
Prestatges nous
i llibres de saldo

LLUÍS QUINTANA TRIAS*

Les biblioteques electróniques, també anomenades virtuals, ofereixen, a tra-
vés de la xarxa Internet, l'accés a textos de tota mena, des de poemes solts fins a la Biblia,
i també novel-les o obres de referencia; en general, pero, la selecció de textos es poc rigu-
rosa i les literatures minoritáries no hi son representades. Aquesta mancanca es podría re-
soldre amb una bona planificado.

Prestatges nous i llibres de saldo1

Un topic corrent de conversa es el comentari sobre les "grans possibilitats"
que ofereix el món deis ordinadors, i, concretament, de les xarxes de tele-

comunicacions mundials. En e! món academic, per exemple, es usual adregar-se
ais qui acostumen a passar mes hores del que es normal davant d'un ordinador
amb algún comentan enginyós, que inclogui dosis alternades de desconfianga i
d'enveja, i ferms propósits de cara al futur, del tipus un-dia-d'aquests-m'has-d'ex-
plicar-tot-aixó-de-rinternet. Aixó es especialment evident en el món de les ciéncies
no experimentáis, altrament dites "humanitats", en qué els coneixements informa-
tics, el que es denomina "computer literacy" (alguna cosa com I'"alfabetizado en
computadores"), son menors que en el món de les ciéncies experimentáis.

Internet per a Humanitats

Apart de la mirada tópica, enlluernada per les "grans possibilitats", no es inusual
trabar un cert escepticisme en mes d'un investigador. Plantegem-ho d'aquesta ma-
nera: la tasca investigadora requereix una especializado, en qué la bibliotecária (per-
meteu-nos aquí el generic femení, per evidents raons numériques) sap, sobre deter-
minades questions, moltes mes coses que l'investigador (usarem el masculí, per es-
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talviar-nos l'enfadós el/la). S'inclouen aquí uns sabers informatics molt diversos,
plens d'OPAC, Gophers, E-libs i d'altres. Aleshores, tot el que períoca a l'investiga-
dor es fer unes demandes i deixar que la bibliotecária busqui per aquests móns de
Déu, perqué ell no ho fará millor i tardará molt mes. La feina d'aquest investigador
no es saber a quines biblioteques s'ha accedit ni quins gophers s'han usat, sino lle-
gir-se l'article que li han fet arribar. Linteres que pot teñir I1 Internet per a l'investiga-
dor, vist així, es el mateix que poden teñir les técniques modernes de fotocomposi-
ció: li son imprescindibles, pero no cal que en conegui l'ús, i ni tan sois l'existéncia.

Pero aquesta es una visió molt limitada del que Internet ofereix al món de les
humanitats, perqué oblidaríem les revistes, els "fórums" de discussió, o les "dis-
cussion-lists" (una mena de miniconferéncies). Aquest es un món ampli que, de
moment, está dominat per les árees anglogermániques, i que es troba a les be-
ceroles (anava a dir "pie de possibilitats"). Algunes animes caritatives s'han aven-
turat a guiar-nos-hi: aquí hem seguit Stuart Lee.2 L'únic inconvenient d'aquestes
xarxes es que les rutes i les costes han canviat un cop el pilot ha publicat l'article:
així, el 1994, l'adrega de World Wide Web virtual libraries era http://info.cern.ch
etc. El maig del 1995, data en qué vam posar en práctica l'adreca, ja havia can-
viat a http://www.w3.org. Ara, a l'octubre de 1995, en aquesta segona adreca hi
ha moltes coses, i, quan, finalment trobem una "virtual library", només ens remet
a un altre directori llarguíssim.

Hi ha un món a Internet que pot interessar, concretament, a l'investigador d'-
humanitats. Ens referim al món de l'edició electrónica, un terme molt general, que
aquí usarem en la seva accepció de "distribució d'un text en forma electrónica" i
concretament d'aquells textos que teñen "('equivalent exacte de la versió en pa-
per".3 Descartarem d'aquest comentan les publicacions periódiques i les obres de

