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preEdició (www.preedicio.com)
és un web dedicat a la
tipografia, la composició del
text i les eines digitals
d’escriptura.
Vegeu també el podcast de
Pere Farrando: Escriure amb
un Mac (iTunes: bit.ly/IJcBhD;
Vimeo: vimeo.com/channels/
287487)

Enmig d’un oceà de comentaris de vida
efímera i alguna perla escadussera —que
això són els continguts dels blogs—, el
dia que menys ho esperes et cau a les
mans una reflexió valuosa. Aquest dia,
feu-me cas, deseu la pàgina com a PDF i
llegiu l’article com uns senyors, en forma
impresa.
És el que recomano de fer amb
l’article de Paul Ford «As we may type»
(www.technologyreview.com/review/
520246/as-we-may-type), publicat al web
Technology Review del Massachusetts
Institute of Technology (recomanat
a Twitter per Carles Bellver, professor a
la Universitat Jaume I). Ford repassa tres
eines d’escriptura a internet que representen tres «entorns», en el sentit de
contextos que responen a necessitats
i expectatives diferents: Fargo (fargo.io),
Editorially (editorially.com) i Medium
(medium.com).
El panorama que es dibuixa a partir
d’aquestes tres plataformes d’escriptura
és com un més enllà de l’escriptura
actual en blogs que comença a treure el
cap en el present. Fargo representa una
escriptura planificada; Editorially, l’escriptura co�aborativa; Medium, l’autoria
oberta a la revisió. Ford acaba recordant
figures emblemàtiques de la història de
la informàtica (vegeu-ne les imatges a la
pàgina següent), personatges moguts per
un ideal de comunicació i co�aboració
telemàtiques en temps real, un dels

La utopia es
pot escriure,
però a alguns
no els agrada
com s’està
escrivint. A
Ted Nelson li
falta hipertext.
quals, Ted Nelson. Diu Ford que el va
anar a escoltar en una conferència a
Nova York, i explica: «It was a melancholy
reflection upon the failure to realize the
humanist ideal of computing» (Va ser
una reflexió melancòlica sobre la incapacitat d’albirar l’ideal humanista de la
informàtica).
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La complanta de Nelson va ser llarga,
segons Ford. En un moment donat, el
visionari i creador del projecte Xanadu
(www.xanadu.com) es va expressar negativament en relació amb tres eines d’ús
massiu en l’escriptura d’avui. En boca de
Ford: «He loathes the now-dominant
formats—HTML, PDF, and Microsoft
Word—for aiming so low» (Menysprea
els formats actuals dominants —HTML,
PDF i Microsoft Word— per aspirar a tan
poca cosa). No tenim el context de les
tals paraules, solament les vagues referències transmeses per Paul Ford. I no
crec que la reflexió de Nelson fos precipitada. Tanmateix…
No em posaré ara a lloar una eina que
em fa tan poca gràcia com Word, però
res tampoc m’impedirà de dir que al
capdavall és una eina potent en mans de
gairebé tota la humanitat. Quant als dos
formats de publicació de continguts, la
seva vàlua queda fora de dubte per molt
que desagradin a una figura de la talla de
Ted Nelson: l’HTML és escriptura etiquetada, i per tant estructurada; el format

A l’esquerra, Dave Winer, conegut pel programa ThinkTank (1983),
que sorgí de la seva investigació en el terreny del text esquemàtic
(outline). Al mig, Douglas Engelbart, que va tenir un paper important
en l’inici de l’hipertext, així com en altres camps de la informàtica.
A la dreta, Ted Nelson, creador dels termes hipertext i hipermèdia i
del projecte Xanadu, una mena de macroxarxa de continguts interenllaçats. Les tres imatges tenen llicència Creative Commons i són
obtingudes de les pàgines dels tres personatges a la Viquipèdia en
anglès (www.wikipedia.org).

PDF, per la seva banda, té la mateixa
importància que durant cinc segles i mig
ha tingut la impremta.
Així doncs, que la decepció de Ted
Nelson no ens dissuadeixi d’escriure amb
les eines actuals. Ara mateix podria
esmentar una dotzena de programes de
text que no són Microsoft Word i que
cobreixen nombrosos i variats tipus
d’escriptura. I treure PDFs ben compostos és un gran plaer, com també ho és
escriure a internet.
Annex. Programes d’escriptura en Mac.
Ulysses III (www.ulyssesapp.com),
Scrivener (www.literatureandlatte.com/
scrivener.php), Pages (www.apple.com/
mac/pages), NeoOffice (www.neooffice.
org/neojava/en/index.php), Nisus Writer
(www.nisus.com), Mellel (www.redlers.
com/mellel.html), Multimarkdown
Composer (multimarkdown.com), Byword
(bywordapp.com), Mou (mouapp.com),
Texts (www.texts.io), LightPaper
(clockworkengine.com/lightpaper-mac),
iA Writer (www.iawriter.com/mac).

