui volem que ens
representin a les institucions. I seguint aquest tarannà ens hem
comportat els lleidatans respecte a allò que la diòcesi de Bar-
bastre reclama com a seu, hem deixat que els polítics anessin
dient la seua i hem cregut que era l’Església qui havia de pro-
nunciar-se. Uns han actuat i actuen nedant i guardant la roba,
esgrimint arguments del tipus que s’ha d’esperar a veure què
diuen els tribunals eclesiàstics, i els altres hi han sortit en defen-
sa, però sense fer gaire més, al cap i a la fi. El resultat ha estat
que els anys han passat, amb totes les forces polítiques i els
mitjans de comunicació aragonesos atiant el foc de la con-
frontació i l’insult, i nosaltres, els lleidatanocatalans, esperant
que arribés allò que sabíem que mai arribaria. Els arguments
més emprats des d’Aragó han estat els de robatori i, en canvi,
els dels catalans, que havíem d’arribar a un acord. 

Un acord? Sobre què? Sobre la propietat de les obres no hi ha
acord possible, o són de Lleida o són de Barbastre, i si hi ha
uns papers que ho demostren legalment, de qui són? Hi haurà
d’haver un jutge que ho sentenciï. Fa molta ràbia que es parli
d’arribar a un acord amb qui es nega al més mínim diàleg, que

t’acusa de lladre i que no vol reconèixer el que hi ha establert
en la via civil. Fa molta ràbia sentir rumors que diguin que com
que els “papers de Salamanca” s’han tornat —parcialment—
nosaltres hem de “tornar” l’art a Aragó. Fa molta ràbia que un
president de la Generalitat no vingui a inaugurar un museu
cabdal per a Lleida i que uns dies després vagi a inaugurar una
llar d’infants en un poble del Segrià, amb tots els respectes
vers el poble i la seua llar d’infants. Fa molta ràbia que hi hagi
una força dins l’Església que pressioni per vestir un bisbat que
vol ser santuari. Fa molta ràbia veure que davant de tot això hi
ha qui encara enarbora la idea d’un acord. Un cop més, sobre
què, l’acord? Ens ho haurien d’explicar una mica més clar, què
vol dir un acord en les circumstàncies actuals?

Havia de ser així! Ara més que mai la societat lleidatana es
veurà legitimada en una lluita que ha d’assumir com a pròpia.
No ha estat una força política, no ha estat una institució llei-
datana, sinó una associació que s’estima Lleida i el seu patri-
moni i amb una plataforma d’entitats ciutadanes que li ha
donat suport, qui ha tingut l’encert de fer el que la nostra dig-
nitat demanava, és a dir, demanar justícia i el que és nostre.
Ara ja no valdran arguments que diguin que s’ha fet per fer la
guitza als contraris o per oportunisme. Lleida té l’oportunitat
de demostrar que valora el que és seu, i com a lleidatans hem
de mullar-nos sense amagar el cap sota l’ala. Ara, tothom
sense excepció ha de demostrar de quin costat està: amb els
difamadors o amb els defensors de l’art.

E D I T O R I A L
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VICENT PARTAL

E N T R E V I S T A

Què fa que, l’any 1995, un senyor
anomenat Vicent Partal —una perso-
na que inicialment sembla que tria la
branca de l’ensenyament i que passa
per un setmanari on exerceix de
periodista— acabi fundant Vilaweb i
esdevingui un dels puntals d’Internet
als Països Catalans?

Tot plegat és un procés més seguit del
que sembla. A l’ensenyament m’hi vaig
dedicar molt poc, dos anys, vaig veure
que era una feina impossible i vaig ple-
gar. Llavors, vam fundar la revista El
Temps. Després, vaig venir a Barcelona,
per treballar en temes de política inter-
nacional a Televisió Espanyola i a La
Vanguardia. I va ser fent política inter-
nacional que vaig descobrir que els
meus companys americans aconse-
guien, a través dels seus ordinadors,
una informació que jo no tenia. I em va
començar a interessar el tema. Alesho-
res, l’any 1991, a Barcelona, em vaig
connectar a CompuServe, que era la prè-
via a Internet. Recordo que tenia a casa
agències de notícies que a la feina no
tenia, i això em feia pensar que alguna
cosa estava canviant. 

L’any 1994, Assumpció Maresma era
directora d’El Temps i em va proposar de

fer una prova en l’àmbit d’aquella pri-
mitiva xarxa, i en va sortir El Temps Onli-
ne. Aquesta publicació electrònica ens
va permetre intuir que hi havia feina per
fer a la xarxa. De manera que, l’any
1995, vam crear Infopista. Realment
vam ser una mica bojos, perquè, vist en
perspectiva, va ser una autèntica anima-
lada, però vam tenir sort. Tot, doncs, té
una continuïtat, tot va anar fluint com
un riu.

Quina és la fórmula màgica que utilit-
za Vilaweb per fidelitzar un nombre
tan important de lectors en una xarxa
sobrecarregada d’informació?

No ho tinc gaire clar. No hi ha una res-
posta simple, perquè, si n’hi haguera,
suposo que ja ens l’haurien copiat. Sens
dubte, hi ha un element important, que
és ser els primers: això va convertir-nos
en una marca de referència en un
moment en què ningú apostava per la
informació a la xarxa. Però, és clar,
aquest fet no explica que el projecte
aguante dotze anys. 

Vam fer Vilaweb perquè no ens agrada-
ven els diaris que teníem a l’abast i,
d’alguna manera, intentàvem fer un
diari com nosaltres crèiem que s’havia

de fer: amb professionalitat, clar en
temes ideològics, que vol arribar a
tothom, que reflectira la realitat de tot
el país i que no fos centralista barcelo-
ní. En bona part som seguidors de la
bona tradició dels diaris nord-ameri-
cans. Crec que sobretot fem un pro-
ducte que connecta amb la gent, i ens
hem equivocat poc. Penseu que hi va
haver encerts fonamentals en moments
puntuals com l’11-M, en què vam ser
capaços d’atrevir-nos a fer allò que els
altres diaris no s’atreviren, i això ens va
donar credibilitat. 

A més a més, som l’únic diari, que jo
sàpiga, que té una secció especial de
rectificacions; si ens equivoquem tenim
un espai on expliquem al lector que ens
hem equivocat i perquè ha passat. 

En resum, són un seguit de maneres de
fer que ajuden, en conjunt, a donar cre-
dibilitat al projecte. No hi ha un ele-
ment màgic, és una combinació de
coses que ens posen allà on som.

Parlant d’innovació. El darrer èxit de
l’empresa ha estat Vilaweb.tv, un por-
tal de continguts televisius basats en
reportatges breus sobre temes d’ac-
tualitat. Què és i què vol ser Vila-

Vicent Partal Montesinos [blocs.mesvilaweb.cat/vicent] (Bétera, 1960) és periodista —especialitzat en nacionalisme
i política internacional— i, actualment, màxim responsable del diari electrònic Vilaweb [www.vilaweb.cat],

el més llegit en català, i del programa L’internauta [bloc.internauta.net] de Catalunya Ràdio.

Vicent Partal és un referent i un dels pioners de la xarxa Internet als Països Catalans, com demostra el fet que l’any 1994 ja va crear
El Temps Online, un mitja d’informació en una xarxa que es trobava a les beceroles. Poc després, el 1995, començava a funcionar

La Infopista —més endavant Vilaweb—, un dels primers directoris locals del món, i el primer en català, de la mà de l’empresa Partal,
Maresma & Associats —una empresa fundada pel mateix Partal i dedicada a assessorar sobre l’ús d’Internet.

A partir d’aquí, Vilaweb anirà creixent i oferint més informació i més serveis. Incorporarà les edicions locals, els fòrums i un directori
i cercador de recursos en llengua catalana anomenat Nosaltres.cat. Darrerament, Vilaweb ha completat la seva oferta de recursos
amb MésVilaweb —que compta amb un servei de correu, un altre de traducció i un sistema de creació i allotjament de blocs— i,

més recentment i amb notable èxit, Vilaweb.tv —una televisió que emet via Internet.

Però sobretot, Vicent Partal, més enllà de ser un punt de referència bàsic d’Internet —però molt lligat a aquest fet—
és també un model de periodisme. Un periodisme pensat i fet des dels Països Catalans per a un públic que té clar quin

és el seu territori i quina és la identitat des de la qual vol apropar-se al món global que l’envolta.

JOAN TALARN

FOTOGRAFIES: ORIOL ROSELL





web.tv? I, en general, quin futur li
augura a la televisió per Internet? 

Aquesta és la revolució que ve ara. Des de
l’any 95 fins a ací, hem vist com els diaris
en paper estan patint molts problemes
perquè el món està canviant i ells no saben
com adaptar-s’hi. Però és que aquests can-
vis no són res en comparació al que ve ara:
d’aquí a cinc o deu anys, com a màxim, les
televisions actuals hauran desaparegut o
s’hauran convertit en una cosa totalment
diferent. I l’artífex del gran canvi no serà la
TDT, sinó la televisió a la carta. I quan dic
això vull dir que no és tant el fet que siga
televisió per Internet, com que siga a la
carta: veig el que jo vull vore i quan ho vull
vore, i punt. No he d’esperar una progra-
mació predeterminada. 

Sempre faig broma amb Mònica Terri-
bas: imagina’t que estàs esperant que
sigui la una de la matinada per poder
veure els titulars dels diaris de l’endemà,
però, és clar, abans has de veure, vul-
guis o no, una entrevista a un expert en
óssos blancs de l’Àrtic... És senzill d’en-
tendre, vull allò que m’interessa sense
haver-me d’esperar. 

Jo mateix estic seguint la campanya
electoral nord-americana per televisió IP

i és molt còmode [de la butxaca dels
pantalons treu una iPhone i ens va
ensenyant diferents noticiaris nord-
americans], perquè vaig a la notícia que
m’interessa. I el que us deia, l’important
no és la tecnologia —el fet que sigui
televisió IP—, sinó l’usuari, que pot triar
a la carta. 

A més, també penso que és la manera
que una cultura com la catalana pugui
sobreviure en el món de la televisió. La
televisió tradicional o la TDT t’obliga a
fer 24 hores d’emissió, i això val molts
diners. Si hi afegeixes que has de fer
programació per a quatre canals —el
múltiplex t’hi obliga—, et surt caríssi-
ma. Els que ho han estudiat diuen que
un usuari està una mitjana d’una hora i
quart mirant la televisió diàriament; si
Vilaweb aconsegueix fer 20 minuts de
bona televisió —que és el que volem
fer— i al costat un altre mitjà també fa
uns pocs minuts de bona televisió i al
costat un altre..., llavors, com a cultura,
aconseguiríem tenir un aparador amb
bona televisió cada dia. Per tant, a la
cultura catalana ens convé molt la tele-
visió sota demanda.

La TDT és vella abans de començar,
però tampoc no cal exagerar. La TDT

serà la televisió a què tothom tindrà
accés, però no és l’aposta bona per al
català.

Per a una cultura com la nostra, en el
món de la televisió ho tenim molt fotut,
però ens en podem sortir si som capaços
de crear tres cercles. En el primer cercle
hauríem d’aconseguir que les tres grans
cadenes nacionals —Canal 9, TV3 i IB3—
es pogueren vore en obert a tot el país i
que l’Estat fera una cadena de Televisió
Espanyola en català. Un segon cercle fóra
que cadenes de televisió bones, però que
tenen un sentit més regional, com Ando-
rra Televisió, Gandia Televisió, Lleida
Televisió..., un nucli de vint o trenta
cadenes potables es poguessin rebre a
tot el país a través de plataformes com
ara Imagenio, i fins i tot s’hi podrien
incloure canals del tipus Discovery Chan-
nel o Eurosports que també s’oferissin en
català. I finalment, un tercer cercle molt
potent que fos televisió a la carta, realit-
zada per moltíssima gent, des de la
premsa fins a les institucions públiques.
Si aconseguim fer això crec que la cultu-
ra catalana estaria en molt bona posició
per afrontar el futur.

Un altre dels serveis que heu ofert
des de Vilaweb i que ha quallat amb
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"Internet no té sentit si
esdevé com un televisor,
com un mitjà passiu en
què l’espectador ha de
mirar i prou. Internet té
sentit en la mesura en
què tothom hi participa,
i el bloc és la millor eina
de participació."



més força és el servidor de blocs. El
bloc ha esdevingut, en poc temps, el
mitjà d’expressió més utilitzat d’In-
ternet. A què es deu aquest èxit?
Podem considerar que el periodisme
amateur que destil·len molts dels
blocs s’ha fet un forat en l’àmbit de la
informació? 

Crec que els blocs són el fenomen més
important i interessant que s’ha produït
en els últims anys a Internet. És un feno-
men revolucionari que canvia l’agenda
dels mitjans de comunicació i, en ter-
mes democràtics, és una alenada d’aire
fresc fantàstic. Ara, cal distingir que el
bloc no és periodisme, sinó una altra
cosa. Nosaltres, a Vilaweb, el que inten-
tem és marcar ben clarament què és
periodisme i què és bloc, en el sentit
que el bloc pot ser informació i, fins i
tot, més bona que la que porta el diari,
però no ha esta tractada amb les regles
del periodisme: no hi ha una redacció,
no hi ha controls de qualitat... I aquest
fet no en disminueix la importància en
absolut, però el resitua.

De fet, el bloc ens fa tornar a l’origen.
Quan es va inventar la web, l’any 91,
qualsevol persona podia escriure en
qualsevol lloc de la xarxa, és a dir, si jo

entrava a la teua web, podia escriure-
hi i canviar-la. D’aquesta manera, tot
plegat era massa obert i aquesta lliber-
tat va desaparèixer. En cert sentit, el
bloc ens torna a aquest origen. I això
és bo, perquè Internet no té sentit si
esdevé com un televisor, com un mitjà
passiu en què l’espectador ha de mirar
i prou. Internet té sentit en la mesura
en què tothom hi participa, i el bloc és
la millor eina de participació. El bloc
mou l’agenda: els mitjans de comuni-
cació i l’àmbit polític tenim una agen-
da molt tancada, que pega voltes a
l’entorn de nosaltres mateixos, i el bloc
ens l’obre. 

Pràcticament, a Vilaweb, tan sols us
queda per oferir un sistema de xarxa
social com el que està triomfant
darrerament a la xarxa, tipus Facebo-
ok o My Space. Teniu alguna previsió
en aquest sentit?

No tenim pensat aquesta mena de ser-
vei, perquè Vilaweb és un mitjà de
comunicació i aquest fet no volem per-
dre’l de vista. I hi ha feines que no ens
corresponen a nosaltres. Tot i que ja
m’agradaria que existís aquest tipus de
cosa en català, també he de dir que tinc
els meus dubtes sobre si realment cal o

hem d’aprofitar el que ja està fet. Mireu,
quan volíem iniciar Vilaweb.tv vam pen-
sar si valdria la pena iniciar un YouTube
català, però vam pensar que era absurd,
perquè YouTube ja existeix. El que pot-
ser cal és convèncer els de YouTube que
hi hagi un YouTube.cat. No hem d’in-
ventar la roda.

A més a més, crec que no pot ser que
nosaltres, Vilaweb, ho haguem de fer
tot. La força de la Internet catalana,
com s’ha demostrat, no està en un lloc,
sinó en la pluralitat. I el model d’Inter-
net català ha de ser el model de la plu-
ralitat, amb moltes iniciatives que siguin
capaces de compartir espais i un objec-
tiu comú. Per això, no hi ha d’haver un
model en què tot es concentri en un
punt com en un model Google o Micro-
soft. Des de la nostra empresa volem ser
molt respectuosos amb la pluralitat de
la xarxa catalana, i fins i tot ens sembla-
ria perillós que Vilaweb fos massa gran.
Malgrat això, assumim amb orgull ser
un dels caps de la Internet catalana,
però com més iniciatives diferents
millor, perquè, en cas contrari, això
seria perillós per al país. Nosaltres no
ens volem moure del nostre objectiu de
ser un mitjà de comunicació amb un
discurs clar i coherent, sinó que volem
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fer periodisme de qualitat i de servei al
país, però des de la posició d’un mitjà
de comunicació.

Ara mateix la nostra intenció és conti-
nuar fent coses en aquest sentit. Estem
rumiant de fer alguna cosa en premsa
en paper i hem adquirit un local per
traslladar-hi la redacció, amb plató de
televisió. I si demà passat apareix algu-
na cosa nova i la podem fer, doncs
també la mirarem de fer.

Per exemple, nosaltres no permetem
comentaris a les nostres notícies, per-
què creiem que va en contra del perio-
disme de qualitat. A través dels
comentaris hi ha persones que poden
acabar desacreditant la notícia amb
insults o consideracions desafortuna-
des. I això no és periodisme i no apor-
ta res de res.

A la xarxa, a vegades és més difícil saber
què no has de fer que no pas què has
de fer. Des de Vilaweb, ens hem apuntat
a modes importants com la televisió IP
o els blocs, però hi ha altres modes de
la xarxa que no tenen sentit, i malgrat
això les provem totes. Per exemple,
darrerament, hem provat el Twitter i
hem arribat a la conclusió que a un

mitjà com el nostre no li pot aportar res,
per això no l’incorporem. 

Per a una cultura petita, o millor,
minoritzada com la nostra, la globa-
lització és una oportunitat o el camí
més directe cap a l’extinció? I lligat a
això, Internet és una eina d’unifor-
mització i dissolució o una eina de
difusió i altaveu?

S’ha demostrat sobradament que Inter-
net és un camí d’èxit per a una cultura
com la nostra. Però és que, a més, la
xarxa no és opinable, és una inevitabili-
tat. Hi ha coses de la globalització que
si no vols no et cal fer, per exemple,
contribuir a la gastronomia mundial,
perquè no és substància. Ara, qualsevol
cultura que no siga a Internet està per-
duda. Això no és una qüestió d’opinió,
hi has de ser. 

Internet és una gran eina al servei del
país, i precisament més en aquest
moment que no ens estem lluint políti-
cament. A la xarxa catalana hi cabem
tots, independentment de la ideologia,
i hem estat capaços de projectes
comuns sense barallar-nos, com el tema
del Punt.cat. Tenim ambició i som capa-
ços de definir un projecte i llençar-lo, i

el fet que funcioni demostra que Inter-
net és una injecció d’oxigen per al país.

Hi ha lloc, en un món global, per a les
identitats més locals? Per a identitats
com la lleidatana: l’expressió perifèri-
ca d’una cultura minoritzada. 

