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D’artística a pràctica;
de colors llampants
a tons més suaus,
del caos a la pulcri-
tud. D’ençà que la

world wide web es va fer pública i
gratuïta, ara fa dues dècades, les pà-
gines de la xarxa han canviat moltís-
sim. Ho saben bé els internautes ve-
terans, els professionals del disseny
i l’estructura web i els que han guar-
dat a l’ordinador relíquies web dels
anys 90.

L’enginyer de telecomunicacions
i fundador de l’empresa de disseny i
serveis web Pimpampum, Daniel Ju-
lià, resumeix aquest progrés: “S’ha
anatveientl’evoluciód’unacosamolt
decorativa a una cosa molt més fun-
cional”.Ladissenyadorawebiprofes-
sora Anna Fuster explica que s’ha
passat d’unes webs “fetes a mà”, fle-
xibles i originals, a unes altres en què
tot està més pautat i organitzat i on
el disseny està eclipsat pel contingut.

Colors llampants i caos
Les primeres webs no tenien esque-
mes predefinits, els menús de nave-
gació eren lliures i fins i tot no es
mantenien d’una pàgina a una altra

de la mateixa web. “No sabies per
on havies de navegar, no hi ha-
via cap mena de coherència”,
destaca Julià.

Les lletres, el fons, els dife-
rents quadres… tot era de co-
lors, simplement “perquè es
podia”, assenyala Fuster,
que afegeix que els inter-

nautes aprofitaven l’ocasió i
plasmaven a la web tots els colors

que no posaven al paper perquè era
car. Els tons vius i fosforescents do-
minaven, i encara ara es poden apre-
ciar en llocs com ara el que està con-
siderat el primer blog personal en

català, El Forat, de Sergi Llorens,
encara accessible.

A més d’aquestes caracte-
rístiques, Fuster destaca les
imatges animades, les metà-

Internet també
es vesteix
a la moda
Les webs que vagin a la moda seran
les que es vegin bé en mòbils i tauletes.
El disseny serà senzill, amb botons i
tipografies més grans, i els portals
estaran preparats per navegar en
horitzontal i de manera tàctil
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Més de 361 bilions
de webs arxivades

fores –com ara un sobre o una bús-
tia per al correu de contacte, una lli-
breta per al text– i el collage com al-
tres trets d’aquests inicis. Les webs
eren fàcilment editables i la fascina-
ció per les novetats feia que s’apro-
fitessin totes. “La gent no buscava
coses útils, sinó el plaer de navegar”,
recalca Fuster.

Modes: relleus i difuminats
En els últims anys, les webs han anat
incorporant més elements, com ara
vídeos, àudios i gràfics interactius.
I han canviat també la fesomia per
adaptar-se a l’usuari. Per exemple,
amb l’auge de les xarxes socials, han
incorporat icones de Twitter, Face-
book i d’altres.

Però no les ha condicionat no-
més l’evolució tecnològica i de
l’ús. També hi ha hagut mo-
des. Fuster destaca l’ob-
sessió per posar vores a
tots els quadres, pels re-
lleus, pels difuminats i
pels reflexos.

Més enllà d’aques-
tes tendències, Fus-
ter i Julià apunten
dos factors que també
són importants: d’una
banda, la separació del
disseny i el contingut,
que ha comportat l’ús de
plantilles i que les webs
s’assemblin més; i, de l’altra,
el Flash, un software d’Adobe
per fer animacions. A més, explica

Julià, “s’han anat acordant una sèrie
de convencions”. Són, per exemple,
la capçalera, el menú de navegació, el
peu de pàgina o algunes icones. En
definitiva, un nou ordre davant webs
esbojarrades. Algunes d’aquestes
convencions es recullen en llibres
d’estil web, uns documents de què
disposen algunes administracions i
empreses perquè les seves webs cor-
poratives mantinguin sempre un
mateix estil.

