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NÚVOL és una capçalera digital d’actualització diària dedicada a 
la cultura que aspira a omplir un espai a la xarxa. NÚVOL no es 
postula com una publicació victimista ni neuròtica ni rondinaire 
ni partidista, sinó com un diari de gent oberta, independent, 
observadora, catalanament desacomplexada i amb ganes de 
divertir-se. Volem viure en una Catalunya habitable i inevitable.

NÚVOL es nodrirà de les aportacions de moltes persones que 
ja fan coses a la xarxa a títol individual, sigui a través d’un blog 
o d’un compte de twitter, sigui en newsletters o plataformes 
col·lectives o a facebook. I ho farà amb l’objectiu d’aplegar i filtrar 
amb criteri tots aquests esforços per tal de sumar una massa 
crítica important. NÚVOL neix amb un esperit wiki. De fet, 
NÚVOL és un acrònim que en anglès vol dir Network Updaters 
Volunteering OnLine.

UNA CAPÇALERA 
DE CULTURA

NÚVOL ÉS WIKI
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“A força de condensar-nos,  
els catalans ens anem convertint 
en un fenomen gairebé 
meteorològic, un gran núvol 
sense estat però també sense 
fronteres”
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NÚVOL es proposa cobrir tota aquella vida cultural que la 
premsa tradicional ha deixat de tractar per falta de paper o 
simplement perquè cau fora de la cultura mainstream. NÚVOL 
no quedarà reclosa en l’àmbit cultural català, sinó que ha 
d’estar alerta al que passa a l’estranger i obrir finestres a altres 
publicacions digitals de fora a través de links o intercanvis amb 
altres mitjans digitals. 

NÚVOL és un observatori català global. Centrarem les nostres 
informacions en aquells actes que sovint queden fora dels radars 
dels grans diaris. Per evitar buits clamorosos, cobrirem també 
aquells esdeveniments que sigui imprescindible de ressenyar, 
però no pretendrem donar la notícia com si fóssim a primera línia 
informativa. La nostra aportació consistirà més aviat a comentar i 
contextualitzar, i sempre que puguem ho farem explicant històries. 

NÚVOL, UN 
OBSERVATORI 
CATALÀ GLOBAL
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“A NÚVOL volem descobrir 
el que és únic entre el que 
ens és comú”



NÚVOL, el digital de cultura  6

www.nuvol.com  

NÚVOL és una paraula que es troba en la intersecció entre 
la tecnologia i la poesia. És prou lírica per remetre’ns a l’art, i 
alhora tecnològicament evocadora, ara que el cloud computing 
ha convertit la paraula NÚVOL en una metàfora d’Internet. 

NÚVOL s’alimentarà de diverses fonts. 

• Equip de redacció de NÚVOL
• Corresponsals
• Xarxes socials
• Newsletters

NÚVOL, 
METÀFORA 
D’INTERNET

FONTS 
D’INFORMACIÓ 
DE NÚVOL

• Blogs
• Dades obertes
• Textos descatalogats
• Hemeroteques digitals
• Altres revistes digitals
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NÚVOL neix amb un esperit wiki. 
De fet, NÚVOL és un acrònim 
que en anglès vol dir Network 
Updaters Volunteering OnLine
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La majoria de mitjans digitals catalans s’han concebut a imatge 
i semblança dels diaris analògics, dividint la informació en 
seccions i aspirant a ser diaris generalistes. Què diferencia 
NÚVOL dels altres diaris disponibles a la xarxa? Els mitjans 
tradicionals imparteixen informació. NÚVOL , en canvi, aspira 
a fer aflorar una comunitat de lectors i escriptors interessats a 
compartir la informació. Davant del poder que exerceixen els 
grans mitjans, que tenen la força per representar, Internet ens 
dóna la possibilitat d’obrir i mantenir converses, agregar veus 
al voltant d’un interès compartit, establir xarxes que a la llarga 
poden proporcionar-nos informacions més fiables i properes que 
les que es generen i se’ns venen dins el gran caldo mediàtic. 