Absolutament. Mireu les Terres de l’E-
bre, per exemple. Ha sorgit el fenomen
de l’Ebresfera. Si hem de fer un balanç
de les coses que la cultura catalana ha
fet bé en els últims anys al Principat,
sobretot, a més del tema de l’escola i el
tema de TV3, ha fet bé la lluita perma-
nent en defensa de la llengua... i ha fet
bé Internet.

Les facilitats que ofereix la xarxa per
a l’edició i distribució de continguts
han fet possible l’accés i la creació de
materials culturals sense grans inver-
sions de temps ni de diners, tant pel
que fa a obra escrita, com musical o
multimèdia. Internet és una eina de
democratització o de vulgarització
cultural? 

Ací hi ha una part de xarampió. No
podem oblidar que Internet es comen-
ça a popularitzar l’any 95, però no és
fins al 2001 que es fa realment popular.
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"S’ha demostrat sobra-
dament que Internet és
un camí d’èxit per a una
cultura com la nostra.
Però és que, a més, la
xarxa no és opinable, és
una inevitabilitat."



És a dir, estem parlant de molt poc
temps. La majoria de la gent fa tan sols
cinc anys que està connectada a Inter-
net, i ara hem de passar el xarampió
perquè encara no l’hem assumit cultu-
ralment. Una cosa és assumir la tecno-
logia i l’altra és assumir la cultura pro-
funda que aporta el vehicle en qüestió.
A Internet hi ha molt contingut dolent,
fins i tot que fa mal, però l’usuari, a poc
a poc, va trobant la manera de moure-
s’hi. Els primers anys t’arribava un
correu spam dient-te que t’havia tocat
la loteria i la gent picava, ara ja no s’ho
creu ningú. Fa falta temps. 

Les circumstàncies ajuden a identificar
el discurs. Si al meu poble em trobo una
persona que em mereix tota la credibi-
litat perquè fa vint anys que la conec —
sempre ha estat seriosa i respectable— i
em diu que s’està pegant foc a l’ajunta-
ment, jo arranque a córrer. Si m’ho diu
un senyor que és un impresentable i un
borratxo, jo ja no me’l crec, sinó que
pense: “Aquest porta la mona.” És el
mateix discurs amb el mateix to de veu
i amb les mateixes paraules, però jo sé
descodificar-lo. De la mateixa manera,
hi ha blocs on et pots fiar del que diuen
i n’hi ha que no. El temps ens ajudarà
en aquest sentit. 

Tot i que crec que el problema en gene-
ral d’Internet, i del món, és la pressa: tot
s’accelera tant que arriba un punt en
què és impossible seguir. No sé exacta-
ment com hem de gestionar aquesta
rapidesa, és un dels temes de l’era
actual que em preocupa, juntament
amb la desaparició de la privacitat.

I ara que parlàvem de la creació de
materials culturals, com podem com-
paginar la capacitat creadora i de dis-
tribució que proporciona la xarxa
amb els drets dels autors de les obres
culturals? Què n’opineu, de les xarxes
per compartir continguts, anomena-
des P2P? La solució és establir nous
sistemes de llicències de propietat del
tipus Creative Commons?

Exacte, en el nostre cas, Vilaweb s’e-
met en llicència Creative Commons,
que permet copiar tot allò que elabo-
rem de producció pròpia i reproduir-
ho en qualsevol lloc de la xarxa, sense
demanar permís, sempre que no es
cobri ni es manipuli la informació.
Aquest és un tema molt important,
això és indiscutible, el problema és
que ara mateix està molt situat entre
dos extrems. Un que l’entenc, però
que ha de modular el seu discurs, és el
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que parla de la cultura lliure. Però que
sigui lliure la cultura i que no es mer-
cantilitzi no vol dir que el creador cul-
tural s’haja de morir de fam. Hi ha un
segon extrem que és més perillós per-
què manipula el tema. Aquest segon
extrem, representat per la SGAE i com-
panyia, afirma que aquells que estan a
favor de la cultura lliure el que volen és
matar de fam els autors.

El que cal tenir present en aquest con-
flicte és que el model de tots els drets
reservats és un model que en el món
digital no té sentit, és un model antic. El
millor model per al món digital és l’en-
tremig, el que reserva alguns drets i en
cada moment pot decidir quins drets es
reserva i a qui li dóna els drets i a qui
no, però en detall, no en abstracte. 

El món de la música, que sempre va per
davant, ja ens està ensenyant coses en
aquest sentit. Hi ha músics que han
entès que el negoci ja no està en el disc,
sinó en el concert, fins al punt que ja hi
ha músics que estan editant directa-
ment a la xarxa. 

No em poso al costat de cap dels dos
extrems, però estic més allunyat del
model que proposa l’SGAE, que està

intentant aguantar l’antic règim abans
que s’ensorri i treure’n el màxim partit.

Quins serveis oferirà Internet en un
futur? Quin és el futur de la xarxa i de
les noves tecnologies en general? 

La forma concreta en què es produirà
tot això ni la sé jo ni la sap ningú. El que
sí que podem detectar són alguns indi-
cis. Per exemple, hi ha indicis que hi
haurà més llibertat, i això és bo. Hi ha
indicis que l’individu tindrà mes impor-
tància, i això és bo. Hi ha indicis que les
comunitats s’articularan al voltant de la
xarxa, amb més potència que com
l’hem vista ara: la gent s’ajuntarà cada
cop més pels interessos que compartei-
xen. També sembla evident que tot el
que té a veure amb el consum de cultu-
ra tindrà un cost tendent a 0: fins ara,
emetre una conferència des de Lleida
valia els seus diners, ara ja no. Això cre-
arà un esclat de continguts que en cap
altra època ha viscut la humanitat.

També hi ha aspectes negatius. Com ja
us apuntava abans, hi ha coses que
m’inquieten especialment, com ara la
velocitat a què ens movem. Sens dubte,
no és bo aturar el món, però tampoc no
és bo que el món vaja a la velocitat que

va, perquè no ens deixa temps per a la
reflexió. Hem creat un model en què la
reacció és en temps real, i crec que això
no és positiu.

Per un altre costat, la realitat en què
vivim avui en dia va ser fruit d’un pacte
en un moment determinat segons el
qual l’Estat gestionava un seguit de coses
i, a canvi, el ciutadà li cedia el control.
Ara, això s’ha complicat, i allò que l’Estat
i les empreses saben de mi em preocupa.
És cert que hi ha lleis i normes que em
protegeixen contra un mal ús de les
dades, però, per exemple, actualment,
amb les càmeres que hi ha repartides, es
pot saber on era un dia a tal hora i, com
que pago amb targeta de crèdit, saber
per quina autopista passo de forma con-
tinuada i a quina hora, i quins llibres
compro, per la mateixa raó, i que estic
connectat a través d’un determinat servi-
dor i que mire tal pàgina web... Això no
vol dir que estigui passant, però pot pas-
sar; aquest és el problema.

Però encara podem anar més enllà, a
vegades som nosaltres mateixos que no
sabem gestionar la nostra privacitat. Ara
mateix estic molt espantat amb el feno-
men dels fotologs, que té molts seguidors
entre els adolescents. Aquests nois i noies
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no s’adonen que estan dient coses molt
privades i que pengen fotografies també
molt privades que quan tinguin seixanta
anys encara seran a la xarxa i no les
podran eliminar. La gent no és conscient
que tot el que poses a la xarxa et com-
promet i per sempre. Això crec que al
final es convertirà en un tema polític: al
segle XX la justícia i la llibertat han estat
els dos grans temes de debat. La privaci-
tat serà un dels grans temes del segle XXI.

I no podem acabar sense preguntar-
vos per l’àmbit polític. Com pot ser
que la identitat catalana estigui tan
reforçada a la xarxa, fins i tot amb un
domini propi com el .cat i que el sobi-
ranisme sigui un dels grans temes
que es debaten en els blocs escrits en
català, i que, en canvi, en la realitat
no virtual del país, en la realitat polí-
tica immediata, el nacionalisme hagi
tingut un fort revés electoral?

Bé, aquesta anàlisi és a curt termini. Si
bé és cert que en l’àmbit polític, darre-
rament, s’han fet coses molt mal fetes,
distingiria tendències i circumstàncies. 

Tendències. Una part d’aquest país, el
Principat, serà independent aquest segle,
segur, i molt abans que s’acabi, a deu o

vint anys vista. El món va en aquesta
direcció, no és una dinàmica només nos-
tra. La proliferació d’estats és un feno-
men imparable i l’augment de la cons-
ciència sobiranista també és evident. A
final del franquisme i final dels anys
setanta jo militava al PSAN i recorde
haver fet reunions en què la gent et deia
que la consigna “els catalans no són
espanyols” no es podia cridar perquè
ningú no l’entenia. Vist des d’aquesta
perspectiva, el sobiranisme ha tingut un
creixement potent i indubtable. 

Circumstàncies. Una cosa és eixe aug-
ment de consciència i una altra les cir-
cumstàncies. De moment, els instru-
ments que han de fer possible l’avanç
nacional, que bàsicament són els partits
polítics, s’han embolicat, això és evi-
dent. Hi ha un error, i els meus amics
polítics s’enfaden molt quan els ho dic,
i és que la gent pensa molt més en el
partit que en el país. I no parlo d’un
partit en concret, sinó en general. Per
exemple, en el moment que s’acorda el
segon Tripartit, que no es fa des de la
perspectiva de país, sinó de partit, és
fruit del pur tacticisme polític.

Tot i això, jo crec que Convergència i
Esquerra s’han d’acabar entenent i que

aquesta entesa és fonamental per acon-
seguir la independència. Ara mateix,
això no és possible justament pel tacti-
cisme de partit. 

Vull afegir, però, que també hi ha coses
per sentir-se optimista. La Convergència
de fa 15 anys no tenia cap interès per
aquest procés, però ara sembla que sur-
ten veus favorables. Per un altre costat,
a ERC crec que ha passat una cosa sen-
sacional: el país li ha dit prou! I a aquest
fet no li donem valor, però és molt
important. La ciutadania li ha dit prou
de fer el tonto. Tanmateix, la meua con-
fiança és que de tota aquesta situació
n’isquen reforçats tots dos. Crec que
Convergència i Esquerra —i Iniciativa
probablement també— han de ser par-
tits més forts perquè tots plegats troben
el camí que ens porte cap a una situació
de sobirania. Amb els altres no hi con-
fie, jo no confie ni amb el PP ni amb el
PSOE. Que al PSOE, el dia de demà, se
li apareix la Mare de Déu i es tornen
sobiranistes de cop, fantàstic, jo encan-
tat de la vida, però ara mateix, amb el
panorama que tinc al davant, tan sols
podem comptar amb els partits nacio-
nals —CiU, ERC, ICV i altres com la CUP.
Al final han d’entendre’s i han de for-
mular un projecte engrescador.
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I a la resta dels Països Catalans? Què
passa amb els projectes nacionalistes
que no acaben de rutllar electoral-
ment? Fins i tot arriben a formular
grans coalicions nacionals, però elec-
toralment no li treuen rendiment?

Ajuntar-se per ajuntar-se no soluciona
les coses. A vegades, quan t’ajuntes per
veure si et salves t’acabes enfonsant
encara més. 

D’altra banda, heu de tenir present que
la pressió que rep l’opció nacionalista
fora del Principat és brutal. Al País
Valencià, justament ara commemorem
els quinze anys de la mort de Guillem
Agulló, que el van matar —aviat està
dit—, el van matar. I encara avui en dia
els grups nazis continuen agredint la
gent pel carrer i ningú no hi fa res. 

Fa pocs dies, membres d’ERC presenta-
ven un llibre a València i vint persones al
carrer van agredir-los mentre la policia
no hi feia res. I aquesta policia està a les
ordres del PSOE, teòricament aliat
d’ERC. A voltes, des de fora, no es veu
fins a quin punt l’agressió contra el País
Valencià és coordinada, de forma explí-
cita, pels dos grans partits espanyols:
PSOE i PP. 

A més, al País Valencià hi ha un ele-
ment que eternitza aquesta situació
extraparlamentària del nacionalisme,
que és la barrera del cinc per cent a les
Corts —la qual cosa només passa aquí
i a les Canàries. Si al Principat també
existís aquesta barrera, durant tres
legislatures ERC no hauria estat al Par-
lament —ja no diguem Iniciativa— i,
per tant, la situació del país no seria la
mateixa. Segur. 

I davant d’aquestes circumstàncies tan
desfavorables a la resta del país, el
Principat, que té una responsabilitat,
no actua com hauria d’actuar. No
conec cap espanyol que diga: “Jo no
m’he d’implicar en els temes valen-
cians perquè això ho han de resoldre
ells.” Cap ni un. I pràcticament tots els
catalans diuen el mateix sobre la situa-
ció del País Valencià: “Això s’ho han de
resoldre ells.”

Així i tot, de nou, tampoc no cal que-
dar-nos en el miratge: el País Valencià
no és catalanista, això és indiscutible,
però al País Valencià sí que hi ha un
tant per cent de la població que és
catalanista. Jo sóc d’un poble de
10.000 habitants i puc posar-me a fer
llistes i te’n trobo tres mil que saben

perfectament que la llengua és el cata-
là i mil més que diuen que el seu país
són els Països Catalans, i això també ha
canviat. Penseu que hi ha aspectes his-
tòrics que ens diferencien clarament
del Principat: nosaltres no vam tenir el
catalanisme de primers de segle i ho
hem hagut de fer tot més de pressa i
amb menys temps. 

Malgrat tot, hi ha dos fenòmens que
són molt importants. Primer, hi ha un
País Valencià que no és visible però que
és real. Tenim un govern que fa tot el
possible perquè l’escola no siga en
valencià. I, així i tot, cada any més i més
gent escolaritza els seus fills en aquesta
llengua. Hi ha un fenomen com Escola
Valenciana que no es pot comparar
amb la capacitat de mobilització d’en-
lloc. O sia, el País Valencià que es veu no
és el real, tan sols n’és una part, n’hi ha
tot un altre.

Hi ha un segon fenomen, un fet que no
passava des de l’edat mitjana, i és que ja
no s’explica Catalunya sense el País
Valencià. No es pot explicar el que ha
passat a Catalunya, al Principat, en els
últims quaranta anys, especialment en
el terreny del sobiranisme, sense tenir
present els valencians.
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CULTURA 2.0

Els que saben d’aquestes coses ja fa temps que li canten les
absoltes a la societat industrial i anuncien la bona nova de
les tecnologies de la informació i la comunicació, aquelles
que s’iniciaven, a finals del segle passat, amb un caminar
sapastre que, fins i tot, va provocar algun disgust —recor-
dem la crisi borsària de les empreses .com. Aquesta revolu-
ció tecnològica que ha descavalcat la societat industrial ha
entronitzat, en el seu lloc, la llampant societat de la infor-
mació. Una societat en la qual el coneixement i la capacitat
d’aprenentatge agafen carta de centralitat i canvien la nos-
tra manera de veure i d’entendre el món.

O sigui, no ens podem quedar en el canvi tecnològic, la tèc-
nica tan sols és l’eina, el que s’ha produït és més aviat un
canvi d’actitud social que ha provocat que la creació, dis-
tribució i manipulació de la informació formin part impor-
tant, i ara ja imprescindible, de les activitats socials i eco-
nòmiques i culturals, és clar.

En aquest dossier hem intentat recollir algunes de les acti-
vitats i disciplines que estan aprofitant aquest potencial per
configurar una nova manera d’apropar-se al fet cultural. L’i-
niciem amb l’aproximació que Joan Talarn fa a una de les
eines que actualment té més èxit a la xarxa, el bloc, un
espai que permet, de forma fàcil, publicar continguts per-
sonals. Continuem amb un segon article que vol ser la
demostració pràctica sobre l’ús del bloc com a eina de
reflexió i transmissió de valors culturals, i ho fem de la mà
del Llibreter, un lector anònim que utilitza el bloc per fer
consideracions literàries i conversar amb altres que, com
ell, busquen un espai per parlar sobre l’art de la lectura.

Després, trobareu un article signat per Sies.tv, una televisió
cultural catalana per Internet. Els autors ens expliquen l’ex-
periència d’un canal de televisió a la carta que es pot visio-
nar exclusivament per la xarxa, amb una aposta clara pels
continguts de qualitat de temàtica cultural i amb intenció
generalista. 

També podreu llegir l’article de Miquel Sabaté sobre una
nova generació de museus: els museus virtuals. Són
museus que obren les seves col·leccions a la finestra d’In-
ternet i que fins i tot incorporen elements interactius i
exposicions virtuals en dues o tres dimensions.

Finalment, tanquem el dossier amb un text de Josep M.
Ganyet sobre net.art. El net.art fa referència a aquella crea-
ció artística que està més supeditada a la nova tecnologia,
perquè és la forma d’expressió o de producció cultural que
utilitza la xarxa com a mitjà de creació i difusió, entenent
com a xarxa no solament un conjunt d’ordinadors inter-
connectats, sinó el conjunt de persones que participen
d’una creació artística de manera activa.

Ens deixem, ho sabem, molts aspectes d’aquesta integra-
ció entre les noves tecnologies de la informació i la
comunicació i la cultura, però pretendre encabir tot allò
que té de cultural la nova societat de la informació hauria
estat impossible i excessiu, per això hem preferit oferir-
vos un tast prou representatiu que us serveixi de porta
d’entrada a aquesta nova manera de consumir, crear i dis-
tribuir la cultura. Allò que nosaltres hem gosat anomenar
Cultura 2.0.
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CULTURA DE BLOC

Quan aquell ferrer mig foll anomenat Johannes Guten-
berg confeccionava, tancat en un taller rònec de Magún-
cia, els elements tipogràfics que havien de ser la base de
la impremta moderna poc es devia imaginar el canvi cul-
tural sense precedents que el seu invent havia de provo-
car —com tampoc que seria la causa de la seva ruïna.

El canvi fou tan brutal que els que hi estaven immersos no
en podien ser conscients de cap manera: tot i que podien
intuir-ne cert abast, mai no s’haurien imaginat que amb una
vella premsa de vi i uns motlles de ferro en forma de lletra
es podia canviar el món. 

Aquell artefacte fou l’element tecnològic que va contribuir,
de manera fonamental, a trencar amb la societat medieval
i a obrir les portes a una nova era. Fou un terratrèmol
social gràcies al qual les idees començaren a circular lliu-
rement i la cultura deixà d’estar en mans d’una elit, que la
interpretava a la seva conveniència i la transmetia amb les
dosis que li interessava. La impremta comporta, doncs, la
democratització de la difusió —i així de la interpretació—
del pensament.

