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Introducció

Primer va ser el web. Tothom va córrer a fer-se una pàgina digital. Institucions,

administracions, comerços... tenir o no tenir web marcava la diferència. Des-

prés va venir el blog. Aportava novetats respecte del web, la més important de

les quals era la facilitat amb què tothom podia dissenyar el seu propi espai, de

manera totalment gratuïta i sense tenir coneixements d'HTML. En pocs anys,

la Xarxa ha estat colonitzada per milions de pàgines personals, majoritària-

ment enllaçades entre si. Anomenem aquest fenomen d'exhibició personal i

d'interconnexió digital, la blogosfera.

El món dels blogs ha passat a formar part del nostre teló de fons i ha suscitat un

munt de lectures i l'estudi exhaustiu de la blogosfera i de tot el que genera. Tot

d'una, algunes persones descobreixen que una part del seu món diari està lligat

a la Xarxa i, més en concret, a la blogosfera. Aquesta irrupció al ciberespai de

les veus individuals ha comportat un seguit de transformacions en la relació de

les persones amb la informació. To blog or not to blog, that's the question podria

ser el lema que emmarca la temàtica blogaire amb un acudit molt pertinent,

fins al punt que fins i tot moltes administracions públiques ofereixen espais i

formació especialitzada en confecció de blogs a la població.

D'una altra banda, en un món profundament marcat per l'agenda temàtica

dels mitjans de comunicació de massa (mass media), la blogosfera apareix com

un espai de creació�de�subjectivitat. Sí, els blogs han facilitat el sorgiment

de les veus múltiples i l'ampliació dels temes publicats. Per tant, la tecnologia

blogaire obre una escletxa o interstici en l'arena informativa, que segueix les

tendències del neoliberalisme: pensament únic, consum massiu i temes glo-

balitzats. I és en aquest espai de llibertat virtual on es configuren les identitats

subjectives, les creacions del jo que vénen a substituir un públic homogeni i

passiu, durant la segona etapa de la globalització. Els blogs (també anomenats

bitàcoles) posen sobre la taula noves formes de relacionar-se amb un mateix,

amb els altres i amb el món informatiu.

Fugint de la hipòtesi llibertària atribuïda a la tecnologia i de l'abanderament

cec amb la Web 2.0 que amplifica els efectes positius de les noves eines in-

formàtiques i les noves actituds que se'n deriven, cal mirar d'entendre i expli-

car allò que té de diferencial el fet blogaire i la blogosfera com a paradigma de la

nova�agenda. I en aquest sentit, és interessant analitzar i descobrir el tipus de

relacions que es produeixen en el si blogaire, la construcció de la subjectivitat,

la retroacció (feedback) amb el públic (l'audiència) i, en definitiva, l'esfera in-

formativa que es filtra per aquesta escletxa i discorre paral·lela a l'esfera oficial.

La blogaire Laia�Gargallo explica del blog:

http://azotacalles.net/flaneuse/


CC-BY-NC-ND • PID_00156889 6 Weblogs. Diaris personals digitals

"Ha passat de ser el desig de satisfer una curiositat, a ser la caixa on abocar tota mena de
coses i una finestra al món. No hi ha normes, no hi ha limitació temàtica, la Flaneuse
sóc jo, en Rufus, en Bec de Lampe, La Núvia, les meves Muses, Barcelona, els armaris
per endreçar, molt de te, moltes hores de passejar, de navegar, d'aprendre, de compartir
i vosaltres".

I el 26 de juny de 2007 escrivia:

"La Flaneuse acabarà sent un diari íntim, ja ho estic veient, com més m'hi nego més
m'hi aboco. Ja sabreu disculpar-me i si no és això el que busqueu només cal tancar una
finestra".

Veiem que no només es produeix aquest "assalt" de les individualitats a la

Xarxa, sinó que es fa amb coneixement de causa i amb un cert to de captatio

benevolentia que dóna a entendre que els seus artífexs coneixen perfectament

el món en què viuen, un món que fins ara es regia pels temes que seleccio-

nen i promocionen des de les esferes de poder. Per tant, abans de fer el salt,

paral·lelament o, en alguns casos, amb posterioritat, s'indica a l'audiència –i

una mica, s'autojustifica– aquesta gosadia de proposar els temes personals de

forma pública.

A partir d'aquesta primera observació sorgeixen les preguntes inicials, tot de-

finint el blog personal en relació amb el seu antecedent, el diari personal. Cal,

en primer lloc, contestar la pregunta: hi ha intimitat en un blog?, les suposici-

ons comunament acceptades sobre els trets principals dels dietaris tradicionals

es poden aplicar als ciberdiaris o no? Per això, en fer el salt a la Xarxa, aquesta

és la primera pregunta que cal formular: és un blog un símil virtual de l'antic

diari personal? El substitueix? El complementa?

Rebecca�Blood, l'autora més citada en tota la bibliografia sobre blogs,

afirma que els blogs no són pas hereus del gènere similar fora de línia,

sinó que són�nadius�d'Internet.

I tot seguit, apareixen un seguit de qüestions que condueixen al terreny de

l'economia i al de la psicologia. Al de l'economia per les implicacions en el

terreny dels mitjans de comunicació tradicionals, com veurem més endavant,

i al de la psicologia per la creació de noves identitats i sistemes de relació

apareguts arran dels blogs. Per això, en parlar de construcció de la identitat

en els blogs a través del llenguatge i el disseny del que ja s'anomena amb

naturalitat blogosfera, cal que ho vinculem amb canvis culturals que estan

emergint i que inclouen, des de fa poc temps, espais per a l'usuari on aquest

té un protagonisme inaudit.
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1. El món dels blogs

Si haguéssim de situar un any de naixement dels blogs seria l'any 1997, de

la mà de Dave�Winer, informàtic i un dels pioners del fenomen blogaire. Es

tracta de la primera generació de blogs, molt diferents als d'ara, coneguts com

filter style. Aquests primers "blogs" eren pràcticament llistes d'enllaços, com un

filtre a Internet tamisat pel prisma personalíssim de la seva autoria. El 1999

neix Blogger i la frase "Bloggito ergo sum" es farà popular en pocs anys. D'alguna

manera, hi ha un sentit de transcendència en el fet d'obrir un blog. Allí, el

profund es barreja amb el casual i el banal. Fins i tot es pot llegir el blog com

un acrònim de be log (blog) o log your being.

Una eina d'autogestió com el blog no té precedents en la història de la

comunicació d'un a molts i, per tant, bé ha de suposar un enorme canvi.

El canvi que suposen els blogs és de magnitud econòmica, psicològica i social.

• En l'esfera econòmica, contribueixen a la transformació de les relacions

tradicionals de poder entre informadors i informats, i aporten noves fór-

mules de transmissió i també una nova jerarquia, més horitzontal, en la

premsa en línia.

• En la psicològica, alteren la percepció d'un mateix tot contribuint a crear

un alter ego que es mou entre les capes íntimes del jo i els núvols ficticis de

la narrativa imaginària, a través d'un llenguatge especial, la blog-escriptu-

ra. I en la social, generen xarxes vinculades a grups d'interès, les audiènci-

es singulars que alguns autors han convergit a anomenar globalment blo-

gosfera.

• En l'àmbit�social, a més, posen en evidència la fractura digital que hi ha a

la Xarxa; fractura que a la blogosfera, en concret, es redueix notablement

per la facilitat de maniobra que suposa l'ús dels blogs.

Però hi ha un discurs�molt�crític amb la nova Internet que diu que, malgrat

situar-nos davant d'una utopia de llibertat i accés global a la informació i al

coneixement, cal analitzar i observar detingudament com es van succeint els

esdeveniments des del punt de vista del mercat i la política. Així doncs, tot

i ser testimonis de processos de transformació i de canvi estructural que mo-

delen l'acció social i l'experiència humana, no es pot perdre de vista aquesta

perspectiva crítica que tem que tot plegat pugui ser fagocitat per les estructu-

res existents. Cal evitar caure en el parany de fer de la tecnologia un objecte
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de culte o considerar-la com un monopoli estratègic, i tanmateix no menys-

tenir que pot establir mecanismes de relació social que permetin traslladar-ne

el discurs més enllà de la Xarxa.

1.1. La Web 2.0

Aquesta denominació fa referència a la web�participativa, a l'espai cibernètic

en què es produeix un nou tipus d'accions dissenyades amb un objectiu nou:

hem passat de consultar a publicar, i tot seguit, a compartir. Youtube, Vikipè-

dia, Myspace, Picassia, Panoramio, Fotolog, Slideshare, Facebook, Twitter, De-

licious, Googledocs, els share points de moltes empreses i un munt més de dis-

positius, programes, plataformes i aplicacions disseminades arreu de la Xarxa

permeten fer un seguit d'accions fins avui impensables. Tot aquest conjunt de

programes i aplicacions s'han anomenat programari�social.

Lliure�i�gratuït. Aquest binomi marca aquesta nova Internet. Fàcil,�accessible.

Un segon tàndem de mots que identifiquen una xarxa que ara té una nova

titularitat:

de ser l'aparador de luxe d'unes corporacions i tecnòcrates a qui s'afegia

una minoritària conhort d'usuaris avançats, la Xarxa ha passat a ser un

àmbit obert i intensament i profusament intercomunicat.

L'obertura de la Xarxa al que s'anomena web�social, potenciada pel programa-

ri�lliure i altres termes imprescindibles com les formes emergents d'Internet

(una de les més destacades i lligades al tema dels blogs és la dels sistemes de

gestió de continguts, en anglès CMS), ha propiciat un seguit de transforma-

cions que afecten tots els àmbits de la convivència. La comunicació, l'oci, la

formació, el món del treball, el consum... tot està ja imbuït d'aquesta nova

Internet.

Podem fer transferències des del nostre ordinador, reservar el nostre seient en un vol el
dia abans per evitar les cues de la facturació, comprar llibres, penjar i compartir fotos en
un servidor que funciona com a dipòsit pràcticament il·limitat, treballar conjuntament
en un document de text o un full de càlcul, editar continguts en una enciclopèdia digital,
promocionar el nostre currículum en una plataforma de treball en xarxa (networking)...

Les possibilitats creixen i cada cop hi ha més gent que no està disposada a

perdre pistonada del que les noves tecnologies ofereixen (promoció personal,

estalvi de temps, adquisició de béns i serveis, etc.).

Una d'aquestes formes emergents derivades de la irrupció del programari social

és el weblog. D'ençà de l'aparició dels primers blogs, a finals de la dècada dels

noranta, el creixement del nombre de bitàcoles ha estat exponencial, fins a
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arribar al més d'un�centenar�de�milions de blogs que hi ha al món en data de

2009. Aquests diaris personals en línia han envaït la Xarxa de tal manera que

quasi qualsevol cerca a Internet pot anar a parar a un blog.

Per escatir quin és el paper que tenen els blogs dins de la nova Internet cal fer

un tomb al voltant de diversos eixos, com el de la creació de la identitat virtual

i de xarxes socials generades a través de la blogosfera, i les implicacions que

se'n deriven (una de les més rellevants és la de l'anomenat ciberperiodisme

amateur), tenint en compte una de les ombres que projecta, com és la fractura

digital.

Efectivament, una pregunta central és de quina manera, si ho fan, els blogs

contribueixen a modificar fórmules de lectura i participació tant en l'àmbit

privat com en el públic, quina incidència tenen en les agendes informatives i si

aquesta participació genera algun canvi significatiu en les estructures socials.

També cal parlar de les relacions i xarxes que es generen entre blogaire i au-

diència, de la natura de la blogosfera, de l'agenda temàtica dels blogs, en con-

traposició amb l'agenda mediàtica, i també del llenguatge amb què es cons-

trueix un nou gènere discursiu.

Finalment, cal mirar d'entendre com els blogs influeixen en els canvis que està

experimentant la premsa digital i la repercussió que tenen tals canvis en la

recepció de la informació a través dels mitjans tradicionals reconvertits i dels

nous mitjans.

Com vèiem més amunt, la primera qüestió que sorgeix a l'hora d'estudiar els

blogs és si són la continuació digital dels diaris personals. Si és així, de seguida

ens demanem si en un blog, que és un espai obert a un potencial "tothom",

es donen les circumstàncies adequades per tal que els qui hi escriuen ho facin

obertament, sense censura.

D'aquí sorgeixen una sèrie d'implicacions:

quin tipus de llenguatge genera una tecnologia que emula el diari íntim

alhora que permet de ser llegida per un nombre indefinit, però potenci-

alment il·limitat, de coneguts i desconeguts. També ens demanem qui-

na és la forma d'expressió dels blogaires i com aquest llenguatge confi-

gura una identitat; quines xarxes socials i interaccions es produeixen, i

què implica tot plegat a escala econòmica i social.
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2. Aproximacions teòriques al fenomen blogaire

"Tot text es construeix com un mosaic de cites. Tot text és absorció i transformació d'un
altre text.

Julia Kristeva"

"Un blog és un producte del software subjacent. "

Geert Lovink

En el marc d'aquesta web de què parlem, la Web 2.0, en un moment en què

la generació de continguts teòrics sobre Internet amplifica el que succeeix a la

xarxa de forma que no en podem quedar aliens, sorgeixen preguntes infinites

sobre els canvis que s'estan produint dins i fora de la xarxa. Tot el que fem a

la xarxa és en el punt de mira de l'anàlisi acadèmic, tant que gairebé s'avança

a la pròpia acció, fins al punt que podria semblar que el fenomen blogaire és

d'un abast superior al que les xifres indiquen. Hi ha molta gent que té un blog

obert, però encara n'hi ha més que no en té o no sap què és. Com veurem

més endavant, hi ha una profunda fractura digital que no podem obviar. Tot i

així, ens trobem davant un fenomen prou vistós, les característiques principals

del qual són la triple transformació a escala de creació d'identitat, generació

i manteniment de xarxes�socials i transformació de l'estructura�periodística

clàssica.

Els blogs han generat ja un munt de literatura acadèmica i hores d'ara es podria

omplir un llibre només amb les definicions que se n'han donat. Realment, és

difícil avui parlar de les bitàcoles sense tenir la sensació que tothom en parla.

Per això, considerem que la forma més eficaç d'abordar el tema és exposant

què és el que diuen des dels diferents àmbits (periodístic, literari, acadèmic,

etc.) les veus més entusiastes i les més crítiques.

