
«Responc els comentaris»
� — Des de quan té bloc i per què

el va obrir?

— «Vaig obrir el bloc el novembre
del 2004. Els que ens dediquem a la po-
lítica tenim el deure de donar a conèi-
xer què opinem de les coses de cada
dia, com reaccionem, amb què ens
emocionem, què ens rebel·la... I això,
l’única manera de fer-ho és a través del
bloc. Així tenim l’oportunitat de fer ar-
ribar el nostre criteri i l’opinió lluny de
l’esloganisme que massa sovint domi-
na els diaris i la televisió. Cada vegada
més, els ciutadans valoren saber el per-
fil propi dels polítics.»

— Amb quina pe-

riodicitat l’actualit-

za? Quant temps hi

dedica?

— «Normalment
l’actualitzo diverses
vegades per setmana.
Intento escriure només
quan tinc alguna cosa a
dir i fugir d’escriure
perquè toca fer-ho. És
evident, però, que tam-
bé cal marcar-se una
disciplina, perquè, si no, és molt fàcil
anar-lo abandonant. No hi dedico gaire
més d’un quart d’hora o vint minuts ca-
da vegada que m’hi poso.»

— De quins temes escriu?

— «Bàsicament escric de política,
però també de llibres, muntanyes i si-
tuacions quotidianes. De vegades de
temes més concrets, immediats. Al-
tres, de temes de fons; obro reflexions
que després potser no tanco però que
en certa mesura reflecteixen una pre-
ocupació. Per mi, el bloc és un híbrid
entre un diari personal, una roda de
premsa i un índex d’idees de llibres
que mai no arribaràs a escriure.»

— Admet comentaris?

— «Sí, des del primer dia. I a més
intento respondre’ls tots o gairebé tots.

SAÜL GORDILLO

� — Des de quan té bloc i per què

el va obrir?

— «Des de l’agost del 2005. El
vaig obrir com un mitjà d’expressió de
les meves idees i reflexions sobre dife-
rents aspectes de la vida, però espe-
cialment la política. També com un
mitjà per participar en el debat polític i
social des de la xarxa.»

— Amb quina periodicitat l’ac-

tualitza? Quant temps hi dedica a

la setmana o al dia?

— «Depèn dels períodes. Sempre
que puc ho faig cada dia, però no sem-
pre és possible. Jo diria
que hi dedico una mitja-
na d’una o dues hores al
dia.»

— De quins temes

escriu? Què trobarà el

lector al seu bloc?

— «Principalment
sobre política, però tam-
bé escric d’economia,
cinema, teatre, llibres,
viatges, etcètera.»

— Admet comen-

taris dels lectors?

— «No, almenys de moment.»
— Per què? No creu que és li-

mitar una de les potencialitats dels

blocs?

— «Crec que si s’admeten comen-
taris s’ha de tenir el temps de llegir-los
i, si escau, contestar-los. Ara com ara
jo no disposo d’aquest temps. D’altra
banda, no m’agrada que es puguin fer
comentaris anònims o amb pseudò-
nim. Crec que tothom hauria de donar
la cara i signar amb el seu nom i donar
el seu bloc o correu electrònic per tal
que se li pugui contestar. Tampoc
m’agraden aquelles persones que,
quan no estan d’acord amb algú, fan
comentaris agressius o insultants. Ac-
tualment això és difícil d’evitar als
blocs. Si es poguessin superar aques-
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«Una o dues hores al dia»

Antoni Soy. Alcalde d’Argentona per ERC
http://blocs.mesvilaweb.cat/joandeserrallonga

Jaume Ciurana. Regidor de CiU de Barcelona
http://blocs.mesvilaweb.cat/jaumeciurana

tes limitacions, evidentment considero
que els comentaris als blocs poden ser
una cosa positiva i enriquidora.»

— Explica tot el que vol al seu

bloc o s’autocensura?

— «Conscientment o inconscient-
ment, crec que qualsevol persona sem-
pre s’autocensura una mica. Jo procu-
ro fer-ho al menys possible.»

— Com veu l’univers de blocs

polítics de parla catalana?

— «Hi ha blocs molt actius i molt
interessants. N’hi ha que són un punt
de referència indispensable. D’altres
l’han obert per cobrir l’expedient, per-

què els blocs s’han po-
sat de moda.»
— Si disposés de més

temps per al seu bloc,

què hi faria que ara

no pot fer?