Web 2.0: un canvi cultural amb precedents

En el fons, però, malgrat que en la galàxia Gutenberg l’ac-
cés a la cultura es fa universal, la possibilitat d’ésser
objecte actiu de la generació cultural encara queda en
mans d’una elit intel·lectual o artística. L’edició està limi-
tada a uns pocs agraciats que tenen accés als mitjans de
comunicació de masses. Ha calgut esperar prop de cinc-
cents anys perquè la humanitat produís una tecnologia
amb un impacte de conseqüències similars, o més impor-
tants encara, que signifiqués un nou estadi en aquest pro-
cés de democratització cultural: la xarxa Internet. Però
més que Internet, allò que realment ha representat el salt
qualitatiu de què us parlo és el que l’any 2004 l’empresa
editorial O’Reilly Media va popularitzar sota el nom de
Web 2.0.

Web 2.0 no és ben bé una tecnologia, és més aviat una acti-
tud que ha produït un canvi en els usos d’Internet. Per dir-

ho en poques paraules i que siguin prou entenedores, Inter-
net deixa de ser una gran biblioteca plena d’informació i
esdevé un conjunt d’utilitats, relativament senzilles de
manejar, que poden ser modificades, en el fons i/o en la
forma, pels usuaris. Web 2.0 no tan sols es pot mirar,

sinó que també es pot tocar. L’usuari deixa de ser el lec-
tor passiu per passar a ser el protagonista actiu que genera,
comparteix, esborra, afegeix, canvia, critica, comenta, dis-
tribueix, copia, compra, ven... la informació.

A partir d’aquí, la cultura ja no és d’accés universal,

ara la cultura és universal: tots podem generar

objectes culturals i distribuir-los com millor ens

sembli.

De forma senzilla, podem “penjar” les fotografies familiars
o de les nostres obres artístiques (repertoris fotogràfics:
Flickr [www.flickr.com] o Picassa [picasa.google.com]), o
les nostres creacions de videoart (repertoris de vídeo: You
Tube [www.youtube.com] o Sclipo [sclipo.com]); podem
vendre, subhastar o comprar art (botigues virtuals: eBay
[www.ebay.com]); podem escriure un llibre o una entrada
a una enciclopèdia en línia, nosaltres sols o en comunitat
(gestors de contingut com Wikispaces [www.wikispa-
ces.com]); podem decidir quins continguts de la xarxa ens
interessen i que cada matí a primera hora ens arribin al
nostre ordinador (sindicació de continguts: RSS [rss.sin-
dicacion.net/]); també podem compatir la informació que
tenim emmagatzemada al nostre ordinador (distribució de
continguts: BitTorrent [www.bittorrent.com]); decidir
quan i com volem escoltar qualsevol programa radiofònic
o televisiu (postCast: iTunes [www.apple.com/es/itunes]);
formar part d’una comunitat amb qui compartim interes-
sos o aficions i utilitzar-la com a mitjà de difusió i distri-
bució de les nostres creacions (xarxes socials: Facebook
[www.facebook.com] o My Space [www.myspace.com]);
etc. I aquestes són tan sols algunes de les possibilitats que
ofereix Web 2.0. Però, a la llista, cal afegir-hi una de les
utilitats que té més èxit en aquest moment, el bloc —blog

en anglès—, una eina que va néixer a mitjans dels anys
noranta als Estats Units i que fou batejada com weblog per
Jorn Barger l’any 1997.
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Bloquejant la cultura

El bloc és una eina de fàcil maneig que permet la publica-
ció de continguts personals a la xarxa i, en poc temps, ha
esdevingut un fenomen social —actualment es considera
que n’hi ha més de 62 milions, i que la meitat estan actius.
El bloc és un espai de comunicació individual que recopila,
principalment, textos —però també altres continguts: com
fotografies o vídeos— de forma cronològica i, si el gestor
vol, admet els comentaris dels lectors. 

La característica principal del bloc, i allò que el fa tan
popular, és la senzillesa a l’hora de confeccionar-ne un o
de participar-hi, perquè hi ha llocs especialitzats, servi-
dors de blocs —Blocat [www.bloc.cat] o Blogger
[www.blogger.org], entre altres— que, pràcticament, ens

ho donen tot fet i de forma gratuïta, tan sols cal decidir la
imatge que volem que ofereixi i aportar-hi el contingut. 

Evidentment, la facilitat d’ús té el seu costat negatiu, com-
porta una utilització indiscriminada de l’eina i que s’elabo-
rin un nombre considerable de blocs que no tenen cap
valor, ja sigui perquè no han tingut continuïtat —a la blo-
cosfera hi ha molta brossa: blocs de proves o blocs obli-
dats— o perquè allò que s’hi aporta no té sentit. A més,
molts blocs són diaris personals o temes molt concrets l’in-
terès dels quals no va més enllà d’un cercle reduït de per-
sones que en coneixen l’autor. 

Però, enmig d’aquest marasme, hi ha un seguit de blocs, des
de dietaris amb intenció generalista fins a textos de temàti-
ca concreta (polítics, tècnics, educatius, literaris, artís-
tics...), que configuren espais de creació i transmissió de
cultura. Fins al punt que alguns entusiastes consideren que
el bloc és el servei d’Internet que realment ha trencat el
monopoli informatiu dels grans mitjans convencionals de
comunicació. 

Hi ha, també, veus escèptiques que afirmen que els blocs
no tenen tanta transcendència com pensen alguns. En
aquesta tessitura es va posicionar el blocaire Antoni
Ferrando quan va tancar el seu bloc Quaderns

[http://quaderns.bloc.cat/], afirmant que, darrere d’aques-
ta forma d’expressió, no hi ha res més que la il·lusió dels
seus creadors “creient que tenen coses a dir, parlant per
no callar”. I va continuar: “...on són els blocs de gent que
sàpiga molt bé de què parla, que tinguin coses realment
interessants, i les sàpiga dir bé? Els millors blocs són els
que no existeixen. Jo que sé: les confessions d’una pros-
tituta de luxe entre els alts cercles de Barcelona... les
confessions d’un lampista de la política que ens expliqui
la veritat des de dins...” 

Ni tant ni tan poc. El bloc té un potencial evident que tam-
poc no cal exagerar, és un servei la importància del qual
s’ha de veure des de la perspectiva global de tots els serveis
que ara mateix està oferint Internet. El bloc hi aporta la
possibilitat d’editar els propis textos i de difondre’ls, i
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aquest fet ha de canviar per força la manera de transmetre
i accedir a la informació.

La blocosfera catalana

Amb la quantitat de blocs que hi ha actualment a la xarxa,
el problema amb què topa l’usuari és el de poder destriar el
gra de la palla, poder trobar els blocs que s’ajustin als seus
interessos personals: la informació realment profitosa i
actualitzada. Per fer-ho, comptem amb els directoris de
blocs —en català: Catapins [www.catapings.cat] o Bitàco-
les [www.bitacoles.net]—, que fan llistes de blocs per temà-
tiques, pel nombre de visites que reben o pels canvis que
han tingut darrerament.

Tanmateix, la persona que llegeix blocs, per trobar allò que
més s’adiu als seus interessos personals normalment utilit-

za la mateixa llista d’enllaços recomanats d’un bloc per anar
a un altre, i de l’altre a un altre, de manera que es genera una
xarxa d’interconnexions: una xarxa d’enllaços. Aquest
conjunt de connexions pot acabar teixint una estructura
densa i més o menys compacta de blocs connectats per
mitjà d’enllaços, comentaris, lectures, referències... formant
un club social virtual: una blocosfera (blocosfera catalana,
blocosfera hispana [blogocosa.com] , blocosfera literària,
blocosfera política [www.poliblocs.cat], blocosfera sobira-
nista [www.xbs.cat]...). 

La comunitat catalana de blocs, la blocosfera catalana, rep
el nom de Catosfera [catosfera.net] —terme encunyat pel
blocaire Toni Ibáñez l’any 2005 en el seu bloc Tros de quò-

niam [trosdequoniam.blogspot.com] —, i el gener del 2008
va tenir la primera representació física fora de la xarxa en
les Jornades de la Catosfera, celebrades a Granollers. La
Catosfera, el conjunt de blocs escrits en català i la comu-
nitat virtual que s’ha creat al seu entorn, no és ben bé un
grup de blocaires indeterminats que es mouen conjunta-
ment, hi ha un seguit d’individualitats que la fan avançar.
Noms com Marc Vidal [www.marcvidal.cat], Saül Gordillo
[blocs.mesvilaweb.cat/sgordillo], Xavier Mir [blocs.mesvi-
laweb.cat/xmir] i altres com ells, que dinamitzaren la
Catosfera a través dels seus blocs i de les activitats rela-
cionades que organitzen.

Però el fet que existeixi aquesta macrocomunitat catalana
no treu que també puguin haver-hi blocosferes regionals —
de fet, totes són blocosferes regionals de la gran blocosfe-
ra mundial— com Blocaires del Pirineu [www.blocaires-
delpirineu.com], Ebresfera [www.ebresfera.cat], Bagesfera
[www.bagesfera.cat], Penedesfera [www.penedesfera.cat],
etc., o blocosferes temàtiques com la Catosfera política, la
Catosfera literària...

Enllaços recomanats

A la comunitat de blocs en llengua catalana sempre hi ha
molta activitat, és una de les zones més calentes de l’uni-
vers de blocs. Així ho demostra el fet que, segons el Nicle

Weblog Census [www.knowledgesearch.org/census], el
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llegiu la revista en format paper, ja que no podreu consultar
els enllaços directament. Així que us n’ofereixo tan sols un
petit tast: una llista atzarosa i poc representativa d’allò que és
la blocosfera catalana pel que fa a l’àmbit cultural i artístic.

Pel que fa a la literatura, començarem amb Blocs de lle-

tres [www.blocsdelletres.com], un espai molt útil perquè
sindica escrits de diferents blocs relacionats amb el món
de la literatura, preferentment, la catalana. Podem conti-
nuar amb el bloc del Llibreter [llibreter.blogspot.com],
amb textos de crítica literària i que va ser reconegut amb
el Premi Lletra 2005, i El violinista celest [blocs.mesvila-
web.cat/xrtrigo], en què l’escriptor Xulio Ricardo Trigo
reflexiona sobre literatura i art. També són interessants
Flux, de Jaume Subirana [jaumesubirana.blogspot.com],
Tirant al cap [tirantalcap.blogspot.com ] des del País
Valencià, el bloc de l’escriptor Miquel López Crespí
[blocs.mesvilaweb.cat/anselm] des de les Illes o Entre-

llum, de Toni Ibáñez [entrellum.blogspot.com], que, en el
moment que el consultava per elaborar aquest article,
anunciava l’aparició imminent d’un llibre titulat La Catos-

fera catalana —un recull de textos escrits als blocs per
100 blocaires dels Països Catalans. I podríem acabar amb
Tarragona literària [blocs.mesvilaweb.cat/tarragonalite-
raria], que és un diari cultural del Camp de Tarragona, amb
textos artístics, crítica literària, diari d’activitats i informa-
ció cultural en general i blocs de creació literària com el
Toni Cucarella Edicions [blocs.mesvilaweb.cat/tonicuca-
rella] o Poètiques [blocs.tinet.cat/blog/poetiques], el pri-
mer dedicat a la narració i el segon, a la poesia.

Quant a l’àmbit artístic, tenim l’interessantíssim ArtNeu-

tre? [artneutre.blogspot.com], que supera els límits del
simple bloc, pràcticament és una revista i ofereix des de
catàlegs d’artistes fins a un cercador de notícies. També us
destaco Arts Visual [marionavisual.blogspot.com], Pinze-

llades [gabriel-t.blogspot.com], El talleret d’art [talleret-
dart.blogspot.com], de Francesc Puigcarbó, o el Bloc de

l’Alba M. [blocs.mesvilaweb.cat/weienell], on l’autora ens
presenta els seus dibuixos, pintures i il·lustracions. Us afe-
geixo un bloc amb informació i enllaços sobre el món de la
il·lustració i el còmic Uff, il·lustració [blocs.mesvila-
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febrer del 2006, el català era la segona llengua en nombre
de blocs, amb 123.320 [www.knowledgesearch.org/cen-
sus/lang.html], per sota de l’anglès i per sobre del francès i
el castellà. Potser són dades difícils de creure, però, sigui
cert o no, aquest fet ens demostra que el català té una pre-
sència molt important a la blocosfera.

És per això que no seria una tasca plausible oferir aquí una
llista, ni que fos aproximada, de la Catosfera cultural catala-
na, i posaria a prova la paciència del lector. Menys encara si
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web.cat/Uff] i, fins i tot, el bloc d’una escola d’art com
Tamariu Creatiu [tamariucreatiu.blogspot.com]. I no em
puc oblidar de l’il·lustradíssim bloc del periodista cultural
Claudi Puchades [blogs.ccrtvi.com/claudipuchades.php].

I acabo destacant dos blocs d’art digital, Boira gebradora

2.0 [aladesa.wordpress.com] o Art digital i nous mitjans

[lucialemany.blogspot.com], el bloc d’arquitectura de Jordi
Rius Bonjorn [jordiriusbonjorn.blogspot.com], i dos foto-
blocs, el de Cèsar Passadas [fotocpasadas.blogspot.com] o
el potent L’atzucac [latzucac.blogspot.com].

I prou, que els camins de la xarxa són infinits i la paciència
del lector té un límit. Tan sols cal fer una cerca o seguir la
llista d’enllaços dels blocs que us proposo i anireu descab-
dellant tot l’entramat cultural de la blocosfera. 

Un entramat que, d’entrada, us pot semblar curiós i anec-
dòtic, però no el menystingueu perquè porta, en el seu si, la
llavor del canvi. Com l’afany entestat de Gutenberg, la revo-
lució en què estem immersos és tan brutal que no podem
intuir-ne l’abast, no som conscients que estem navegant
sobre una gran ona darrere de la qual res no serà com era
abans. Les eines que Internet ens ofereix estan canviat el
món, com en el seu moment van fer aquella vella premsa de
vi i aquelles senzilles lletres de ferro.



Dimarts, 08 d’abril 2008

Esborrany

A Rapala, de Jaume Subirana, llegeixo el poema
«Lectura»:

En uns versos xinesos
de fa mil anys el vent
espolsa canyes altes,
els núvols de ponent
enfosqueixen la tarda.
Barreja de presents,
[...]

La barreja de presents és possible perquè ara el vent
encara espolsa canyes altes i els núvols de ponent
enfosqueixen la tarda, i potser també mil anys enre-
re els escodrinyaven amb l’esperança de pluja. Si el
poeta esmentés estris desapareguts o al·ludís a
algun mecanisme oblidat de tecnologies caduques,
seria impossible barrejar els presents, excepte per a
algun savi erudit. Però, a quin poeta xinès de fa mil
anys es refereix el poema? Quants poemes escrits
durant l’any que va ser escrit el poema al qual es
refereix Jaume Subirana perduren? Quants llibres?

Com va escriure els versos del vent, les canyes i els
núvols? No sabem si primer els va inscriure en una
tauleta de cera i després, ell mateix o un expert
cal·lígraf, amb una lletra més bella, els va traslladar
a la seda o al paper. O potser els va pensar i quan
va decidir abandonar el poema els va dictar de cor.
A partir d’aquí, podríem especular sobre la manera
com es van difondre. Els va lliurar, delerós, a algun
amic de gust estricte? Va esperar pacientment l’arri-
bada d’alguna celebració pública o privada per reci-
tar-los? Els va guardar dins d’un calaix, amb altres
versos, fins que va considerar que ja podia publicar
una antologia?

Ara que teclejo aquestes paraules i que aviat les
publicaré al blog, quan acabi de decidir els enlla-
ços i repassi el text, barrejaré inevitablement molts
presents.

LA IRRUPCIÓ
DELS LECTORSC
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llibreter.blogspot.com
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Després de clicar sobre la icona per publicar un apunt al
blog sempre hi ha la curiositat, intensificada sovint per la
impaciència, de saber com seran els comentaris que potser
suscitarà. De vegades, fins i tot, penso hipotètiques rèpli-
ques, sempre brillants, a comentaris que mai no es pro-
dueixen, perquè solen ser imprevisibles i la sorpresa que
provoquen és una de les coses més gratificants a l’hora de
mantenir un blog. 

Fins al moment d’escriure aquestes línies, l’apunt «Esbo-
rrany» havia suscitat quatre respostes: Júlia, l’autora de La

panxa del bou1, al·ludeix a les versions de poesia xinesa de
Marià Manent; Arlequí, autora d’Antaviana2, parla del mis-
teri de la creació poètica; el Llegidor Pecador3 ens mostra
uns versos de Yuan Mei, i Jaume Subirana4 ens convida a
continuar la conversa al blog que manté, precisament,
arran de la publicació del seu darrer llibre de poemes,
Coses de Rapala5, on revela que la font d’inspiració de «La
lectura» havia estat el següent poema d’Adam Zagajewski: 



POEMA CHINO

Leo un poema chino
escrito hace mil años.
Su autor habla de la lluvia
que cae toda la noche
sobre el tejado de bambú de su barca
y de la paz que finalmente
anida en su corazón.
¿Acaso es coincidencia que sea otra vez noviembre,
con niebla
y un atarceder plomizo? [...]

Després de llegir aquest poema, vaig deixar un comentari
on explicava que el penúltim vers m’havia recordat un dels
estudis literaris més bells que he llegit mai: Más allá de las

neblinas de noviembre, escrit per Stephen Reckert, sobre
la irradiació de temes, formes i motius de la poesia xinesa
cap a Occident de fa més o menys mil anys, quan es gesta-
va la lírica romànica.

A l’apunt «Esborrany», a més a més, hi havia una presència
latent: sense esmentar-ho, només si algú clicava sobre els
enllaços relacionava el vent i les canyes del poeta xinès de fa
mil anys amb L’oreig entre les canyes de Josep Carner. D’a-
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questa manera, a partir d’un text llegit en una pantalla, hem
nuat fils que lliguen, encara que sigui fràgilment, llibres de
Marià Manent, Yuan Mei, Adam Zagajewski, Stephen Reckert
i Josep Carner amb un poema de Rapala. Una xarxa de noms
que segurament mai abans no havien compartit un mateix
entrellat de referències i al·lusions, una coincidència que es
mantindrà a Internet durant molt de temps i que potser en el
futur encara suscitarà algun comentari més.

Però, qui més l’ha llegit? Gràcies al comptador de visites
puc saber quantes persones han accedit al blog, però més
important que el nombre és l’atenció que hagi pogut captar.
L’única manera d’avaluar aquesta atenció és mesurar el
temps que han romàs al blog. Descobrir avui, per exemple,
que un desconegut n’ha llegit dotze pàgines durant trenta-
set minuts o que de vegades n’hi ha que s’hi estan hores
navegant, llegint pàgines i pàgines escrites fa mesos és
també una gran recompensa. 

