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RESUMEN: Una de las manifestaciones literarias que mayor protagonismo ha adquirido durante
el último tercio del siglo xx y principios del nuevo milenio ha sido la escritura dietarística y,
posteriormente, la práctica de los blogs (con diferencias evidentes, pero con puntos de contacto
indiscutibles). En el presente artículo nos planteamos observar en qué medida el formato digital
del blog ha influido en la práctica del dietarismo catalán contemporáneo y si, por contra, los
cambios se han producido en sentido inverso, y el dietarismo ha podido condicionar la naturaleza de la blogosfera en catalán. Con este propósito estudiamos dos dietarios que mantienen
una estrecha vinculación con los blogs. Por una parte, Adrada, del poeta Jaume Subirana, que
es el resultado de una selección de las entradas del blog: Flux; y por otra, la bloguización del
clásico del dietarismo catalán: el Quadern gris, de Josep Pla, que la asociación Xarxa de Mots
puso en marcha en 2008 a través del BloQG.
Palabras clave: dietario, blog, influencia mútua, lectura.
ABSTRACT: One of most outstanding literary practices of 20th century’s last thirty years and
the beginning of the new millennium has been the writing of diaries and, later, the emergence
of blogs (evidently different, but with indisputable characteristics in common). In this article we
aim to analyze how blogs’ digital support has influenced the practice of contemporary Catalan
autobiographical literature, and consider if, instead, it is traditional autobiographical writing
which has conditioned Catalan blogosfera in any way. So, we study two diaries that have a
close relationship with blogs. On the one hand, poet Jaume Subirana’s Adrada, which is the
result of a selection of the entries of his blog Flux; and on the other, the process by which a
classic Catalan diary, Josep Pla’s Quadern gris (Grey Notebook), has been transformed into a
blog by the association Xarxa de Mots, which started this project in 2008 through the bloQG.
Key words: diary, blog, influences, reading.
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1. Introducció
En aquest estudi intentarem planejar per les valls del dietarisme i la blocosfera per
aterrar en els marges d’alguns dietaris i blocs que permeten analitzar la relació que fins
ara mantenen unes i altres formes de creació, parant esment en els canvis, superficials
o pregons, que la nova textualitat digital dels blocs ha pogut provocar en el dietarisme
català més contemporani i en les possibles interinfluències.
D’entrada, quan mirem de definir, o almenys aproximar-nos, a la natura d’aquest
nou espai digital sorgeixen alguns dubtes: són realment hipertextos els blocs? Ja sabem
que no existeix una única definició que done compte de la complexitat del fenomen
de l’hipertext. Laura Borràs (2005: 34) incideix en aquest punt i compila algunes de
les defini-cions que en els darrers anys han aportat els especialistes; si seguim la que
proposava Susana Pajares ja el 1999 (Pajares 2005: 193) podrem concloure que els
blocs que estudiarem són efectivament hipertextos: tant Flux, del poeta Jaume Subirana,
com el BloQG, que ofereix el Quadern gris de Josep Pla:
El hipertexto es una estructura de base informática para organizar información que
hace posible la conexión electrónica de unidades textuales (de diferente tamaño,
categoría y naturaleza) a través de enlaces (links) dentro de un mismo documento o
con documentos externos. Requiere la manipulación activa del lector para poder ser
leído/utilizado, además de la actividad cognitiva común a cualquier proceso de lectura.

Ara bé, dins de la classificació dels textos digitals que estableix Raine Koskimaa
(2005: 85) un i altre BloQG no entrarien ben bé en el mateix calaix, o sí però amb
matisos. Koskimaa parla de dos grans grups. Els que poden publicar-se indistintament
en format digital o en format paper. Això és: textos digitalitzats (solen ser textos antics o de difícil accés) i nous textos publicats en format digital (ella parla de textos
científics, que poden arribar a més gent penjats en Internet, i de textos d’autoedició,
per a reduir costos i també facilitar-ne la difusió). I aquells que no admeten aquesta
duplicitat de publicació: naixen en format digital. Ací tenim els textos digitals programats (o cibertextos), d’estructura hipertextual i que provoquen efectes impossibles
en l’edició impresa (per entendre’ns, poden incloure totes les funcionalitats d’un joc
d’ordinador) i els web-textos, que es publiquen en Internet i s’aprofiten de tot el que
aquest entorn ofereix (enllaços i edició continuada).