NÚVOL ÉS 
UNA CONVERSA
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“Els mitjans tradicionals 
imparteixen informació. NÚVOL, 
en canvi, aspira a fer aflorar una 
comunitat de lectors i escriptors 
interessats a compartir la 
informació”
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El web de NÚVOL disposarà d’una finestra de Twitter, des 
de la qual ens proposem de retransmetre conferències, 
congressos, rodes de premsa, presentacions de llibres, fòrums, 
i qualsevol activitat que entre tots considerem interessant. No 
podrem fer tot això sense comptar, esclar, amb la complicitat 
de la comunitat de NÚVOL . Tots aquells que vulguin enviar-
nos un article o un post que hagin publicat en alguna web, ens 
la poden fer arribar per email a (info@nuvol.com) o via twitter 
fent menció del nostre nick: @nuvol_com

NÚVOL té una cita setmanal cada dijous amb els lectors 
de Vilaweb. Gràcies al canal que ens ofereix +Vilaweb, hem 
superat els 4.000 usuaris únics durant el primer mes de vida a 
la xarxa. Ens podeu trobar també a www.vilaweb.cat/nuvol

NÚVOL 
A TWITTER 
I FACEBOOK

NÚVOL 
A VILAWEB
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“NÚVOL aplegarà la informació 
en nínxols, que no seran tant 
temàtics com comunitaris”



NÚVOL, el digital de cultura  12

www.nuvol.com  

NÚVOL aplegarà la informació 
en nínxols, que no seran tant 
temàtics com comunitaris. Allà 
on hi hagi una comunitat, hi 
pararem atenció creant una 
vegueria. I en direm vegueries 
perquè hi ha coses que ens són 
negades a la terra que algún 
dia potser tindrem al cel. Vet 
aquí les vegueries de NÚVOL:

NÚVOL, UNA 
COMUNITAT DE 
COMUNITATS
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Volem posar en relació poetes i 
cantautors, artistes de la paraula 
i músics. Volem explorar aquelles 
tribus que viuen la poesia des de 
l’oralitat, o que no conceben la 
música sense la lletra. Seguirem 
les activitats del col·lectiu de 
poetes del bar Horiginal, la 
plataforma Versos.cat, el col·lectiu 
d’A Viva Veu, la programació de 
l’Heliogàbal, la revista Nativa del 
col·lectiu Indigestió, la Setmana 
de Poesia de Barcelona, el 
Festival Barnasants, l’Altaveu, o el 
PopArb, entre d’altres.

Resseguirem les novetats 
editorials d’aquí i de fora. 
Dedicarem un espai a la crítica 
literària on farem ressenyes 
de llibres des del respecte 
i l’exigència. Pararem una 
especial atenció a l’arxipèlag 
editorial català. Publicarem 
primers capítols de novetats 
editorials d’acord amb els 
editors que hi estiguin 
interessats i procurarem 
descobrir nous valors i rescatar 
títols exhaurits o descatalogats 
que valgui la pena recuperar. 

Buscarem les comunitats 
que genera el teatre de text 
al nostre país, des del teatre 
públic fins al teatre amateur. 
Des de la xarxa de teatres 
alternatius, la coordinadora 
de teatres independents, 
farem un seguiment de la 
nova dramatúrgia catalana 
que s’aplega a l’Obrador de 
la Sala Beckett, al T6 del 
Teatre Nacional de Catalunya 
i a la Flyhard, la Sala Àtrium, 
entre d’altres.
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Actualitat de l’òpera i la música 
clàssica en general. Esmuc. 
Fònics 2.0. L’Auditori, el Palau 
de la Música, Liceu. Orquestres. 

