Benvinguts/des a www.relatsencatala.com
Un relat de: relatsencatala.com
Benvinguts/des a www.relatsencatala.com, aquest és un relat introductori on ens plauria explicar molt breument
aquest projecte.
La idea d'aquest web va sorgir al cafè Bagels del carrer Canuda el matí del 18 d'Octubre del 2003 quan l'equip de
Omatech estàvem parlant de diferents projectes que se'ns havien acudit i els seus pros i contres.
Al sorgir la idea d'una web de relats en català, tothom va veure que era una idea brillant i ens vam posar en
marxa.
Pensem que qualsevol persona ha de tenir la possibilitat d'escriure les seves inquietuds en la seva llengua sigui
quin sigui el seu nivell socio-econòmic o el seu àmbit laboral habitual. Tanmateix pretenem que aquesta web
sigui una sala de tertúlia literària on es puguin comentar les obres de cadascun/a dels/les autors/es i valorar-les.
Internet ens dóna l'eina perfecte per a que tothom pugui exercir aquest dret, és una eina ràpida, que arriba
pràcticament a tot el món instantàniament i que ens permet la mena d'interacció que estem buscant.
Amb aquest espai web pretenem fer servir el concepte global/local (o GLOCAL), ja que és "a priori" un espai local
exclusivament en català però tot hi així, pot arribar a una audiència global. En aquest sentit pensem per exemple
en els/les catalans/es desplaçats/des al estranger, aprenents/tes de la nostra llengua a d'altres països, etc.
Aquesta mena d'aproximació és impossible utilitzant un mitjà com el paper, sobretot per problemes de distribució.
Evidentment tots som conscients de que la idea no és original al 100% ja que existeixen altres espais virtuals que
permeten introduir relats en castellà, anglès i altres llengües. Però hem cregut que no existeix cap web amb un
disseny tant acurat i unes funcionalitats tant avançades com la que presentem avui aquí, dins de l'àmbit de la
llengua catalana.
Per suposat la part més gran de la feina estava en la creació del sistema web utilitzant eines sofisticades com
Java, XML/XSLT, etc. En les quals Omatech està especialitzat.
De seguida ens vam posar a conceptualitzar les pantalles més importants de la web, les diferents funcions, la
infrastructura bàsica de Base de Dades, etc.
Vam contactar amb qui seria el nostre dissenyador, en David, que durant el projecte va ser pare d'una nena !
Donada la seva professionalitat va fer un racó a la seva nova vida paternal (entre bolquer i bolquer) per oferir-nos
el concepte de disseny i HTML que podeu veure aquí.
El David el podeu trobar a www.edittio.com
El projecte originari va començar a partir d'una idea molt simple: que els/les "autors/es" de la web poguessin
introduir relats on-line, i que els/les "lectors/es" i altres "autors/es" poguessin valorar i opinar sobre aquests.
Aquest concepte s'ha anat sofisticant molt, intentant per suposat, no marejar a l'usuari/a i donar-li una sensació
de simplicitat a tot el web.
Les millores que es van anar introduint a mesura que les vam veure necessàries són per exemple: la
disseminació (poder enviar un relat a 10 amics), la impressió (permet mostrar el relat en un format adient per ser
imprès), els meus preferits (on es pot afegir un relat a una bossa personalitzada on s'emmagatzemen els relats
que més agraden a cada usuari/a).
Actualment es poden publicar els relats amb pseudònim, utilitzant el nom d'usuari/a de la web o amb el nom i els
cognoms del autor/a. L'autor/a també pot escollir si vol mostrar la seva biografia i la seva foto a la resta dels
"lectors" que llegeixin els seus relats.
Han passat gairebé tres mesos i crec que la feina feta ha estat excel.lent. Volem agrair l'esforç sobretot d'en Jordi
per la tasca de programació, molt intensa, que ha realitzat durant aquest tres mesos, sempre pendent dels
requeriments i millores al sistema, i per què no dir-ho, canvis d'opinió dels qui l'hem dissenyat.
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Gràcies a tots i espero que gaudiu d'aquest nou espai de trobada entre lectors i autors en llengua catalana !
L'equip de www.relatsencatala.com
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