En efecte, en l'actualitat hi ha ja un conjunt nombrós d'estudis i articles so-

bre els diaris personals digitals, però pocs que aprofundeixin en la identitat,

l'avaluació formal del llenguatge dels blogs personals en relació amb l'agenda

temàtica, i quin paper té tot això dins la nova Internet. Els estudis són frag-

mentats, i s'albira la necessitat de conjugar els diversos elements per tal de

poder oferir una panoràmica i respondre les preguntes formulades. Tot seguit

veurem un ample ventall del que s'ha dit sobre els blogs i les aportacions de

les darreres investigacions fetes respecte d'aquest tema.
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2.1. Crítics del weblog

No tothom coincideix en la valoració de l'abast dels blogs. Per una banda, hi ha

el sector crític, que minimitza els aspectes exaltats pels teòrics més optimistes.

Sobretot, el fet que els diaris personals digitals siguin una veritable revolució

i tinguin una incidència més enllà del petit grup de fidels d'una determinada

blogosfera.

Per fer-nos una idea de la divergència de parers quant a la visió global dels

blogs, podem començar citant Herring,�Scheidt,�Bonus i Wright, autors del

llibre Bridging the Gap: A Genre to Analysis of Weblogs, que es mostren definiti-

vament crítics davant l'entusiasme pro blog.

Afirmen que els autors dels blogs exageren el fet que estan intercon-

nectats, són interactius o estan orientats vers esdeveniments externs,

i subestimen la importància dels blogs com una forma individualista

d'expressió personal.

2.1.1. Geert Lovink

La crítica més punyent que es fa als blogs els titlla de pràctica narcisista,

d'interfície meliquista, d'una xerrameca autoindulgent que no interessa ningú

més que el seu autor. Un d'aquests crítics, l'especialista en els nous mitjans

de comunicació Geert�Lovink (1959, Amsterdam), arriba a dir que obrir un

blog és quasi com posar cintes de colors al manillar de la bicicleta per tal de

distingir-te de la resta de ciclistes. Aquest autor parla de la inclinació de crear

i mantenir un blog com d'un impuls nihilista.

La Xarxa, amb els blogs, s'ha tornat activa, ha superat la passivitat voyeur da-

vant una tendència creixent a l'exhibició. Tot i així, Lovink es manifesta ro-

tundament en contra del sentit social dels blogs:

"Fer blogs és una forma de publicació banal o vanitosa. La pots vestir de termes elegants i
dir que és el paradigma del moviment i el canvi o que és una tecnologia rupturista o una
forma emergent, però el cert és que els blogs són una xerrameca adolescent sense sentit.
Zero comentaris vol dir que a ningú no li importa gens ni mica".

Lectura recomanada

Herring,�S.�C.;�Scheidt,�C.;
Bonus,�C.;�Wright,�E. "Bri-
ging the Gap: A Genre Analy-
sis of Weblogs". Proceedings
of the 37th Hawaii Internatio-
nal Conference on System Sci-
ences (HICSS-37). Los Alami-
tos: IEEE Computer Society
Press. http://www.csus.edu/
indiv/s/stonerm/
genreanalysisofweblogs.pdf

El que per als blogaires és una invitació al diàleg, per a ell només és un acte

egocèntric o exhibicionista, i diu que si algú no pot fer front a alts nivells

d'irrellevància, aleshores, la blogosfera no és el seu lloc. En comptes de remar-

car l'aspecte d'emancipació que suposa obrir un blog, ell emfasitza el procés de

massificació d'aquest nou mitjà. A Internet hi ha massa soroll, i la blogosfera

no n'està exempta.

Lovink

Per a Lovink, la dels blogs és
només una extensió de la seva
crítica a Internet com a revolu-
ció social en tant que no creu
que aquesta revolució es pugui
dur a terme sense que hi hagi
en joc, prèviament o alhora,
altres revolucions.

http://www.csus.edu/indiv/s/stonerm/genreanalysisofweblogs.pdf
http://www.csus.edu/indiv/s/stonerm/genreanalysisofweblogs.pdf
http://www.csus.edu/indiv/s/stonerm/genreanalysisofweblogs.pdf
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2.1.2. Flores i Aguado

En un altre ordre de coses, però mantenint el pols de la postura crítica davant

del fenomen blogaire, el doctor en Ciències de la Informació de la Universitat

Complutense, Jesús�Miguel�Flores, i la directora del Departament de Periodis-

me i Comunicació Audiovisual de la Universitat de Nebrija, Guadalupe�Agua-

do, parlen de la influència dels blogs en el periodisme i esmenten els debats

sobre la seva fiabilitat. Posen en qüestió criteris periodístics com l'objectivitat,

la piràmide invertida, la classificació per gèneres, etc. i reflexionen sobre la

influència dels weblogs en el periodisme i els mitjans (a partir del que s'ha

anomenat periodisme participatiu) per veure fins a quin punt es pot parlar

dels blogs com d'estratègies de negocis i del seu ús com de fonts informatives,

segons l'anàlisi sobre la seva fiabilitat.

La primera observació seria que, sovint, la informació que llegim als

blogs prové d'altres fonts informatives de la Xarxa o dels mitjans tradi-

cionals, amb la qual cosa, els blogs només estarien fent una funció de

"filtre" i no serien pas generadors primaris d'informació.

Els blogs, des d'un punt de vista informatiu, són un vehicle de comunicació

com qualsevol altre, que poden anar creant un arxiu propi de les notícies, imat-

ges o infografies que es publiquen a la Xarxa. Des d'aquest enfocament, sorgeix

la qüestió de la credibilitat, com hem vist més amunt. Amb els blogs neixen

noves formes d'aprendre, d'informar-se, de comunicar, de transmetre infor-

mació, que defugen el paradigma tradicional de censura-control-rigor. Aquest

paradigma és una arma de doble tall, atès que legitima un tipus de coneixe-

ment, el que proposen les elits i les classes dominants; però alhora està sotmès

a verificacions i constatacions per part d'aquestes elits. Com diuen Flores i

Aguado, el problema de fons és la mateixa concepció de la Xarxa, l'absència

de normes i de legislació.

Problema i virtut al mateix temps, perquè si bé hem de fer front al tema de

la veracitat dels continguts, i això pot suposar a la llarga un problema de cer-

tesa o incertesa, de legitimitat, al capdavall, per primera vegada desapareixe-

ria la subjecció a monopolis informatius i es podria accedir a la informació

amb molta més llibertat i de forma més heterogènia. En aquest sentit,�Dan

Gillmor, excol·laborador del San José Mercury News, afirma que estem passant

d'un discurs doctrinal i unilateral a un fenomen situat entre la conversa i el

seminari (Gillmor, 2004).

2.2. Fanàtics del weblog

Algunes veus exclamen que la galàxia Internet ha vist emergir una munió de

noves estrelles: els blogs, o que la blogosfera és com el Big Band del ciberespai.

Aquestes afirmacions són prou explícites d'un posicionament marcadament
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probloc. D'aquesta concepció (que podríem anomenar blogovisió) del feno-

men blogaire, en sorgeixen teories enfocades a maximitzar-ne els efectes po-

sitius, el ressò i l'espai que els blogs ocupen a la Xarxa. La mobilització ciuta-

dana, l'exploració de la identitat, l'ocupació de l'espai públic digital o la crea-

ció de comunitats són alguns dels aspectes remarcats per les principals figures

apologètiques. Tot seguit en veurem algunes.

2.2.1. Annabelle Klein

Es pot parlar amb entusiasme dels blogs o d'alguna de les seves parts. És el

cas d'Annabel�Klein, que ha investigat les escriptures del jo a Internet, posant

l'accent en les pàgines personals.

Partint de la noció de subjectivitat, concepte força polièdric que se situa al

centre de la temàtica blogaire, el subjecte del blog és el blogaire. I�què�és�un

blogaire? D'entrada, podríem dir que és l'autor del blog, la persona que el sig-

na. Però com afirma Annabelle Klein, darrere la signatura d'un apunt (post) hi

ha una ciberidentitat, concepte que transcendeix el d'autoria. L'aspecte més

destacat de la seva aportació teòrica és el fet que atribueix als blogs, per damunt

de la resta d'espais i aplicacions a Internet, la capacitat de lliurar de tot cons-

trenyiment les autores i autors que els creen. Limitacions físiques, culturals,

temporals i socials són, segons Klein, abatudes d'un cop de tecla. Un ciberjo

va més enllà d'un avatar. Els blogs, al contrari que altres activitats internàuti-

ques com el xat, el correu electrònic o el fòrum, són espais d'autopromoció i

d'autodefinició, i no tenen cap equivalent social.

Fent, doncs, una profunda reflexió sobre el procés de creació�d'identitats, el

que Klein anomena identitat narrativa o escenografia del soi, pràctica que és

alhora creativa i formativa, l'atenció recau en la gent�més�jove, on es produeix

un canvi radical en els processos de percepció del propi jo per mitjà de la in-

venció del propi ciberpersonatge i la interacció amb els personatges dels altres.

És possible experimentar altres formes de presentar-se, d'explicar-se, i altres

formes de ser. Posar-se en línia a través d'una pàgina personal permet canviar

l'existència i expressar coses inexpressables en un altre context o format.

Annabelle Klein exposa com es transforma tant la identitat com el discurs

en pro de l'articulació d'un ciberjo i d'un cibertu, ambdós, percebuts en la

transacció apunt-comentari1.

En un altre ordre de coses, desvetlla el tema de l'agenda�temàtica.

"Les pàgines personals i els blogs ofereixen a cadascú l'espai d'una posada en escena de si"

Klein, 2001.

Així, el privat esdevé públic, per tant, polític. Una de les primeres implicacions

d'això és el canvi de l'agenda temàtica. Aquestes noves activitats d'escriptura i

lectura de si i de l'altre són formatives de la identitat, sempre en construcció.

(1)Més endavant parlarem del co-
mentari com a eina que alhora
configura la identitat del blogaire i
genera la xarxa social que anome-
nem blogosfera.
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Entraríem en nocions com les d'identitat narrativa, ipso, ídem... pràctiques que

són alhora creatives i formatives. És, doncs, possible, experimentar altres for-

mes de presentar-se, d'explicar-se, i altres formes de ser. L'anonimat per una

banda, la facilitat de publicació per l'altra, i l'efecte ressonador de l'audiència

permeten una expressió singular més elegida i un espai per a la ficció, un ter-

reny d'assaig, un assaig del ser.

"Sense ser-ne del tot conscient, he creat una nova entitat, probablement una faceta de
mi mateixa que no s'expressava pas abans".

Dra. Marols, a www.vladimiralmar.blogspot.com.

2.2.2. Keith Stuart

Per la seva banda, Keith�Stuart, es mostra entusiasta dels blogs. Afirma que

són un fenomen social que està trencant les barreres i canviant la forma en

què el coneixement és comunicat. Per a ell, la dels blogs és la darrera revolució

a Internet, on ocupen un lloc d'avantguarda.

Per a Keith Stuart, aquesta forma de publicació freqüent, endreçada cronolò-

gicament, barreja almenys tres oposicions binàries:

• Objectivitat (dades externes o personals) amb subjectivitat (la vivència

concreta, la informació tamisada pel jo o el ciberjo).

• Diàleg amb monòleg.

• Parla amb escriptura.

Els blogs són tres coses, segons Stuart: freqüència,�brevetat i personalitat.

El més significant dels blogs no és el contingut sinó el format. Aquest autor

pontifica que els blogs acadèmics tenen més en comú amb altres tipologies

de blogs que amb els gèneres acadèmics tradicionals, i que això és causat pel

mateix format del blog. Així doncs, els blogs acadèmics són menys formals i

afavoreixen l'ús de construccions lèxiques i gramaticals molt més properes a

la funció interpersonal del llenguatge.

Aquest fenomen social ha provocat l'ensulsiada de les fronteres entre les pràc-

tiques discursives parlades i escrites al mateix temps que ha modificat els pro-

tocols comunicatius de la informació. Es pot considerar que els blogs són un

exemple de l'apropiació de fonts genèriques d'un gènere prèviament establert

per tal de donar cos a formes innovadores i molt més dinàmiques, tot plegat

sota la motivació d'una nova tecnologia i d'una necessitat social.

És difícil continuar mantenint intactes els límits de la individualitat en la

transmissió del coneixement un cop donada la irrupció d'aquesta tecnologia,

atès que la tendència a l'apropiació de les fonts genèriques està creixent a totes

les àrees, i també en les dels discursos acadèmics i professionals.

http://www.vladimiralmar.blogspot.com
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2.2.3. Rebecca Blood

Rebecca�Blood, pionera i figura destacada dins la teoria de la blogosfera i au-

tora del llibre Universo del weblog, diu en aquest sentit:

"Crec fermament en el poder dels blogs per a transformar tant els escriptors com els
lectors de ser audiència a esdevenir públic, és a dir, de consumidors a creadors".

Blood s'emmarca dins la tendència més apologètica, la que sosté que

"Molts blogs proveeixen d'anàlisis i crítica. És una mena d'àgora virtual. S'hi participa des
del front i des de la rereguarda. És un viatge d'anada i tornada"

Blood, 2005.

Blood veu el blog com una oportunitat sense precedents d'expressió�indivi-

dual a escala mundial. Quan parlem d'aspectes públics o privats en els blogs

(a diferència dels diaris íntims, mostres de tu allò que vols que sigui vist a una

comunitat potencialment molt extensa), hem de tenir en compte la realitat

diària dels blogaires, que solen coincidir en aquell espai compartit amb una

sèrie força estable de lectors i comentaristes. Al capdavall, el que s'acaba creant

és un "saló" privat, on només ocasionalment apareixen "cares noves". Alhora,

però, és fàcil oblidar que el blog és domini públic i que cal fer-se responsable

d'allò que s'edita. Es produeix aquest efecte inesperat: buscant de fer pública la

pròpia intimitat, però amb la necessitat de preservar-la de possibles crítiques

o atacs, el blogaire s'acaba relacionant amb personatges afins, i oblida que ha

obert una finestra al món.

Pel que fa a la transformació del periodisme�digital, Blood apunta que el

blog no té l'aspiració d'esdevenir un mitjà en competència, sinó una altra for-

ma d'exposar la informació, tamisada pel sedàs de l'opinió del seu autor. Així

doncs, blogs i mitjans tradicionals es complementen i tenen el seu paper en

el procés informatiu. Els blogaires no esdevindran els nous reporters perquè

no desitgen emular unes normatives ni entomar una censura o una direcció

concreta. Aquestes persones tan sols volen publicar allò que en un moment

donat consideren interessant. En aquest sentit, la qüestió de la credibilitat i

la fiabilitat dels continguts serà cosa del lector, que haurà d'establir els seus

criteris propis al respecte.