Però la majoria de visites a penes dura uns segons, ja sigui
perquè hi accedeixen a través d’una cerca de Google i el
resultat no s’adiu amb les seves expectatives, ja sigui per
comprovar tan sols si he publicat res de nou. Cal tenir en
compte que el medi on creixen els blogs és Internet, amb
tot d’estímuls per saltar d’un lloc a l’altre o per interrompre
la lectura amb la vaga idea de reprendre-la més tard i, final-
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ment, oblidar-se’n. Cada dia n’hi ha més i cada dia en des-
cobreixo més que valen la pena. A través d’una web com
Bloglines, que em permet mantenir els fils de subscripció,
sé quan s’actualitzen els blogs que segueixo amb més fide-
litat. En un sol dia em trobo que han publicat desenes d’a-
punts nous. Abans i després de llegir-los hauré visitat diaris
i revistes digitals, hauré consultat el correu electrònic,
hauré canviat la música que estigui escoltant, hauré atès el
mòbil... Els mateixos blogs estimulen el flux cibernètic i
enllacen altres blogs i webs, de manera que mai no se sap
per quins viaranys sotjarem la paraula escrita. La lectura
sol ser, doncs, fragmentària, sovint apressada i incompleta,
exceptuant-ne els blogs als quals sóc addicte de debò.

Per això no deixa de ser sorprenent que aquesta mena de
lectura, que demana unes habilitats del tot noves a l’hora de
discriminar els nivells d’informació que omplen la pantalla
de l’ordinador, fomenti també la lectura de llibres, que exi-
geix una forma d’atenció ben diferent, incompatible amb la
navegació per la xarxa. Molts blocaires treballen en els
diversos oficis del món del llibre: escriptors, editors, tra-
ductors, llibreters, crítics, etc. Però els qui aconsegueixen
encomanar el desig de llegir llibres són sobretot els matei-
xos lectors. 

Els blogs s’han convertit en una eina excepcional per com-
partir l’experiència de la lectura. Aquesta és, em sembla,
una aportació sense precedents en el món del llibre. No em
refereixo a la facilitat de publicar una simple opinió sobre
si un llibre és bo o dolent, sinó a descriure les raons que
han portat el blocaire a triar-lo, quines relacions amb altres
llibres s’han establert durant la lectura i quin regust ha dei-
xat. I també defensar o matisar les paraules en contrastar-
les amb els comentaris d’altres lectors. Em sembla que, a
hores d’ara, només el suplement cultural del diari Avui,
entre els mitjans de comunicació tradicionals, ha entès la
importància d’aquesta irrupció dels lectors entre els agents
del món del llibre. Cada setmana s’hi publica una pàgina on,
significativament, els blocaires de la secció «Paraula de
blog» comparteixen espai amb els lectors que opinen sobre
un llibre concret que proposa el mateix diari. Una forma de
tractar la lectura que abans estava restringida a l’àmbit pri-
vat i que ara cal tenir en compte, al costat de les formes
convencionals de parlar de llibres, de les crítiques, les crò-
niques i les ressenyes de diaris i revistes.

1 http://lapanxadelbou.blogspot.com
2 http://rcanovalls.blogspot.com
3 http://elllegidorpecador.blogspot.com
4 http://jaumesubirana.blogspot.com
5 http://cosesderapala.blogspot.com ht

tp
://

la
pa

nx
ad

el
bo

u.
bl

og
sp

ot
.c

om
ht

tp
://

rc
an

ov
al

ls
.b

lo
gs

po
t.

co
m

ht
tp

://
el

lle
gi

do
rp

ec
ad

or
.b

lo
gs

po
t.

co
m



C
U

LT
U

R
A

 2
.0

24

T O N I  I G L É S I E S  A S S O C I A T S

LA DEMOCRATITZACIÓ
DE LA TELEVISIÓ

Sies.tv, un exemple d’un canal televisiu que es pot

visionar exclusivament a través de la xarxa

Fa anys que es vaticina un concepte diferent de televisió,
s’ha anunciat en repetides ocasions i s’han obert molts
debats sobre el futur dels mitjans de comunicació i la seva
convergència. No sabem fins a quin punt és cert que, en
pocs anys, ens asseurem davant de l’ordinador amb la
mateixa actitud que ara mirem la televisió, o al revés, que ja
no entendrem el visionament televisiu de forma passiva.
Tot i així, el que sí que tenim clar és que es comença a apos-
tar, des de tots els estaments socials i de forma ferma, en la
distribució de continguts audiovisuals a través de la xarxa
(Internet). Un concepte diferent, interactiu i recíproc que
permet a l’espectador convertir-se en subjecte actiu. Visio-
nar, però també participar i seleccionar. S’acaba, o es com-
plementa, l’època en què el consumidor de productes
audiovisuals o informatius no podia escollir ni intervenir.

A partir d’ara, ja no és necessària una llicència administrati-
va per crear un canal de televisió; a més, les necessitats tèc-
niques per emetre contingut audiovisual per Internet són
molt assequibles. El creixent nombre de canals televisius IP,
amb fins comercials o informatius, fa preveure una demo-
cratització de la televisió. El mitjà audiovisual ja no només
estarà a mans de grans grups mediàtics, sinó que la creativi-
tat, l’originalitat i l’especialització seran les úniques armes
per atrapar l’audiència. Possiblement, el canvi no es produi-
rà amb rapidesa, ja que els hàbits de visionament són difícils
de substituir. Tot i així, cada vegada són més els espectadors
que passen el seu temps d’oci davant de les pantalles, però ja
no de la televisió, sinó de l’ordinador. A poc a poc, l’actitud
interactiva i el “visionament actiu” s’apodera del temps lliu-
re i Internet esdevé, alhora, font i canal d’informació. L’emis-
sió de continguts informatius audiovisuals és a l’abast de
qualsevol societat i de qualsevol projecte: imatge, so, text...,
només amb un clic i des de qualsevol punt del planeta. Es
democratitza la producció d’informació, però comença un
nou repte: cal captar l’atenció de l’audiència davant allaus
infinites d’informació, alhora que l’espectador ha de saber
escollir. La qualitat i els continguts triats són factors clau en
aquests processos decisius. 

Sies.tv s’emmarca en aquest context, és el que s’anomena
una televisió IP, o sigui, que emet els seus continguts úni-
cament a través d’Internet. Una televisió que, a diferència
del model tradicional, permet a l’usuari actuar: escollir el
que vol veure, quan ho vol veure i des d’on ho vol veure. 

El projecte es crea, des de la iniciativa privada, després d’a-
nalitzar totes les possibilitats que ofereix el nou mitjà, i
amb la voluntat de ser un canal informatiu de qualitat,
interactiu i amb l’objectiu de captar l’atenció de l’especta-
dor actiu.

Una finestra oberta als nous aires i actors que han de

construir la societat del segle XXI 

La nova televisió té la vocació de cobrir tot l’àmbit de la
llengua catalana amb continguts que facin referència a l’ac-
tualitat cultural, les noves tendències, el coneixement i la
innovació. L’objectiu és cobrir les necessitats, els interes-
sos o, simplement, la curiositat de totes aquelles persones
que volen una informació cultural, original i innovadora i
que vulguin triar el moment de visionar-la. D’aquesta defi-
nició sorgeix l’eslògan o la frase identificativa de sies.tv:
“Una finestra oberta als nous aires i actors que han de cons-
truir la societat del segle XXI...”

S’aposta per oferir informacions seleccionades de l’espec-
tre cultural català, no es pretén cobrir, exhaustivament,
totes les informacions, sinó que es vol donar notorietat als
seus protagonistes, seleccionar informacions d’actualitat
però cercant certa profunditat temàtica. 

Els continguts de la nova televisió s’emmarquen en dife-
rents seccions que són les línies de treball de la cadena:
escenaris, cinema, arts plàstiques, economia, gastronomia i
turisme, innovació, lletres, societat i tendències. Els con-
tinguts s’actualitzen diàriament, però totes i cadascuna de
les notícies es mantenen a la pàgina web. Actualment, a la
pàgina s’hi pot veure prop de 180 vídeos. Entre aquests,
destaca una entrevista amb el cantautor Cesk Freixas, al
meteoròleg Francesc Mauri, al dissenyador industrial
Gerard Moliné o reportatges sobre el programa de sàtira
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política Polònia, el Museu de la Xocolata o el recent inau-
gurat Museu de Lleida.

També incidir en la vocació de sies.tv de cobrir tot el terri-
tori de parla catalana. Mensualment, la cadena fa informa-
tius especials per territoris. Aquest concepte es va iniciar
amb Lleida: van ser protagonistes de la televisió personat-
ges com l’escriptor Ramon Rubinat, el pintor Josep Ripoll o
Anselm Ros, i un reportatge sobre el nou Museu de Lleida,
entre d’altres. L’especial dedicat a Tarragona ha posat relle-
vància amb la Sala Trono, el nou Centre d’Interpretació
Gaudí de Reus i en l’escultura d’Esther Ferrando. També, la
cultura de la Catalunya Nord pren protagonisme a la pàgi-
na web de la cadena, amb notícies sobre l’escriptor Josep
Lluís, el Museu de Ceret, la Capitalitat Cultural Catalana de
l’any 2008 i altres notícies.

Per tal de poder posar en pràctica tots aquests conceptes
cal, però, un rigorós funcionament. Des de l’inici de les
emissions, el passat 26 de setembre, sies.tv funciona a tra-
vés d’un consell editorial que es reuneix setmanalment i fa
una previsió dels possibles continguts, l’equip de producció

organitza tot el necessari per a l’enregistrament de les imat-
ges i la realització de les entrevistes. La productora cine-
matogràfica Imago, la revista Cupatges i la revista Bon Art

són partners del projecte i també aporten diferents contin-
guts informatius per a sies.tv. Una vegada obtingut el
material audiovisual, s’edita, es revisa i, finalment, es penja
al servidor. 

El projecte l’inicia un equip de professionals del sector de
la comunicació, el disseny, la premsa i la realització audio-
visual. La seva experiència es troba en gabinets de premsa,
agències de comunicació, productores audiovisuals... 

Tot i així, sies.tv cerca la implicació dels seus usuaris per
tal que aportin i comparteixin els seus vídeos. D’aquesta
manera, i amb eines molt senzilles, tothom podrà convertir-
se en videoreporter i fer accessibles les seves notícies a la
resta de comunitats d’internautes de parla catalana.

Per incentivar la participació, es preveuen concursos temà-
tics en què els usuaris hauran d’enviar les seves realitza-
cions per optar a un premi.



Què cal per veure sies.tv?

L’únic necessari per veure sies.tv és un ordinador amb con-
nexió de banda ampla a Internet i un navegador amb l’Ado-
be Flash Player (que ja ve de sèrie amb la majoria de siste-
mes operatius).

Si es desitja veure els continguts a l’aparell de televisió, cal
disposar d’una connexió d’audio-vídeo (per exemple,
AppleTV) que els connecti o bé utilitzar un centre multimè-
dia (equipat amb Windows Media Center). Els continguts
també són accessibles des de dispositius portàtils (note-
book, PDA...), que suportin connexió a Internet i disposin
d’un navegador, o simplement a través de mòbil 3G mitjan-
çant el portal YouTube (en què també hi ha penjades les
notícies de sies.tv). 

Finalment, el sistema de podcast permet descarregar-se els
vídeos de la web sies.tv per ser visualitzats offline en dispo-
sitius com els iPod, PSP, reproductors portàtils MPEG-4...

Molts avantatges per a la publicitat

Diferents estudis ja apunten que els nous canals IP són el
mitjà de futur per a la publicitat, ja que es preveu una gran
eficàcia a un cost molt baix i la producció es redueix, alho-

ra que augmenta la possibilitat d’arribar al públic objectiu.
Quan parlem d’augment de l’eficàcia ens basem en dife-
rents conceptes. D’una banda, el fet de ser canals especia-
litzats permet a l’anunciant arribar a públics segmentats,
aspecte difícil d’aconseguir a la televisió tradicional. Un
altre avantatge és que les TV IP tenen un alt grau de fidelit-
zació, i això també esdevé una arma per a l’empresa que
decideix inserir publicitat a la cadena. L’increment i l’opti-
mització de les oportunitats d’interactivitat també són una
arma eficaç per a la creativitat publicitària. Finalment, la
possibilitat que ens ofereix Internet de disposar d’estadísti-
ques a temps real permet a l’anunciant saber, en tot
moment, l’origen i els minuts de consum del seu públic
objectiu, aspecte que fins ara no s’ha aconseguit amb cap
altre mitjà de comunicació. 

L’equip de sies.tv confia en el producte que està desenvolu-
pant, sap les possibilitats que ofereix i aposta per un con-
tingut de qualitat, especialitzat en temes culturals, però que
vol despertar l’interès general. L’aposta per aquests contin-
guts, a través del contacte directe amb els protagonistes
generadors d’activitats culturals amb el sentit ampli del
terme, és el tret distintiu del canal informatiu. Pinzellades
d’un complex panorama cultural que, encara avui, té poques
plataformes d’expressió: “Una finestra oberta als nous aires
i actors que han de construir la societat del segle XXI...”
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M I Q U E L  S A B A T É

MUSEUS VIRTUALS,
MUSEUS DE NOVA GENERACIÓ

Cada 18 maig, sota el paraigua de l’ICOM (Internacional
Council of Museums), se celebra el Dia Internacional dels
Museus. El comitè organitzador escull un tema diferent
d’un any a l’altre, i aquest any el tema escollit és El museu

com a agent de canvi social i de desenvolupament.

Es tracta d’un important esdeveniment que la darrera edi-
ció va reunir més de 20.000 museus de 70 països. Aquest
any, el món virtual va formar part de la festa. En efecte, per
primera vegada un museu de Second Life va acollir oficial-
ment activitats del Dia Internacional dels Museus. Es trac-
ta del Tech Museum of Innovation, lligat a un museu del
mateix nom escaigut a Silicon Valley. Aquest museu de
Second Life va obrir les portes no només als visitants, sinó
que va oferir als internautes la possibilitat de participació
en les activitats explicitades en el lloc web.

Aquest esdeveniment és l’exponent més que clar que les pro-
fecies previstes per André Malraux2, en publicar, l’any 1947,
el Museu imaginari, s’estan complint avui més enllà de les
seves visionàries expectatives. En efecte, la tecnologia digi-
tal ha desenganxat la fotografia del seu suport en paper, ha
promogut la projecció ampliada de la imatge en color de
resolució molt alta i, finalment, ha independitzat el públic de
la sala d’exposicions. Assistim a una nova transformació del
significat de l’obra d’art i al naixement del Museu Virtual, un
nou tipus de museu que és el producte de la prodigiosa evo-
lució del Museu imaginari. A continuació, mirarem de mos-
trar l’articulació entre ambdós i el Museu real.

El concepte virtual, en relació amb els museus, s’ha gene-
ralitzat amb la darrera revisió realitzada per l’ICOM l’any
2001. La definició de museu s’ha ampliat a centres culturals
i a altres entitats que facilitin la preservació, el manteni-
ment i la gestió de patrimoni intangible o tangible de recur-
sos (patrimoni viu i activitat creativa digital). Aquesta defi-
nició queda supeditada, a la pràctica, a una varietat de
termes que s’utilitzen com a sinònims per a les col·leccions
digitalitzades dels objectes i/o exposicions, com el museu
electrònic, el museu digital, el museu en línia, la hipermè-
dia museu i els metamuseus, entre d’altres. De la mateixa
manera, s’han produït variacions en el concepte de museu

virtual, per exemple, entre els considerats una extensió
dels museus reals a la xarxa, davant els exclusivament
accessibles a través d’Internet. 

Avui, a l’era d’Internet, la visió de Malraux adquireix una
major rellevància. Institucions museístiques de tot el món
han iniciat aquest viatge per la xarxa de diverses maneres i
a velocitats diferents. No tots els museus tenen els matei-
xos recursos econòmics ni la sensibilitat dels seus gestors
envers el món virtual és la mateixa. Així, trobem diverses
maneres d’afrontar la presència a Internet de les institu-
cions museístiques:

André Malraux
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La primera tipologia, que podríem comparar-la amb un
fulletó electrònic, té, sobretot, una funció institucional, és
a dir, presenta el programa del museu, els horaris d’obertu-
ra, les col·leccions, les visites guiades, etc.

Una segona opció concerneix els llocs web de museus i
obre una finestra a les seves col·leccions existents. Alguns
museus ofereixen, a més, la possibilitat d’accedir a les
bases de dades que presenten la col·lecció i permeten bus-
car determinats artistes o objectes.

Finalment, trobaríem una tercera opció que incorpora ele-
ments interactius i exposicions virtuals d’objectes de les
col·leccions del museu mitjançant imatges en dues dimen-
sions, o en tres, gràcies a la tecnologia anomenada Virtual
Reality Modeling Language (VRML)3.

La complexitat més gran que comporta la creació d’un
museu virtual i, en conseqüència, la capacitat de trans-
cendir el museu tradicional, recau en la presentació de la
informació. La qüestió clau no és una altra que la selecció
adequada dels continguts i la manera de divulgar-los. El
concepte de Museu Virtual demostra que les limitacions
imposades pel mètode tradicional d’organitzar i presentar
la informació es poden superar per la gran quantitat de
recursos complementaris que el museu presencial no pot
aportar. L’objecte de la col·lecció pot —mitjançant l’hiper-
text4— establir una xarxa de recursos interpretatius
il·limitats: imatges visuals a través de fotografies, il·lustra-
cions, vídeo, àudio i links a altres llocs web relacionats,
etc., però el més important és que proporciona informació

que no ha estat filtrada a través dels mètodes tradicio-
nals5. La seva premissa és que poc importa l’extensió, ja
que la virtualitat li permet una integració enriquida d’ob-
jectes i d’informacions.

Cèsar Carreras i Glòria Munilla, del Grup Òliba de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya6, consideren que la projecció
dels museus virtuals es veu dificultada perquè la comuni-
cació a Internet segueix en fase de desenvolupament tècnic
i, per tant, encara no ha assolit les seves màximes possibi-
litats en rapidesa de connexió, qualitat de transmissió i
volum de dades. De moment, alguns d’aquests recursos
generen arxius de dimensions que són difícils o impossibles
de transmetre a través de la xarxa, sobretot pensant en un
públic ampli amb uns requisits mínims d’un mòdem de 56
K. És per això que molts recursos actuals s’han de condi-
cionar a uns formats que permetin una fàcil descàrrega a
qualsevol usuari, almenys si el que es pretén és universalit-
zar-ne l’accés7. En aquest sentit, és fonamental l’extensió
de xarxes d’ADSL (banda ampla) i l’establiment de conne-
xions accessibles per a tota mena d’usuaris.