Atenent a aquesta tipologia podríem afirmar que el bloc de Subirana i, en general,
els blocs que estan actius en la xarxa són web-textos ja que, com veurem, fan servir
alguns dels recursos que permet l’entorn d’Internet, però no exploten tot el potencial
que conté el format hipertextual i és per aquest motiu que, amb lleugeres modificacions,
admeten la versió impresa. Tanmateix, el BloQG és el resultat de l’edició digital d’un
text escrit: el Quadern gris (1966), de Josep Pla. No naix en format hipertext, però
se’n serveix d’algunes de les seues característiques, com ara els links, les etiquetes
(per camps semàntics) o la inclusió de comentaris sobre la lectura. Per tant, tot i ser
un text digitalitzat està més en consonància amb les característiques del web-text.
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camí de doble direcció: de la pantalla al paper

Existeix una certa, encara que molt curta, tradició de transvasaments de la pantalla
d’ordinador al paper imprés en català. L’any 2004 Vicent Partal, director de Vilaweb,
diari digital on trobem una de les plataformes més importants de blocs en català
(<http://blocs.mesvilaweb.com>), proposà a l’escriptor Biel Mesquida el joc d’escriure
directament en la xarxa el 16 de juny de 2004 una narració del dia, que volia ser un
homenatge a la narració de Joyce protagonitzada per Leopold Bloom (el mateix 16 de
juny, però de 1904) en Ulisses; el resultat va ser el bloc de ficció Homersea (2005),
en què la mallorquina Catalina F. contava les seues aventures ordinàries. Amb aquesta
iniciativa s’inaugurava l’espai de blocs de Vilaweb i es creava el precedent, que ha
esdevingut tendència, de publicar en paper textos creats en la xarxa.
A més, el 2005, la Institució de les Lletres Catalanes organitzava unes jornades a
Sant Cugat del Vallés (que van ser retransmeses gairebé en temps real per Vilaweb) en
què es fa palés l’interés de les institucions literàries pel nou univers creatiu que s’obri
amb el ciberespai. Blocaries, dietaristes i crítics compartiren un espai que serví, en
definitiva, per a conéixer-se millor, entrar en contacte i, de retruc, insistir en allò que
una i altra forma de creació tenen en comú. S’hi establia, doncs, una continuïtat gens
gratuïta ja des del títol mateix: «El dietarisme i el nou dietarisme dels blogs»,1 en què
s’infon l’estatus de dietari al bloc, assenyalant, de bestreta, el terreny per on haurien
de transitar. Una relació gens estrident si pensem que les característiques pròpies de
l’escriptura dietarística casen en gran mesura amb les que proposa el format digital
del bloc: estructura fragmentària, acumulativa i datada (sempre en els blocs i sovint
en els dietaris); brevetat; provisionalitat; autonomia temàtica de les entrades, que solen
contenir pensament, experiències, creacions…; immediatesa o escriptura del present;
fins i tot l’acte de lectura (més lliure i fragmentari) s’avé més que el de qualsevol altre
gènere literari (novel·la o teatre) amb les noves condicions que permet l’hipertext. De
fet, no són pocs els escriptors que alternen l’escriptura en un i altre mitjà —i suposem
que s’hi deuen sentir igualment còmodes.2
El mateix any, el poeta Jaume Subirana3 decideix publicar en paper una selecció de
les entrades que anava acumulant en el seu bloc Flux (<http://jaumesubirana.blogspot.
com/>): així naix el dietari Adrada (2005). També Tina Vallés, una blocaire menys
coneguda com a escriptora, accepta la proposta de l’editora de Labreu per a traslladar
al paper part del seu bloc iniciat l’any 2004 L’aeroplà del Raval, que es publica amb
1. <http://10anys.vilaweb.com/dietaris/>.