Però allò que Blood destaca dels blogs és l'efecte aparador que generen i la

capacitat de visibilitzar la persona que l'administra.

El benefici més gran d'un blog és per a ella l'adquisició de ressò dins i

fora de la Xarxa.

Lectura recomanada

Blood,�R. (2005). Universo
del weblog: consejos prácticos
para crear y mantener su blog.
Barcelona: Ediciones Gestión
2000.
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2.3. Altres aportacions teòriques

El discurs sobre els blogs flueix entre dues ribes oposades (una els minimitza

i l'altra els exalta). Aquest doble enfocament, el crític i l'apologètic, teoritza la

rellevància d'un fenomen que és alhora una eina, una pràctica i una actitud.

Lluny de contribuir a decantar la balança vers un punt de vista o l'altre, altres

definicions sobre els blogs creen un nexe, un fil conductor que aporta un co-

neixement irremissiblement heterogeni.

Vist amb més neutralitat, es pot dir que un blog és un espai d'edició i

d'autopublicació.

No és un diari íntim sinó un dietari�compartit (Gil, 2005). La entrada, article,

anotació o apunt és la unitat discursiva bàsica. Completant Enric�Gil, altres

autors consideren que els blogs són diaris virtuals amb una sèrie d'anotacions

arxivades a Internet, caracteritzades per textos breus entrats en ordre cronolò-

gic invers i que, generalment, contenen enllaços hipertextuals a altres llocs

recomanats per l'autor. Alguns blogs utilitzen fotos i d'altres, vídeos o cançons.

Els blogs combinen la immediatesa de l'edició de l'apunt amb un fort sentit

de la identitat de l'autor, la seva expertesa i punt de vista. En qualsevol cas,

siguin o no hereus dels diaris íntims, els blogs els tenen com a precedents. Són

documents endreçats cronològicament amb un fort sentit del punt de vista

propi i un clar enfocament vers l'audiència.

El blog és també un lloc de trobada, un fòrum particular amb els temes més

variats i el blogaire n'és el moderador. En aquest sentit, hi ha un debat entre

els que consideren els blogs com a diaris personals i els que hi veuen el resultat

de múltiples col·laboracions.

És una pàgina web temàtica que pot contenir textos, imatges i enllaços, on

s'anoten, com si fos un diari, les referències oportunes. Pot estar elaborat per

una persona o per una comunitat, però en tots, l'estructura de continguts es

basa en una organització cronològica.

El blog és una alternativa als missatges electrònics massius i molt menys in-

trusiu. Qui vol hi entra i està al corrent de les notícies que dóna el seu autor

sense ser bombardejat o interromput pels seus correus. Ningú no està forçat a

entrar en un blog, és una elecció clicar-lo o no; en canvi, el correu electrònic

que es rep ocupa un espai personal, i malgrat que es pot decidir postergar el

fet de llegir-lo, roman com un deure pendent.

El blog és un tipus de pàgina web, un de molt concret: a primera vista, saps que

un blog és un blog perquè el seu disseny s'assembla al de la majoria de blogs.

Té una estructura�simple: un cos de text, una zona lateral per als enllaços i



CC-BY-NC-ND • PID_00156889 17 Weblogs. Diaris personals digitals

l'arxiu, i una capçalera amb el nom del blog i el del seu autor distingeixen un

blog d'una pàgina web de forma inequívoca. Aquest aspecte unificador, que no

tenen les pàgines web, ha contribuït a generar el concepte blogosfera –l'univers

blogaire– que a dia d'avui ja és acceptat per tots els qui tenen un blog.

Una definició que trobem molt encertada diu que el blog és la narració

col·lectiva de l'altra història, fins ara invisibilitzada; i hi afegim que és

un patchwork de temes exposats que suggereix una realitat al marge de

la que ens presenta diàriament la televisió, la premsa i la ràdio.

En primera persona, amb detall i de forma subjectiva, el blog escriu una histò-

ria paral·lela de la humanitat sense passar pel sedàs de cap altra censura que

la pròpia. Apunt a apunt, s'inscriuen en la cultura noves�interpretacions�de

la�realitat.

El blog, doncs, és un recull d'anotacions sobre les vivències pròpies. El que sin-

gularitza els blogs és la seva audiència, no només la imaginada, sinó l'explícita,

la que es manifesta a través dels comentaris.

Des d'un altre enfocament, els blogs són una selecció�d'enllaços. Enllaços que

nodreixen els apunts (posts) i enllaços que generen la xarxa social.

Una curiositat observada és que malgrat que potencialment el blog és un espai

que permet triar el tema, l'extensió, la sintaxi, el lèxic i els ginys (gadgets) que

s'hi inclouen, la majoria de blogs tenen en comú una extensió, una sintaxi, un

lèxic i una convergència temàtica en tant que remeten a la quotidianitat de

cada blogaire. Les particularitats provenen justament del fet que cada quotidi-

anitat té matisos i sobretot de la interpretació d'aquests matisos. Al capdavall,

el blog és un gènere híbrid que sorgeix d'ambdues fonts, en línia i fora de línia.

Si parlem de xifres, l'any 2006 hi havia més de catorze�milions de persones

a tot el món que tenien un blog a Internet. Cada dia, aquell any, s'obrien

vuitanta mil nous blogs arreu del planeta (Molist, 2006).

Alguns estudis són exaltats i les dades d'uns i altres difereixen notablement.

Efectivament, els blogs�abandonats són molts: és tan fàcil obrir un blog com

tancar-lo o, sobretot, abandonar-lo. Una ullada als cercadors ens fa constatar

que molts blogs han quedat sense actualitzar des de fa temps, anys fins i tot, i

que els seus gestors no s'han pres la molèstia de tancar-los. Tots els editors de

blogs ofereixen l'opció de suprimir aquell blog, però rarament algú la utilitza.

La desídia, la mandra o el cansament fan que senzillament es deixi abocat a

l'univers virtual, com ciberbrossa, un recull de pensaments i imatges sovint

comentades que serveixen de documentació.

Contar blogs

Respecte d'aquesta necessitat
de comptabilitzar els blogs, el
periodista Carl Bialik, del Wall
Street Journal, va dir fa un pa-
rell d'anys que no entenia la
dèria a seguir comptant blogs,
atès que no ho fèiem amb les
pàgines web. El fet és que ens
interessa tenir dades numèri-
ques, i es fa difícil de compta-
bilitzar el nombre real de blogs
actius. No tenim dades so-
bre els blogs que es tanquen,
s'abandonen o cauen en un
manteniment ocasional.
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I respecte de la ciberbrossa, no són els blogs oberts i desats els únics que ocu-

pen espai. Hi ha un tant per cent gens menyspreable que podria estar sobre

el 10% de blogs que són brossa (spam), és a dir, blogs que s'han obert per fil-

trar publicitat o aconseguir adreces per mitjà dels comentaris. Sense voler, un

blogaire clica sobre el nom i va a una URL que et ven, per exemple, un antivi-

rus, amb una publicitat dura i agressiva: "El teu PC està infectat. Deixa que te

l'escanegem i compra el nostre antivirus per a XP", etc.

Els blogs són, segons Debbie Weil:

1) Una forma d'expressió personal autèntica i inèdita.

2) Una eina instantània de publicació.

3) Un diari en línia amb continguts constantment actualitzats.

4) Periodisme amateur.

5) Una cosa que revoluciona la web (pensa en la sindicació)

6) Una forma de crear comunitat.

7) Una alternativa al corrent general dels media.

8) Una eina per a ensenyar a escriure els estudiants.

9) Una nova forma de comunicació amb els clients.

10) Una forma de mantenir-se ocupat quan es té molt temps lliure. Mol-

ta més gent de la que ho admetria estaria dins d'aquesta categoria.

11) Una manera de pensar i escriure en paràgrafs curts en comptes d'un

llarg assaig (que ningú no té temps de llegir).

12) Un sistema de correu massiu o d'estar en contacte amb els amics i

la família.

13) Una manera d'escriure des d'una veu o una personalitat diferent.

The Corporate Blogging Book: Absolutely Everything You Need to Know to

Get It Right (2006).

Aquesta extensa descripció toca els tres punts de la nostra anàlisi: l'1 i el 13 fan

esment del tema de la identitat i les transformacions que sofreix l'individu

quan se singularitza en un medi digital exposat a una il·limitada audiència

imaginària; el 6, 8, 9 i 12 parlen de les xarxes�socials i la comunicació un a un,

o un a molts o molts a molts (tenint en compte que cada blog és un club de

molts altres blogaires); finalment, els punts 4 i 7 expressen les repercussions

en els nous mitjans de comunicació, en concret, la premsa�digital, la creació

d'un ciberperiodisme informal i d'una agenda temàtica nova.

2.4. L'ombra dels vells mitjans

Podem afirmar que l'èxit dels blogs radica en el fet que per primer cop l'usuari

és escriptor, editor, corrector, crític i tot això sense saber HTML. Els blogs han

tingut un molt bon posicionament a Google i altres cercadors, això provoca
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que moltes cerques donin com a resultat pàgines de blogs. A més, l'enorme

quantitat de vincles entre blogs també els potencien en el rànquing de resul-

tats.

La clau en el desenvolupament dels blogs ha estat el sentiment de co-

munitat i recolzament mutu.

El 44% de persones entre 18 i 35 anys consulten la web almenys un cop al dia,

i només un 19% llegeix el diari. El mateix Bill�Gates va assenyalar la percepció

creixent per part de Microsoft del fenomen blogaire com una amenaça poten-

cial, i alhora com una nova oportunitat de negoci. Al seu torn, José�Cervera,

periodista i blogaire, ho expressa així:

"El blog és el fill no reconegut de la columna d'opinió i la revista de premsa".

I Berta�García�Orosa i José�Luis�Capón�García fan una definició molt interes-

sant de la blogosfera:

"Es una segona estructura d'interpretació i jerarquització de l'actualitat".

Un aspecte que es deriva d'aquesta darrera afirmació fa referència a la credibi-

litat dels continguts d'aquesta segona estructura informativa. La�gent�confia

en�la�informació�sense�filtrar? Si és així,�en�quin�tipus�d'informació? Potser

sí que ens estem acostumant a buscar coses a Internet i donar crèdit al primer

que llegim sense verificar-ho i contrastar-ho. Si és així, les bitàcoles seran la

propera revolució informativa. Com afirmava Montserrat�Boix a les Segones

Jornades de Blogs i Ciutadania a València l'any 2007,

"qualsevol notícia té avui una cobertura important de blogs: les primeres entrades als
cercadors solen ser blogs".

Fent la prova de fer cerques a Google sobre notícies d'actualitat es pot constatar

que la cobertura dels blogs és, efectivament, destacable.

De la mateixa manera que es planteja si els blogs han reemplaçat o reemplaça-

ran els dietaris en paper, també podem plantejar si faran el mateix amb els

diaris i la premsa digital. L'èxit del blog és que, a diferència del diari, no li cal

ni verificacions ni falsacions, es mou en un espai de llibertat.

Els observadors més profètics proposen convertir els blogs en una eina més

del periodisme. I de fet, força diaris nacionals i estatals estan en aquesta lí-

nia, tant en l'oferta d'espai blogaire per als lectors, com en la blogosfera de

col·laboradors que penja del seu portal. Al mateix temps, pocs diaris digitals

queden ja que no permetin que els seus usuaris hi deixin comentaris. La prem-

sa digital comença a reaccionar davant la idea que el monopoli de la informa-

ció els pertanyi. Efectivament, un dels avantatges derivats de permetre que els
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lectors creïn blogs dins dels diaris, és que generaran trànsit amb el diari, posi-

cionant-lo amunt en el rànquing. Hi ha bitàcoles, a més, que s'han convertit

en un referent periodístic.

Si sumem els dos aspectes tractats fins ara conclourem que la participació

de la ciutadania per mitjà dels blogs conforma el perfil de la nova audiència

d'Internet i que, aplicat a la premsa i a la informació, és aquesta ciutadania

connectada qui, a poc a poc, està participant en la configuració de la nova

agenda temàtica. Més endavant veurem si aquesta ciutadania, tanmateix, és

representativa de tota la població o la fractura digital és encara massa profun-

da i de nou ens trobem amb un grup amb capacitat de maniobra que fa front

a un poder establert, però que no deixa de ser una altra elit. Per posar una

comparació, és com si una tecnoburgesia estigués eixamplant els límits de

les esferes de poder més aristocràtiques. Ara hi ha més veus, però continuen

havent-hi moltes més a fora, silenciades.

En resum, els entusiastes de les bitàcoles diuen que és un periodisme

més proper i amb més interactivitat amb els lectors. Els crítics, per la

seva banda, afirmen que l'abast global dels blogs i la seva informació

encara no té reglaments que ajustin els continguts a un marc ètic i legal,

distanciant-los d'esdevenir fonts reals d'informació.

A més, pel que fa a les agendes temàtiques sorgeix la pregunta: si l'atenció

dels mitjans sol anar cap a les grans figures, atès que aquestes orbiten entorn

dels temes de l'agenda oficial, i la gran majoria dels blogs els escriuen persones

desconegudes per a audiències prou reduïdes, com una persona anònima pot

generar temes i notícies al marge dels oficials i crear un flux suficientment

representatiu? Qui les llegirà? Com hi accedirà? Es pot trencar l'habitus? De

fet, hi ha moltes petites audiències que, sumades, fan una gran audiència prou

significativa. Què ens diu això? Hi ha individus amb capacitat de sostreure's

de certes pràctiques homogeneïtzadores i d'altres que no? Potser estem massa

ancorats en hàbits, en estructures estructurants que organitzen les pràctiques

i la percepció d'aquestes pràctiques més enllà de la consciència i el discurs

(Bourdieu, 1988) com per poder-los modificar.
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3. La creació de la ciberidentitat

"Sembla que fer un blog és un fort impuls d'expressar uns bits de singularitat sobre nos-
altres mateixos. Tots sabem que només som un munt de nombres, objectiu d'ideologies i
de màrqueting. Tanmateix, de tant en tant trobem les eines adequades en la filosofia que
caracteritza una època per tal d'assimilar aquest bit desconegut anomenat un mateix".

Geert Lovink

"El tema de la identitat és primordial. El blog és una concepció de la identitat que surt
a l'escenari".