Lluny d’estar en competició amb el veritable espai presen-
cial, el Museu Virtual es revela com un recurs complemen-
tari que incita el públic a visitar-lo. El museu virtual no es
pot plantejar com un substitut del real, sinó com una
expansió particular d’aquest últim, amb funcions específi-
ques per a l’apreciació artística i la investigació històrica.
S’ha obert una nova porta, que no existia abans, per entrar
al museu. Però qui hi entra és un visitant especial, un visi-
tant virtual. És una visita diferent.
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1 http://www.thetech.org/techvirtual/
2 L’escriptor i polític francès sostenia que, gràcies a la reproducció foto-
gràfica, s’hauria pogut construir un museu imaginari, una espècie de
conjunt ideal d’obres d’art de diferents èpoques i cultures conservada
en diferents llocs.
3 VRML (acrònim de l’anglès Virtual Reality Modeling Language. “Llen-
guatge per al modelatge de la realitat virtual”). Format de fitxer nor-
malitzat que té com a objectiu la representació de gràfics interactius tri-
dimensionals i dissenyat particularment per a l’ús al web. Consisteix en
un format de fitxer de text en què s’especifiquen els vèrtexs i les ares-
tes de cada polígon tridimensional, a més del color de la seva superfí-
cie. És possible associar adreces web als components gràfics així defi-
nits, de manera que l’usuari pugui accedir a un lloc web o a un altre
fitxer VRML d’Internet cada vegada que cliqui sobre el component grà-
fic en qüestió.

4 És un mètode de presentació de la informació que permet fer-ne una
lectura no seqüencial. En l’hipertext, la informació s’organitza entorn
d’una sèrie de paraules clau que permet que, en arribar-hi, el document
pugui avançar cap a una altra part o presentar informació que es trobi
en un altre document.
5 Steve Dietz, Howard Besser, Ann Borda i Kati Geber, amb Pierre Lévy,
Musée virtuel (du Canada): La prochaine génération. 2004.
(http://www.rcip.gc.ca/).
6 Des de 1999, el Grup Òliba s’ha centrat en la identificació i avaluació
del potencial de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
en la conservació i difusió del patrimoni dins de les institucions cultu-
rals (http://oliba.uoc.edu/).
7 CARRERAS, C., MUNILLA, G. Patrimoni digital. Barcelona: Editorial
UOC, 2007.
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Vaig acceptar l’encàrrec d’escriure un article sobre net art
suposant que seria una tasca tan apassionant com comple-
xa. En general, escriure sobre un concepte subjectiu i sense
cap frontera clara com l’art comporta una determinada
complexitat, que augmenta exponencialment en afegir-hi el
caos creatiu d’un espai informacional en redefinició cons-
tant com el d’Internet.

Però és la natura d’aquest art participatiu, tant en xarxa
com en línia, que converteix l’observador en actor, fet que
paradoxalment em facilita la feina. Les obres més repre-
sentatives del net art estan totes a un clic de distància i l’ú-
nic viatge que he de fer per visitar-les i participar-ne és a la
pantalla del meu ordinador. 

Si entrem al Museu Warhol de Pittsburgh i veiem algú
observant un quadre, no tindrem cap dubte de qui n’és l’au-
tor i qui n’és l’espectador (el nom del museu i l’actitud
receptiva de l’espectador haurien de ser pistes definitives).
En canvi, si veiem algú davant una pantalla d’ordinador,
connectat a la xarxa i accedint amb un navegador a una
obra qualsevol de net art, no podrem dir amb seguretat si es
tracta d’un artista en el moment de crear o d’un observador
interactuant amb l’obra del primer. El que sí que podrem dir
és que els dos estan, en més o menys mesura, participant
d’un projecte de creació en què la informació, l’experiència
i l’intercanvi d’idees flueix en els dos sentits.

El net art, Internet art, art en xarxa o net.art, és la forma
d’expressió o de producció cultural que utilitza la xarxa
d’Internet com a mitjà de creació i difusió, entenent com
a xarxa no solament un conjunt d’ordinadors intercon-
nectats, sinó com el conjunt de persones que participen
d’una creació artística de manera activa. Sense aquesta
xarxa dual no es pot experimentar el net art. En molts
casos, la xarxa, en aquest sentit ampli, és també el sub-
jecte del net art.

El terme net.art té una etimologia curiosa, sorgit de la
mateixa xarxa i generat per ella mateixa de manera auto-
màtica. El desembre de 1995 Vuk Cosic, un artista eslovè,
va rebre un correu electrònic ple de caràcters ASCII sense

cap sentit, producte d’un error informàtic. De tot el correu,
la seqüència "8700~g#|\;Net.Art{-^s1" li va cridar l’atenció
perquè contenia l’única cadena de caràcters que semblava
que tenia algun sentit: Net.Art.

A més de la paternitat del concepte, Cosic va ser un pilar
fonamental per al desenvolupament del net art a mitjans
dels 90 del segle passat, del qual, juntament amb Jodi.org,
Alexei Shulgin, Olia Lialina o, a casa nostra, Antoni Abad,
n’és un dels referents principals. Per aquests artistes, l’ac-
cés a Internet als 90 i la conseqüent caiguda de la barrera
tecnològica van representar un salt qualitatiu en la manera
de relacionar-se amb l’art similar al que als anys 60 havia
representat l’arribada del vídeo per als artistes del movi-
ment fluxus, que, al seu torn, és precursor del net art. 

Segons les paraules de Cosic: “Veig la xarxa com l’oportu-
nitat d’emigrar de les realitats amb les quals no estic d’a-
cord. I una d’aquestes és la del món de l’art (...) El nostre
art està pensat només per viure en línia (...) I sobre l’expo-
sició de les nostres obres en galeries, el fet és que fem art
que té el seu propi context. En una galeria, el nostre art està
fora de context.”

Tota una declaració de principis amb regust de manifest.

El net art proposa una aproximació crítica a l’art, sovint el
net art mateix és criticat amb net art i subverteix el con-
cepte d’art vist com a creació per adoptar el d’art com a
procés de transformació en xarxa, com si art passés de ser
un nom a ser un verb. D’altra banda, aquest art fet de bits i,
per tant, sense representació corpòria, es descontextualit-
za si s’exhibeix en un espai com una galeria, on l’especta-
dor està clarament a l’altre costat del procés creatiu sense
possibilitat d’intervenir-hi.

Les formes d’expressió que adopta el net art formen un
corpus heterogeni amb unes fronteres borroses que sem-
bla que s’amplien cada cop que noves tecnologies possibi-
liten noves formes de comunicació i en la mesura que
nous mitjans dels anomenats tradicionals convergeixen a
la xarxa.

J O S E P  M .  G A N Y E T

NET ART

30



C
U

LT
U

R
A

 2
.0

31

Webs que qüestionen la pròpia manera d’accedir a la infor-
mació distorsionant els estàndards d’accessibilitat i usabili-
tat, nous navegadors que trenquen l’estructura informacio-
nal i navegacional de la web remesclant-la i deconstruint-la,
email art, spam art, programació artística, programes-
poema, deconstrucció de videojocs, performances en
xarxa, art generatiu i poesia en xarxa són algunes de les
formes que adopta actualment el net art.

http://wwwwwwwww.jodi.org/, del col·lectiu Jodi, és un
exemple de com elevar a la categoria d’art el codi de pro-
gramació que hi ha darrere d’una web, intercanviant funció
i forma i dotant el codi d’una visibilitat que mai abans havia
tingut. Fins i tot els errors de programació canvien el seu
rol amb la plasticitat que els atorga el mitjà web.

Navegar per la web que ens proposen els Jodi es converteix
en una aventura en què les convencions de navegació i d’es-
tructura de la informació que tenim interioritzades es veuen
desafiades. Com en un joc, a cada pàgina hem de tornar a
aprendre els mecanismes d’interacció que haurem de des-
aprendre en la següent en una mena de poema visual elec-
trònic que existeix només mentre naveguem pel lloc web.

Una de les aplicacions més espectaculars del net art, tan
tecnològicament i creativament com en el de repercussió

mediàtica, és la del grup de hackers alemanys Chaos Com-
puter Club (CCC), amb el seu projecte Blinkenlights, rea-
litzat a Berlín el 2001.

Els artistes del CCC van convertir les finestres d’un edifici
d’oficines d’Alexanderplatz en una gegantina pantalla d’or-
dinador de 8 pisos d’alçada per 18 finestres d’amplada on
cada finestra representava un píxel. Els ordinadors de CCC
decidien quina finestra s’encenia o s’apagava per formar
imatges, missatges o, fins i tot, jugar a pong (el ping-pong
de l’Atari).

Els espectadors podien enviar SMS o imatges per Internet
que adquirien, a l’instant, la grandària d’un edifici, o jugar
amb el mòbil a pong amb l’adversari en la partida més gran
que s’havia vist mai.

Un altre exemple que obre una nova via en el net art és el
que proposa l’artista romanès Alex Dragulescu amb la seva
arquitectura de l’spam. Per Dragulescu, l’spam que rep al
seu compte de correu és la matèria primera del seu art. Mit-
jançant complexos algorismes transforma el correu brossa
en dades que després representa visualment en models tri-
dimensionals, primer a la pantalla de l’ordinador i després
en escultures físiques a escala humana. Un net art en què
els participants, els spammers, ignoren el seu rol actiu i en

Captura de pantalla de Pong d’Atari. 1972www.ljudmila.org/~vuk/
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què l’artista s’apropia dels continguts brossa d’aquells que
s’apropien de la seva adreça de correu electrònic. Un
ready-made a escala planetària que fa el camí de l’intangi-
ble de la xarxa al corpori de l’escultura. Dels bits als àtoms.

Però el viatge del net art dels spammers anònims transfor-
mat en les escultures que ens proposa Dragulescu no tin-
dria perquè acabar en una sala d’una galeria exclusivament.
Una vegada fotografiat i, per tant, digitalitzat tornaria a
transformar-se en bits que, un cop pujats a la xarxa i posats
a disposició d’una audiència activa, podrien tornar a
començar el camí del net art.

Podem considerar el net art com l’art en estat pur? No ho
sé, però el que sí que sé és que el net art té unes caracterís-
tiques molt particulars fruit del mitjà en evolució contínua
en què s’expressa que el fan únic. I estic convençut, també,
que si existeix l’art en estat pur tindria moltes de les carac-
terístiques del net art: un art democràtic en què l’especta-
dor és considerat també creador, en un mitjà accessible
sense barreres espacials ni temporals, sense un mercat que
en marqui les cotitzacions, crític i activista, i que existirà i
es continuarà creant sempre que algú interactuï a la xarxa.

No Land’s Man, Vuc Cosic: www.ljudmila.org/~vuk/
La mosca, Antoni Abad: www.zexe.net/Z/

Blinkenlights, Chaos Computer Club:
www.blinkenlights.de/
Jodi.org: wwwwwwwww.jodi.org/
Spam Architecture, Alex Dragulescu: 
www.sq.ro/spamarchitecture.php

Rhizome, directori de projectes de net art: rhizome.org

Zexe.net, Antoni Abad, 1999

Blinkenlights, CCC. 2001 Spam Architecture, Alex Dragulescu. 2008
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En el camí

D I V E R S À R I U M

A n t o n i  B e n a v e n t e  B a r b e r o
A d o l f o  L u c a s  E s t e v e

El viatge entès com a experiència conscient d’aprenentatge es
converteix en un transcendent exercici de llibertat. És l’expe-
riència idònia per conèixer el món i comprendre’s un mateix.
En aquest sentit, la prioritat del fotògraf viatger és compartir
les emocions que han conformat el seu viatge.

El viatge

El fet de viatjar sempre ha suscitat interès en l’ésser humà,
però és el viatge entès com a font de coneixement personal
el que ens interessa documentar. Aquest és el model de viat-
ge que ens exposa a altres realitats i, fruit d’aquesta interac-
ció amb experiències noves i canviants, eixampla la conscièn-
cia dels nostres recursos i habilitats personals. 

Tot viatge entès d’aquesta manera té, en el seu desenvolupa-
ment, coincidències amb el viatge iniciàtic. La resolució de les
experiències generades durant el viatge reverteix en una sen-
sació de renovació i en l’obtenció d’un major grau de madu-
resa i de coneixement de nosaltres mateixos.

Aquesta actitud alliberadora i revolucionària en la comprensió
del món, mitjançant els viatges, s’origina en el període romàn-
tic. La possibilitat de viatjar, així com l’aparició de relats de viat-
ges a terres llunyanes, va esdevenir un paper important en la
renovació del pensament i la cultura europea del segle XIX.

La recerca

Actualment, el quadern de viatge literari s’ha transformat en
un quadern visual, i la fotografia s’ha convertit en el mitjà
d’expressió ideal per comunicar les nostres emocions. Això és
deu a les seves dues principals característiques: la credibilitat
i la facilitat de reproducció i divulgació.

La mirada del fotògraf viatger contemporani és molt diferent
a la del fotògraf del període romàntic. Comparteixen el
mateix esperit viatger, però la producció d’imatges del fotò-
graf actual revela més de l’autor, són subjectives i estan, en

major mesura, impregnades del sentiment alliberador que
suscita el propi viatge. És aquesta la mirada d’Antoni Bena-
vente. El seu procés, gairebé instintiu, té un cert paral·lelisme
amb la “prosa espontània” de la Generació Beat, la immedia-
tesa, la improvisació i, sobretot, la proximitat esdevenen con-
ceptes vitals per poder captar l’instant etern. En les primeres
sèries, Fotografies 1993-1995, ja es manifesten els trets carac-



terístics del seu treball. Són sèries d’un marcat contingut sub-
jectiu i oníric, conformades per viatges i itineraris urbans de
diferents llocs i ciutats.

L’Antoni extreu dels escenaris de les seves experiències ele-
ments i símbols recurrents (núvols, deserts, arbres aïllats,
multituds, persones d’esquena enmig del paisatge,
camins…) que identifiquen i conformen el seu paisatge per-
sonal. Les seves imatges són petits fragments de realitat
que tenen la capacitat d’alterar i eixamplar les nostres
nocions sobre el plaer de la contemplació i la seducció de
la bellesa. Deixar-se seduir per la bellesa hauria de ser la
nostra actitud com a observadors perquè l’art no perdés el
seu caràcter “conjurador i màgic”. Com assenyala Susan
Sontag, “en última instància, el propòsit de l’art sempre és
suscitar plaer”.

L’alliberament

El concepte del viatge que caracteritza la generació liderada
per Jack Kerouac radica en la il·lusió de l’alliberament mitjan-
çant el viatge. El viatge és un estil de vida, independentment
del seu final.

En boca de Sal (personatge de la novel·la En el camí, de Jack
Kerouac), l’autor expressa la seva opinió: “L’única gent que

m’interessa és la que està boja, boja per viure, boja per par-
lar, boja per salvar-se, amb ganes de tot al mateix temps; la
gent que no badalla ni parla de llocs comuns, sinó que crema
i explota com focs artificials grocs, com aranyes en mig de les
estrelles.” És sota la influència dels postulats de la Generació
Beat que comencen a aparèixer una sèrie de fotògrafs ins-
truïts en aquest fenomen llibertari. Aquesta manifestació els
empeny a crear les seves sèries fotogràfiques basant-se més
en la immediatesa que en l’eficàcia, apartant-se de la rigide-
sa i de la veracitat oficial. Els seus apriorismes són variats i
eclèctics. La fotografia documental, humanística, càndida,
espontània i el pictorialisme són gèneres que es dilueixen en
els seus propis límits per mostrar amb una major eficàcia l’e-
moció sentida.

La característica rellevant de les sèries fotogràfiques de la ano-
menada Generació Beat és la variada utilització dels recursos
estilístics i expressius, les seves composicions gairebé atzaro-
ses, les imatges vibrants fruit de l’impuls espontani, la recerca
de la senzillesa i la prioritat de l’emoció sobre l’aspecte dis-
cursiu. Aquestes són les mateixes característiques que definei-
xen els treballs d’Antoni Benavente; a més a més, les seves
fotografies tenen una certa coincidència amb la dimensió
mínima i intensa d’un haiku. Posseeixen misteri i màgia, ens
absorbeixen, ens submergim en un escenari desconegut que
anem descobrint a poc a poc.
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Els temps

En el transcurs del viatge el temps adquireix una mesura i un
ritme inusuals. Quan passegem per un escenari concret i ens sen-
tim abordats per imatges i esdeveniments concentrem la nostra
capacitat perceptiva a la troballa d’aquesta imatge reveladora,
que defineixi i condensi ella sola el que sentim. Immersos en la
multiplicitat de missatges, ens despreocupem del temps.

Crític amb la societat moderna per la pèrdua del passeig rela-
xat i les seves recompenses emocionals, Walter Benjamin defi-
neix, en la seva obra Els passatges, la singularitat del Flâneur:
el passejant que volta per la ciutat sense tenir cap ruta prefi-
xada, conduït únicament pel seu instint i curiositat.

En els seus viatges i itineraris urbans, Antoni Benavente adopta
l’actitud del passejant “benjaminià”. Amb el seu particular pro-
cediment instintiu i espontani, les seves fotografies reflecteixen
el que, al ritme del seu pas, la realitat li va oferint. Fotografia els

esdeveniments que el sedueixen per la seva qualitat evocadora,
pel seu misteri latent o per la seva tendresa implícita.

La seva proposta és clarament oposada a la tendència actual
de la fotografia on proliferen les realitats fictícies i l’exaltació
deliberada del banal. En aquesta temptativa de reflectir els
seus propis sentiments mitjançant la fotografia, Antoni Bena-
vente es decanta per la transmissió de valors positius, opti-
mistes, irònics, valors contraposats als predominants en la
societat actual; immersos en la anomenada “societat de la
informació”, on l’excés d’informació no reverteix en un major
coneixement de la realitat i d’un mateix, i que globalment es
mostra més consumista i accelerada.

