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Sóc un escriptor del segle XXI. Fa 9 anys que publico llibres de paper i 6 que faig blogs, 
que perpetro l'escriptura digital o ciberescriptura. El meu primer llibre de paper va sortir per 
Sant Jordi de l'any 2000. Vaig obrir el meu  primer blog el dia 1 de gener de l'any 2004. 
Aleshores ja tenia dos llibres publicats. Vaig decidir titular aquell primer blog de la mateixa 
manera que el meu últim llibre, Tros de Quòniam, com si es tractés de la continuació del que 
allí havia escrit. No volia que el llibre s'acabés amb la seva publicació. Aquelles vacances de 
Nadal havia descobert el món dels blogs, les seves possibilitats. De seguida vaig veure que 
es tractava d'un nou horitzó: inèdit, insòlit, inhòspit... Tot estava per fer i tot era possible. 
Aleshores la Catosfera era molt petita, incipient: quatre bloggers pioners. Ho vaig veure clar. 
Em vaig pujar al carro i vaig encertar. Si pegues el primer, pegues dos cops. Ja tenia un 
seient a la primera fila. Després va venir el boom (05-07), la moda bloguera, van aparèixer 
milers de blogs, tothom en tenia un. El soufflé ara ha baixat, perquè mantenir un blog 
requereix feina, disciplina, constància, qualitat. La gent s'ha passat al FB, que és molt més 
lleuger, o al Twitter, on només cal escriure 140 caràcters...  

El blog Tros de Quòniam va durar dos anys (04-05). L'estil  d'aquest blog era destraler, 
àcid,  polèmic,  perquè  volia  cridar  l'atenció,  perquè  sabia  que,  enmig  de  tanta  oferta 
bloguera, calia trobar la manera de destacar-se, de fer-se un nom i augmentar les visites. 
Un  blog sense  visites  és  un  blog mort.  És  com un llibre  que  ningú llegeix.  Una cosa 
tristíssima. Alhora que mantenia  TdQ, vaig crear altres blogs, experimentava, fins al punt 
que va arribar un moment que en tenia 5 o 6, entre els quals establia polèmiques. Cada 
nou blog és com un nou experiment. Aprens, depures, canvies de pell. Era un joc molt 
divertit, com els heterònims de Pessoa, però en versió digital. Quan em vaig cansar de la 
màscara TdQ, vaig plegar i vaig fer un altre pas endavant, cercant la qualitat per damunt de 
tot.  Així,  a  finals  del  2005,  va  néixer  ENTRELLUM.  Ja  fa  tres  anys  que  hi  escric. 
(Curiosament, el meu primer blog portava el títol del meu últim llibre, i ara el meu últim 
llibre porta el títol del meu blog).

Pel camí, no he renunciat pas a seguir guanyant premis literaris i a seguir publicant en 
paper. De fet, durant aquests 6 anys fent blogs, he publicat 5 llibres més. Una cosa no treu 
l'altra. El que ha succeït és que ambdues dimensions s'han entrecreuat. Una part de les 
coses escrites al blog (com ara poemes),  després s'han convertit  en poemaris que han 
acabat publicats en paper. O, per exemple, la concessió del premi Nadal Batle de la UIB em 
va permetre publicar els meus dietaris digitals dels anys 04-05-06 en un sol volum de 500 
pàgines.  Aquí  estan els  millors  posts  de  TdQ i  del  primer  any d'ENTRELLUM.  O l'any 
passat, que vaig promoure i  coordinar el  blook (blog > book)  La Catosfera Literària on 
s'apleguen 100 textos de 100 bloggers. 

