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INSTITUCIÓ: Pàgina personal de Paulo Coelho
CONTINGUTS: La pàgina està organtizada
en dues columnes, amb una fotografia de
l’escriptor al mig. La inforamció que conté la
pàgina està relacionada tant amb la seua obra
com amb la seua vida personal. Així trobem
els següents apartats:
- Biografia: molt breu i extreta de
l’editorial Planeta
- Descàrrega
d’internet
gratis:
possibilitat d’accés a dos llibres de
l’escriptor
- Edicions: trobem la informació més
completa sobre les obres de l’autor
enllaçant amb la seua empresa
d’agents literaris
- Galeria de fotografies: extensa mostra de fotografies de l’autor
- Llibres: enllaç amb la pàgina de Planeta, breu descripció de l’argument de cadascuna de les
seues obres
- Suggereix aquesta pàgina
- TV online: possibilitat de veure algunes entrevistes seues concedides a diferents televisions del
món
- Agenda de l’autor: segons els seus agents literaris
- Tarjetes: per enviar a algú amb fotografies de l’autor
- Camí de Sant Jaume: enllaços amb pàgines que parlen sobre el tema
- Preguntes més freqüents: escollides a partir del que li pregunta més sovint la gent
- L’institut Paulo Coelho: breu explicació de les tasques que du a terme aquesta organització
humanitària
- Informació d’interès: sobre els llibres més venuts, les llengües a què s’han traduït, etc.
- Enviar un correu
- El dimoni i la senyoreta Prym: muntatge visual a partir del primer capítol del llibre
VALORACIÓ: Tot i que l’aparença de la pàgina és molt diàfana, els temes que hi trobem desglossats són
bastant miscel·lanis i s’hi barreja informació de gran interès sobre l’autor amb les possibilitats de
comunicació que ofereixen les webs. No existeix, per tant, una estructuració del contingut, la qual cosa
desafavoreix l’opinió que podem formar-nos-en. Per altra banda, els continguts més interessants ens són
proporcionats per l’enllaç amb l’agència literària de l’autor. Creiem també que la bibiografia a la qual
se’ns remet és bastant minsa, si tenim en compte que aquesta sembla ser la pàgina oficial de l’autor.