2. Entre els quals hi ha assagistes com Enric Balaguer, Joan Garí o Toni Mollà (que han publicat
dietaris i mantenen un bloc), alguns crítics literaris i sobretot narradors; un dels pioners és Biel Mesquida
(primer amb Homersea i després amb Plagueta de Bord, des del 2004) entre molts altres com Vicent Usó
(El rastre de Clarisse, des del 2008). Darrerament molts altres escriptors s’han llançat a l’escriptura de
blocs que pretenen promocionar l’obra pròpia, de narrativa generalment, tot i que també incloguen entrades
d’una altra mena. Un exemple seria el de Gemma Lluch o el molt suggerent d’Esperança Camps, que és
estudiat en aquest mateix volum per la professora M. Àngels Francés.
3. En aquells anys, director de la Institució de les Lletres Catalanes i, doncs, organitzador de les Jornades.
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el mateix títol l’any 2006. I en aquest mateix any, segueix el costum l’autor d’un
altre dels blocs més reivindicats i llegits: Toni Ibàñez, amb Catosfera (Ciberdietaris
04 05 06), un recull de cinc-centes pàgines amb textos seleccionats dels blocs Tros de
Quòniam i Entrellum, escrits entre els anys 2004 i 2006 i ordenats cronològicament.
Ibànez (2008: 8) no dubta a situar aquesta obra antològica “dins el marc del dietarisme”
en el pròleg amb què l’encapçala.
Uns anys més tard, es publica la primera antologia de blocs en català coordinada
pel mateix Toni Ibàñez: La catosfera literària (2008). L’obra il·lustra el conservadorisme (permeteu-me el mot) que fins ara ha marcat les relacions entre el ciberespai i
la literatura catalana, ja que les mostres que ací se seleccionen responen al criteri de
literarietat més tradicional; suprimit el component hipertextual, compilen textos que
configuren una mena de gran dietari col·lectiu. L’objectiu és oferir els fragments que
més s’ajusten a la idea del dietari imprés, per tal de divulgar-los entre un públic poc
avesat a les noves tecnologies i així promoure l’obra d’aquests autors cibernautes que,
salvant alguna excepció, no són gaire coneguts per la seua faceta literària. Tal com
assenyala López Pampló (2007), encara està per vindre la vertadera revolució que ens
permeta llegir els blocs com una altra cosa i no com a posts “emmirallats en el dietari”,
que són com s’entenen, i com volen que s’entenguen, la majoria dels que ara comentem.
Una mostra més arriscada que intenta traslladar i reproduir, en la mesura del possible,
l’estructura formal i la interacció de l’hipertext la tenim en un llibre d’abril del 2010
que publica l’editorial El cep i la Nansa (la qual també es dedica a l’edició de dietaris). No és tracta, però, d’un bloc sinó d’una obra que intenta reproduir un Facebook
literari inspirat en les converses al Tuenti entre Marta del Castillo i el seu presumpte
assassí Manuel Carcaño: d’ací parteix Facebook, de Francesc Bononad. Sense entrarhi en detall, trobe que esdevé una bona mostra de la influència que la xarxa exerceix
a l’hora d’innovar, transgredir, arriscar-se i obrir camins dins la literatura en paper.
Caldria plantejar-se si el boom blocaire que es precipita especialment durant els
primers anys d’aquest segle xxi4 no ha frenat o, si més no, ha condicionat una mica
la ja de per si creixent eclosió de dietaris impresos. Pensem que la progressió en la
publicació de dietaris dins la literatura catalana augmenta significativament a partir dels
anys noranta i no deixa de créixer en la dècada següent. Podríem dir que coincideixen
en el temps una i altra forma d’expressió en primera persona.