Sherry Turkle

Un�blogaire�és�una�identitat. Rere un nom en clau que rarament és el nom

real de la persona que gestiona el blog, hi ha una veu, o diverses, al servei

d'una comunitat de lectors periòdicament participatius. Al seu blog, Flaneuse,

l'autora del blog, s'autodescriu així:

"La Flaneuse passeja, observa, fotografia, descriu, retalla, i col·lecciona tot allò que va
trobant tant quan camina pels carrers del món com quan viatja a través de la Xarxa, de
la literatura o de l'art."

La Flaneuse a http://azotacalles.net/flaneuse/

El crític d'Internet Geert�Lovink, afirma que els blogs són eines publicitàries

de la Xarxa, fàcils d'utilitzar, però que també creen un tipus específic de sub-

jectivitat.

Efectivament, hi ha la voluntat d'autodefinir-se, encara que aquella o aquell

no siguis ben bé tu, o només en part. El blog esdevé, doncs, com una forma de

psicologia exterioritzada, una part de la teva psique (Clark, 2002), tot i que els

que hi escriuen regularment saben que els blogs són subtils. Per una banda, la

longitud de l'apunt, que té a veure amb la disponibilitat de temps que tenen

els lectors per navegar, no permet mostrar més que un fragment del jo, una

instantània en paraules d'un moment viscut o imaginat. Per altra banda, hi ha

un intercanvi regular de lectura i escriptura entre blogaire i lector. Els papers

s'intercanvien diàriament, cosa que fa que la narració del jo no sigui lineal,

sinó discontínua.

Si seguim el fil conductor que enllaça la identitat amb el llenguatge veiem com

aquest genera una forma�recitada�de�"jo" contemporani que permet a cadascú

donar-se forma pròpia (Klein, 2001). A través del llenguatge dels blogs, tant

com per mitjà del seu contingut, el diari evoluciona vers la conversa. En el

blog personal d'expressió creativa és on es produeix de manera més evident

la creació d'una identitat per mitjà d'una narrativa que evoluciona en funció

de la retroacció (feedback) que ofereixen els comentaris. Un cop l'audiència

invisible es materialitza en forma de pseudònim i de les línies de text que algú

http://azotacalles.net/flaneuse/
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escriu en un requadre habilitat amb aquesta funció, el blogaire o la blogaire

inicia el seu periple al voltant del propi jo. És en aquesta circumnavegació on

es troba l'essència del blog personal.

De l'acte egocèntric (en el sentit de centrat en ell mateix) que suposa escriure

un diari personal es passa al diari compartit. De totes formes, més que dilu-

cidar si escriure un diari personal que hom desa en un calaix amagat és un

acte d'egocentrisme o de teràpia o bé una expressió individual de caire artístic,

ens interessen les motivacions que porten a obrir una finestra en la intimitat

perquè qualsevol persona, potencialment, hi pugui treure el nas, observar, sa-

ber i fins i tot opinar. La gran incidència dels blogs respon a la seva facilitat

de publicació, per tant, a una experimentació transitòria i efímera, o engan-

xa per altres raons que cal escatir? Klein insisteix en el factor psicològic de la

identitat on el jo es fon amb el tu, un jo i un tu imaginaris i imaginats, en el

procés de l'escriptura, que evolucionen segons les reaccions dels internautes

que visiten el blog.

La cibercultura ha provocat canvis en la vida de les persones on, efectiva-

ment, són possibles noves formes d'interacció en la mesura que el cos s'esvaeix.

Aquests canvis promouen la reflexió sobre les fantasies i els somnis sorgits

de la cibercultura que, bàsicament, tenen com a fons la possibilitat de fugir,

la capacitat de transcendir les limitacions físiques i espaciotemporals. D'una

banda, és cert que a la Xarxa hi ha menys barreres pel que fa a espai i temps,

però cal vigilar de no caure en una hiperficció d'aquestes possibilitats –que no

són ni de bon tros il·limitades–, de no professar una fe cega en la tecnologia,

car les constriccions existents (pel que fa a l'habitus, al pes del mercat o a la

fractura digital, etc.) hi tenen un paper que no hem de menystenir.

En el fons, no estem mirant de reproduir la intimitat que teníem en un dia-

ri privat, compartint-la amb una audiència d'afins? No volem, al capdavall,

que el diari íntim ressoni i aplaudeixi, en comptes de generar una forma de

comunicació coral? La resposta a aquesta pregunta no és unívoca. Hi ha els

dos perfils de blogaire: el que vol ser escoltat, i només respon els comentaris o

comenta altres blogs com a estratègia per mantenir aquella audiència lligada

al seu blog, a la seva veu, i el blogaire que gaudeix de la trama que es genera,

i on ell va saltant, de blog en blog, de conversa en conversa, en qüestió de

minuts i sense moure's de la cadira, per ampliar els seus propis coneixements

i engrandir el seu petit món quotidià.

D'altra banda, és possible parlar dels blogaires com d'artistes, constructors o

individus disposats a resoldre problemes, acceptar reptes per aprofundir en la

investigació i establir nous models comunicatius. Dins d'aquesta definició són

vistos com a treballadors flexibles que extrauen capital cultural (transformable

econòmicament pels qui disposen dels mitjans necessaris) processant diversos

materials humans. Realment�són�artistes,�els�blogaires?, o més aviat projec-

tors de subjectivitats? Cal tenir en compte que un tipus de blog amb molta
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incidència és el de l'expert sobre un tema. Hi ha moltes persones que utilitzen

els seus blogs per transmetre els seus coneixements específics. D'aquesta ma-

nera, a part de beneficiar tota la comunitat, aprofiten per guanyar notorietat.

Artistes, experts, exhibicionistes, constructors d'un nou periodisme amb

una agenda que es construeix diàriament i entre tots a la blogosfera...

els�blogaires�i�les�blogaires�constitueixen�una�nova�modalitat�de�ci-

bernautes.

3.1. El ciberjo

Un dels trets de l'era informàtica és que tot i que el cos continua existint, es té

una certa sensació de pèrdua del cos mateix en la immersió en un món virtual.

Davant la televisió o la pantalla de l'ordinador ens alienem del nostre cos, que

d'altra banda és avui més cibernètic (els implants, les pròtesis, els aparells que

regulen el batec del cor...). Aquest cos ha quedat desfasat davant la tecnologia

o bé s'ha vist transformat per les màquines.

El ciborg és la nostra ontologia (Haraway, 1991), és la unió entre orga-

nisme i tecnologia, entre cultura i natura, i entre realitat social i ciència

ficció.

Aleshores, quan entrem en l'espai virtual, on el cos s'atura i deixa de tenir

importància, el que pren el relleu és la seva identitat, que ja no es basa o se

situa en el cos sinó en un jo fins ara inexistent. Al ciberespai, les faccions es

transformen en bits, deixem de ser visibles per ser perceptibles. I alhora que

publiquem la nostra vida privada, ens la podem inventar.

El "nick", pseudònim amb què una persona accedeix a la Xarxa quan crea un

blog o hi entra, és una mena de doble seu. Algú que parla i s'expressa en el

medi electrònic i que, com les imatges oníriques de les pintures de Magritte,

no és aquella persona. En realitat, no és una persona la que escriu un apunt o la

que el comenta. És una identitat, un ésser percebut. Aquestes transformacions

psicològiques passen de l'esfera de l'individual al social, i generen nous tipus

de relació intrapersonal i interpersonal. Tal com explica McLuhan,

"L'extensió d'un sol òrgan dels sentits altera la manera com pensem, com ens comportem.
Quan aquests paràmetres canvien, l'home canvia"

McLuhan, 1988.

Així, doncs, en un context tecnològic recolzat per una iconització de la per-

sona a través de la publicitat omnipresent, cada cop sembla més plausible el

fet de reinventar-se a un mateix. La pressió sobre la identitat és màxima: cal

definir-se políticament, a escala religiosa, expressar obertament la tendència
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sexual, modificar el cos mitjançant cirurgia, tenir un alt i progressiu nivell de

consum i, finalment, triomfar: aconseguir la distinció i l'èxit en totes i cadas-

cuna de les empreses que iniciem.

Davant un panorama com aquest, és fàcil decidir-se per l'evasió digital, on

podem alleugerir certa càrrega del jo social en la gestació d'aquest altre jo, el

cibernètic, molt més ingràvid, mutable i adaptable a un medi menys hostil,

com pot ser la Xarxa.

Tot i així, la sobreestimulació a què s'està sotmès en el món real no desapareix

en el virtual. En aquell espai de possibilitat quasi infinita, també rebem milers

d'impactes que ens modifiquen. La diferència és que es pot exercir més control

sobre el que apareix a la pantalla de l'ordinador que als missatges del món físic,

que sovint no podem elegir. En ambdós espais, la ficció preval: el que sembla

s'imposa al que és: un cos, un rostre, un eslògan... qualsevol representació, in-

closa la del llenguatge, substitueix l'objecte o l'acció real. Aquesta iconització

ha penetrat de tal manera en la vida humana que la vida mateixa sembla es-

tar-se més encaixada si reinventa la seva identitat tornant-se ella mateixa una

altra icona. Mery Cherry, Perdedor, Elrohir, Flaneuse, Nao Sampac, Vladimir...

representacions de persones, no pas persones; aquests pseudònims serveixen

de metàfora al que passa a fora, en un entorn que avassalla la humanitat i

exigeix una sèrie de transformacions en la percepció de nosaltres mateixos i

de la realitat que ens envolta (Dery, 1998).
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4. Com es fa un blog

4.1. Per què s'obre un blog?

En primer lloc, cal preguntar-se: per�què�es�fa�un�bloc? Les motivacions per

a escriure un blog poden ser diferents: documentar la vida de l'autor, buscar

els comentaris i les opinions dels altres, expressar-se emocionalment, endreçar

pensaments i idees per escrit, i formar i mantenir comunitats (Nardi, Schiano,

Gumbrecht i Swartz, 2004). Per a molta gent que va a viure fora, mantenir

un blog és una forma de conservar el contacte amb la família i els amics en

una manera més efectiva que el correu, de comunicació "un a molts". És un

lloc, a més, per penjar fotos, i on les persones amb qui mantenim relacions

més íntimes poden dir-hi la seva. Per tant, segons aquests autors, la creació

d'una audiència no és l'aspecte únic ni central a l'hora d'obrir un blog. Força

gent escriu blogs com una manera de documentar la seva vida i afirmar la seva

existència (amb l'audiència real o imaginada), donar-hi un ressò, amplificar-la.

I això, com insistirem en el capítol següent, du l'aire dels temps: la individua-

litat narcisista, la necessitat d'afirmar l'ego i sortir de l'aïllament fent-se un lloc

en la comunitat difusa. El d'igual a igual (peer-to-peer) o l'un entre molts, per

tant, és una manera de consolidar la identitat per no diluir-la en l'anonimat

de la massa.

Així doncs, una de les motivacions més profundes és la de sentir que

estàs relatant la teva vida als altres en temps quasi real amb la il·lusió

de ser, potencialment, en la mirada�dels�altres.

Quan no es té prou valor o assertivitat per a escriure als amics particularment

per explicar-los coses que un pensa, sent o sap, obre un blog, per exemple,

sobre crítica de cinema o de literatura. Ser a la Xarxa legitima d'alguna forma

el que la comunicació informal presencial podria passar per alt. Aquesta ne-

cessitat de ser algú, de destacar, entronca amb els valors contemporanis explo-

tats per la publicitat en una exaltació de l'individu i del seu dret a reafirmar-se

en una postura egocèntrica: "Tu t'ho vals", "sigues tu mateix/a", "permet-te un

moment per a tu"... Dins d'aquest marc d'individualització expansiva, la blo-

gosfera pot esdevenir un Speaker's Corner personal, un lloc on cridar des del jo

per transcendir l'anonimat, obtenir autoritat, existir.

Una altra de les funcions observades en els blogs és la de conjurar les

emocions de tristesa davant la mort d'éssers estimats.
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Aquest paper elegíac el podem constatar en un munt d'apunts:

"Aquest Sant Jordi estic trista. Deixeu que ho estigui. Passo el dol d'una pèrdua."
Maria Escales, a http://mariaescalas.blogspot.com/.

"Adéu, vés on hagis d'anar. He estat feliç amb tu. Tu amb mi. Hi tornaria, a tot."
Lu, a http://mariaescalas.blogspot.com/.

"Els seus estan tristos perquè fa uns dies que ens ha deixat. El seu buit serà difícil d'omplir."
Pardalet, a http://dnalorodel.bloc.cat/.

Per a certs tipus d'activitat, escriure en un blog és benèfic, gairebé balsàmic. És

el cas dels poetes amateurs. En la blogosfera troben un petit espai comunitari,

protegit i amb certa ressonància. Allí hi publiquen, potser per primer cop, són

llegits per altres poetes i n'obtenen les seves primeres crítiques. En aquest cas,

un blog és un aparador alhora privat i públic.

Des de la perspectiva de gènere podem afirmar que les dones han apostat pels

blogs. L'Estudi Intel aporta dades significatives: a Espanya, el 22% de les do-

nes és blogaire davant un 18% dels homes. Ara bé, si ens basem en les audièn-

cies, trobem que els blogs més comentats solen ser blogs mediàtics, normal-

ment a càrrec d'homes. La raó, l'habitus: la lògica pròpia del sistema jeràrquic

i l'estructura de poder fa que l'atenció recaigui majoritàriament en els homes.

La web Mujeres en Red va publicar l'article "¿Por qué apostamos por los blogs?",

on s'engrescava les dones a usar aquesta tecnologia per a l'empoderament i la

visibilitat de les seves idees. A parer de la seva administradora, la periodista

Montserrat�Boix, els blogs faciliten l'autonomia de les dones i la seva presèn-

cia a Internet, alhora que fan sentir les seves veus, donen a conèixer les se-

ves opinions i participen a la Xarxa. En la mateixa línia, la diputada socialis-

ta Lourdes�Muñoz�Santamaría afirma que un dels grans objectius polítics és

potenciar la presència�de�les�dones�a�Internet com un espai clau per al seu

empoderament en l'àmbit públic i com a estratègia per a aprofitar les oportu-

nitats que ens ofereix Internet i fer que les iniciatives polítiques de les dones

siguin més visibles.

4.2. Crear i administrar un blog

Per obrir un blog hi ha actualment un munt de llocs web que ofereixen

l'hostatjament gratuït i que permeten crear-lo en tres o quatre passes. La dinà-

mica és similar en tots aquests llocs. Veiem què cal fer en tres dels (CMS2) o

hostatjadors (hostings) més usats:

(2)CMS són les sigles de Content�Management�System (sistema de gestió de continguts),
són fills del programari lliure. Els CMS són sistemes que mantenen i actualitzen fàcilment
blogs o webs. Solen funcionar a través del mateix web o d'aplicacions específiques.