Puc dir que el blog és el gresol, el laboratori, el taller on treballo els textos que potser 
després acabaran sortint en paper o no. No és imprescindible. El llibre de paper em limita 
molt. No em permet posar enllaços (només notes a peu de pàgina), imatges poques, res de 
arxius d'audio, música, vídeos, etc. Tampoc no hi caben els comentaris dels lectors. Es perd 
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la immediatesa i la frescor que et dóna el blog.  A mi, per exemple, m'agrada molt penjar 
poemes tot afegint-hi la meva pròpia recitació perquè el ciberlector pugui escoltar-lo de la 
meva veu. Comparat amb les virtualitats que em proporciona el blog, el volum de paper és 
d'una pobresa esfereïdora. Al capdavall, pensareu: l'important són les paraules, el que es 
diu, el missatge... D'acord, però cal oferir-ho amb el millor embolcall possible, i les noves 
tecnologies ens permeten fer tot això. No puc entendre que hi hagi escriptors actuals que 
renunciïn  a  aquesta plataforma tan extraordinària.  És  com voler  anar  a  peu quan tens 
avions. Són uns anacrònics, uns antediluvians, uns nostàlgics. En conec algun que encara 
escriu a la llum d'una espelma amb ploma de ganso i tinta xinesa. Aquest està ancorat, no 
al  segle  passat,  sinó  al  segle  XV.  Ell  s'ho  perd.  Al  segle  XXI  l'escriptor  ha  de  ser 
ciberescriptor. La ciberliteratura (també anomenada literatura 2.0 o digital) és el camí que 
hem de fer si volem ser llegits per les noves generacions les quals han nascut connectades 
a una pantalla. El llibre de paper i el digital conviuran molt de temps, però el futur és l'e-
book... 

L'últim llibre que he escrit, encara inèdit, és una novel·la en forma de dietari on relato el 
viatge a Rapa Nui que vaig fer aquest mes de maig. Ha estat concebut pensant en la seva 
versió e-book, és a dir, hi incloc enllaços a fotografies (més de 200 que vaig fer jo mateix a 
l'illa), entrevistes a persones, vídeos, música, etc. El lector pot llegir simplement el text o 
pot  optar  per  ampliar-lo  punxant  aquests  enllaços.  Jo  li  ofereixo  aquesta  possibilitat 
d'enriquir la lectura...

Els llibres són paquets de paper, objectes closos en si mateixos. Els publiques, poden ser 
llegits, però para de comptar. Quan els reedites, pots esmenar, treure o afegir alguna cosa, 
encara que sempre romanen en aquesta clausura, en aquesta limitació objectual. Per una 
altra part, costen diners, són cars i, per tant, poc assequibles, poc democràtics. Per això el 
llibre sempre ha estat associat a l'elitisme cultural. (¿I què fas si estan descatalogats? Els 
meus dos primers llibres ho estan. Doncs els he digitalitzat i els he penjat a la xarxa. Hi ha 
diferents maneres de fer-ho: des d'un PDF fins a plataformes com LULU o ISSUU) 

Internet trastoca la realitat del llibre convencional. Apareix aquest nou format. Un blog és 
un espai on pots escriure i autopublicar-te sense la intermediació de l'editor, amb plena 
llibertat. El lector pot accedir a la teva obra fàcilment, de franc, i pot comunicar-se amb tu 
la qual cosa enriqueix molt la teva tasca literària. Abans, si volies contactar amb l'autor d'un 
llibre, havies d'escriure una carta a l'editorial perquè la fes arribar a l'autor. Amb internet, la 
difusió de la teva obra és universal, tan sols limitada a la llengua concreta que utilitzis, tot i 
que amb els traductors on line això ja no és cap barrera. 

Las  difusió  és  una qüestió  cabdal.  Com a escriptors  que som,  volem arribar  al  màxim 
número de lectors,  volem ser llegits.  Una obra la pots presentar a un premi,  però tots 
sabem que els premis importants (= amb més dotació €) estan donats. I t'ho diu un que 
n'ha guanyat 30, de premis. També pots trucar a la porta de l'editorial... El blog t'estalvia tot 
això. El teu “premi” són els lectors, les visites. Tu ets la teva pròpia editorial. Te la jugues 
cada  dia.  T'ho  has  de  treballar.  T'has  de  fer  sol  el  màrqueting.  Quedes  fora  del  que 
s'anomena “la indústria editorial” i dels canals tradicionals de la crítica, però pots ser tu 
mateix,  fer el  teu camí,  anar creant la teva obra, un  work in progress que va creixent i 
madurant post a post... A ENTRELLUM ja porto uns 1.500 posts. A TdQ en vaig fer 700. La 
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idea és mantenir un dietari digital on poder escriure de la manera més natural possible... 