Més decoratiu que funcional
El Flash encara forma part de l’eta-
pa de rauxa. Fuster en situa l’esclat
en una època d’eufòria com van ser
els anys de la bombolla de les punt-

com, quan s’invertia molt en pàgi-
nes web i el dissenyador es

podia lluir. Reconeix que
la seva finalitat era de-

corativa i no funcio-
nal, i moltes webs te-

nien introduccions
fetes d’aquesta
manera només
per la seva espec-
tacularitat, mal-
grat que trigaven
a carregar-se. Pe-
rò aquesta tecno-

logia ha anat a la
baixa des del 2010,

quan Steve Jobs va
dir que no era apropia-

da per a mòbils i tauletes.
Les webs han perdut els

colors de fons, s’han emblan-

quit, i han guanyat llegibilitat, ja que
els textos no són tan compactes ni
l’espai de la pantalla està tan ple
com abans.

Més fonts, més dispositius
També s’ha guanyat en tipus de
fonts, com explica la dissenyadora:
“La gent no n’és conscient però to-
ta la vida, fins fa dos o tres anys, ha-
víem estat veient les webs amb
Verdana, Arial, Times o Georgia”.
Ara podem tenir un ventall molt
més ampli. I també ha canviat la fe-
somia de les webs Google, el fet que
es dissenyin de manera que puguin
ser trobades en aquest cercador.
Fuster explica que hi ha webs expe-
rimentals i creatives que conviuen
amb d’altres més enfocades al que
és pràctic –la majoria–. I també
trobem moltes webs antiquades.

Algunes de les tendències avui,
segons aquests professionals, són la
senzillesa, les pàgines llargues i amb
elements que ocupen tota la panta-
lla i els slides, és a dir, les presentaci-
ons de fotografies i continguts en
moviment. El futur, segons molts
experts, serà mòbil. I les webs que
vagin a la moda seran les que es ve-
gin bé en mòbils i tauletes, senzilles,
amb botons i tipografies més grans,
webs preparades per navegar en ho-
ritzontal i de manera tàctil. Haurem
passat de la rauxa al seny i de la fun-
cionalitat a webs que ja no seran a
mida dels ordinadors, sinó de totes
les pantalles.e

01. Google l’any
1998 i
actualment.
02. L’IMDb
l’any 1996 i
avui dia.
03. La versió
digital de The
New York
Times el 1996 i
actualment.
04. L’aspecte
del portal de
Yahoo! el 1996 i
avui dia. ARA
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La curiositat per saber com
eren les webs abans es pot sa-
tisfer. Ens hi ajuda una eina
anomenada Wayback Machi-
ne i que és precisament això,
una màquina del temps web.
L’eina forma part d’Internet
Archive, una organització sen-
se ànim de lucre que es dedica
a construir una mena de bibli-
oteca digital de webs. Fundada
el 1996 a San Francisco, l’orga-
nització posa a l’abast dels in-
ternautes bona part de la his-
tòria de les webs i permet veu-
re com ha anat evolucionant la
seva aparença. Hi podem tro-
bar webs de mitjans catalans
del 1996, la web del BOE del
1997 i també webs antigues de
la Generalitat o d’universitats
catalanes, entre d’altres.

Blogs, el més
estàndard

L’any 2006 la periodista
Mercè Molist escrivia a la re-
vista Coneixement i Societat
que havien sortit blogs en ca-
talà “com bolets, de les més
diverses temàtiques i au-
tors”. I van continuar crei-
xent. ¿També han canviat de
forma? Fuster i Julià consi-
deren que els blogs són més
“estandarditzats” i menys
complexos. Les plantilles i els
gestors de continguts també
fan que tinguin un estil simi-
lar. Per la seva banda, l’es-
criptor català i veterà blogai-
re Toni Ibàñez considera que
s’ha passat dels blogs que pri-
men el text “a la preeminèn-
cia de les imatges”, amb eines
com ara Instagram o Pinte-
rest, i al text “minimalista”,
amb eines com Twitter o
Tumblr. Ibàñez explica que,
en el seu cas, manté el blog
per “nostàlgia”, però que
l’actualitza amb menys fre-
qüència i que el que busca ara
són espais sense cobertura.

El llegat de
Steve Jobs

Amb la bombolla de les
puntcom, les webs tenien
més elements decoratius
que no pas funcionals. El

2010 aquesta tendència va
canviar, quan Steve Jobs
va dir que no era apropi-

ada per a mòbils i
tauletes