Aquest són elements contraris a propiciar que, de tant en
tant, contemplem la grandiositat del quotidià. Per aquest
motiu, les fotografies de l’Antoni són, en definitiva, una peti-
ta celebració al senzill però transcendent fet de sentir-nos vius
i de romandre... en el camí.
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(...) no és pas d’aquells als qui podem
considerar nostres

D I V E R S À R I U M

A l b e r t  V e l a s c o

Xavier Gosé (1876-1915) és una de les figures senyeres de la
il·lustració espanyola de finals del segle XIX i inicis de la
següent centúria. Cal dir, emperò, que fins a la celebració de
l’exposició monogràfica organitzada el 1999 pel Museu d’Art
Jaume Morera de Lleida i la Fundación Cultural Mapfre Vida
(Xavier Gosé [1876-1915]. El París de la Belle Époque) l’obra de
Xavier Gosé havia passat força desapercebuda entre el gran
públic, sobretot en l’àmbit estatal. No passava el mateix a la
ciutat de Lleida, on no va néixer, però n’era nadiua la seva
família paterna. Diverses iniciatives sorgides des del Museu
d’Art Jaume Morera van permetre la recuperació de la seva
figura a través de l’important fons d’obra conservat al museu
lleidatà, integrat per 285 obres que van ingressar en diferents
moments, el darrer el 1987, gràcies a una important donació
de les nebodes de l’artista.

Molt probablement, la raó d’aquest oblit extralleidatà rau en el
menyspreu que, tradicionalment, els cercles acadèmics han
mostrat vers els artistes il·lustradors, en contraposició als artis-
tes de cavallet i galeria. A això, s’hi ha d’afegir el fet que Gosé
desenvolupés el seu art en un entorn artístic geogràficament
allunyat del nostre, el París d’inicis del segle XX, i distant des del
punt de vista cultural. Certament, el seu estil, elegant i refinat,
era el més adequat per plasmar els anhels i les formes de vida
de la burgesia parisenca del moment, fet que l’allunyava, de
retop, del paradigma estètic imperant en aquells anys a Cata-
lunya. En aquest sentit, el 1911, J. Folch i Torres, coincidint amb
una exposició de l’artista a Barcelona, afirmava: “(...) en Gosé
no és pas d’aquells a qui podem considerar nostres. La lleuge-
resa elegantíssima del seu art és el reflex extern de les societats
on viu (...). L’art d’en Gosé és, doncs, un art tot exterior.” La cita
és molt més que il·lustrativa, i d’aquí que l’hàgim utilitzat par-
cialment per titular el nostre article. 

Sigui com sigui, la celebració de l’exposició de 1999 suposà un
punt i a part en la consideració d’aquest insigne artista, en tots

els àmbits. Avui, per exemple, Gosé és un dels artistes catalans
més pujantes —manllevant el terme castellà que designa els
artistes a l’alça— en els cercles comercials i el mercat d’art esta-
tal, amb preus de rematada que s’equiparen, molts cops, als
dels grans artistes catalans del període. La redacció d’aquest
breu article, d’altra banda, coincideix amb un altre esdeveni-
ment important: la celebració d’una mostra itinerant, dedica-
da monogràficament a l’artista, per diferents museus de la pro-
víncia de Barcelona. La iniciativa, organitzada pel Museu d’Art
Jaume Morera de Lleida i l’Oficina del Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona —comissariada per qui signa aquestes
línies—, té com a objectius, entre altres, reivindicar la memò-
ria de Gosé i donar a conèixer part del fons del museu lleidatà
fora de l’àmbit d’influència que li és habitual. 

Acadèmicament, l’obra de Gosé ha estat analitzada des de
diferents punts de vista per reconeguts historiadors que han
contribuït a situar-la al costat de la de grans pinzells catalans
del moment. Sigui com sigui, encara resta per fer molta feina,
i esperem que en un futur no gaire llunyà algun investigador
s’animi a realitzar un estudi de gran abast que acabi de resol-
dre aquells punts obscurs que avui en dia resten en l’aire. No
cal dir que serà complicat efectuar el catàleg raonat dels tre-
balls de l’artista, sobretot pel caràcter de la seva obra, ja que,
tot i la seva curta existència, ens trobem davant un il·lustrador
increïblement prolífic que treballà per a una infinitat de revis-
tes i publicacions nacionals i foranes. Això ha provocat, per
exemple, que el mercat d’art estigui farcit de produccions
seves, apareixent-ne contínuament d’inèdites i, àdhuc, de fal-
ses, fet que posa en relleu la seva cotització i valoració. 

Un altre problema amb què s’han trobat aquells que s’han
ocupat de l’artista lleidatà és el de la cronologia dels seus tre-
balls, ja que Gosé no acostumava a incloure la data a l’hora
de signar els seus dibuixos. En aquest sentit, seria de gran
ajuda poder efectuar una catalogació exhaustiva de totes les
il·lustracions que publicà, tasca gens fàcil d’emprendre i que
contribuiria, molt probablement, a situar cronològicament
algunes de les obres avui servades al Museu d’Art Jaume

Foto de capçalera. Fig. 2: Xavier Gosé. La voiture neuve, anunci publi-
citari per a Automobiles Renault. Col·lecció A. Velasco

Reflexions al voltant de l’obra de Xavier Gosé
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Fig. 1: Xavier Gosé. Cartell per a l’obra Aimé des Femmes, de M. M. Maurice Hennequin i Georges Mitchell (1912). Col·lecció A. Velasco
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Morera de Lleida. Dins el mateix context, caldrà aprofundir en
l’estudi de les vinculacions de Gosé amb el món del cartellis-
me i la publicitat, atès que, ara per ara, es coneixen escasses
mostres del seu treball en aquest àmbit. A manera de tast, a
les ja conegudes els afegim un cartell publicitari inèdit realit-
zat per a l’obra Aimé des Femmes, de M. M. Maurice Henne-
quin i Georges Mitchell, representada al Théatre du Gymnase
de Marsella el febrer-març de 1912 i protagonitzada per
Monna Delza, una popular actriu francesa de l’època a qui
alguns atribueixen un affaire amb Rubén Darío (fig. 1). El dis-
seny general, cal dir-ho, recorda el d’un cartell dedicat a la
mateixa actriu executat per Leonetto Cappiello al voltant dels
mateixos anys. Igualment, dins el terreny de la publicitat,
publiquem aquí un anunci titulat La voiture neuve, per a la
casa parisenca Automobiles Renault, del qual no coneixem la
revista en què fou publicat ni l’any (fig. 2). Per l’estil, es
dedueix que és més o menys contemporani a l’anterior. 

Un dels aspectes que caldrà abordar quan pertoqui serà el de
la filiació concreta de la seva manera de fer, en tots els àmbits.
Malgrat que s’han establert força paral·lelismes amb l’obra
d’il·lustres coetanis seus, manca abordar en extensió la gène-
si dels seus models i els miralls en què es reflectí. S’ha desta-
cat lacònicament la influència de Josep Lluís Pellicer en els
dibuixos més primerencs de l’artista, fet que s’entén perfecta-
ment si es té en compte que es tracta d’un dels cronistes grà-
fics més importants del seu temps i que Gosé col·laborava al
seu taller fent ombrejats. La influència de Pellicer sobre Gosé,
encara que ningú ho hagi dit, segurament va anar molt més

enllà de l’àmbit artístic. Pellicer era un personatge profunda-
ment implicat en els moviments socials i republicans de la
Barcelona contemporània, tal com prova el fet que els primers
internacionalistes barcelonins es reunissin al seu taller el 1869.
Es té constància que Gosé era un home d’esquerres, fet que
s’aprecia en la temàtica d’alguns dels seus dibuixos barcelo-
nins i en els primers de l’etapa de París, on molts cops denun-
ciava les injustícies d’un món excessivament mercantilista i
sovint injust. A través de les pàgines de diferents publicacions
no es va estar de criticar, fins i tot, el sistema repressiu que
representava la monarquia espanyola d’Alfons XIII. De tot ple-
gat deduïm que la personalitat de Pellicer devia influir pro-
fundament en un jove Gosé que, amb encara no vint anys,
arribà al seu taller per perfeccionar l’ofici.

Altres referents que caldrà explorar amb profunditat els tro-
bem en l’obra de Joan Cardona i Lladós (1877-1957) i Ricard
Opisso i Sala (1880-1966) que, com ell, sojornaren a París. Els
paral·lels i les semblances entre el treball d’ambdós va molt
més enllà d’allò que poden considerar-se trets comuns deri-
vats de la pertinença a un mateix context artístic. A més, se
sap de la relació personal mantinguda: a part que Opisso i
Cardona eren cunyats, es coneix un dibuix del primer on apa-
reixen representats amicalment Gosé i Cardona. I encara una
coincidència més. Al núm. 416 de la revista parisenca Le Rire,
del 25 d’octubre de 1902, es presenten, a la part central, dues
magnífiques il·lustracions a pàgina sencera i a tot color, una al
cantó de l’altra: les signen Gosé i Cardona. No tenim prou
espai per comentar amb deteniment tots aquells punts d’unió

Fig. 3: Joan Cardona. Diverses obres aparegudes darrerament en comerç i il·lustracions publicades en diferents revistes
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entre l’obra dels tres, però la coneixença de l’obra de cadas-
cú era recíproca. De fet, hi ha il·lustracions d’Opisso de 1905-
1910 en revistes com Cu-Cut que recorden extraordinària-
ment el treball anterior de Gosé en revistes com l’Assiette au
Beurre o Le Rire, a la vegada que algunes dones del Cardona
parisenc mostren la mateixa evolució que les de Gosé: d’un
primer estadi vinculat al gènere de l’espanyolada —il·lustra-
cions amb balladores de flamenc i castizas— passà ràpida-
ment a les frívoles femmes demi-mondaines, impregnades de
japonesisme en el traç dibuixístic (fig. 3). Aquest caràcter
orientalitzant, emperò, és molt més acusat en l’obra de Car-
dona que en la de Gosé.

Si ens centrem en la seva activitat a París, resta igualment per
fer una anàlisi aprofundida, des del punt de vista formal, dels lli-
gams i paral·lels de la seva obra amb la d’altres artistes actius en
aquell focus. De fet, si ens fixem en les il·lustracions que publi-
cà en diferents revistes entre el 1900 i el 1901 i les comparem
amb les que apareixen compartint pàgines, veurem que era un
dels dibuixants més moderns —en el sentit nouveau del terme—
del moment, superant, en aquest aspecte, fins i tot els celebè-
rrims Abel Faivre, Van Dongen, Paul Iribe o Jules Grandjouan
que, en determinats moments, apareixen encara força vinculats
a la tradició decimonònica. Aquest és un aspecte que tampoc

s’ha posat en relleu entre aquells que s’han referit al nostre
artista i que podria atorgar a Gosé, i també a Joan Cardona, un
cert paper capdavanter en la consolidació d’unes determinades
formes en el món de la il·lustració parisenca de 1900.

D’altra banda, i dins aquest repàs apressat al voltant de deter-
minats aspectes de l’obra de Gosé que creiem oportú remar-
car, ens voldríem referir a un dels temes iconogràfics més
característics de la seva producció, el de la dona. Després d’un
fugaç esbarjo amb el gènere de l’espanyolada, que coincideix
amb la seva arribada a París —recordem aquí la portada del
núm. 41 d’octubre de 1900 de la revista Cocorico, una de les
més aconseguides d’aquesta etapa—, ràpidament se centrà en
la dona parisenca de vida alegre i frívola, les petites femmes. Les
representà en tot el seu esplendor, modernes i sofisticades, en
infinitat d’actituds i situacions, sempre posant èmfasi en els
seus atuells, amb impressionants vestits, pells i barrets. Seduït
per la bellesa d’aquestes dames que es passejaven per cafès,
cabarets i teatres, no s’amagà de mostrar que molts cops es
tractava de dones de reputació dubtosa. És sabut que la dona
és un dels temes iconogràfics per antonomàsia del Modernis-
me, l’estil que millor l’ha plasmat amb tots els seus matisos.
Les fèmines de Gosé, la majoria de cops apareixen envoltades
de flors, cosa que lliga la seva obra amb un altre dels recursos
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Fig. 4: Imatge de portada i detall de l’interior de la plaquette, editada el 1912 per Lucien Vogel per promocionar l’aparició de la revista La Gazet-
te du Bon Ton. Inclou diverses il·lustracions realitzades per Xavier Gosé. Col·lecció A. Velasco
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més habituals de l’estètica modernista, el de concebre la dona
floralment, és a dir, d’associar-la a la bellesa natural de les flors.
A més, les dones de Gosé exhibeixen una de les dicotomies o
ambivalències tradicionals del Modernisme. D’una banda, ens
les presenta angelicals, pures, virginals, esprimatxades i melan-
gioses, però, de l’altra, ens mostra la seva cara més fatale, lliu-
rades al plaer, desimboltes, cruels, pecaminoses i, en definiti-
va, malignes. Sense cap mena de dubte, i com han destacat
diversos especialistes, Gosé creà un tipus de representació
femenina que seria imitada per contemporanis seus i per il·lus-
tradors immediatament posteriors.

El tema de la dona ens mena, obligadament, a un altre dels
aspectes més analitzats pels historiadors en enfrontar-se a l’o-
bra d’aquest insigne il·lustrador, el de la seva vinculació al
món de la moda. En aquest sentit, el sojorn parisenc de Gosé
ha estat subdividit en dos etapes diferenciades, una primera
de caire realista i satíric, desenvolupada aproximadament
entre 1900 i 1906, i una segona de tall molt més mundà,
entre 1907-1914, que és precisament quan s’apropa més cla-
rament a aquest entorn elitista i delicat de la societat del
moment. La primera incursió de Gosé en el terreny de la
moda ve donada pel disseny que va fer el 1905, juntament
amb el pintor Ignacio Zuloaga, del vestuari de l’òpera Pepita

Jiménez, d’Isaac Albéniz, per al teatre de La Monnaie de Brus-
sel·les. Emperò, podem dir que el món de la moda no esde-
vindrà el seu gènere predilecte fins al 1912-1914. 

La seva reputació el porta a integrar-se en el selecte grup
d’il·lustradors que treballen per dues de les revistes de moda
per excel·lència, Le Journal des Dames et des Modes i La Gazet-
te du Bon Ton. No es pot perdre de vista que el negoci de la
moda era un dels fonaments de l’economia francesa. A manca
de mitjans audiovisuals com els que disposem avui en dia, el
món de la moda va saber explotar el filó mediàtic que li ofe-
ria la il·lustració gràfica, un àmbit on treballaven una sèrie
d’il·lustradors que adaptaven fàcilment el seu estil al tipus de
roba i d’abillaments que havien de representar. En aquest sen-
tit, fou escollit per modistes com Paquin, Doeuillet, Worth i
Redfern per presentar les seves creacions. Alguns dibuixos de
Gosé presenten una nova dona amb talls de cabell masculins,
amb faldilles més provocatives i roba, en definitiva, més
còmoda i fàcil de portar: era el tipus de dona que defensava
Coco Chanel, que havia obert la seva primera botiga el 1913.
Com diem, Gosé es va convertir en un col·laborador assidu de
la revista la Gazette du Bon Ton, fundada el 1912 per l’editor
Lucien Vogel. Era una publicació gairebé de luxe, amb inte-
ressants il·lustracions a pàgina completa de reconeguts artis-

Fig. 5: Xavier Gosé. L’Arbre de Mai, il·lustració realitzada amb la tècnica del pochoir apareguda el 1914 al núm. 5 de La Gazette du Bon Ton
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Fig. 6: Xavier Gosé. Dibuixos diversos publicats com a il·lustració d’un article aparegut al núm. 3.671 de la revista L’Illustration. Journal Universel,
de l’any 1913

tes, com Georges Barbier, André Marty o Georges Lepape.
Més endavant, el 1925, la revista es fusionaria amb Vogue. La
publicació va tenir un fort ressò a Espanya i, fins i tot, l’il·lus-
trador i dissenyador de moda José de Zamora dirigia una sec-
ció de la revista Nuevo Mundo titulada La Gaceta del Buen
Tono. Per veure fins a quin punt Gosé es trobava implicat en
el projecte editorial engegat per Lucien Vogel, només haurem
de fixar-nos en la plaquette o fulletó de mà que l’editor envià
als possibles subscriptors. Al text que l’acompanyava, Vogel
explicava quines eren les motivacions de la publicació i desta-
cava l’important paper que jugaven els il·lustradors-artistes
que havien de contribuir plàsticament a l’embelliment de les
pàgines. Reconeixia que “les artistes sont aujourd’hui pour
une part les inventeurs de la mode”, i incloïa Gosé entre “les
plus subtils artistes de notre temps”. De fet, entre les poques
il·lustracions que presenta l’esmentat fulletó, les de Gosé pre-
dominen per sobre de la resta (fig. 4).

La Gazette du Bon Ton, a part dels seus continguts, destacava per
ser un projecte editorial molt coherent, amb una estètica enor-
mement pensada i una acurada presentació. S’imprimia en
paper de luxe i, a part, incloïa una sèrie de làmines fora de text
amb delicadíssimes il·lustracions de moda, executades amb la
tècnica del pochoir —acolorides a mà mitjançant plantilles que
permetien fer-ho en sèrie—, que s’han convertit en veritables

icones de l’art déco. Gosé en va fer un bon grapat, entre aques-
tes la intitulada L’Arbre de Mai, apareguda el 1914 al núm. 5 de
la revista, una de les més celebrades actualment pels col·leccio-
nistes i que, a l’ensems, pot considerar-se un dels treballs més
aconseguits de l’artista en la seva darrera etapa (fig. 5). La com-
posició, simètrica fins a l’extrem, presenta un conjunt d’elegants
dames fent arranjaments florals a partir d’un arbre que apareix
al bell mig de l’escena. El tema, arrelat plenament en la tradició
de l’art nouveau per la vinculació iconogràfica entre dona i ele-
ments vegetals, a més, presenta unes connotacions especials
que el fan entroncar amb la tradició medieval de temes corte-
sans com el de la coronació de l’amant, amb nombrosos exem-
ples dins la iconografia profana. En aquestes representacions de
l’edat mitjana la dama elaborava un chapel de fleurs —normal-
ment un corona de roses— que després imposava a l’amo del
seu cor. Curiosament, era una activitat associada a l’abril o al
maig, mes en què se celebrava la renovació primaveral de l’a-
mor —la corona evocava l’estació en si. D’aquesta forma, Gosé
i el seu Arbre de Maig, potser inconscientment, prenen el relleu
dels artistes actius a la França del segles XIV i XV. 