. referencia. Les primeres constitueixen tot un món que no es pot enllestir en un ar-
ticle; les segones no afecten especialment les humanitats. Avancem, si de cas,
que a "Alex", directori del qual parlarem mes endavant, s'hi traben alguns "the-
saurus", un genere entre l'enciclopédia i el recull de citacions, al qual son molt
afeccionáis els anglesos. A hores d'ara, la major part d'editors de textos inclouen
diccionaris i, fins i tot, algún "thesaurus", pero evidentment cap d'ells té la poten-
cia del "Roget's", per exemple. Ais gophers de la UAB i de la UPC s'hi poden tra-
bar també petits diccionaris teenies, pero fóra bo que les autoritats lingüístiques
del país no confiessin en les iniciatives individuals i impulsessin l'existéncia, a
Internet, d'obres de referencia en llengües minoritáries/minoritzades com ara el cá-
tala. Hi ha també les enciclopédies de tota la vida: al World Wide Web virtual li-
braries hi ha, sense anar mes lluny (tot i que mai sabrem si es lluny o no!),
l'Enciclopédia Británica "on line", a la qual es pot accedir mitjangant subscripció.

2. Stuart Lee, "The humanities and the Internet: an introduction", Journal on information networking,
vol. 2, n. 1, 1994, p. 66-73.
3. Seguim F.W. Lancaster, La publicado electrónica en xarxa dels resultáis de la recerca académica
(Barcelona: Instituí d'Edicions de la Diputació de Barcelona, 1995).
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Deixem a part, dones, revistes i enciclopédies, i ens quedará un conglomerat que
inclou obres de tota mena, des d'un poema fins a la Biblia. No es gaire usat el ter-
me "electronic book", pero sí el de "electronic library" o el de "virtual library"; també
hem trobat "etext" (per "text electronic"). Simplement, son textos introduíts en un or-
dinador, perdut en algún racó de món pero que podem llegir des de la nostra pan-
talla: es tracta, en d'altres termes, de teñir "on line" la historia de la literatura. La pos-
sibilitat d'accedir al Hamlet des del nostre ordinador sembla enlluernadora, i de fet
ho es, especialment per a la vista: qualsevol que hagi intentat ('experiencia de llegir
un text en pantalla s'adonará que mai arribará al "paraules, paraules, paraules", per-
qué abans s'haurá marejat de veure'n tantes. Pero la lectura en pantalla no es la idea
que hi ha al darrere de tot aixó, o no es l'única idea. De fet, veurem com les ¡nten-
cions que porten a seleccionar i introduir textos a Internet son molt diverses i, sovint,
poc explícites. Només sembla haver-hi un criteri ciar en els anomenats "projectes",
recopilacions mes o menys sistemátiques d'obres a carree d'alguna institució: hi ha
el projecte Dante, el projecte Gutenberg, fins i tot hi ha un "proyecto Cervantes"!

Alguns projectes

Un d'especialment ben portat es el "Dante", realitzat per Dartmouth4. Aquest
consisteix en una reprodúcelo íntegra de la Divina Commedia i d'una enorme llis-
ta de comentaristes de l'obra, des dels inicis fins al 1982. Per accedir-hi hi ha di-
verses rutes, pero la mes rápida ens ha resultat la que proposa S.Lee: fer un Telnet
a lib.dartmouth.edu. Quan s'entra a Dartmouth es veu, després de nombrases ad-
vertencies de copyrights, una ordre d'aquest tipus:

Type one of the following commands, or type HELP for more information:
FIND -to search SELECT FILE - to change files BYE-to quit
BROWSE - to scan indexes CONNECT - to use systems outside Dartmouth

Aleshores cal escriure: "CONNECT DANTE" i surt una llista de documents en-
capgalats per la Commedia. Hi ha diverses possibilitats de cerca: per linla, per
cant, per paraula,... La cerca per paraules no admet sintagmes: aixi, per buscar
I'episodi del "gran rifiuto", cal fer una booleana del tipus "rifiuto and gran". Aixó do-
na 61 documents. ReproduTm els 6 primers:

1 Divina Commedia (1320), Alnf~. 3.58-60
2 Guido (1327), Alnf~. 3.58-60
3 Selmiano (1337), A|nf~. 3.58-60
4 Boccaccio (1373), A|nf~. 1.71

4. Una de les coses curiqses d'lnternet es que, com mes hi viatges, menys saps on ets. L'única cosa
que, d'entrada, es pot dir de Dartmouth es que no es traba a Anglaterra, perqué l'adreca no acaba
amb UK. Després, en algún Hoc s'especifica que es troba a la Universitat de Princeton.
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5 Boccaccio (1373), Alnf~. 3.58-60
6 Benvenuto(1373),A|nf~. 3.58-60

Aixó vol dir que el sintagma "gran rifiuto" surt a \'lnfern, cant 3, versos 58-60, ¡
que els primers comentaristes d'aquests versos, especialment de l'expressió
"gran rifiuto", son Guido, Selmiano, Boccaccio i Benvenuto. Aquesta informació, ja
ho hem vist, resulta molt difícil de recuperar en una biblioteca, a menys que no hi
hagi un treball específic sobre els comentaristes del segle XIV i aquest episodi. Si
es busca per 1, s'obtindran els versos del Dante; si es busca per 5, el comentan
de Boccaccio. El número 19 es Ruskin: resulta ser un fragment, diu, de "Fors
Clavigera". Ara que ho diu: no era "Flors Clavigera"?