Blogger Blocat Wordpress

1) Registre: crea un compte. 1) Registre: crea un compte. 1) Registre: crea un compte.

http://mariaescalas.blogspot.com
http://mariaescalas.blogspot.com/
http://dnalorodel.bloc.cat/
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Blogger Blocat Wordpress

2) Títol i domini del blog. 2) Títol i domini del blog. 2) Títol, domini i llengua del blog.

3) Escull una plantilla. 3) Escull una plantilla. 3) Verifica el compte.

4) Comença a utilitzar el blog. 4) Verifica el compte.

5) Verifica el compte. 5) Comença a utilitzar el blog.

4) Comença a utilitzar el blog.

Els tres serveis tenen idèntiques fórmules de creació de blogs i tots tres dema-

nen confirmació a través d'un missatge a l'adreça de correu electrònic que s'ha

facilitat per a crear el compte. Es pretén, així, eludir els usuaris que faciliten

comptes falsos o bé els robots de correu brossa (spam). La diferència entre Blog-

ger i els altres dos és que el primer, tot i que sol·licita aquesta verificació, per-

met començar a escriure al blog acabat de crear immediatament, mentre que

Blocat i Wordpress demanen la confirmació del compte com a condició prèvia.

Igualment, a la Xarxa es poden trobar un munt de pàgines amb instruccions,

sovint acompanyades de vídeos, que ensenyen a fer un blog. A l'annex troba-

reu algunes d'aquestes adreces d'interès.
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5. La sala de màquines del bloc

Si analitzem les motivacions dels blogaires a l'hora de posar-se a escriure un

blog, un primer factor és l'accés. Els coneixements tècnics van suposar un han-

dicap per a totes aquelles persones que volien tenir una pàgina web personal

o professional. La majoria van haver de contractar un informàtic. Els blogs,

malgrat que continuen sent un espai restringit, si considerem tota la ciutada-

nia, han permès a molta gent d'accedir a la Xarxa de forma individual i sense

intermediaris. La tecnologia blogaire facilita molt la tasca, no calen grans ha-

bilitats ni coneixements de programari per obrir i mantenir un blog. Tant és

així que comença a donar-se el fenomen del blog-web: és a dir, persones que

utilitzen el seu blog com si fos una pàgina web.

blog-web

En alguns casos, aquest blog-
web té una durada limitada i
concreta en funció dels objec-
tius del seu editor: per exem-
ple, hi ha blogs que s'obren
per a penjar les fotos d'un ha-
bitatge que es vol vendre.

La majoria de blogaires usen editors senzills com Blogger mentre que els més

avançats passen a sistemes com Wordpress i alguns fan servir l'HTML, perquè

tenen més control sobre el format. Blocat és una eina similar a Blogger que

hostatja blogs escrits en català. Blogger també permet triar el català com a llen-

gua de la interfície. La majoria dels usuaris de blogs fan servir les eines bàsiques

de programari del blog i no exploren més enllà les possibilitats que ofereix.

Els usuaris més avançats incorporen tot d'elements, com llistes d'enllaços en-

dreçades, imatges, arxius de so, analítiques, seguidors del blog, etc. Solen seguir

les estadístiques del blog, en canvien el format o hi pengen vídeos, cançons

i diapositives.

5.1. Panell de control, configuració, format

Si triem Blogger com a gestor, el primer que trobem quan s'ha creat un blog

és una interfície concreta on hi ha un conjunt de comandaments que perme-

ten que ens comuniquem amb el programa. Aquests comandaments són d'allò

més senzills i tenen un primer atractiu: donen un seguit d'opcions per tal que

personalitzem el nostre blog. En primer lloc, hi ha la plantilla, que és un pre-

disseny de colors, tipus i mida de lletra i disposició dels elements, la majoria

dels quals es poden modificar. Quan es crea un blog, s'escull una plantilla se-

gons les necessitats d'espai i les preferències inicials de l'usuari. Alguns blogs

romanen estàtics quant al disseny, mentre que d'altres són modificats esporà-

dicament. De forma immediata i amb la possibilitat d'anar veient els canvis,

l'usuari pot manipular el seu blog tan bon punt està creat.

El panell de control té com a característica principal que és l'espai on el blo-

gaire es presenta a la comunitat. Aquí pot decidir quin és el perfil que vol

mostrar: nom, dades personals, incloure o no una foto (que pot ser real i ac-

tualitzada o qualsevol imatge amb què es vulgui aparèixer en línia). Al panell

també es poden modificar les dades de l'usuari, triar la llengua de la interfície

Vegeu també

A l'annex podeu trobar di-
versos gestors i directoris de
blogs.
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i gestionar els diversos blogs que un mateix usuari hagi obert en aquest ser-

vei d'allotjament. Des del panell es pot accedir a la configuració, al format i a

l'edició directa d'articles, que és el que més es farà servir.

La configuració dóna accés a l'arxiu del blog, des d'on permet modificar la

freqüència d'arxivament. També és el lloc des d'on es gestionen els comenta-

ris: es mostren o s'oculten, es demana identificació o no, es moderen, etc. Tot

el que ateny als comentaris és cabdal en un blog atès que, per defecte, permet

l'accés indiscriminat a l'espai individual. A l'apartat de configuració també es

pot habilitar la verificació de paraules per tal d'activar la seguretat del blog i

evitar la ciberbrossa. El grau de privacitat del blog es pot controlar per mitjà

de la pestanya Permisos, que dóna tres opcions: el blog el pot llegir tothom,

les persones triades pel blogaire o només els autors.

Una altra de les opcions de la configuració és la d'eliminar el blog. A la Xarxa hi

ha un nombre indeterminat de pàgines en desús, moltes d'elles, blogs sense ac-

tualitzar. Podríem demanar-nos per què s'abandonen els blogs i no s'eliminen.

Una possible resposta la donen Nardi, Schiano, Gumbrecht i Swartz quan recu-

llen les motivacions per a fer un bloc; una d'elles és documentar la vida de

l'autor i endreçar pensaments i idees per escrit. En aquest cas, mantenir el blog

malgrat que estigui inactiu pot ser una manera de conservar la memòria indi-

vidual o una resistència a desaparèixer del ciberespai.

El format permet redissenyar el blog i treure'n o afegir-hi ginys. Blogger permet

afegir fotos, presentacions de diapositives, vídeos, àudios, enquestes, llistes

simples, llistes d'enllaços, etiquetes, fluxos d'actualització i notícies. D'aquesta

manera, a banda de personalitzar el blog i oferir als seus seguidors tot un seguit

d'afegits pràctics o lúdics, es pot aconseguir un ethos molt particular i donar

una informació visual molt directa sobre l'autoria.

5.2. L'apunt i els enllaços

Es pot definir el blog com un�recull�cronològic�d'apunts. L'apunt (post) o ar-

ticle és la unitat d'expressió que unifica tots els blogs. Els apunts quasi sempre

estan escrits en primera persona.

"Dèiem que la vida és molt perra però que moltes vegades ens fa riure, i que sort en tenim
de pensar molt, però que a vegades també cal parlar i entendre'ns i que... tranquil, que
és provisional, encara."

RitusLee, a http://videsperres.blogspot.com/.

"¿Per què no fan que les motos, sense perdre el dret a fer ziga-zagues pel carrer, la vorera
i el carril bus, puguin baixar també a les estacions i ficar-se a la via del metro? Amb el
llum encès, ep, i amb dret a tocar la botzina perquè s'apartin els vagons. Seria estupend.
I molt popular."

Jaume Subirana, a http://jaumesubirana.blogspot.com/2008/05/amb-moto.html.

http://videsperres.blogspot.com/
http://jaumesubirana.blogspot.com/2008/05/amb-moto.html
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Malgrat les diferències estilístiques, es pot constatar que en ambdós fragments

l'expressió és planera, directa, propera, de sintaxi senzilla i amb interjeccions

que recorden la parla, fet que dóna un aspecte oral al text.

La freqüència amb què es "posteja" és motiu de debat en la comunitat blogaire.

Mentre que Rebecca Blood aconsella escriure almenys un parell d'apunts per

setmana, hi ha seguidors de blogs que admeten no donar l'abast posant-se al

dia amb les actualitzacions.

L'apunt és també la veu blogaire, el seu codi ètic, la seva cosmovisió. Molts

blogaires estan pendents de l'audiència, fins i tot en blogs on és pregona una

flagrant intimitat. I a l'inrevés: hi ha audiències que "necessiten" la seva dosi

d'apunt. I ho expliciten quan un blogaire ha estat un temps sense penjar una

nota. Vegem aquest exemple:

"RitusLee ha dit: Que bé que hagis tornat, Perdi, he trobat a faltar tant aquesta encanta-
dora normalitat teva! Ens veiem (per dissort dels dos) entre mobles vells."

"Miquel ha dit: Bentornat! Encara que no hauria d'haver marxat, vostè. Moltes felicitats.
És agradable l'aire fresquet i els dies d'abril, que ja s'acaba. I els bàndols, imprescindibles
per situar-nos."

"Maria ha dit: Ei! Se't trobava a faltar! Què bé que hagis tornat. I què vols que et digui,
si ser normal vol dir saber trobar el punt exacte on comença un somriure, doncs que
visquin els normals!"

Comentaris al blog de Perdedor, http://carndebanqueta.blogspot.com/.

Per aquesta sensació de ser observats, als apunts la gent mesura i calibra molt

el que vol revelar i el que no vol que sigui revelat. Força blogaires combi-

nen comentaris molt reflexionats sobre qüestions serioses amb revelacions de

l'experiència personal i comentaris superficials o detalls nimis sobre aspectes

molt particulars. A tall d'exemple:

"No es pot anar a més de 80 per no contaminar. Ho compleixo al peu de la lletra i
m'adelanta fins i tot el camió de les escombraries."

"Ara som dues famílies amb 5 nenes que potser quan estiguin arribant als 40 es pregun-
taran com es van conèixer."

Pardalet, fragments de diversos apunts, http://dnalorodel.bloc.cat/.

Pel que fa als enllaços, n'hi ha de dos tipus: els enllaços que trobem en els

apunts i els enllaços de les llistes del blog. Els primers són els enllaços amb

què es condimenten els textos. Hi ha apunts que no contenen enllaços a altres

apunts o a pàgines d'Internet, però molts n'estan sembrats. Aquests enllaços

donen sentit en tant que generen, per una banda, un hipertext vinculat a

la xarxa global i, per l'altra, una xarxa interna (referències al mateix blog) o

externa (amb la resta de blogs).

L'enllaç s'utilitza per a fer explícit el que altrament seria implícit. Quan es

tracta d'un enllaç extern, genera sensació de coneixement per part del blogaire

que el fa servir alhora que enriqueix el text donat. En canvi, un enllaç intern

http://carndebanqueta.blogspot.com/
http://dnalorodel.bloc.cat/
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al mateix blog, ajuda a confeccionar un guió personal. I finalment, quan és

un enllaç a un altre membre de la blogosfera, contribueix a formar una xarxa

social. En aquest darrer cas, l'enllaç és una invitació a la conversa i sol ser

correspost amb altres enllaços de reciprocitat solidària.

Afegint enllaços al monòleg propi, d'alguna manera li donem una am-

plitud coral on convergeixen diverses veus. L'enllaç és una eina de legi-

timació, ressò i interacció real.

D'altra banda, els enllaços en un blog molt visitat poden ser la manera de

filtrar els blogs que valen la pena dels que no, tot i que aquesta observació

pugui semblar molt subjectiva. En tot cas, cada comunitat es regeix per uns

barems interns i per uns vincles de confiança. Si t'agrada un blog, confies en

els enllaços que inclou. D'alguna manera, el blogaire fa de filtre de la gran

extensió de matèria, idees, imatges i sensacions que ofereix la Xarxa.

Per últim, els enllaços que cadascú endreça en les seves llistes (de blogs o de

webs recomanats) insereixen el mateix blog en el registre del "club" de cada

blogaire, la qual cosa crea sensació de pertinença, delimita l'àmbit de prospec-

ció i dissenya el caràcter del blog, el seu ethos particular. La gent descobreix

blogs nous a través dels enllaços recomanats pels autors dels blogs que solen

llegir, fet que ens condueix a pensar que les xarxes es generen per�vincles�de

confiança.
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6. Les xarxes socials en els blogs

"En l'anonimat del no lloc es pot experimentar solitàriament la comunitat".

Marc Augé

"Hola Flaneuse! No sé qui ets, però m'ha fet molta il·lusió entrar a la teva pàgina i veure
el teu comentari i una obra meva. M'encantaria que m'escriguessis, d'acord? Un petó".

Marisa

"Si estàs llegint ara mateix aquesta entrada és perquè els blogs existixen. I si hi són és
perquè puguem comunicar-nos els uns amb els altres. Així, on abans hi havia quilòmetres
i quilòmetres de solitud i viatges buits, ara pots trobar blogaires d'ací i d'allà que t'omplen
de bona companyia i fan que la teua existència i els teus viatges no només siguen més
interessants, també que et pugues sentir més partícip del món real que no pas d'aquest
món virtual".

LoveSick al blog "El meu caos"

6.1. La sala de màquines de la blogosfera

Hem vist com es fa un blog i com s'administra. Amb aquesta informació, de

ben segur que és possible, i fàcil, obrir un blog i començar-hi a publicar.

El pas següent consisteix a vincular el nostre blog amb l'univers blogaire

sense el qual la seva existència pot quedar reduïda a la mínima expres-

sió.

Per tal de formar part d'una constel·lació de blogs, és necessari conèixer els

mecanismes que el connecten fora del seu espai individual i li donen ple sentit.

És habitual que els iguals es relacionin. Blogs personals i creatius conviuen en

una blogosfera pròpia que s'autoalimenta i acaba formant una comunitat que

no és estàtica, car cada cert temps s'obre a noves experiències. Ja sigui perquè

n'obren una via nous comentaristes, perquè s'accedeix a l'enllaç que un altre

blogaire ha penjat del seu blog o senzillament, perquè en una cerca en un

buscador d'Internet, s'arriba a un blog que pot interessar. Tanmateix, una de

les primeres constatacions és que cada comunitat blogaire té els seus límits

d'admissió. El temps que una persona pot dedicar a llegir blogs i comentar-ne

és limitat, amb la qual cosa, s'acaba formant part d'un veïnat blogaire concret,

on els pseudònims passen a ser familiars. Cada blogaire té una capacitat finita

de ciberelació amb altres blogaires, sigui com a comentarista o com a voyeur.

http://alamordelalumbre.blogspot.com/
http://unviajeimposible.blogspot.com/
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Una de les dimensions més destacades dels blogs és la capacitat que tenen de

generar audiència i interaccionar-hi. En aquest sentit, Rob�L.�Glazebrook ens

diu que per ser efectiu en un blog, cal tenir una audiència, i per aconseguir-ne

una, primer cal crear un ethos en què la gent confiï. Els blogs amb una veu

carismàtica són els blogs més escoltats.