Decididament, el darrer Gosé és un artista plenament abocat a
un entorn tan superficial com és aquest, el de la moda. Trenca
de manera definitiva amb tot el que havia fet abans i es lliura
per complet a aquest luxós món de vestits, barrets i joiells. A
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part de les grans il·lustracions, algunes, com veiem a doble
pàgina, on apareixen dones integrades en entorns plenament
fastuosos, especialment boudoirs, també se centra en detalls
més insignificants. La crítica va destacar alguns cops els seus
projectes de barrets i, de fet, al fons del Museu d’Art Jaume
Morera es conserven força dibuixos amb aquesta temàtica.
Aquests entronquen amb tota una sèrie d’il·lustracions publica-
des per ell, compositivament simples i esquemàtiques, en què
només apareix un cap femení arranjat amb un barret, com, per
exemple, les d’un article aparegut al núm. 3671 de la revista
parisenca L’Illustration. Journal Universel, de l’any 1913 (fig. 6),
o en algun dels pochoirs editats a La Gazette du Bon Ton. Els
barrets eren, per descomptat, els complements més cercats i
preuats per les dames de l’alta burgesia parisenca, i d’aquí que
la indústria organitzada al voltant fos molt important. De fet,
l’abans mencionada Coco Chanel va iniciar-se en el món de la
moda amb la comercialització d’aquest tipus de productes.
D’altra banda, cal situar en aquest moment una sèrie de dis-
senys per a joies, molt poc coneguts, conservats al museu llei-
datà. És evident que totes aquestes realitzacions de Gosé s’en-
tenen en un moment creatiu molt peculiar, un període en què
la seva forta vinculació al món de la moda i el fet de treballar
directament per dissenyadors de prestigi el fan centrar-se no
només en els vestits, sinó també en els complements.

Ja per acabar, és difícil esbrinar per on hauria caminat Xavier
Gosé si la mort no l’hagués sorprès tan prematurament. Una
greu malaltia el va fer tornar a Lleida, però també l’esclat de la
Primera Guerra Mundial, la gran guerra. En el moment en què
tot plegat es produí, Gosé i altres artistes establerts a la capital
francesa estaven conreant un llenguatge molt peculiar, preludi
del que immediatament després es convertiria en l’estil art
déco. Aquest apropament de Gosé a l’estètica déco es basa en
l’ús de formes molt estilitzades gràcies a la profusió extrema de
la rica recta, així com per l’ús de colors més estridents. Tot i que
aquests detalls reapareixen en l’obra d’altres il·lustradors actius
a París, ell n’és un dels pioners. Els seus avenços cap a l’estètica
déco ens presenten un Gosé que domina magistralment l’ús
dels colors plans, de la línia recta i equilibrada i de les compo-
sicions esquemàtiques amb figures ubicades sobre fons extre-
madament senzills, així com de l’orientalisme, la sofisticació i la
reducció dels detalls. Fins i tot hi ha obres de Gosé on s’intueix
la influència del cubisme, sobretot pel que fa a la reducció i sim-
plificació general de les formes, que preludien el nexe formal
que posteriorment s’establiria entre l’art déco i l’esmentat movi-
ment d’avantguarda. Gosé, a més, i tal com faran més enda-
vant molts artistes del déco, va agafar determinats aspectes del
món de la il·lustració japonesa, de la tradició decimonònica i
del nouveau agonitzant i ho fusionà sense por, que donà com a
resultat una estètica que, en ocasions, ratllarà el kitsch, tot i que
sense la frivolitat amb què posteriorment ho farà l’estil déco.

En resum, i sense cap mena de dubte, Gosé estava cridat a ser
un dels grans il·lustradors de l’art déco en l’àmbit europeu. Els
anys anteriors a l’esclat de la gran guerra va experimentar amb
les formes de la mateixa manera que ho van fer Lepape, Iribe
o Barbier, que després esdevindrien popes del moviment, però
la seva mort li va impedir tirar endavant un projecte de futur
il·lusionant i prometedor. Obres com Promenoir (Museu d’Art
Jaume Morera de Lleida, inv. 146) (fig. 7), d’un sublim i exqui-
sit linialisme, així ho demostren. Les dones de Gosé ben aviat
es van convertir en solemnes maniquins d’estilitzades figures,
amb rostres inexpressius d’ulls ametllats i buits que recorden
les venus de l’antiguitat, amb cossos tubulars i unes extremi-
tats deshumanitzades, perllongades i reduïdes a la mínima
expressió. Els vestits d’aquestes dones són farcits de figures
geomètriques, els talls de cabell són articulats a partir de línies
rectes, els gestos delicats fins a l’exasperació i les posicions des-
vergonyides i espontànies. Aquelles dones tenen tan misteri al
seu voltant que fins i tot sembla que ens donin l’esquena per
tal d’amagar-nos alguna cosa! En resum, es tracta de trets que
es van fer habituals en la il·lustració posterior a la gran guerra,
i en especial en la que apareixia normalment a les revistes de
moda vinculades a l’estètica art déco. Tot aquest conjunt de
característiques, cal dir-ho, serà el que els seus companys de
generació explotaran a la dècada dels (in)feliços 20.

D I V E R S À R I U M

Fig. 7: Xavier Gosé. Promenoir, c. 1912-1914 (Museu d’Art Jaume
Morera, Lleida).
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Centenari Cristòfol (1908-2008)

D I V E R S À R I U M

F r a n c e s c  G a b a r r e l l  G u i u

Fotografies: Ton Sirera i Josep Barberà

El 8 de juny de 2008 es compleixen cent anys del naixement
de Leandre Cristòfol (Os de Balaguer, 8 de juny de 1908 –
Lleida, 19 d’agost de 1998), un dels artistes més singulars i
significatius de l’escultura d’avantguarda a l’Estat espanyol. 

Amb l’objectiu de recordar la seva figura i reivindicar la cen-
tralitat del seu treball en el context de la creació escultòrica
contemporània, el Museu d’Art Jaume Morera ha organitzat
un programa d’activitats que se celebraran al llarg d’un any
en commemoració del centenari del naixement de l’artista, i
pel qual s’ha comptat, en qualitat d’assessor, amb els serveis
d’un dels clàssics de la crítica artística a Catalunya: Daniel
Giralt-Miracle. 

Una gran exposició antològica, Leandre Cristòfol. De l’aire a l’ai-
re, donarà el tret de sortida al calendari d’actes de celebració del
centenari. La mostra, comissariada pel mateix Giralt-Miracle i pel
director del Museu d’Art Jaume Morera, Jesús Navarro, està
organitzada per aquest museu, l’Ajuntament de Lleida, el Museo
Patio Herreriano de Valladolid, l’Ajuntament de Valladolid i la
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, adscrita al
Ministeri de Cultura, i compta amb la col·laboració destacada
del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). 

A més d’aquesta mostra, durant el 2008, el Museu d’Art
Jaume Morera oferirà tallers educatius al voltant de la figura
de Cristòfol i un programa d’activitats d’estiu centrades en
l’obra de l’escultor lleidatà. 

L’any 2009 s’inaugurarà una segona exposició titulada Cons-
truccions líriques. Man Ray - Leandre Cristòfol. L’objecte i l’es-

perit dadà. Comissariada per Pilar Parcerisas, pretén descobrir
l’esperit experimental i revulsiu del moviment dadaista que
compartiren Leandre Cristòfol i Man Ray, i com a tots dos els
uneix el fet inherent de treballar amb les coses que tenen ja
una existència preconcebuda. Igual que l’artista americà, Cris-
tòfol també desafia la realitat per crear objectes innominats,
poètics, amb el desig de provocar una nova força en l’art i,
especialment, en l’escultura contemporània. L’aportació
d’ambdós posa en joc una nova estètica, més d’acord amb el
maquinisme poètic i artístic dels nous temps. 

El Centenari Cristòfol comptarà amb una gran varietat d’ini-
ciatives sorgides de la participació de totes les institucions i
entitats cíviques i culturals de la ciutat. Entre la resta d’activi-
tats previstes, s’inclou l’edició on-line del catàleg raonat de
l’obra completa de l’artista; la presentació de diverses publi-
cacions que tenen Cristòfol com a protagonista; la publicació
de la Guia del llegat documental de Leandre Cristòfol, propie-
tat del Museu d’Art Jaume Morera, i la realització d’un cicle de
conferències que, sota el títol Cristòfol i l’escultura d’avant-
guarda, reunirà a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida alguns
dels més prestigiosos especialistes en l’obra i el context artís-
tic del nostre escultor. 

Més enllà de la llargària del llistat d’actes que configuren
aquesta efemèride i, fins i tot, més enllà de la importància
més o menys relativa que algun d’ells puguin tenir fora de
l’àmbit estrictament local, l’objectiu principal que ha de
definir cadascun dels esdeveniments que configuren el Cen-
tenari Cristòfol és ressituar definitivament el que Carme
Molet, en un article publicat fa uns anys en aquesta matei-

“Preciso que cada cosa deje de ser lo que es como si se hubiera escapado de una caja que la identificase. Así, todo
se me hace verdaderamente idéntico en cuanto al género en que se define su existencia. Nada es y nada me sirve
para nada según sirve cada cosa por lo que es y se la conoce. Entonces no hay más que un universo cuyas hechu-
ras fraccionarias unas veces me separan y otras se me acercan o se acercan.”

Àngel Ferrant1
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xa revista, definia com “un dels grans tòpics que alimenten
la història de l’art a casa nostra”.2

Malgrat els esforços esmerçats, ara com ara Leandre Cristòfol
no deixa de ser això per a molts, un tòpic, una “singularitat”
artística, la representació màxima d’una ànsia de projecció
externa de la qual, històricament i de forma endèmica, la nos-
tra ciutat n’ha estat sempre tan necessitada. Així les coses, tot
el pes del mite del ressò exterior sobre les petites espatlles del
noi d’Os de Balaguer, en un discurs excessivament simplista
que, per aquest camí, obvia altres figures, com ara Xavier
Gosé, Miquel Viladrich o el mateix Ricard Viñes que, sens
dubte, podrien ajudar-lo a alleugerir aquesta càrrega. 

I és que, majoritàriament, es potencien determinats aspectes de
la vida i obra del nostre escultor en detriment d’allò veritable-
ment essencial: la creació d’un corpus escultòric únic que el con-
verteix en un poeta absolut de l’equilibri entre forma i contingut

sense haver sortit mai de la nostra Ilerda, parva et porca, o, el que
és el mateix, com l’obra d’un ebenista apuntat a la modernitat
no pateix cap contradicció al costat dels treballs de teòrics com
ara Joan Miró, Alexander Calder o Àngel Ferrant, entre d’altres.
I aquí sí, el petit homenot supera Gosé, Viñes, Viladrich, Morera
i altres integrants de la nostra nòmina d’il·lustres artistes lleida-
tans que, periòdicament, tant ens agrada recuperar. 

Després de tota una vida de constant experimentació —sem-
pre a la recerca d’un llenguatge expressiu original— Cristòfol
forma part del corrent heterodox que, tot i que s’alimenta de
les avantguardes, s’allunya de mimetismes innecessaris per
construir una obra decididament personal, amb una indiscu-
tible vocació d’universalitat i de contemporaneïtat que l’ha
convertit en una fita de la renovació escultòrica i en el para-
digma del geni intuïtiu, allunyat de grans formalismes i teo-
ritzacions, l’obra del qual sembla que es produeix únicament
per instint, de forma existencial. 

D I V E R S À R I U M
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Els anys 30 suposen per a Cristòfol l’inici d’una certa vincula-
ció al marc històric i artístic definit per la generació espanyo-
la del surrealisme, a la recerca d’un món interior que el por-
tarà a valorar l’obra d’art per sobre l’esquema antic i
monumentalista propi de l’època. Les seves primeres escultu-
res no objectives dels principis d’aquesta època (contraposa-
des amb els relleus de fusta, bustos o caps més tradicionals)
són objectes trobats que l’escultor aïlla i eleva a la categoria
d’obra d’art. 

En aquesta línia, tot i ser considerat un surrealista, Cristòfol
esdevé, en realitat, un creador paral·lel al surrealisme que es
decanta, pels camins de la poesia plàstica, cap a un contingut
líric d’emotivitat personal que el durà a desenvolupar un llen-
guatge on el que se’ns mostra ja no parla del subconscient,
sinó de l’inconscient, materialitzat sota les formes d’autènti-
ques fites de l’escultura contemporània com ara Nit de lluna
(1935), De l’aire a l’aire (1933) o L’aurèola astral i impassible
està a punt de sortir (1936).

Tot i això, no cal oblidar que aquesta és una etapa molt curta
en la vida de Cristòfol i que gran part de la seva trajectòria es
desenvolupa al llarg dels difícils anys de la postguerra fins a
gairebé abastar la dècada dels setanta. En aquest sentit, mal-
grat que manté una vocació de continuïtat amb relació als
seus treballs anteriors, la seva obra presenta orientacions d’in-
dubtable originalitat i qualitat que la vinculen més clarament,
en alguns casos que en d’altres, amb diferents tendències
artístiques contemporànies, principalment l’art cinètic, l’es-
cultura objectual de funcionament simbòlic i l’art pobre.

Malgrat aquesta vocació universalista inherent a l’obra de
Cristòfol (que no pas a la seva persona), no podem oblidar el
paper que va assolir la seva figura en el context de la reacti-
vació artística de la ciutat de Lleida durant el llarg període de
la postguerra. Ell, juntament amb Josep Benseny, fou un dels
pocs artistes que restaren a la ciutat abans i després del con-
flicte bèl·lic. En aquests moments d’“obscurantisme intel·lec-
tual”, el seu passat, vinculat a la revista Art i a les figures d’En-
ric Crous, Josep Viola i Antoni G. Lamolla, esdevé un punt de
referència imprescindible a l’hora d’influir en el desvetllament

de la segona avantguarda a Lleida i facilitar el contacte dels
artistes locals amb el grans noms de la crítica i la creació artís-
tica nacional.

Abans d’aquesta eclosió, però, Cristòfol es va mantenir reclòs
en una mena d’exili interior que no es desvetllaria pública-
ment fins als anys 1957 i 1958, període en què treballa en un
nou tipus d’escultura que anomenaria Ralentís.

Són obres construïdes amb materials trobats: suro, agulles de
cosir, molles, barnilles de paraigües que Cristòfol, estimulat
pels exemples d’Àngel Ferrant i del grup ADLAN, converteix
en elements experimentals que juguen al voltant del concep-
te de dinamisme. Aquests treballs ens poden recordar l’obra
de l’americà Alexander Calder, però la diferència rau en el fet
que Cristòfol busca un moviment harmònic, continu i unifor-
me. Els Ralentís són, sens dubte, la troballa més important
després de les experimentacions artístiques de la dècada dels
trenta i els grans responsables que Cristòfol esdevingués el
primer artista cinètic de l’Estat. 

Leandre Cristòfol es mereix la celebració d’un centenari del
seu naixement; però no ens enganyem, es mereix moltes
coses més que, jugant amb el tòpic de la recuperació puntual,
la ciutat sembla que ha oblidat. Es mereix, per exemple, un
espai museístic modern que pugui conservar, estudiar i difon-
dre la seva obra i el seu llegat en condicions. Curiosament,
però, ara per ara això no entra dins les previsions d’aquells
que, diàriament, s’omplen la boca amb el “meravellós” recor-
datori de la seva figura. Què hi farem... si no podem anar més
enllà, reivindiquem el centenari Cristòfol com un acte de fe
que pot servir per començar a tancar portes que ja fa molt i
molt de temps que resten obertes. Qui sap si després, i d’una
vegada per totes, d’altres de noves començaran a obrir-se...

1 FERRANT, A. En los yacimientos de mi escultura. La Torre (1959), núm. 236,

p. 74-75.

2 MOLET, C. L’art a Lleida. Un teixit de significats per compartir. Art (2001),

núm. 16, p. 40.
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El Presidi del Maieu

D I V E R S À R I U M

Text i fotografia:

R a m o n  R u b i n a t

El Presidi del Maieu, situat en una partida d’Arbeca, és el
resultat d’una dèria, d’una obsessió incomprensible i aparent-
ment estèril que va conduir un home a una bogeria estrafolà-
ria i genial. El cabaler de cal Maieu va heretar del seu pare dos
jornals de terra plens de pedres. Diuen que al poble se’n reien
i que, mig de broma mig seriosament, el comminaven a treu-
re-les. Aquell pedregar era poca cosa per esmerçar-hi cap
esforç, però era l’únic que tenia i, a més a més, el desafiament
i la sornegueria dels seus conveïns li van ferir l’orgull i van fer
que es mirés aquell desastre lapidari com una part d’ell que
havia de reivindicar amb orgull i estima. El Maieu, amb una
empenta moderna i trencadora, va convertir la lletjor en un
monument solipsista i subversiu.

Les raons que ens porten a prendre una decisió o una altra res-
ponen, de vegades, a motivacions insospitades, fins i tot irra-
cionals, que poden arribar a desconcertar la gent que ens
envolta. El cabaler de cal Maieu es va dedicar a trencar i amun-
tegar les pedres d’aquell bancal, fent-hi, al principi, una filera
que el travessava de cap a cap i després la va continuar fins a
voltar el perímetre de la finca. Així es va construir allò que al
poble van començar a anomenar el Presidi del Maieu. S’estima
que va remoure més de quatre mil tones de pedra. Sísif incon-
trolat, no en va treure mai cap profit, d’aquesta empresa titàni-
ca, ans al contrari, ho va perdre tot: muller, diners i salut. 

Hi ha un conte d’Alejandro Jodorowsky que explica l’obsessió
d’un arquer per caçar la lluna. Una nit i una altra, sense repòs,
l’home disparava fletxes a la lluna. La gent se’n reia, però ell
va continuar disparant les seves fletxes i la seva il·lusió. No va
caçar mai la lluna, però es va convertir en el millor arquer del
món. El cabaler de cal Maieu no va acabar mai aquella feina
impossible, però es va convertir en un mestre de la pedra, la
va conèixer profundament i li va consagrar la seva vida. 

Les pedres no van ser cap presidi per a ell, sinó tot el contrari: la
màxima expressió de la llibertat. Entossudir-te a fer la teva i eri-
gir-ne una prova monumental, un testimoni rotund que quedi
per sempre i asseguri que tothom sàpiga que res ha pogut des-

viar-te del teu camí: aquest era el seu objectiu i aquesta va ser la
seva victòria. Dedicar la vida a amuntegar pedres pot semblar
estèril; el que no ho és gens, d’estèril, és obeir el teu arbitri i
situar-te ben lluny del pragmatisme acomodatici dels homes: el
Presidi del Maieu n’és un exemple hiperbòlic i definitiu.

El segle XVI va conèixer la proesa d’un home deforme, gepe-
rut, contrafet, coix... turmentat, en definitiva, per un físic des-
agradable que l’allunyava del caliu dels seus i el condemnava
a rebre mirades i comentaris estupefactes i lesius: parlem de
Pier Francesco Orsini, el duc d’Orsini. Des del dia del seu nai-
xement va haver de suportar un cos desagradable i un vatici-
ni sorprenent; Sandro Benedetto, un físic i astròleg amic de la
família, va traçar el seu horòscop i li va fer una revelació sor-
prenent: Pier Francesco seria immortal. I així va ser.