— «Moltíssimes co-
ses, però d’entrada mi-
llorar el seu format, i
actualitzaria i millora-
ria els enllaços.»
— Recomani’m cinc

blocs d’altres polítics.

— «No és el mateix ‘al-
tres blocs polítics’ que els ‘blocs d’al-
tres polítics’. Jo prefereixo recomanar
els ‘altres blocs polítics’ que més
m’interessen, tenint en compte el
temps de què disposo per seguir-los.
Recomano Bloc sense fulls, de Saül
Gordillo (http://blocs.mesvila-
web.cat/sgordillo); el bloc Fent la viu-

viu (http://viu-viu.blogspot.com/); el
del president d’ERC, Josep-Lluís Ca-
rod-Rovira (http://www.carod.cat/
seccions/bloc/bloc.asp); el del secreta-
ri general d’ERC, Joan Puigcercós
(http://puigcercos.blocsesquer-
ra.cat/); el del portaveu del PSC, Mi-
quel Iceta (http://www.iceta.org/
blog.htm), i el del filòsof Josep Maria
Terricabras (http://www.terricabras-
filosofia.info/cat/weblog.asp).

— Quines satisfaccions n’obté?

Hi veu algun risc?

— «Home, en el cas dels blocs po-
lítics és bàsica una relació en les dues
direccions i així poder contrastar els
criteris i les idees. Des del moment que
admets comentaris, la relació es fa més
fluida i els lectors passen a formar part
del bloc. És una bona fórmula per es-
curçar la distància que massa sovint se-
para els polítics de la gent.»

— Explica tot o s’autocensura?

— «M’autocensuro. Molt poques
vegades explico coses de l’esfera pri-
vada. Però políticament també he de

fer l’esforç de no escriu-
re en calent. No puc dei-
xar de pensar que el que
pugui dir implica, en
part, la força política
que represento, i això té
servituds.»
— Com veu l’univers

de blocs polítics de

parla catalana?

— «Molt animat, tant
pels que ens dediquem
professionalment a la
política com pels que

fan servir els blocs per fer sentir la seva
veu. Els blocs fets per gabinets de
premsa no acaben de funcionar i per-
verteixen la mateixa idea de bloc. És el
cas del bloc del president Maragall.»

— Si disposés de més temps,

què hi faria que ara no pot fer?

— «Hi introduiria enllaços, imat-
ges, poliria més els textos.»

— Recomani’m cinc blocs.

— «Xavier Tomàs (http://xto-
mas.blocat.com); Carles Campuzano
(http://carlescampuzano.blogs-
pot.com); Ignasi Guardans
(http://www.guardansxeuropa.org/
blogPage.php); Jordi Xuclà
(http://www.xucla.blogspot.com/) i
Carme-Laura Gil (http://blocs.mesvi-
laweb.cat/bloc/6290).»

municació i la participació, de-
mocratitzen la xarxa. Trenquen
l’esquema clàssic dels grans mit-
jans que emeten missatges a re-
ceptors passius i, per contra, con-
fereixen al ciutadà un paper més
crític i actiu. La comunicació ha
canviat gràcies a aquests diaris
personals, que són molt fàcils
d’obrir i de manejar. En pocs mi-
nuts qualsevol persona pot dispo-
sar d’un web propi gratuït. Un ca-
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nal de comunicació originari de
la xarxa que té el primer antece-
dent als Estats Units el 1992 però
que apareix formalment el 1997.

Més de catorze milions de
persones d’arreu del món dispo-
sen de diari personal a Internet.
Cent milions de persones –una
tercera part de l’univers actiu de
la xarxa– llegeixen blocs habi-
tualment. Cada dia se n’obren
75.000 de nous al món, és a dir, un

cada segon. Diàriament, els au-
tors d’aquests diaris interactius
escriuen entre 700.000 i 1,3 mi-
lions d’articles, és a dir, 33.000
cada hora. I cada mig any es du-
plica la població blocaire, que
avui ja és 60 cops més gran que fa
tres anys.

De l’univers de blocs dels
Països Catalans no en tenim da-
des exhaustives. El febrer del
2006, el català era la segona llen-

gua del món amb més blocs, al
darrere de l’anglès, segons el Ni-
cle Weblog Census. Hi hauria
123.320 blocs en català, contra
els 83.950 en francès o els 80.509
en espanyol. Cal desconfiar ober-
tament del rigor d’aquest cens,
però és simptomàtic de l’activis-
me dels blocs en català.

El bloc és un espai a Internet
en què, com si es tractés d’un die-
tari tradicional, es van escrivint
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