No es difícil d'entendre la utilitat que aixó té per a un filóleg. No només per ra-
ons obvies d'erudició: qui escriu aixó , per exemple, va passar forga hores, fa uns
quants anys, buscant l'origen de les nombrases citacions de la Commedia en un
comentan que en va fer Joan Maragall, feina que avui ocuparía poca estona.
També perqué corrobora un axioma que qualsevol bibliotecária coneix i que es a
la base de tota feina filológica: darrera d'un autor hi ha molts autors, que ell ha lle-
git a la seva manera; després d'aquest n'hi ha molts altres, que el llegiran, a ell, a
la seva manera, i que al capdavall de tot el procés hi som nosaltres. Quan llegim
Sagarra, llegim Sagarra llegint Boccaccio llegint Dante, i quan llegim Dante, a tra-
vés de quins ulls el llegim: els de Sagarra, els de Boccaccio...? A propósit, Sagarra
no hi es, ni Cavafis ni Unamuno que van glossar aquest vers (ni Carlos-Peregrin
Otero, d'on tree la referencia).

A Dartmouth hi ha altres autors com ara R. Frost, inaccessible de moment,
suposem que per raons de copyright, o Shakespeare. Hi ha també la Biblia: cal fer
"Set File Bible" per entrar-hi i buscar-hi referéncies de tota mena de paraules que
surtin a la Biblia. Fent aquesta mena de recerques podem adonar-nos que, de fet,
el que fan aquests textos electronics es una cosa molt antiga: buscar
concordances. Les concordances, recordem-ho, son índexs alfabétics de les
principals paraules d'un text, amb les citacions dels llocs on es traben. Al principi,
les concordances només eren bíbliques: la seva finalitat era mostrar la coherencia
i l'harmonia (la concordanga, dones) de les Sagrades Escriptures; ara, pero,
s'apliquen a qualsevol obra. Aqüestes concordances son especialment útils per a
l'estudi gramatical i léxicosemántic, i per a la historia de la llengua. Óbviament, la
consulta d'aquestes en pantalla es infinitament mes agráída que la consulta en
llibre. Les concordances del Mío Cid,5 per exemple, omplen dos volums de 30 cm
d'algada, amb un total de 465 pagines i una lletra diminuta; el llibre ens dona
l'ocurréncia de cada paraula, l'índex de diversificado i la desviació estándard, pero
aixó també ens ho podría dir el "projecte Dante" si algú s'ho proposes.

5 Franklin M. Waltman, Concordance to Poema de Mío Cid (University Park and London: The
Pennsylvania State University Press, 1972).
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El projecte Gutenberg es un dels mes ambiciosos que hem trobat. La seva
adrega (octubre 1995) es http://jg.cso.uiuc.edu/pg/history.html i es basa en la idea
que "el valor mes gran creat per les computadores no es la computació, sino l'em-
magatzament, la recuperació i la recerca del que s'ha guardat a les nostres bibio-
teques", tal com traduím de la seva presentació. Solen usar l'expressió "etext" i
distingeixen entre "Light Literature" (filíela'en terra de meravelles, Peter Pan...),
"Heavy Literature" (\a Biblia, Shakespeare, Moby Dick...) i "References". Per la ter-
minología i els criteris de selecció ja es pot veure que el projecte no reuneix gaires
condicions de fiabilitat ni de rigor, i un lleuger repás deis títols ens permet obser-
var com les novel-les d'Edgar Rice Burroughs (el de Tarzan) depassen de molt, en
nombre, les de Conrad o les de Dickens, si ens limitem a autors anglosaxons.
Perqué si en busquem de francesos, per exemple, trobarem alguna cosa esca-
dussera, com per exemple, la traducció deis Miserables de Victor Hugo. Alguna
explicació? Probablement el fet que darrere de tot plegat hi ha la lliure iniciativa
nord-americana: tothom es lliure de col-locar-hi el que vol, i prolifera la cultura pa-
triótica (Burroughs, nord-americá, contra Dickens, angles) i la cultura de quiosc
(Els miserables, perqué n'han fet un musical).