Per tant, retòrica + ethos = audiència.

I serà aquesta audiència la que faci evolucionar el tipus d'escriptura d'una pà-

gina personal tenint en compte les reaccions dels internautes que la visiten.

És cert que molts blogs tenen pocs comentaris o cap, tot i que aquest indica-

dor no és simptomàtic d'una total manca d'audiència, atès que les analítiques

d'algun blog amb pocs comentaris han mostrat una audiència existent, cosa

que ens du a constatar que tant a la Xarxa com a la blogosfera, el fenomen

del voyeurisme té un lloc destacat. Així com és possible rebre els comentaris so-

bre els nostres pensaments més profunds provinents d'un internauta de l'altra

punta del món, també és possible ésser vist i llegit, anònimament, per qualse-

vol persona, en qualsevol moment i des de qualsevol indret.

Els autors d'alguns blogs diuen no valorar excessivament l'audiència que po-

den aconseguir, sinó més aviat el contingut de les seves intervencions. Per a

ells, publicar en web no és un simple gest egocèntric, sinó que cal emmarcar-lo

en un mitjà de comunicació global. Habitualment, el nombre de comentaris

dels blogs és escàs i àdhuc en moltes bitàcoles, inexistent. Però no sempre la

finalitat és aconseguir la participació dels usuaris i que aquests siguin actius.

Els comentaris tenen un efecte multiplicador de l'audiència en la mesura que

generen la necessitat d'establir una connexió posterior per comprovar possi-

bles reaccions a les opinions expressades. La periodicitat en la publicació de

les entrades intenta fidelitzar els lectors. Cada blogaire sap que ha de mantenir

el seu blog, de vegades, buscant temps on no n'hi ha o mirant de convertir

una anècdota intranscendent en material editable. El que resulta beneficiós en

termes d'audiència és que aquesta comunicació produeix retroacció (feedback),

en el sentit que els comentaristes tendeixen a retornar al lloc per comprovar

si el seu missatge ha estat respost per l'autor o per algun altre usuari.

Així ho veiem en aquesta afirmació:

"El millor de tenir un blog són els comentaris."
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Ho diu la Tina�Vallès, blogaire que ha publicat un llibre amb els apunts del

seu blog, L'aeroplà del Raval. Al seu torn, en la seva tesi doctoral, Blogosfera:

les bitàcoles i l'audiència, Enric�Gil fa servir el terme audiència imaginada (Gil,

2005), un sintagma nominal que fa referència a la necessitat d'estar connectats

encara que sigui de manera fictícia.

Des de la perspectiva de la naturalesa interactiva de la blogosfera, es podria

definir la capacitat conversacional d'un blog pel nombre de comentaris per

apunt. Tanmateix, malgrat que pugui haver comentaris zero, el blog és un es-

pai social. Creat amb la il·lusió de multiplicar la identitat en un efecte de ressò,

fàcilment entra en una xarxa i s'amplia. És fàcil formar part d'una comuni-

tat. Com els infants al pati de l'escola, els blogaires s'apleguen per afinitat, de

forma espontània, poc planificada, en poc temps es pertany a una blogosfera

o altra. Llegint i comentant blogs afins, aviat s'aconsegueix reconeixement i

reciprocitat. Les comunitats blogaires tenen un portal que permet l'entrada i

sortida dels membres de la comunitat. Cadascuna d'elles es mou entorn d'un

tema o àrea d'interès, com pot ser la literatura, la natura i els viatges, el relat

d'anècdotes personals, la informàtica o la política, per citar els més destacats.

Tot i així, un blog pot tenir problemes a l'hora d'aconseguir comentaris. Ja

sigui perquè la seva xarxa és petita o perquè hagi disminuït, bé per la pèrdua

d'interès dels seus seguidors, bé per la poca activitat d'aquest blogaire com

a comentarista, pot passar que un blog sigui una conversa esmorteïda. Per

a evitar-ho, es fan servir diferents tècniques per iniciar el contacte amb els

comentaristes. El blogrolling és en realitat l'hipertext: els enllaços a altres blogs,

al mateix blog, a apunts anteriors o llocs d'Internet, amb la intenció de fer

sortir el blog i el blogaire de l'aïllament inicial de la URL.

6.2. Buscant i essent audiència

Abans hem vist com els enllaços permeten crear fluxos entre blogs i amb altres

llocs web. Una forma efectiva d'entrar ràpidament a la blogosfera és deixant

comentaris a altres blogs. Es tracta, en definitiva, d'estar en xarxa. I per acon-

seguir passar del blog a la blosgosfera, hi ha tot de dispositius, tècniques i ac-

tituds que cada usuari decideix com i quan utilitza.

A mida que la història dels blogs avança, escrita per cada blogaire i amb

l'empenta dels usuaris i usuàries més avançats, sorgeixen novetats a l'hora

d'establir una xarxa. Algunes d'elles tenen un fort ressò durant un temps i des-

prés decauen, mentre que altres demostren la seva eficàcia mantenint-se com

a pràctica habitual.

Un dels mètodes per a aconseguir xarxa és publicar apunts on es donen con-

sells per a augmentar l'audiència. Vegem-ne un exemple:

Lectura recomanada

Gil,�E. (2005). Blocosfera: les
bitàcoles I l'audiència [tre-
ball de doctorat en línia].
UOC. [Consulta: 10 d'abril de
2008].
http://www.uoc.edu/in3/dt/
cat/gil0705.html

http://www.uoc.edu/in3/dt/cat/gil0705.html
http://www.uoc.edu/in3/dt/cat/gil0705.html
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"Hace unos días compartí unos "increíbles secretos personales" (jajajaja) sobre cómo au-
mentar el número de comentarios en mi blog. Y muchos lectores tuvieron la gentileza
de compartir su experiencia con nosotras.

Pues, bien, estuve leyendo todos esos comentarios, que agradezco mucho, y a continu-
ación les dejo una recopilación con los tips que tan amablemente compartieron varios
de nuestros lectores:

1) Mimar a los lectores, responder sus comentarios, visitar sus blogs.
2) Escribir apuntes dejando una puerta abierta a una opinión contraria.
3) Compartir experiencias y reflexiones personales en las entradas.
4) Escribir con sinceridad, es decir, escribir artículos que lleguen a las personas.
5) Referirse a temas polémicos, participativos o realizar preguntas al final del artículo.
6) Poner un bloque de "los que más comentan".
7) Redactar guías sobre la temática de tu blog.
8) Escribir sobre temas genéricos y no tan técnicos o particulares.
9) Postear artículos que tengan que ver con cómo aumentar el número de comentarios
en tu blog.
10) Quitando el tag "no-follow".

¿Se te ocurre alguna otra estrategia para aumentar los comentarios de tus lectores? ¡Este
es el lugar para opinar! Jajajaja."

Apunt publicat per Chica Seo, http://www.chicaseo.com/

Copiem tot seguit els comentaris rebuts en aquest apunt, amb noves idees per

a estimular l'audiència:

http://www.chicaseo.com/
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"Una vez leí que era importante hacer sentir a los visitantes que son parte de una comu-
nidad.
Si escribimos es porque nos interesa saber las opiniones de otros y aprender.

Felicidades chicaSeo. Espero seguir aprendiendo con ustedes.
(Ya se que son dos: Milagros y Natalia)

Comentario por Mr.Yin – May 27, 2008 @ 1:05 pm

Hola
Muy buenos tips, ahora comprendo su éxito.
Me queda una duda con respecto a la etiqueta "no-follow".
Los blogs la traen incluida en los comentarios por algo, ¿no es contraproducente llenarte
de esos enlaces sin verificar?
Gracias y suerte!

Comentario por Khaos – May 27, 2008 @ 4:02 pm

El tema de los memes, y la afinidad personal con otros bloggers también es importante.
Así como ofrecer otros servicios de utilidad general, como el típico conector (plug-in) del
tiempo, un enlace a alguna página con estrenos de cine, lector de noticias nacionales
de última hora.

No sé, todo aporta, creo que lo más importante ya lo nombrasteis, muy buena recopila-
ción.

Un saludo

Comentario por Web de empresa – May 27, 2008 @ 8:53 pm

Me ha parecido muy interesante este post, ¿podrìa comentarlo en mi blog diciendo, por
supuesto, que es de vuestro blog e incluso poniendo el enlace?

Gracias

Comentario por Fidel – May 27, 2008 @ 11:23 pm

Si, Fidel, claro que sí que podes.

Comentario por Milagros – May 27, 2008 @ 11:49 pm

Yo añadiría algo que vosotras tenéis implementado pero no comentáis: la suscripción a
los comentarios de una entrada concreta. Eso provoca que alguien que comentó se sienta
involucrado en la "charla" post-entrada y vuelva a comentar en la misma más adelante...

Comentario por Jorge – May 29, 2008 @ 12:11 am"

Efectivament, aquest acte on es comparteixen les estratègies per a augmentar

l'audiència, de fet les augmenta. Totes aquelles persones que naveguen buscant

consells per a obtenir visites, van a parar a blogs que, alhora que els en faciliten,

creixen en popularitat gràcies a aquesta visita.

6.2.1. Mems, sindicació, podcast i altres dispositus

És clar que la majoria dels blogaires busquen audiència. Fins i tot els que no es

belluguen excessivament per aconseguir-ne, l'agraeixen. La necessitat o desig

d'audiència fa que dins dels blogs es desenvolupin activitats de recaptació de

voluntats, una de les més destacades és el mem.

http://www.comovivirenchile.cl/
http://www.chicaseo.com/10-tips-de-los-lectores-de-chica-seo-para-recibir-mas-comentarios-en-tu-blog/#comment-8271
http://www.mi-blog.info/
http://www.chicaseo.com/10-tips-de-los-lectores-de-chica-seo-para-recibir-mas-comentarios-en-tu-blog/#comment-8275
http://www.2mdc.com/
http://www.chicaseo.com/10-tips-de-los-lectores-de-chica-seo-para-recibir-mas-comentarios-en-tu-blog/#comment-8277
http://abvserviciosweb.com/blog
http://www.chicaseo.com/10-tips-de-los-lectores-de-chica-seo-para-recibir-mas-comentarios-en-tu-blog/#comment-8278
http://www.chicaseo.com/10-tips-de-los-lectores-de-chica-seo-para-recibir-mas-comentarios-en-tu-blog/#comment-8279
http://www.phylosoft.com/
http://www.chicaseo.com/10-tips-de-los-lectores-de-chica-seo-para-recibir-mas-comentarios-en-tu-blog/#comment-8297
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Durant un temps, es va posar de moda i era molt freqüent que els blogaires

rebessin invitacions per fer un mem per part d'altres blogaires, que els engres-

caven a escriure sobre un tema concret, a contestar preguntes o respondre un

qüestionari sobre les qüestions més diverses.

Com tota moda, el seu furor va passar, però la del mem és encara una pràctica

existent.

Es tracta d'una conversa que va passant d'un blog a un altre a partir

d'una invitació, per tant, esdevé la fórmula més clara d'interacció i de

generació de xarxa social.

El mem se sol iniciar en un blog, on la persona que l'escriu decideix a qui el

llança. Es diu "llançar un mem", i vol dir encarregar a algú que agafi el testi-

moni i continuï parlant d'aquell tema en el seu blog sense oblidar-se, sobretot,

de crear un enllaç al blog del qual prové el mem. Vegem-ne un exemple ben

explícit:

"Va, que ens posarem al dia...

Ja fa un munt de temps, la perversa i fascinant Marquesa de Merteuil va interessar-se per
conèixer què m'agradava que em fessin i què m'agradava fer. Preguntes poc innocents,
diria aquest simple perdedor. De fet ho dic: "preguntes poc innocents". No sé, tinc poca
pinta de madame de Tourvel, i la farsa em va. Sóc millor Valmont del que aparento, jajaja!

Però un mem és un mem, i no són voluntaris, no no no, que són una obligació. Això sí,
no has de preguntar si no vols sentir les respostes, que ja se sap..."

Post publicat per Perdedor, http://carndebanqueta.blogspot.com.

Hi ha dues maneres de comunicar un mem: escrivint els noms dels blogaires o

blogs a qui s'adreça, enllaçats dins del mateix apunt, i/o escrivint un comentari

als blogs a qui vols reptar comunicant-los que tenen un mem. El més habitual

és la primera fórmula: se suposa que els blogaires a qui s'ha llançat el mem són

assidus al blog on s'origina, que llegiran l'apunt i que es donaran per al·ludits.

Així, a banda d'aconseguir l'enllaç al blog convidat, de retruc es pot obtenir

algun comentari extra al blog propi. En definitiva, es tracta d'una estratègia

per a mantenir viva la comunicació.

De vegades, però, el mem queda sense resposta, i hi ha una mena d'acord tàcit

sobre el fet que no es pot abusar dels mems. Cada blogaire té els seus propis

temes, sobre els quals aspira a ser comentat. Contestar un mem és fer propi

el tema de l'altre, cosa que amplifica la importància del blog d'on prové en

detriment del valor dels temes propis, que passen en aquell moment a un

segon terme.

Potser per això, o bé perquè totes les modes i costums canvien –i a Internet,

encara més ràpidament– la dels mems és una pràctica efímera.

http://carndebanqueta.blogspot.com
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La sindicació és una altra eina amb què compten els blogaires per a crear o

mantenir la seva xarxa, o el que seria més precís: el seu ser-en-xarxa.

El mot és una traducció directa de l'anglès syndication i significa 'redifu-

sió d'un contingut per mitjà d'un canal'.

A la Xarxa, aquest canal té el format RSS (Really Simple Syndication) i serveix

per a publicar continguts web que s'actualitzen amb freqüència, per mitjà d'un

programa agregador. D'aquesta manera, les persones que es donen d'alta en

aquests canals gestionen amb més facilitat la quantitat d'informacions dels

webs que els interessen. Imaginem que som seguidors de quinze o vint blogs.

