
V ilaWeb – Diari Electrònic Inde-
pendent és un gran diari digital
alternatiu, per bé que no és so-

lament això; és molt més, ja que des
de VilaWeb trobes enllaços a tot i per
a tot, i se us obre un món de possibi-
litats a través de les quals arribar a la
informació que hi ha penjada a la
xarxa. VilaWeb és el gran portal dels
Països Catalans que ens presenta una
nova forma de periodisme que, sens
dubte, no ha passat desapercebuda ni
dins els mateixos Països Catalans
–com ho demostra el seu lideratge,
pels més d’un milió d’usuaris men-
suals que accedeixen a les seves pà-
gines– ni a fora. Aquesta nova forma
de periodisme es basa a posar, per da-
munt de tot, la informació a l’abast
de qui la vol tenir, una informació,
però, que neix als Països Catalans i
els té com a base informativa. 

La iniciativa empresa per Vicent Par-
tal, Assumpció Maresma i Joan Subirats
nasqué precisament amb la voluntat
ferma d’ésser un directori de recursos
especialitzats en el domini lingüístic
català quan tot això de la informació
digital era encara a les beceroles; par-

lem del 14 de juny de 1995. Llavors
el nom que van utilitzar fou La Info-
pista, i no fou fins al maig de 1996
que canviarien aquest nom pel de Vi-
laWeb –d’aquí els deu anys que ara
celebren. La feina feta durant tot
aquest temps, però, podríem dir que
ha progressat al costat dels avenços in-
formàtics; l’esforç que hi han dedicat
ha fructificat amb èxit, i actualment
VilaWeb és un portal carregat d’in-
formació de tota mena i que de ben
segur continuarà creixent. 

Així, avui des d’aquesta adreça
<www.vilaweb.cat> se us brinden les
notícies de més rabiosa actualitat, al
costat d’altres notícies o informació
rellevant sobre el tema en qüestió, a
l’abast a través de diferents nexes, per
tal que la informació no sigui cap
trava per a qui la cerca. D’aquí també
l’apartat Última hora i els enllaços a
les notícies que ofereixen altres mit-
jans, com EuropaPress, El Punt, El 9
Esportiu, Barcelona Chronicle, Presèn-
cia, la BBC, El País, New York Times,
Al Jazeera i tants d’altres periòdics na-
cionals o internacionals, al buidatge

dels quals, dividit per seccions, es pot
accedir a través de l’apartat La premsa.
Encara, en aquesta voluntat de tenir el
lector convenientment informat, tro-
bem un apartat de notícies destaca-
des dins Especials. 

A part, hi trobem les notícies de les
edicions de VilaWeb locals, edicions
que van créixer i que sobretot es van
fer expansives entre els anys 1997 i
2003, quan es van obrir més de cent
edicions locals del diari, edicions que
fins i tot avui en dia arriben a llocs de
l’estranger com Austràlia, els Emirats
Àrabs, Euskal Herria, Mèxic, Nova York
o la República Dominicana. 

És d’agrair la possibilitat de con-
sultar-hi notícies antigues, no sola-
ment de VilaWeb sinó de El Punt i
d’EuropaPress, i consultar els blogs
de MésVilaweb; evidentment, com
tot mitjà de comunicació virtual que
s’hi presti, té la seva enquesta vir-
tual; a més, us ofe reix la possibilitat
de participar en fòrums i xats (a tra-
vés d’una pàgina xatera, en aquest
últim cas, en la qual podeu trobar el
Cafè clàssic i la sala del cafè de Vi-
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laWeb entre altres canals més espe-
cífics per a xatejar). 

També, és clar, hi trobem un apar-
tat dedicat a fer-hi constar l’opinió del
director del portal: Vicent Partal, Mail
obert, a través del qual, en un mis-
satge concís i clar, sovint Partal ens fa
tocar de peus a terra i, fent-nos obrir
bé els ulls, ens fa adonar de les bar-
baritats que ens envolten i que, de ve-
gades, permetem que ens envoltin.
Anteriorment hi havia l’Editorial
(aquesta amb una denominació més
genèrica), però sembla que al final
s’ha apostat per una opinió més sub-
jectiva i personal del director. 