Altres biblioteques virtuals

Moltes d'aquestes biblioteques virtuals (i el projecte Gutenberg n'és un bon
exemple) es construeixen a base de textos que algú, després de digitalitzar-los (o
de picar-los a mal), s'ocupa d'enviar allá on n'hi ha d'obertes; alguns textos, en
canvi, es queden en el seu ordinador d'origen. Es per aixó que son molt impor-
tants els directoris. De fet, navegant per Internet, sovint es té la sensació que hi ha
mes gent fent directoris que no pas donant informado, diguem-ne, final. Un deis
millors directoris es l'anglés BUBL (Bulletin Board for Libraries). S'hi pot accedir
per World Wide Web: http://ukoln.bath.ac.uk/ i també http://www.-
bubl.bath.ac.uk/. Un cop allá pot fer-se BUBL -> bubl www subject tree -> hu-
manities-> virtual library. Aquest darrer directori "Virtual Library" té 16 pagines. Per
mostrar que está al día, s'hi anuncia un text del Premi Nobel 1995 (pero no s'hi
pot accedir, de moment!). El directori "Virtual Library" I'ha fet la Universitat de
Gvteborg (sic, suposem que un altre terminal deu dir Goteborg), i per aixó abun-
den tota mena de textos de les literatures escandinaves.

Potser la proposta mes espectacular que conté es el directori Alex (A Catalogue
of Electronic Texts on the Internet),6 que inclou mes de 700 textos de tota mena, or-
denats per autors, per llengües, per temes... L'espai del gopher es "graciously pro-

6. Una altra manera d'arribar a Alex es http://ukoln.bath.ac.uk/elib/. També s'hi pot arribar a través
de l'esmentat http://www.w3.org -> humanities -> text archives -> Alex. Des d'Alex es proposa
gopher://rsl.ox.ac.uk:70/11/üb-corn/hunter, pero per aquesta via no ens n'hem sortit. El seu E-Mail es
alex@rsl.ox.ac.uk.
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vided by the Radcliffe Science Library of Oxford University", que evidentment no se'n
fa responsable deis continguts. S'hi poden enviar textos en format MARC i en forma
ASCII. Evidentment, 700 textos donen per molt, pero aquí es corrobora el que haví-
em intuit al "Gutenberg": la gran majoria de textos transcrits no té gaire interés. A rise
de cansar-vos, transcrivim la llista d'autors que surten per la lletra C: Cajee, M.; Cam-
panella, T.; Cannon, A.; Carroll, L; Gather, W.; Catullus; Cavafy, C. R; Cervantes Saa-
vedra, M. de; Chah, A.; Chalmers, D. J.; Chambers, A.; Chaucer, G.; Cheetham, E.;
Chen; Chesterton, G. K.; Chopin, K.; Churchill, W., Sir; Ciolek, T. M.; Clark, J.; Cle-
land, J.; Clinton, W.J.; Clough, A.H.; Colcord, L; Coleman, L; Coleridge, ST.; Collins,
W.; Confucius; Conrad, J.; Conze; Coombs, N.; Cooper, J.F.; Corrie, J.; Costello, L;
Cowper, W.; Crane, S.; Creegan, C.; Cron, C. L; Cummings, E.E.; Curry, D. Es a dir,
uns pocs classics de la literatura universal conviuen amb obscurs autors, preferible-
ment nord-americans, o els discursos del president Clinton, i les grans novel-les al-
ternen amb els manuals d'UNIX; no se sap si es mes representatiu el que hi sobra
que el que hi falta: limitant-nos al segle XX, no hi ha ni Camus ni Canetti ni Cernuda,
i no demanem ja Garner o Calders. El conjunt evoca aquelles biblioteques parroquials
on els llibres que hi van a parar no se sap ben be perqué hi son: si per la importan-
cia que els atorguen els donants o per la nosa que feien a casa. La informació que
acompanya cada títol es diversa: de vegades s'hi especifiquen les K's, cosa que es
d'agrair si no ens interessa deixar l'ordinador penjat d'una connexió durant molta es-
tona; de vegades hi ha títols repetits; de vegades els textos son fragmentaris...