És lícit pensar que moltes de les veus que han ressonat en l’esfera cibernauta podrien
haver-se estrenat publicant un dietari de no ser per les facilitats que proporciona la xarxa
per a escriure i ser llegit o, per contra, atenent al saturat mercat editorial, podria haver
passat que no haguérem pogut conéixer-los mai. Siga com vulga, és innegable que el
4. Només cal recordar que segons una enquesta del diari El País, Vilaweb va ser l’any 2000 la tretzena pàgina més visitada de l’Estat espanyol. Aquest fenomen repercuteix directament sobre la presència
del català en el ciberespai; segons El Butlletí de l’IEC de 2007, un estudi (<http://www.knowledgesearch.
org/census/lang.html>) realitzat pel National Institute for Technology and Liberal Education (NITLE), una
organització nord-americana de recerca tecnològica, assenyala que la llengua catalana és la segona amb més
blocs (123.320), just per darrere de l’anglès (195.8443) i per davant del francès (83.950) i de l’espanyol
(80.509), dels quasi tres milions de blocs que NITLE té indexats.
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binomi bloc-dietari ha estat fins ara profitós per a les dues parts. Per al dietarisme, els
blocs signifiquen connectar la tradició del gènere amb la novetat, el presenten com un
tipus de literatura oberta al canvi i a la renovació, en ebullició constant. La blocosfera,
altrament, augmenta el seu radi d’acció, ja que la semblança amb el dietari facilita la
incorporació al mercat editorial d’autors que es donen a conéixer en la xarxa.
Així doncs, i arribats a aquest punt, podem afirmar que a hores d’ara la influència dels blocs sobre els dietaris no va més enllà d’alguns símptomes superficials en
l’escriptura de dietaris. Un dels més evidents és la datació inversa que trobem per
exemple en Suomenlinna, de l’any 2000 (tres abans de començar a escriure el seu
bloc), on Subirana fa una selecció de les notes del seu diari dels darrers quinze anys
i decideix reproduir l’ordre cronològic propi dels blocs (de l’entrada més recent a la
més antiga) en comptes de la tradicional en els textos impresos.5 Aquesta ordenació
es manté en el segon dietari esmentat (Adrada) i, lògicament, és l’habitual en les
edicions impreses d’altres blocs (Ciberdietaris), però no transcendeix la pura anècdota
entre els dietaristes actuals.
És més, comparant la versió digital del bloc Flux amb la tria que publica en paper
amb el nom d’Adrada no hem trobat diferències rellevants que permeten inferir alguna
conclusió. Simplement, es constata que incorpora nous textos originals i modifica algunes
de les entrades del bloc —bé ampliant-les, bé modificant-ne la redacció. En la majoria
de vegades, però, els canvis no són significatius, només en una entrada observem certa
reserva a deixar per escrit sobre el paper els noms d’alguns “articulistes nostrats” que
reprova (“les coses clares”), mentre que sí els podem llegir en la pantalla: la ràpida
desaparició del contingut dels posts en primera plana (malgrat que puguem trobar-los
a través dels enllaços al calendari), que s’esvaeixen engolits per les noves anotacions,
podrien justificar aquesta decisió. No hem d’oblidar tampoc que la immediatesa del
bloc (escrit en calent) es perd en aquest procés de tria per a la publicació en paper.
Així mateix, en el dietari agrupa les entrades per mesos i així parla d’“octubres” o
“novembres” (pràctica habitual, sobretot amb les estacions, en altres dietaris com Música
de cambra, d’Olga Xirinacs; El cingle verd, de Josep Piera, o el seu mateix Suomenlinna), però el que pot cridar més l’atenció són algunes incongruències cronològiques: hi
ha entrades que en Flux apareixen amb data de novembre (dia 2) de 2003 («Canelons
i lluç bullit») i en el dietari arreplega en els “Octubres”, per exemple. És evident que
no li interessa conservar la temporalitat i, en conseqüència, l’arrelament al present del
bloc es difumina en l’edició impresa, on les entrades adopten un caràcter atemporal.
Quant a les diferències d’estil, no són rellevants, ja que el suport en aquest cas
no modifica substancialment el resultat literari. I pel que fa a la lectura, es perden,
com ve sent habitual, els enllaços visuals i sonors inclosos en els posts, a més dels
que conté la pàgina web (a d’altres que recomana visitar) i desapareix la simultaneïtat
entre escriptura i lectura del post.