La discussió de si això que fem és o no és literatura, em sembla una discussió banal. Quan 
vam seleccionar els 100 textos de 100 bloggers per al llibre de la Catosfera literària, hi va 
haver certa polèmica tocant a això. Està clar que hi ha gent que escriu bé, que té cura de la 
llengua, i gent que no s'ho curra tant, blogs que fins i tot fan pena de veure i vergonya 
aliena. Però permeteu-me dir que alguns dels llibres que es publiquen avui en dia també 
deixen molt a desitjar, sobretot aquests xurros que cerquen la mera comercialitat, escrits 
per futbolistes o per periodistes posats a fer d'escriptor... En fi, m'estimo més no emetre 
judicis. El temps posarà a cadascú al seu lloc.

Amb la  revolució digital apareix el ciberescriptor connectat a la xarxa que perpetra una 
nova escriptura dissident amb la qual subverteix el fet literari. M'interessa subratllar aquest 
factor de la dissidència amb el qual jo, personalment, m'hi sento molt a gust. Els bloggers 
(no tots, per desgràcia) estem fora dels canals “oficials”, anem per lliure, ens escapolim del 
control polític o mediàtic (tot i que de vegades ens intentin utilitzar). En aquest sentit, som 
“sospitosos”, poc de fiar, i el que fem té poc valor, no és seriós. M'he trobat sovint aquesta 
opinió: Ah, escrius un blog? puaf, quina manera de perdre el temps, dedica't a escriure 
novel·les, llibres que valguin la pena...  És aquest menyspreu, aquesta reticència, aquesta 
incomprensió, la que demostra que potser ho estem fent bé, que la tasca dels blogs és 
important  i  rellevant  enmig  del  soroll  mediàtic  de  teles,  ràdios  i  premsa al  servei  del 
pensament únic i la consigna partidista. El blog com a plataforma individual, creadora de 
sinèrgies, de comunitats virtuals, com a font de crítica social, en la construcció col·lectiva 
del coneixement compartit, descentralitzat, desjerarquitzat...  

“En la Catosfera es fa una part essencial de la literatura del present” (Biel Mesquida)

Portem 6 anys de blogs catosfèrics i sembla que alguns encara no se n'han assabentat. 
Viuen en la inèrcia,  enquistats,  fossilitzats en les estructures periclitades del passat.  Les 
editorials malden per mantenir el seu “poder”, aquest robatori dels “drets d'autor” (90%), 
les  mafietes  dels  premis  i  les  capelletes  dels  “autors  de la  casa”,  sense oblidar  tota la 
indecència de les subvencions, el maneig del diner públic en benefici dels quatre noms de 
sempre, patums consagrades per una crítica submisa amb la connivència d'uns mitjans 
servils i polititzats... Tot plegat molt vomitiu. Davant d'aquest espectacle tan poc edificant, 
¿què ens queda? Apartar-nos-en. Primer perquè no ens volen, i segon perquè no en volem 
ser còmplices, perquè no hem nascut per a llepar culs, perquè escriure és, per damunt de 
tot, un exercici radical de llibertat. Ser escriptor (no pas escrivent) suposa assumir una sèrie 
de  riscos  que  són  incompatibles  amb  certes  pràctiques  gremials,  més  o  menys 
institucionalitzades. Es tracta de no tenir por. Es tracta de lluitar per millorar les coses. Es 
tracta de comprometre's amb el temps que t'ha tocat viure i ser capaç de fer sentir la teva 
pròpia veu, inalienable, genuïna, autèntica. Amb els blogs ho tenim més fàcil que mai. Es 
tracta de crear, d'emprar les paraules amb tota la consciència i amb tota la força, per tal 
d'assolir la bellesa i la bondat d'una obra que pugui servir per als altres, que els faci més 
lúcids, més lliures, més humans.  
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