Tanmateix, l’obra de Partal, Ma-
resma & Associats no s’acaba pas aquí,
vist que us ofereix una gran quantitat
de recursos, com crear el vostre propi
blog, una adreça de correu electrònic
i un traductor (serveis que es gestionen
a través de MésVilaWeb) i, encara més
enllà, el cercador <www.nosaltres.cat>
(una de les comunitats internàutiques
més vives i actives d’Europa, que conté
més de 30.000 enllaços i totes les no-
tícies de VilaWeb i Europa Press en ca-
talà) i els canals temàtics Cap de
7mana (molt verbivorià i molt vàlid
com a passatemps, que promociona la
creativitat i l’enginy en llengua cata-
lana), Lletres (al voltant, sobretot, de la
literatura catalana, encara que també
pugui contenir flaixos d’altres literatu-
res o cultures), Tecnologia i ciència
(amb les notícies sobre els avenços
més recents), Campus (que recull les
notícies de les universitats dels Països
Catalans), Solidaritat (sobre les notí-

cies al voltant de la població més po-
bra i necessitada del món, amb en-
llaços a algunes oenagés), Oratge
(amb la informació meteorològica en
col·laboració amb Repsol Ypf), Diari
de l’escola (amb notícies adreçades
als escolars, en col·laboració amb
edu365.com, per la qual cosa s’hi in-
clouen també materials didàctics) i Les
Finances.info (amb les notícies borsà-
ries i l’estat actual de la borsa). 

I no pot pas faltar remarcar altres
serveis, com el de la Biblioteca –a tra-
vés de la qual promocionen un llibre
diferent cada setmana i ofereixen in-
formació general sobre literatura cata-
lana i literatura en altres llengües– i el
de wab-PDA. A més, per tal de cele-
brar els deu anys que van editar digi-
talment The Spirit of Catalonia de Jo-
sep Trueta, continuant una línia –que
anteriorment els havia portat a penjar
a la xarxa Les mil i una nits en la ver-
sió de Proa, durant les mil i una nits
que precediren el canvi de mil·lenni,
o a publicar en paper el blog que Biel
Mesquida va escriure en commemo-
ració dels cent anys del Bloomsday–
que, tot i que de moment no ha anat
més enllà, esperem que hi vagi. 

En definitiva, VilaWeb és un diari
electrònic, com deia a l’inici, i molt
més encara: és l’univers català de les
possibilitats informàtiques aplicades
a la comunicació. La ingent tasca duta
a terme per a aconseguir-ho es mos-
tra –i ha quedat reconeguda d’aquesta
manera– a través dels nombrosíssims
premis que ha rebut, com, dins l’any
2000, els premis Ciutat de Barcelona

de Periodisme i el primer Premi Na-
cional d’Internet i, en el 2004, el Pre -
mi Nacional de Periodisme. Esperem
que siguin encara moltes més les men-
cions a rebre, ja que és molt el camí
que han de recórrer i les possibilitats
que de ben segur han d’explorar i ens
han d’aportar. 

Evidentment, un portal d’aquestes
característiques requereix una actua-
lització ingent que, de vegades, no
acaba d’aconseguir-se, no en l’apartat
principal de notícies, però sí en altres
racons més amagats del portal, com
seria en l’apartat dels escriptors que
s’inclouen en els recursos literaris o en
el mateix mapa del seu portal. La seva
voluntat primordial de mantenir el lec-
tor informat de la forma més actualit-
zada fa que potser es descuidin algu-
nes altres actualitzacions. 

Cal felicitar-los perquè es mante-
nen en la línia original, en la de l’au-
topista de la comunicació catalana,
sense pervertir-se. Aquesta fidelitat al
país i a la llengua, fins i tot en els anun-
cis, els honora de debò, malgrat haver-
hi criteris, com els que es troben en
<http://compteambvilaweb.blogspot.
com/>, que es puguin oposar en alguna
cosa al que Vicent Partal ens ofereix. 

A part, doncs, algunes dissencions,
cal valorar objectivament tots els avan-
tatges que VilaWeb suposa per al país,
mirat no sols com a revulsiu infor-
matiu sinó també com a dinamitzador
interactiu i totalment innovador de la
xarxa catalana i en català, i de retop
obrint finestres també molt més enllà
dels nostres àmbits. u
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És el primer llibre que publiquem Llengua Nacional. Es
tracta d’una paràfrasi magnificada del text bíblic, escrita
amb una prosa riquíssima i exuberant, amb nombrosos
fragments assonantats, que es pot considerar una obra
singular i excepcional, que no deixarà de sorprendre i

d’entusiasmar el lector.

AQUEST LLIBRE EL PODEU TROBAR, PEL PREU DE 12 EUROS, A:

— Centre Sant Pere Apòstol, tots els dies de 18 h a 21 h (C. Sant
Pere més Alt, 25 –Barcelona–. Pregunteu pel senyor Rafael)

— Llibreria ONA (Gran Via, 654 –Barcelona–)

— Grup del Llibre (C. Canuda, 6, Ateneu Barcelonès –Barcelona–)

— Llibreria Catalònia (Rda. St. Pere, 3 –Barcelona–)
— El podeu demanar per c/e o per telèfon a Llengua Nacional, donant la vos-

tra adreça postal, i us l’enviarem pel preu de 13 euros.