No podem saber cada quan s'actualitzen, per tant, tenim el costum d'entrar

a cadascun d'ells amb regularitat per verificar-ho, la qual cosa ens ocupa un

temps considerable. Amb la redifusió, només cal que entrem a l'agregador que

descarrega les actualitzacions d'aquells llocs web que ens interessen (notícies,

articles de blogs, arxius d'àudio de programes de ràdio o vídeos de televisió...).

Aquest sistema, doncs, té la gran virtut d'agilitar la nostra navegació.

Per a fidelitzar els visitants, molts webs ofereixen la possibilitat de sindicar

els seus continguts de vídeo o àudio, com dèiem. És el cas de les ràdios i les

televisions que han fet la conquesta de la Xarxa i cerquen la seva audiència

digital oferint totes les facilitats per tal de garantir-ne el retorn a la pàgina.

Una d'aquestes facilitats consisteix a enregistrar els programes i a oferir als

usuaris que puguin baixar-se'ls als seus equips. D'aquesta manera, un oient no

solament pot escoltar el programa que li plagui, sinó que se'l pot descarregar

per escoltar-lo on i quan li vingui de gust. Aquesta tècnica es diu podcasting.

Combinant les tecnologies RSS i podcast, es fa possible en qualsevol lloc i

moment seguir l'actualitat d'un canal comunicatiu. En el cas del vídeo, aquesta

eina s'anomena vídeo podcast o vodcast.

Per acabar, dos mots sobre els blogs� col·lectius. Tot i que percentualment

poc nombrosos, hi ha blogs mantinguts per més d'una persona. En un blog

col·lectiu, les possibilitats d'audiència es multipliquen. Creen una xarxa dins

d'una xarxa, ja que els coblogaires també parlen entre ells. Cadascun té una

xarxa pròpia de blogs afins per mitjà de la qual aconsegueixen més audiència.

El funcionament d'un blog col·lectiu és també senzill: es dóna accés a l'edició

de continguts a tantes persones com es vulgui facilitant-los l'adreça de correu

i el mot de pas per accedir al panell i començar la gestió del blog. Aquestes

persones poden penjar articles i imatges, corregir articles d'altres membres del

blog i fins i tot eliminar algun apunt. Aquesta modalitat de blog és molt útil en

l'àmbit escolar, acadèmic i científic, però també és freqüent observar-la com a

eina de cohesió digital de grups de lleure.



CC-BY-NC-ND • PID_00156889 39 Weblogs. Diaris personals digitals

6.2.2. Mètriques i analítiques. El control de la Xarxa

Un cop existeix la xarxa, creix la necessitat de controlar-la. En principi, les

eines analítiques serveixen per a aportar informació que permeti optimitzar el

web o blog, però sovint tenen un component de coneixement de la composi-

ció de la Xarxa generada al nostre entorn.

Les mètriques són una eina per a controlar el flux de visitants d'un blog. Les

pàgines web ja comptaven amb aquesta tecnologia, i els blogs no se n'han

sostret. Podem saber quantes visites té un blog en un dia, des d'on s'han fet

aquestes visites (o el país on hi ha el servidor), l'estona que hi han estat, quan-

tes pàgines han visitat, etc.

Google, propietari de Blogger, té una eina de gestió i control del flux anome-

nat Google Analytics, que ofereix un servei gratuït de seguiment de l'audiència

d'un blog. Copiant un codi al lloc web que es vol analitzar, aquesta eina pro-

porciona una sèrie d'indicadors sobre visitants, freqüència, hora i lloc de con-

nexió, pàgines vistes, estona invertida en cada pàgina, etc.

Al seu panell principal podem observar el gràfic de l'evolució de les visites,

regulable a setmanes o mesos; el perfil dels usuaris, les fonts de tràfic, el gràfic

de visites per ubicació en el món i la visió general del contingut. Una primera

conclusió extreta de l'estudi de les mètriques dels blogs és que la mitjana de

visitants no solen navegar per més de dues pàgines. Això vol dir que rarament

s'explora el blog, sinó que es fa una ràpida inspecció del darrer apunt per veure

si és del nostre interès. Aquest aspecte té una connotació molt interessant:

En un món obert a la informació, densament ocupat per tot d'informats

de tota índole i on el temps és un bé escàs, optimitzar la navegació és

fonamental. Un cop d'ull ja ens ha de dir si el lloc val la pena.

En cas que sí, hi esmerçarem uns minuts, suficients per a llegir l'apunt i dei-

xar-hi, potser, un comentari. Potser hi tornarem. Si no ens ha cridat l'atenció,

sortirem d'allí de seguida.

Un percentatge d'abandonaments de més del seixanta per cent indica que hi

ha un trànsit intens�i�superficial pels blogs. I és lògic que sigui així: la presèn-

cia dels blogs a Internet és corprenedora. Quasi qualsevol entrada als cerca-

dors té com a resultats un gran nombre de blogs. Actualment entre el 75% i el

85%3del tràfic que arriba a la blogosfera prové dels resultats de cerques fetes

a Google.

Un cop d'ull al perfil d'usuaris ens permet afinar d'on provenen, quins nave-

gadors fan servir, quanta estona s'hi estan, i barrejar aquesta dada amb la velo-

citat de connexió. És possible, fins i tot, des d'alguns gestors de blogs, conèixer

(3)Dada extreta de Weblogs.cat,
a http://www.weblogs.cat/seo/
apunts-seo-introduccio.html.

http://www.weblogs.cat/seo/apunts-seo-introduccio.html
http://www.weblogs.cat/seo/apunts-seo-introduccio.html
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la IP de l'usuari. Aquest codi de l'ordinador no ens diu qui és el seu amo, només

podem saber si un comentari té la mateixa IP que un altre o no, i d'on prové.

Si escriu des d'un cibercafè o qualsevol altre lloc públic, aquesta dada no ens

pot dir res més sobre l'usuari. En tot cas, és possible descobrir exactament des

d'on s'ha enviat un comentari. Això és més fàcil si es tracta d'una IP estàtica,

tot i que cada cop més, les IP són dinàmiques.

Seguretat i llibertat a la Xarxa

No cal dir que aquesta capacitat de controlar el cibercomportament té el seu vessant
pervers materialitzat en els programes d'espionatge, els virus, les finestres emergents (pop
ups), el correu brossa i altres tècniques d'invasió de l'espai digital privat. Tot això comporta
un debat intens sobre seguretat i llibertat a la Xarxa que, pel que fa als blogs, es resol amb
mesures que controlen eficaçment la moderació de comentaris.
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7. El llenguatge blogaire

"Hi ha una manera d'escriure als blogs, diferent de la literària i la periodística, marcada
per la hipertextualitat i la immediatesa del format".

Antonio Fumero

"Som un país de lletraferits que expliquen de belles formes els seus pensaments".

Mercè Molist

La personalitat del blogaire es desvetlla per mitjà del seu ús del llenguatge. Es produeix
la creació d'un jo virtual".

David Weinberger

Internet ha modificat algunes situacions comunicatives i n'ha creat d'altres.

El llenguatge dels blogs, justament perquè el blog és un espai social, és un gè-

nere empeltat de formes�orals�i�escrites�de�comunicació. Però quines deri-

vacions literàries, estilístiques, semàntiques i relacionals genera el format del

diari personal digital? Són aquestes derivacions font d'algun canvi a un altre

nivell? Segons Nilsson, a la blogosfera s'ha desenvolupat un gènere lingüístic

nou, que racionalitza la necessitat de comunicació amb les constriccions del

mitjà (Nilsson, 2003).

Els blogs són un micromon de conversa i redacció. Tenen interès perquè con-

tenen atributs de diàleg i de monòleg. Són alhora entrades d'un diari personal

o reflexions personals i una oberta invitació a la conversa. Aquesta dicotomia

única ens du a l'evolució d'una nova�varietat�de�llenguatge a mig camí entre

la parla i l'escriptura, adaptat a un entorn virtual. Certs tipus de xarxes sug-

gereixen normes particulars de llenguatge, en determinen l'estructura (Nils-

son, 2006). De fet, els blogs tenen una estructura de "pàgina curta", i el fet

que es tracta d'una lectura en pantalla afavoreix el text breu. El blogaire mi-

ra d'optimitzar els seus recursos lingüístics i expressius per treure'n el màxim

rendiment.

Els blogs han creat un nou�gènere�discursiu, allunyat del periodisme o altres

classes de llenguatge (Gray, 2003).
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Els blogs com a nou gènere?

Cyrius | 18 maig, 2004 00:14

"La majoria d'articles i treballs que estem consultant fan referència a les bitàcoles com a
gènere de comunicació i àdhuc com a nou gènere retòric i discursiu. Un text realment fe-
cund al respecte és el de Valérie Jeanne-Perrier, Florence Le Cam i Nicolas Pélissier, titulat
Les carnets (weblogs) et webzines: création de nouveaux genres?: hi trobem la descripció
de les bitàcoles com a llocs d'autopublicació individuals i col·lectius, un fenomen que
posseeix uns trets característics, uns senyals enunciatius i una forma de mettre en page
específica. Els autors repassen l'evolució dels blogs, des de la seva aparició com a filtres
d'Internet, com a selecció de les informacions més adients que es podien trobar a la Xar-
xa, tot i que amanides amb algun comentari personal. Dels 23 weblogs comptabilitzats el
1999 hem passat als milions actuals, ja sense la forma de filtres, sinó de diaris personals
interactius. L'estructura actual ja no es deixa reduir a un repertori d'enllaços, sinó a la
realització de posts amb data i hora precisa que es troben ordenats cronològicament de
forma inversa. En el text analitzat els blogs es veuen com a formes evolucionades de pà-
gines personals, ja que no són altra cosa que seus web amb trets diferencials; els bloggers
(carnetiers, en francès) són generalment autors i alhora administradors del lloc web, trien
els continguts, els transformen en paraules, els transfereixen i responen als comentaris
(si escau)."

Aquesta varietat concreta de llenguatge de la comunitat blogaire, semblant o

derivada del netspeak (parla en xarxa) és, segons David�Crystal, un llenguatge

que mostra trets únics d'Internet, amb un caràcter electrònic, global i interac-

tiu. La ciberparla pren trets de la parla i de l'escriptura. De la parla: el dinamis-

me, la rapidesa, l'espontaneïtat, la immediatesa, el balbuceig, la manca de pla-

nificació i de correcció sobre el que ja ha estat dit, la reiteració, l'elisió (Crystal,

2001). Els tics extralingüístics s'han de compensar amb formes del llenguat-

ge escrit més o menys sofisticades. En la parla, la funció fàtica és bàsica, en

l'escriptura no, per això els blogs elaboren fórmules innovadores i sofisticades

de manteniment de l'atenció: es pot matisar molt, hi ha interrupcions que en

l'escriptura no hi són, la prosòdia i l'entonació s'aconsegueixen amb els signes

d'interrogació i d'exclamació, etc.

Efectivament, podem dir que als blogs es produeix una derivació dels gèneres

escrits. L'escriptura és estàtica i permanent, en canvi als blogs es poden esbor-

rar comentaris i apunts, modificar-los, reeditar-los... amb molta facilitat i ra-

pidesa. Hi ha un temps entre la producció i la recepció. Es pot repetir la lectura

i analitzar millor el contingut i la forma. Hi pot haver una estructuració supe-

rior que en la parla. I és cert que hi ha construccions i paraules característiques

de l'escriptura, que mai no es fan servir quan parlem.

Podríem,�doncs,�parlar�de�blogspeak�(parla�en�blogs)? En tot cas, hi ha un

llenguatge blogaire que reuneix elements de la parla i de l'escriptura, del diàleg

i del monòleg, de manera que genera un format únic. Per començar, cal tenir

en compte que diverses tipologies de blogs es posen sota la mateixa categoria

pel seu format, tot i que els continguts en determinin estructures lingüístiques

diferents.
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En el blog hi ha un límit d'escriptura, atès que hi ha una llargada més o menys

estàndard per article. A més, cada article desapareix de la portada (front page)

un cop els articles posteriors l'han fet davallar. Continuen disponibles, però a

l'arxiu. Per tant, el gènere blogaire no és tan efímer com la parla, però ho és

molt més que les pàgines web (estàtiques).

El blog conté certa prosòdia que parafraseja la parla, amb una puntuació poc

estàndard i l'ús de recursos "oralitzants" de tota mena. També s'hi afegeixen

cançons i vídeos. La imatge i el so acompanyen la paraula per recrear un esce-

nari tridimensional. Genera un contrast sonor, un tempo, un ritme... I malgrat

que el blog continua sent textual, inclou o pot incloure trets més prosòdics.

D'altra banda, la facilitat d'edició li proporciona espontaneïtat i, en compara-

ció amb webs més estàtiques, fa que mantingui una certa "frescor". Efectiva-

ment, tot i ser un mitjà escrit té clares qualitats de la parla, i tot i ser esponta-

ni, el blog es pot revisar a l'instant, corregir-se, editar-se per adquirir un grau

suficient de correcció escrita. Però en cap cas perd la frescor de l'espontaneïtat

en explicar la vida en primera persona.

Els blogs són un lloc de pensament i discussió, com diu Enric�Gil, un àgora

electrònica on alguns pensaments ocults o fugissers es fan explícits. Es tracta,

per tant, d'una conversa on intervé la imatge i el so, si es vol, així com enllaços

per completar o matisar allò dit/escrit. Gràcies a tot això, el blog crea una

atmosfera molt concreta de diàleg i alhora de reflexió interna. Hi ha moltes

coses dels blogs que només s'entenen si ets usuari d'aquell bloc: els tics de cada

comentarista, les elisions de qui escriu els articles... es va creant un entorn

prou conegut en el qual el mateix blogaire modifica la seva "parloescriptura"

en la mesura que se sent comprès per l'audiència.

L'ús de recursos textuals com emoticones, cursiva, negreta, majúscules, frag-

ments citats, formes dialectals i altres el podem trobar per crear la sensació

de la parla en els blogs. El discurs blogaire pot ser una il·lusió generada pels

blogaires, però la conversa que es manté és real. Efectivament, la conversa o el

diàleg preval en els blogs sota diferents formes, entre les quals les més òbvies

són els comentaris i els retroenllaços4 (trackbacks). Esporàdicament es produ-

eixen aquestes hipertextualitats que vinculen dos blogs entre ells. Els comen-

taris van dirigits a un apunt concret i solen ser recíprocs. Hi ha tres maneres de

mantenir la conversa blogaire o de respondre els comentaris: creant un nou

apunt; contestant el comentari en el mateix apunt o anant al blog del comen-

tarista en cas que en tingui un.