El duc d’Orsini, separat dels altres per un físic i una sensibili-
tat incòmodes, es va retirar al seu palau de Bomarzo, un poble
situat al nord de Viterbo, prop de Roma. Allí, el 1552, hi va fer
construir el Sacre Bosc dels Monstres. A les roques del bosc, i
per ordre seva, Pirro Liborio hi va esculpir talles que evocaven
escenes desgraciades de la vida del duc. Hi va representar,
també, animals fantàstics, codis hermètics, esfinxs, gegants,
tortugues i balenes... Hi apareix l’elefant (símbol de la savie-
sa), l’ogre, el Cèrber (guardià de l’inframon) i els dracs, i tota
la zoologia de la lletjor. El duc d’Orsini, als jardins de Bomar-
zo, hi va deixar la vida i un testimoni que neutralitza l’aversió
que produeix la deformitat amb la força redemptora de l’art. 

Hi ha molts exemples, moltes obres, moltes vides dedicades a
un propòsit extemporani i incomprensible; algunes, com la
vida del duc d’Orsini, enriqueixen la posteritat amb un llegat
corprenedor; d’altres, com la història de l’arquer que volia
caçar la lluna, reivindiquen allò que els americans resumeixen
amb el seu usual pragmatisme: el despreocupat “you can do
it”, que fa creure a l’home que ho pot fer tot. I d’altres, com
la vida esclava i entossudida del Maieu, sacsegen la nostra
tranquil·litat en la mesura en què ens fan dubtar... I si no
n’era, de boig...? I si era feliç...? Moltes vegades projectem la
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nostra por de la diferència en aquests homes radicals i hiper-
bòlics, i això ens fa sentir bé. La seva aparent dissort fa que les
nostres misèries no ho siguin tant, i això ens reconforta. Però
queda latent, estirat com uns punts suspensius, el dubte; i
queda l’obra, i queda el nom, i queda la llegenda, i queden
les enraonies de la gent, i queden articles a les revistes, i
queda una admiració... que podria justificar una vida. I de
nosaltres, què en quedarà?

Durant molts anys, el Presidi del Maieu s’ha fet servir de gra-
vera; diuen que per fer la carretera de Belianes, d’allí se’n va
treure molta, de pedra. Avui no presenta el mateix aspecte que
abans; les males herbes i l’abandó l’han acabat d’esborrar,
com s’esborren els mals records i el dolor: a cops de rellotge i
d’indiferència. Les pedres que encara sostenen el testimoni
d’aquella vida bé es mereixen, de tant en tant, una visita... o
unes línies. Serveixi aquest text com a petit homenatge.

D I V E R S À R I U M
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Metaversos, ciència-ficció o realitat a curt termini?
Debut literari de Lluís Besa
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À l e x  O r ó

Lluís Besa Recasens (1965) és un periodista lleidatà trasplan-
tat a Segòvia des de 1997. Fa uns mesos ens va sorprendre
amb el seu debut novel·lístic, Metaversos, publicat per Trans-
versal, editorial de Madrid especialitzada en gènere fantàstic i
de ciència-ficció.

Cinc mesos després de la seva sortida a les llibreries, Metaver-
sos ha tingut una sorprenent acollida que el mateix autor
imputa, en part, “a l’oportunisme, en el bon sentit de la parau-
la. La novel·la parlava de mons virtuals i economia virtual en
un moment en què fenòmens com Second Life gaudien d’un
cert atractiu mediàtic. He tingut sort, ja que el més normal en
un debutant és estimbar-se amb la seva primera obra. En el
meu cas, he sortit viu del tràngol i ja m’han encarregat una
continuació”, confessa.

El tret principal de Metaversos és la seva originalitat i el fet de
jugar amb els mons virtuals. Anem a pams. Què és un món
virtual? “Doncs mira, dit així sembla la gran cosa, però un
món virtual és qualsevol joc d’ordinador en el qual tu pots
jugar contra altres jugadors via Internet. Des de Call of Duty
fins a Guild Wars, del que es tracta és de moure’t en un món
3D mitjançant un avatar, un alter ego gràfic que interactua
amb altres avatars. Una derivació de l’anterior és Second Life,
on a més de jugar tu pots fer negocis, lligar, presentar llibres
—el mateix Besa presentà Metaversos a Second Life— i coses
que la bona educació aconsellen mantenir en la intimitat.”

Un viatge en el temps

A Metaversos es planteja un món, posem-hi el 2040, on els
escenaris virtuals són passadissos comercials històrics fets per-
què la gent guanyi calés. Fortament relacionats amb l’econo-
mia real, a Metaversos tu treballes de mercenari mort de gana
al servei d’un senyor de la guerra, de guia de caravanes per
la ruta de la seda o bé de banquer holandès al segle XIV, entre
gairebé infinites possibilitats. “La llibertat d’acció és absoluta.
Només hi ha algunes regles de cada escenari i pots transva-

sar els calés que guanyes d’una plataforma a una altra; pots,
fins i tot, crear societats virtuals exemptes d’impostos fins que
els actius tornin al món exterior”, explica Besa. Metaversos,
però, engega com un thriller econòmic, quan tres consultors
espanyols són enviats a Mèxic per negociar una operació
financera de la qual es deriven canvis substancials en els res-
sorts de poder de les empreses que exploten els escenaris. Els
nostres protagonistes aprofiten l’avinentesa per traficar de
plataforma en plataforma rendibilitzant la informació privile-
giada. I aquesta és la clau del relat, “el que passa en la nego-
ciació del món real té una traducció immediata en un segle
XIV emulat informàticament amb una tecnologia futurista ma
non troppo. I el que passa, batalles, saqueigs, pirules de tota
mena, diversió i entreteniment”. Però per sota de l’acció,
Besa explica que si va escriure Metaversos va ser per una qües-
tió formal. “Volia fer un llibre del tipus màquina del temps,
que situacions del segle XXI es resolguessin en el passat i des-
prés en el futur, i torna a començar, tot amb plena coherèn-
cia narrativa i científica.”

Una altra curiositat de Metaversos és aquest viatge a l’Espan-
ya de mitjans de segle, una societat en la qual els protagonis-
tes es diuen Musta o Melenka, segones i terceres generacions
d’immigrants, i els avenços energètics marquen el paisatge.
“Allà on vas trobes torres d’hidrogen, aerogeneradors, cotxes
de gas i molts sequerals per la cosa del canvi climàtic. De la
mateixa manera que entrés al ciberespai amb la naturalitat
amb què actualment canvies de vorera.”

Però, realment ens espera un món així? Una tecnosocietat on
els nostres fills treballaran d’avatars? Besa tira pilotes fora.
“Quan presentava Metaversos la gent em preguntava per
aquestes coses. Jo no sóc un guru. Però penso que la Internet
3D i els avatars són la interfície de demà passat. Hi ha qui ho
veu com un món horrible, personalment opino que, certa-
ment, la tecnologia degrada determinades formes de comu-
nicació i de relacions interpersonals, però en potencia d’altres.
El futur no el veu ningú, però sí que cal començar a parlar
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d’actius financers virtuals, de societats muntades a Internet,
impostos i nous fluxos econòmics. Això és un fet.” I és en
aquest punt on Besa reivindica la literatura de ciència-ficció,
“o digui-li com vulgui. Crec que, a més de permetre literalit-
zar universos fantàstics, no vinculats al paradigma realista, és
un gènere que ens ajuda a preveure problemàtiques futures,
a especular sobre la relació home-tecnologia, i altres, i a divul-
gar nous coneixements”.

Ciència-ficció “made in Lleida”

I arribats aquí, l’autor de Metaversos reivindica lleidatans il·lus-
tres que han cultivat el gènere. “Crec que El mecanoscrit del
segon origen, de Manuel de Pedrolo, és el llibre més important
de la ciència-ficció espanyola (CF), tal vegada el més venut
tant en català com en castellà. A més de Pedrolo, Josep Vall-
verdú té alguna novel·la juvenil CF excel·lent. I no hem d’o-
blidar el treball de Pagès Editors, capdavanters en la traducció
de clàssics de CF al català i uns valents en editar CF del país.
I segur que n’hi ha molts més. En concret, enguany, un paisà,
Jordi Guàrdia, va quedar finalista del premi més anomenat en
el gènere.” De tota manera, Besa es resisteix a encasellar-se.
“No tinc autors que m’han marcat especialment, o potser sí.
No n’ets conscient, a l’hora d’escriure.” De tota manera, les
referències a Gibson, pare del cyberpunk, són obligades, així
com a autors grecs en el quals Besa afirma que s’ha inspirat
pel que fa a la recreació de batalles. “Tucídides, per exemple,
és retòric fins que diu prou, però l’ordre en què ens presenta
una batalla és formidable.”

Les veritables referències de Besa són la filosofia i el periodis-
me. “La filosofia et dóna claredat per fixar conceptes i una
certa cultura general. Al periodisme aprens a expressar-te per
escrit, a ser amè i a no donar el conyàs al lector. A cop d’es-
criure unes quantes hores al dia i ser sintètic.” A més d’això,
les influències vénen donades pel treball actual —Besa és cap
de comunicació de la Cambra de Comerç segoviana— i per
les noves tecnologies. “Sí, treballar en l’ambient empresarial i

polític m’ha marcat i he après molt llegint els diaris salmó. Pel
que fa a la tecnologia, és una qüestió generacional. La gent
de 40 anys hem crescut professionalment a l’ombra de les
tecnologies. Mira el meu cas, fot 15 anys el cap de redacció a
Segre, on treballava, em va enviar a cobrir una presentació de
Telefónica on parlaven de xarxes digitals. Era el 94 o el 95, i
va ser la primera vegada que vaig sentir a parlar del tema:
Internet. Molta gent pensava que era una fantasmada.”

I és que per poc que parlis amb el Besa brollen les anècdotes.
Des d’una presentació de Metaversos en què una avatar d’en
Besa es va presentar i començaren a lligar en viu i en directe
(“jo no m’adonava de res, perquè era d’esquena, i el tio que
em movia l’avatar no es tallava un pèl”) fins al poder de la nis-
saga. “Vist amb perspectiva, escriure una novel·la sobre reali-
tats virtuals era part del meu destí. Cap al 95, un parent va
muntar una mena d’ens anomenat Associació Catalana d’A-
mics de la Realitat Virtual (tot sigui dit, la cosa apuntava a una
tapadora per “escaquejar” embargaments). Però el cas és que
el president era el meu avi, Sisco Recasens. Amb més de 80
anys a l’esquena, l’avi em parlava que en el futur viuríem als
“ordenates”. El seu gos es deia Revit, acrònim de realitat vir-
tual. La història és digna de García Márquez.”

De Lleida a Segòvia

Anar a viure a la Castella vella “va ser una aposta vital que, vés
per on, ha sortit be. He tingut sort. Segòvia és una ciutat peti-
ta, no té el dinamisme de Lleida, però anem tirant. El menjar
és collonut i tot és ple de patrimoni. La qualitat de vida, enco-
miable. Ara, a més, tenim AVE fins a Madrid per 9 euros i una
penya del RCE Espanyol. De tota manera, d’una banda, “la
vaca es de donde pace”, que diuen a Castella, però, de l’altra,
la pàtria és la infància. Jo viatjo a Lleida sempre que puc, hi
tens els amics, els pares i aquest paisatge urbà que t’ha mar-
cat. El carrer Sant Antoni on jugaves de petit i un munt de
cares anònimes, però que et sonen. Això només et passa a la
ciutat on t’has criat, i et marca, i tant que sí”.

D I V E R S À R I U M
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Jaume Barrull Castellví*

Cavalcant a llom dels Cavalls salvatges

En aquest país, ja sigui per interès o per complex, hi ha molta
gent que pensa que no es pot baixar al clavegueram social en
català. Els doblatges de Televisió de Catalunya durant l’era
convergent van naturalitzar el “passarell de pa sucat amb oli”
en lloc del “hijo puta cabrón” de les televisions espanyoles, i
s’agafaven aquí per demostrar que els catalans no sabem mal-
parlar, així que no es pot fer cinema o literatura que reflectei-
xi marginalitat o delinqüència sense semblar fals, vaja. 

La cultura alternativa, o underground, o digues-ne com vulguis,
havia evolucionat, arreu del món occidental, amb normalitat
durant el tercer terç del segle XX; aquí, no. La dictadura fran-
quista, que coincidí amb el naixement de certes expressions
contraculturals (o de la cultura de la contra), deixava, en un

Report

Cavalls salvatges és una novel·la que traspassa límits: crò-
nica d’una colla d’amics units per la dependència de les
drogues, ens situa als marges de la societat benestant, de
la llei, de la salut física i psíquica, del bé i del mal, i ens
enfronta a realitats tan dures con la sida i l’abandó de
l’esperança. Àlex Oscà, convalescent en una masia de
Malanyeu (Alt Berguedà), va confegint a partir dels seus
propis escrits i els dels seus amics el relat d’un procés que
els ha menat al consum d’heroïna, el tràfic de drogues, el
crim, la presó i el desengany.

Jordi Cussà (Berga, 1961) debuta en la novel·la amb
Cavalls salvatges. Els seus antecedents són alguns contes,
quatre llibres de poesia i una dotzena d’obres de teatre
—a més de dues novel·les més que mai no van arribar a
veure la llum per un elevat sentit de l’autocrítica. Per tant,
no és un nouvingut, però sí que és aquest últim relat el
que dóna l’autèntica mesura del seu talent. L’Àlex, des
d’una masia del Berguedà on es mig refà d’una vida cas-
tigada per l’alcohol, la coca i el cavall, ens posa davant
dels ulls la seva tragèdia i la de la seva generació. Gent

que vivia al límit, a les vores de la societat i de la llei, al caire de l’abisme. Molts hi cauen quan la sida comença a fer
estralls. Escrita amb ritme trepidant, llenguatge arriscat i una estructura comparable a les peces d’un puzzle que al
final encaixen, Cavalls salvatges és un homenatge “a les víctimes: als difunts rebels que fracassaren” i a totes les “víc-
times vives”.

paper massa ofegat, els referents propis d’unes generacions
que hagueren de beure, com tothom, de la influència espan-
yola. Mentre el país (polítics, intel·lectuals, professionals i molts
altres) treballava per normalitzar-se, els qui se sentien atrets per
músiques sorolloses i minoritàries, per l’art més trencador i, de
vegades, al límit de la legalitat, per una estètica provocativa o
per les drogues com a mitjà de transport psicosocial, havien de
ser els pioners, els primers que construïssin l’alternativa a una
oficialitat verda i poc desenvolupada, amb una presència crei-
xent, però molt lluny de la que té qualsevol cultura popular i
oficial amb un Estat reconegut al darrere.

S’havia de ser molt conseqüent per no deixar-se arrossegar
per la pressió. I, encara ara, hi ha molta gent que, malgrat

C O S E S  Q U E  H E  L L E G I T
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llòbrega. El llibre, recosit a partir de records, et fa seguir fils
difícils. Històries que no acabes de lligar però que et criden
l’atenció i t’enganxen fins que tot va consolidant la trama de
la novel·la. I, sobretot, una prosa de jocs molt personals, una
literatura que et sedueix a través d’una poètica molt senzilla. 
Cavalls salvatges és una radiografia dels intestins catalans dels
vuitanta, amb totes les seves contradiccions i al marge dels
tòpics que construïm aquells que ens ho mirem des de fora o
des del temps enllà. Una realitat que existia i passava la corti-
na, deixant cadàvers i galtes xuclades per sempre més. I, amb
tot, Cussà ens transmet les sensacions, els impulsos i les pors
de qui va viure-ho amb tota la seva innocència i culpa, accep-
tant o entomant el preu de ser salvatge. 

CUSSÀ, Jordi. Cavalls salvatges, Editorial Columna, 2000.

* Jaume Barrull Castellví (Gràcia, 1978) ha publicat El motiu original

a Proa, un recull de contes humans i urbans amb el qual va guanyar

el X Premi de Narrativa de Ficció de Sant Just Desvern. Ha publicat

diversos contes en revistes, col·labora periòdicament al suplement Lec-

tura, del diari Segre, i penja un conte cada quinze dies al web ater-

cat.net (secció “Dit a l’ull”) jaume.barrull@gmail.com.

tenir el català com a llengua pròpia, s’expressa artísticament
en espanyol perquè no es troba còmode amb la llengua que
fa servir per pensar i sentir i ordenar el món dins el seu cap.

L’any passat, vaig llegir que Jordi Cussà presentava Clara i les
ombres. El periodista citava l’autor com el primer que havia fet
un trainspotting català, parlava de Cavalls salvatges, la prime-
ra novel·la de l’autor de Berga publicada el 2000. Una obra
que parlés de drogues des de dins, en primera persona, i ho
fes en la nostra llengua? 

Després d’aconseguir-lo i llegir-lo, fins i tot vaig perdre una
estona intentant buscar una manera de contactar amb Cussà,
la novel·la m’havia agradat molt. És un llibre fet des de la
perspectiva de qui mira el propi passat i l’esprem per mostrar-
ne el sentit. Una vida al límit de la inconsciència més lúcida,
on les drogues i el món que construeixen s’explica des de
dins, des de la normalitat de qui viu la seva vida i construeix
un món a mida, una realitat personal que xoca constantment
i perd, sovint, la batalla que la societat li planteja cada dia.
Fins i tot perden les pròpies en un bany de solitud i desespe-
rança. I, malgrat tot, és molt vital, allunyada de morbositat

C O S E S  Q U E  H E  L L E G I T
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Jordi Adrià neix a la ciutat de Lleida, on es forma com a fotò-
graf en la premsa local. El 1996 se’n va a Londres per buscar
altres opcions en el món de la imatge. Estudia cinema a la
Facultat de Westminster, mentre treballa com a corresponsal

P O R T F O L I O

per als principals mitjans espanyols. Des de fa cinc anys com-
pagina el món editorial amb el món de la publicitat. “L’ambi-
ció de cadascun s’acaba quan acaben els somnis. Al final, no
sé si acaba abans la vida o els somnis”.



57

J O R D I
A D R I À

P O R T F O L I O



58

A C T I V I T A T S

PRIMER PREMI
Teresa Fernández Fuertes (Vigo)
Títol: PATERNIDAD

ACCÈSSIT ARTS DE PONENT
Lenka Vassallo (Gènova - Itàlia)
Títol: SOLITUDINE

ACCÈSSIT CERCLE DE BELLES ARTS
Josep Luque Mateu (Lleida)
Títol: RAMADERIA I PESCA

IX PREMI DE GRAVAT
CIUTAT DE LLEIDA
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