5. Segons ell “així és com veu el viscut quan se’l mira des de la seva fortalesa a mitges, i així gosa
pensar que potser no haurà escrit només per a ell” (Subirana 2000: 12).
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3. Noves

lectures del

Quadern

gris: del paper a la pantalla

Ara bé, en el trajecte invers (aquell que va del paper a la pantalla), sí que s’hi
produeixen unes transformacions molt més cridaneres i profundes referides bàsicament
a l’acte de lectura. Compartim amb Oriol Izquierdo (2005) la inquietud sobre si la
pantalla, com a suport de lectura, generarà unes actituds i aptituds capaces de modificar
l’activitat de la lectura, però confiem —i creiem— que els diferents suports i mitjans
es complementen i reforcen mútuament. Aquesta és la tesi que celebra Biel Mesquida
(2008) quan afirma (referint-se als blocs) que l’escriptura digital “produeix llibertats de
lectura i de resposta” i és també la que es desprén de la nova lectura, o la relectura, del
Quadern gris, l’obra canònica i model indiscutible del dietarisme català contemporani,
a partir del BloQG (<http://elquaderngris.cat/blog/>), que l’associació Xarxa de Mots
va posar en marxa amb Ramon Torrents al capdavant i que recentment té continuïtat
amb el projecte d’un nou bloc planià anomenat «Quadern de notes vistes», en què
presenten una selecció de fragments de l’obra de Josep Pla.
Per a qui no el conega, el BlocQG va nàixer el 8 de març del 2008 amb el propòsit d’anar publicant les anotacions del Quadern gris els dies corresponents amb una
distància de noranta anys (l’original començava el 8 de març de 1918 i es cloïa el 15
de novembre de 1919); convertint en bloc un clàssic del dietarisme, bloquitzant-lo.6
Així doncs, aquesta publicació periòdica, en temps diferit, s’escapa de la simple
digitalització de textos i va una mica més enllà provocant una lectura falsament simultània, però que funciona entre el públic nou —joves o no—, aquell que mai no
havia llegit l’obra magna de Pla; tot i que esdevé falsa però molt suggerent entre els
coneixedors de l’univers planià. Permet una opció de lectura impossible i inimaginable
en el moment de la publicació impresa: poder llegir fragmentàriament el diari, seguint la
cronologia de la redacció, cada entrada independentment, com si fos realment una obra
en marxa, viva, que creix al compàs dels dies: aquesta fragmentació crea una sensació
de major complicitat envers la gestació de l’obra i també, per què no, envers l’autor.
El nou ritual incita (si es respecta i se segueix els dies de la publicació) a una
lectura pausada (que sembla contradir-se amb el ritme de lectura actual: entretallat,
fugaç, sobretot en el món d’Internet), que permet assaborir-ne cada text i predisposa
a la reflexió, com demostra l’èxit rotund d’aquest bloc i l’allau de comentaris que va
provocar només obrir-se. Com molts lectors admeten, Pla en píndoles és un al·licient
per a la lectura, malgrat l’extensió de les entrades del dietari (contràries a les característiques habituals dels posts);7 ara el lector no ha d’enfrontar-se amb l’extensíssima
obra del grafòman de Palafrugell8 sinó que té l’opció d’anar coneixent-lo i degustant-lo
6. Aquesta iniciativa també s’ha dut a terme amb altres clàssics del gènere, com ara el Diary de Samuel Pepys (en <http://www.pepysdiary.com/archive/>), que es pot consultar des de l’1 de gener de 2003.
7. frikosal escrigué: 9 març 2008 a les 22.54 “Jove Sr. Pla, Voldria felicitar-lo pel seu nou blog. Sembla que se li dona be [sic], però voldria aconsellar-li que procuri posar alguns enllaços, que no deixi de
contestar als comentaris i que no s’extengui tant, ja se sap que avui en dia la gent fuig dels textes llargs”.