Volem concentrar en un 
sol espai les nostres dèries 
lingüístiques, no tant per 
cultivar el catastrofisme 
com per divertir-nos amb la 
llengua. Seguirem l’actualitat 
d’InfoZèfir i InfoMigjorn, els 
programes de ràdio o les 
seccions radiofòniques 

dedicades a la ludolingüística 
(Enigmàrius de Màrius Serra, 
Lingüista de guàrdia de Pau 
Vidal o les Perles cultivades de 
Ramon Solsona). Seguirem el 
Rodamots de Jordi Palou i la 
investigació paremiològica del 
bloc Diccitionari. I també totes 
aquelles humorades lingüístiques 
que trobem en blogs o en 
twitter, com ara el miccionari.
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“El Web Negre, diari satíric digital, 
se suma al NÚVOL. El Web Negre 
aplega un col·lectiu de ninotaires 
i humoristes”
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Secció dedicada a les 
exposicions, siguin en museus 
o galeries d’art. Seguiment 
de la xarxa d’arts visuals 
xarxaprod.cat, la revista digital 
A-Desk, novetats d’art a 
nivell internacional a través 
de Hyperallergic, Tyee, Arte 
Contexto, etc. Seguiment de 
l’activitats dels il·lustradors. 
Equipaments: Macba, MNAC, 
Arts Santa Mònica, CCCB. 
Fundacions: Suñol, Can 
Framis, Godia, Picasso, Miró, 
Tàpies, etc.

Cartellera de cine. Crítica de 
TV. Escac. Festivals de cinema 
arreu del territori. 

El col·lectiu de ninotaires 
i humoristes aplegats fins 
ara sota la capçalera El 
Web Negre se sumen al 
NÚVOL i es traslladen a 
la nostra capçalera sense 
perdre la seva independència 
editorial ni renunciar al seu 
domini. En aquesta secció 
hi tindran també cabuda 
columnes d’opinió i vinyetes 
de dissenyadors gràfics com 
Enric Jardí o Joan Bramona. 
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“El cotxe, de Toni Sala, és el 
primer e-single de la literatura 
catalana”
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NÚVOL aposta per l’edició digital, tant de revistes com 
de llibres. La digitalització farà viables alguns gèneres 
que cada dia són menys sostenibles en paper, com ara la 
poesia, el teatre, l’assaig, els dietaris, els epistolaris, etc. 
Dins la Biblioteca del NÚVOL publiquem El cotxe, un 
títol inèdit de Toni Sala, mai publicat en paper encara. Els 
lectors el podran llegir per Sant Jordi al web de NÚVOL i 
serà de lliure descàrrega. El cotxe és una narració inèdita 
que es publica directament en digital: el primer e-single de 
la literatura catalana. 

Dins de la Biblioteca del NÚVOL publicarem documents 
(contes, conferències, cròniques, fotoreportatges, vídeos, 
il·lustracions, vinyetes, podcasts, etc) que es puguin llegir, 
contemplar, escoltar o simplement consultar al NÚVOL .

BIBLIOTECA DEL 
NÚVOL: EL PRIMER 
E-SINGLE DE 
LA LITERATURA 
CATALANA

1

2012

B I B L I O T E C A  D E L  N Ú V O L

EL COTXE

Toni Sala

P U N T  D E  L L I B R E  ·  W W W. N U VO L . C O M
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3

2012

B I B L I O T E C A  D E L  N Ú V O L

Cantata per a cor, 
rapsode i grup instrumental

LA TONALITAT DE L’INFINIT

Enric 
Casasses

C A L À N D R I A  ·  W W W . N U V O L . C O M

1

2012

B I B L I O T E C A  D E L  N Ú V O L

EL COTXE

Toni Sala

P U N T  D E  L L I B R E  ·  W W W. N U VO L . C O M

2

2012

B I B L I O T E C A  D E L  N Ú V O L

A partir de l’obra de 
JESÚS MONCADA

Mequinensa

L ’ A P U N T A D O R  ·  W W W . N U V O L . C O M

Dramatúrgia de Marc Rosich

Biblioteca del NÚVOL , 
títols publicats.
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Redacció: Laura Basagaña
laura@nuvol.com
Tel. 680 787 614

Editor: Bernat Puigtobella
puigtobella@nuvol.com
Tel. 620 959 559

El Web Negre
Néstor Macià, director
nestor@elwebnegre.com
Info@elwebnegre.com

Twitter: @nuvol_com
Facebook: www.facebook.com/elnuvol
  
Núvol
Carrer Roger de Flor, 209, 4rt B
08025 Barcelona
Tel. 935 342 984

CONTACTE
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Generalitat de Catalunya
Institució de les Lletres Catalanes


