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Llibres

Miquel Bezares engega un llibre de 
contes escrit per a internet
El llucmajorer inicia la publicació d'«El Lector
Híbrid» a la xarxa

S. BENNASAR. Palma.
La revolució de les noves tecnologies ha suposat que
publicar un llibre avui dia sigui més fàcil que mai. Sempre
que el suport escollit no sigui el paper imprès, sinó les
múltiples possibilitats que ofereix la xarxa.

Són molts els qui ja ho han provat i molts els qui han
enganxat a internet lectors per a les seves obres 
convencionals, bé sigui publicant en exclusiva un capítol a
la xarxa o escrivint obres només per a tal suport. El
mallorquí Miquel Bezares acaba d'iniciar una d'aquestes
propostes: el conjunt de relats on line El lector híbrid.

«Fa uns mesos vaig començar l'escriptura d'aquest nou
llibre i vaig pensar que podia aprofitar la immediatesa 
d'internet per donar-lo a conèixer. Es tracta d'un llibre de
narracions curtes, perquè pens que és el gènere que
s'adapta millor al format digital, amb un tipus de text 
adient, allunyat de l'extensió de la novel·la o de la calma i
la reflexió que es necessiten per llegir poesia», afirmà
Bezares.

Fins ara ha publicat catorze narracions en aquest mitjà i
s'ha obligat a penjar-n'hi una de nova cada quinze dies. 
Les set primeres s'editaren en una revista electrònica «i
constituïren el germen» d'aquest projecte que té com a
objectiu inicial arribar a les cent narracions publicades a 
la plana web www. mallorcaweb.net/ mbezares/lectorhi- 
brid.htm. «De totes manera, aquestes intencions
poden ser modificables», explicà.

El compromís adquirit amb els lectors, i el fet que «des
del moment que penges res a internet és susceptible de
ser llegit», obliga l'escriptor a «escurçar els períodes de
reflexió i de rescriptura de moltes de les obres, que així
arriben de manera més immediata als lectors», assegura
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Bezares.

L'escriptor llucmajorer es va mostrar molt satisfet que la 
seva plana hagi estat una de les seleccionades per al 
concurs de la revista Lletra. «Ha estat una gran alegria
perquè és un premi al qual jo no m'he presentat en cap
moment i així veus que la teva feina no ha resultat
invisible, a més de constituir un gran estímul per continuar
endavant», manifestà.

Bezares també parlà de la relació amb els suposats
lectors de la plana. «Quan la gent hi entra pot veure que
conté un índex i a la vora hi ha un enllaç que remet al meu
correu electrònic. De tota manera, els lectors, des del
moment en que tenc plana web, sempre han pogut 
comunicar-se amb mi. El que passa és que la relació no
és tan immediata com la que s'estableix amb els autors de
blocs que circulen per internet i que darrerament s'han 
posat tan de moda. El meu ritme és més pausat», va
concloure.
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