8. Només el dietari té al voltant de 800 pàgines i l’Obra Completa arriba als 46 volums, amb una
mitjana de 600 pàgines per títol: gairebé 30.000 pàgines.
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més a poc a poc, en dosis reduïdes però constants: aquesta regulació pot ser un antídot
contra els baixos índexs de lectura en general, o si més no un estímul per a guanyar
adeptes entre els més joves, principals connectats.
La conversió en hipertext i els recursos que sap utilitzar d’aquest nou mitjà tècnic
repercuteixen en la recepció i la lectura de l’obra. Potser els més llampants (i decisius)
són els nous itineraris de lectura i el fòrum que ocasiona la interacció.
Com és sabut, l’obra en el ciberespai passa a tenir una autoria múltiple, ja que
sobre el text original de Pla actua l’editor del bloc que és l’encarregat d’afegir notes
a peu de pàgina,9 i d’incloure encertadament en aquest cas (sense carregar en excés
la pàgina d’informacions secundàries) enllaços visuals, sonors i textuals de tota mena
que multipliquen exponencialment els itineraris de lectura i reforcen o complementen
els sentits que se n’infereixen.
En el BloQG no s’abusa de les anotacions crítiques, tot i que n’hi ha,10 ni dels
links de marcat caràcter didàctic (diccionaris o enciclopèdies). Incorpora en ocasions
altres textos de Josep Pla11 i fins i tot relaciona entrades dins del dietari facilitant la
lectura crítica;12 així com també remet a textos d’altres autors, la majoria esmentats per
Pla —i d’altres incorporats per l’editor. Aquests darrers enllaços propicien la lectura
comparativa de textos que poden apuntar influències, homenatges o simple contemporaneïtat amb Josep Pla; en part, poden oferir el seu bagatge lector.13
S’estableix així una teranyina de relacions significatives que enriqueixen els textos
i provoquen una lectura que creix per acumulació i resulta de la curiositat del lector
per entrar o no en cadascun dels enllaços proposats pel gestor del text digital. Una
lectura més completa que explicita la intertextualitat inherent a la literatura i, molt
especialment, al dietarisme14 i n’incorpora de nova a partir dels links de l’editor de
l’hipertext. Eixampla, doncs, el text original amb d’altres afavorint així una major
contextualització i un coneixement global, relacionat, que és el que garanteix l’aprenentatge. D’aquesta manera, una lectura que estava restringida als especialistes i als
grans coneixedors de l’obra de Pla (capaços d’interconnectar textos del mateix autor
i d’altres escriptors coetanis o no) es posa a l’abast del públic en general, difonent,
doncs, un saber fins ara restringit.

9. Com la del 4-01-1919, a propòsit de Josep Ferrer (<http://elquaderngris.cat/blog/?m=200901&paged=6>).
10. A propòsit d’alguna frase (29-04-1918) o d’algun mot (23-05-1919).
11. Per exemple, en l’entrada del 17 de maig de 1918, celebra el suculent sopar de sardines, que remeten
a d’altres textos sobre aquesta mateixa temàtica inclosos a El que hem menjat i Notes disperses. També fa
el mateix amb alguns poemes de Josep Pla (6-04-1919).
12. L’autoretrat del 29 d’abril de 1919 remet a una entrada anterior, del 7 de juny de 1918. També s’hi
creuen les referències a Josep Ferrer (19-04-1919, 4-01-1919).
13. Entre altres: Verdaguer (15-03-1018); Josep Carner (19-03-1919); López-Picó (30-04-1919).
14. Com ja hem estudiat (Esteve 2010), els dietaris representen a la perfecció un tipus de literatura endogàmica, que naix de la mateixa literatura i esdevé la literatura de la literatura, per excel·lència; el bagatge de
lectures que el dietarista revela i certifica en aquestes obres estableix necessàriament uns lligams, ja siguen
més explícits (intertextualitat), ja siguen més suggerits (hipertextualitat), amb els altres textos convocats
per l’autor. És una parada obligatòria dins el dietarisme català contemporani de l’últim terç del segle passat.