La selecció per llengües no segueix cap criteri raonable. Si agafem "Spanish"
trobem només tres entrades: Brecht, Berthold Elogio al aprendizaje; Gassett, José
Ortega y (atenció catalogadores!) The revolt of the masses i Tayacán Psychological
operations in guerilla warfare. El panorama del "French" no es gaire mes engres-
cador: inclou un Cours gratuit de Esperanto, un Moliere, un Marx en angles (?) i la
Declaració deis Drets de l'Home. Podem, dones, suposar que l'aparició d'exentri-
citats com aquest/a Tayacán (o potser es el text de Marx!) fan exclamar uns quants
despistáis sobre els perills que alberga Internet en el manteniment de les trames
terroristes: qualsevol bibliotecária sap que hi ha mes subversió en una biblioteca
ben dotada que en tot l'lnternet... i mes assequible!

A "Virtual Libraries" s'hi traben altres propostes interessants com ara la "italian
literature section", que conté una "Antología (frammentaria) de la Letteratura italia-
na" bastant ben feta: hi ha classics, mes la Biblia, mes alguns (pocs) contempo-
ranis, mes, es ciar, la Costituzione della Repubblica Italiana. Provenen, alguns, del
"Progetto Manuzio". El conjunt fa la sensació d'algú que ha volgut donar senyal, a
través d'lnternet, d'una cosa que es diu literatura italiana, deixant tastar una mos-
tra reduída deis seus productes regionals mes representatius.

Hi ha un intent d'ordenar les literatures no angleses a la "Online Text Collections
in Western European Literature",7 fet des de la Universitat de Virginia, una de les

7. L'e-mail deis organitzadors es "campbell@virginia.edu".
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que ha destacat mes en la divulgado deis textos electronics. Les llengües repre-
sentades son: danés, alemany, portugués, holandés, italiá, provengal, finés, no-
ruec, espanyol (Spanish, es a dir, castellá), francés, noruec antic, suec. Observem
la presencia de llengües escandinaves, i l'abséncia de les llengües centreeurope-
es (txec...)., de l'irlandés i de les llengües peninsulars no castellanes. No sabem si
a Virgina no consideren Russia part d'Europa o si, simplement, hi ha un problema
de carácters ciríl-lics. Podem sorprendre'ns peí que no hi ha, pero no ens hem de
fer ¡Husions sobre el que hi ha. A l'apartat de literatura espanyola s'anuncia un
"Proyecto Cervantes" que inclou exactament tres "entremeses" d'aquest autor, un
text d'Alain Bombard (?) i un altre d'Alfonso Reyes.

Conclusió

El món de les biblioteques victuals, enorme i dispers, ofereix una gran quanti-
tat de productes d'interés desigual. A part d'alguns projectes concrets, la major
part de textos semblen el resultat de multitud d'iniciatives individuals i disperses,
que ocupen com volen els espais que els ofereix la xarxa (potser millor, la Xarxa).
Els mitjans hi son, pero l'oferta es fluixa: sovint tenim la sensació d'un immens
mercat amb moltes parades buides, i d'altres plenes de saldos i de llibres de veil,
amb exemplars regaláis per uns donants desinteressats i extravagants, sense al-
tre criteri que els propis gustos. En l'ámbit de les llengües peninsulars (castellá
inclós!) es troba a faltar una iniciativa de divulgació de les obres emblemátiques
de cada cultura, com hem vist en el cas de la literatura italiana i com han fet les
cultures escandinaves. Aqüestes darreres iniciatives no semblen en absolut lliura-
des a la inventiva o la bona voluntat deis col-laboradors, sino que responen a in-
tents de situar literatures minoritáries (o minoritzades) en el context mundial. Fóra
bo que ho agaféssim com a exemple. En tot cas, no sembla lluny un futur en qué
la recerca d'una citació d'un autor, d'una data o de la historia d'una paraula la fa-
ran els investigadors peí seu compte i deixaran per a la bibliotecária la feina real-
ment important: la recerca i l'ordenació de la informació en una perpetua lluita
contra el desordre universal.

Una última observado per acabar: tot aixó es encara (octubre 95, insistim) de-
sesperadament lent i laboriós. Se'ns pot objectar que tot depén de la máquina i
del programa, pero rellotge en má, assegurarem que per saber a quin acte del
Hamlet es troba "paraules, paraules, paraules" (AJÍ, esc.II) i per confirmar que l'o-
bra de Ruskin era "Fors Clavigera" i no "Flors Clavigera" es encara mes fácil aixe-
car-se de la cadira, anar a la biblioteca i consultar el llibre. Pero segur que l'ordi-
nador té "grans possibilitats".
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