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El nou format del bloc permet també una lectura temàtica (selectiva) gràcies a les
diverses etiquetes que l’editor ha adjudicat a cadascuna de les entrades: “Josep Pla”,
“paisatge”, “clima i meteorologia”, “societat”…, la qual cosa redunda en el millor coneixement de l’obra planiana i ofereix una altra possibilitat d’elecció.
Altrament, el caràcter interactiu, com és sabut, democratitza la crítica. El lector
s’acara amb el text de manera autònoma i n’opina amb llibertat total, esvaint qualsevol
principi d’autoritat; és la llibertat de resposta que exaltava Biel Mesquida.
En el cas del BloQG, molts dels lectors esdevenen autoritats reconegudes per altres
lectors en aquest improvisat club de lectura virtual i fins i tot alguns proposen editar
una selecció dels millors comentaris crítics que s’han generat al voltant de les entrades
digitals. Però el diàleg no solament es produeix entre els lectors sinó que, desafiant
les lleis físiques del temps i l’espai, molts internautes s’adrecen a Pla (com si fos un
internauta més) per comentar-li la nostra actualitat o per corroborar que els mals que
denunciava l’autor encara s’hi poden reconéixer en la societat actual. És així que aquest
bloc modifica, actualitza, amplia i divulga la lectura del Quadern gris.
Desperta la curiositat literària (escriptora i lectora), convida a la reflexió sobre el
món i la societat en què Pla va viure i, per contrast, retrata també la nostra; a més
de provocar comentaris metaliteraris, tan comuns dels dietaris: la literatura de Pla, la
literatura que Pla comenta, generen la dialèctica o discussió literària sobre altres títols
i altres autors de l’època i de més actuals. De fet, aquesta és una iniciativa d’èxit
que molts reivindiquen aplicar a d’altres obres catalanes de tots els temps. Internet
és el nou espai perquè la literatura catalana es faça visible i arribe on abans era molt
complicat que hi arribés.
4. A

tall de conclusions

Comptat i debatut, podem afirmar que fins ara, el format digital dels blocs no ha
modificat significativament l’escriptura de dietaris (si no és de manera molt puntual);
ans al contrari, sembla que la tradició, l’auge i el prestigi que està aconseguint en les
darreres dècades el dietarisme català ha estat un condicionant perquè els blocs s’hi
senten pròxims i, en termes generals, no es distancien en excés dels seus germans de
paper, com hem vist amb l’exemple de Flux, de Jaume Subirana. Potser aquesta sintonia (o relació de conveniència), acceptada des del mercat editorial i les institucions
literàries, ha frenat l’aparició d’una altra mena de blocs en els quals l’exploració dels
recursos tecnològics que ofereix l’hipertext limitara aquest lligam.
Altrament, aquest recorregut de doble direcció esdevé molt més fructífer si ens
movem de l’espai literari al ciberespai. El BloQG ha estat un clar exemple de com
el format de l’hipertext pot potenciar la lectura d’un text literari imprés. Els efectes
més importants d’aquesta aportació, com hem vist, atenyen l’acte de lectura, ja que
els enllaços, a banda d’evidenciar i subratllar un tret essencial dels dietaris (i de la
literatura en general) com és la intertextualitat, doten qualsevol text d’interacció i així
el lector passa a ser creador dels seus itineraris de lectura. La dosificació dels posts
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obliga a una lectura fragmentària que, malgrat l’extensió, esdevé més fàcil i gratificant
per al lector acostumat a la brevetat del vagareig internauta. I és la llibertat, el desig,
la curiositat allò que impel·leix a la lectura i en dirigeix el rumb; hom pot perdre’s
embriagat per l’atracció que exerceixen els nous textos a què arriba o decidir surar en
la superfície. El lector pot dir la seua i dialogar amb una comunitat virtual amb qui
compartir la riquesa dels textos.
Com es pot inferir, el ciberespai juga a favor de la literatura. Així doncs, mentre
l’augurada revolució arriba, aprofitem per gaudir d’aquesta pròspera comunió entre el
dietarisme i la catosfera dels blocs.
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