Aleshores, finalment, el blog és parla o escriptura? És monòleg o diàleg? En

realitat, és a mig camí en els dos casos:

(4)Un retroenllaç és una crida a un
altre blog per mitjà d'un enllaç.
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Usa alhora els atributs de la xerrada informal amb les convencions del

monòleg escrit.

El llenguatge en els blogs és una tipologia de parlo-escriptura al servei d'un

discurs monològic i dialògic en què la finalitat és la construcció d'identitats

que es du a terme en un acte performàtic. El llenguatge amb què s'escriuen els

apunts està mediatitzat per les eines d'edició i publicació, per les expectatives

de creació d'audiència, pels comentaris i les probabilitats de ser enllaçats, i pels

aspectes personals, l'experiència, les habilitats expressives i els coneixements

instrumentals de cada blogaire.

7.1. Anàlisi del discurs dels apunts

Fent servir el model d'anàlisi crític del discurs, veiem que el tipus de llenguatge

que fan servir la majoria dels blogaires té molts components que el vinculen

amb la parla. Ara en veurem uns quants exemples.

"No ho entenc: miro, escolto, bec i callo. Aggghhh! Quin fàstic la política quan ens allu-
nya de la Vida, paraula de rus i irlandès borratxos."

Vladimir, a http://vladimiralmar.blogspot.com

Observem la selecció lèxica i sintàctica: predomini dels verbs, una onomatope-

ia que tracta de crear una sensació de presència, de fer-se sentir més que llegir.

Expressions molt col·loquials, com ara "quin fàstic" o adjectius com "borratxos"

ens traslladen a una conversa desinhibida, entre amics. Per acabar, constatem

una de les coses que dèiem sobre la creació d'identitats: el signant d'aquest

apunt es declara "rus" amb una clara voluntat recreativa d'un ciberjo donat.

A pocs llocs, fora d'un blog, trobaríem aquesta mena de llenguatge lax, poc

reprimit.

"Dèiem que la vida és molt perra però que moltes vegades ens fa riure, i que sort en tenim
de pensar molt, però que a vegades també cal parlar i entendre'ns i que... tranquil, que
és provisional, encara."

RitusLee, a http://videsperres.blogspot.com.

Aquí veiem com aquest "dèiem" té una funció fàtica, pròpia de la parla, que

tracta de mantenir el fil de la conversa. De la mateixa manera, els punts sus-

pensius i l'apel·lació al lector, aquest "tranquil" dirigit a un tu indeterminat,

genera la sensació d'estar presents en una xerrada informal i, de nou, amistosa.

"- Perdi, tio, que és la tercera vegada que fots la mateixa plasta, i la segona que repeteixes
brometa! Ja et val, no?"

"- I a tu què? T'hi va alguna cosa? Te m'estàs creient massa, ja, potser? A veure si tindran
raó els que..."

Perdedor, a http://carndebanqueta.blogspot.com.

http://vladimiralmar.blogspot.com
http://videsperres.blogspot.com
http://carndebanqueta.blogspot.com
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L'ús de diàlegs és un dels recursos més representatius del que és un apunt.

Representa la conversa en línia i fora de línia que mantenen blogaire i lector/

comentarista. Aquesta conversa imaginada es pot traslladar a l'apunt, usant

substantius de caire col·loquial o directament argot. Les cursives, els signes

d'interrogació i d'exclamació, els punts suspensius, etc. substitueixen els silen-

cis i altres modismes de la parla: l'entonació i la intensitat.

"Malaurat professor,

Em poso en contacte amb vostè per fer-li saber una cosa: "blau fondo" no és un color,
gravi-ho a la seva neurona."

Núria, a http://epistolesipistoles.blogspot.com.

En aquest cas, la blogaire emula l'epistolari (el seu blog és diu "E-pistoles", en un

enginyós joc entre cartes electròniques i cartes incendiàries), però amb tots els

recursos de la parloescriptura que fan servir la majoria de blogaires: apel·lació

directa, estil de font negreta, ús de cometes, verbs en forma imperativa...

Hi ha bitàcoles més literàries, i per tant, menys orals. El tipus de comunitat

es determina per l'absència o presència de certes normes expressades amb for-

mes lingüístiques. Aquí tornaríem a fer esment de la creació de la identitat, ja

que en la mesura que el blog es consolida, que el seu llenguatge aconsegueix

mantenir l'atenció d'una audiència donada, el ciberjo construït es genera en

aquesta dialèctica d'escriure i parlar, i es transforma a mida que el blog resis-

teix el pas del temps.

Cal, doncs, tenir en compte la varietat de blogs, car cadascun genera diferèn-

cies en el tipus de llenguatge. Cada grup crea el seu propi lèxic, argot i parau-

les tabú, sobretot, els grups més tancats i/o consolidats. Aquests llenguatges

particulars delimiten si ets dins o fora del grup, i en reforcen la identitat. Els

grups més oberts exhibeixen una gran fluctuació en la varietat de situacions

lingüístiques. Però el que tots ells tenen en comú és l'enfocament subjectiu i

la varietat temàtica, així com la barreja de pensaments i reflexions personals

amb converses continuades.

Una pregunta que sorgeix tot seguit és la següent: si l'escriptura ocupa un espai

i la parla un temps, i si segons Roland�Barthes, l'escriptura és l'única cosa que

pot desenvolupar-se sense lloc d'origen, on�se�situa�el�gènere�comunicatiu

dels�blocs? Nosaltres responem que la ciberescriptura o ciberparla dels blogs

és l'única cosa que es pot desenvolupar sense lloc de destinació. Un apunt pot

anar a parar a un altre blog, al correu electrònic d'algú altre, pot ser imprès,

reenviat, contestat en el mateix blog o en un altre, o simplement pot romandre

en un lloc imprecís, o un no-lloc inexacte tot i que localitzable, la URL.

http://epistolesipistoles.blogspot.com
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La blogosfera és, aleshores, un conjunt de textos i de converses inter-

relacionats que generen un arxiu col·lectiu i, en definitiva, el tipus de

llenguatge que es fa servir en els blogs configura un nou gènere de co-

municació a Internet.

Tot seguit veurem com l'enfocament de l'anàlisi crítica del discurs aplicat als

blogs ens serveix per a analitzar el paper del discurs en la reproducció dels mo-

dels informatius i dels continguts existents abans i després de la irrupció dels

blogs. Un cop entenguem com contribueix el discurs en aquesta reproducció

podrem determinar qui té accés a les estructures discursives i de comunicació

acceptables i legitimades per la societat.

Parlarem, doncs, de l'agenda temàtica i veurem amb més exactitud de què

parlen els blogs. Així sabrem si realment tenen raó uns o altres quan diuen

que, malgrat tot, les vertaderes estructures no han canviat o sí ho han fet. Qui

parla, sobre què i quan, són les tres grans preguntes que fins ara tenien una

resposta: parla qui determinen les classes dominants, sobre el que els interessa

que es parli i quan els convé. Tot això sembla que s'està modificant. Als blogs

es parla quan es vol del que ve de gust i ho fa qualsevol persona amb accés

a aquesta tecnologia que, pel que diuen les xifres, és molta més gent que la

que fins ara tenia el control de la informació. Si bé és cert que la blogosfera

no deixa de ser encara una gran conversa privada interconnectada, els seus

efectes sobre el gran muntatge informatiu ja s'han deixat notar:

Els blogs són una forma de trencar amb el monopoli informatiu: donen

accés a converses més públiques, dins i fora dels mitjans de comunica-

ció, i esdevenen ells mateixos els nous mitjans.
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8. L'agenda temàtica

Parlar de blogs és parlar de temes, de la confecció d'una agenda�personal i

alhora col·lectiva que se situa en una posició prioritària, paral·lela i de vegades

per sobre de l'agenda temàtica tradicional. Parlar de blogs, doncs, és parlar

d'una perspectiva del món i no pas d'una tecnologia, d'un programa o d'una

plataforma.

Un cop vist què és un blogaire, com el blog genera xarxes socials i per mitjà de

quin tipus de llenguatge, volem aprofundir ara en els temes que la blogosfera

fa emergir i que configuren una agenda diferenciada de l'agenda mediàtica.

Però no podem parlar d'agenda temàtica sense tenir en compte un aspecte fo-

namental: des d'on es formulen els temes que no provenen de les fonts ofici-

als? Des de quin posicionament personal? Hi ha prèviament una sensació o

reconeixement de la individualitat pròpia o es va generant a mida que a través

del blog s'exploren possibilitats d'expressió?

García�Orosa i Capón�García han fet una anàlisi per a conèixer els grans temes

de les bitàcoles espanyoles i la seva relació amb l'agenda temàtica dels mitjans

tradicionals d'aquest país. La premissa de partida era que l'agenda dels mitjans

tradicionals està predeterminada per unes fonts d'informació poderoses que

controlen i gestionen l'univers mediàtic, i que en aquest context, els blogs

serien possibles fonts d'informació alternativa. Aquest estudi concloïa que els

grans temes, actors i escenaris es traslladaven a la blogosfera, que se'n feia

ressò i girava entorn dels mateixos eixos informatius que els grans mitjans de

comunicació.

És interessant tenir en compte la conclusió de García i Capón: la coincidèn-

cia en l'agenda proposada pels mitjans i la que es deriva dels blogs ratifica

l'existència d'una subestructura de producció de la informació que provoca

l'hegemonia i la concentració de la informació.

El monopoli de la informació és una realitat i el no-monopoli un mi-

ratge, afirmen.

Hi ha, però, alguna matisació: les bitàcoles incorporen algunes modificacions,

segons el treball esmentat, en el tractament de l'actualitat. Per exemple, la

inclusió de temes no tractats als mitjans tradicionals, les reflexions sobre temes

personals de l'editor i autor de la bitàcola, i algun aspecte de metadiscurs referit

a la xarxa, molt pròpia d'aquests espais virtuals.
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Aquestes modificacions desmuntarien "el miratge o mite" del monopoli infor-

matiu justament a partir d'aquests tres supòsits i davant la realitat plural de

l'agenda bitacolar.

Perquè, finalment, de�què�parlen�els�mitjans? Centrant l'atenció en la prem-

sa digital, que és la que és més fàcilment comparable a la blogosfera, podem

observar quins són els grans temes tractats:

Política internacional, política nacional, economia, espectacles, esports i successos. Din-
tre de la política ocupen un espai destacat els estira-i-arronsa dels partits, les eleccions
i els conflictes bèl·lics. A casa nostra, el terrorisme, les qüestions territorials i les picaba-
ralles entre tendències polítiques són la tònica. L'apartat de cultura centra l'atenció en
l'audiovisual: cinema i televisió; i els esports parlen fonamentalment de futbol, bàsquet
i curses de cotxes i motos.

Pel que fa als blogs, els temes són d'allò més variats:

Viatges, teatre, literatura, relacions amoroses, gastronomia, amistat, naixement d'un fill,
sopars amb amics, feina, música, prendre un cafè, malaltia, depressió, alegria, estacions i
canvis en la natura, solitud, el pas del temps, crisis existencials, trencament de la parella,
religió, drets humans, joventut, carrera professional, exàmens, feminisme, tecnologia,
desamor, esport d'aventura, mascotes, mudances, disseny, lleure...

El blog se sol especialitzar en un tema o grup de temes presentats des d'un

punt de vista individual i molt personal. Inclou una sèrie d'enllaços (links) que

reforcen l'aspecte tematològic, ja sigui de l'article, ja sigui del blog. En aquest

sentit, cal plantejar-nos si els blogs poden generar l'interès del gran públic o bé

són captures electròniques d'una conversa privada que es dóna en el domini

espacial...

Sigui quina sigui la resposta, no cal dir com s'amplia el ventall de la

informació quan desplacem el pes del centre a la perifèria informativa.

En diversificar les fonts, es diversifiquen els temes. I entenem com a font di-

ferent un altre tipus d'agent. Perquè no pel fet d'ampliar el nombre de diaris,

com s'ha vist amb el desplegament de la premsa gratuïta, s'han eixamplat els

horitzons de la comunicació: els anunciants imposen uns criteris d'efectivitat

que passen per recalar en allò conegut més que no pas per obrir les fronteres a

allò per descobrir. Ens referíem a la diversificació de fonts reals d'informació,

al nou periodisme de què parla Dan�Gillmor, on la societat en ple esdevé co-

mentarista dels temes que cadascú suggereix.

Perquè, efectivament, la majoria de blogs són de temàtica personal: una barreja

d'actualitat amb les pròpies vivències de cadascú. Aquestes vivències, però,

guarden relació amb el que veiem i escoltem a les notícies? Estan vinculats

temàticament els blogs amb els titulars de la premsa o amb el món recreat per

la televisió i la ràdio?
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Un sistema que es pot fer servir per a comparar les dues realitats, la dels blogs

i la dels diaris, és el buidatge sistemàtic de portades de ciberdiaris i de sistemes

de sindicació de blogs. Blocat, per exemple, presenta en la seva pàgina prin-

cipal les entrades de tots els blogs sindicats segons es van penjant a les seves

respectives adreces.

D'aquesta manera, es pot fer una investigació de tipus "temàtica" per comparar

les notícies que van apareixent als mitjans amb els apunts nous dels blogs

sindicats, i constatar, així, si s'estableix una relació estreta, tangencial o bé

si aquesta relació és inexistent. També és interessant indagar si el fet que un

apunt estigui relacionat amb l'agenda mediàtica té relació amb el nombre de

comentaris rebuts.

Els resultats mostren poca vinculació dels blogs amb l'actualitat mediàtica. Es

constata, en primer lloc, que els blogs no coincideixen amb l'índex temàtic

dels diaris, tot i que també hi ha blogs que analitzen les notícies d'actualitat.

És a dir, la blogosfera inclou l'agenda mediàtica, mentre que els mitjans con-

vencionals no inclouen els temes de la blogosfera.

Per tant, els mitjans convencionals queden inclosos en la blogosfera

com un subgrup informatiu.

En segon lloc, el nombre de comentaris per apunt no té relació amb l'actualitat

d'un tema. Deixant de banda els comentaristes de moda, la majoria de blogai-

res anònims poden obtenir grans audiències actives en articles molt personals.

Vegem tres exemples que comparen notícies de diaris en línia amb apunts pu-

blicats el mateix dia. Hem comparat dues notícies de portada i una de més

irrellevant amb tres apunts personals. D'aquesta manera podem veure les di-

ferències entre la incidència dels comentaris en cada cas.

Titular d'Avui (edició 02/03/09) Post d'Idò (02/03/09)

"Euskadi ja és Espanya" "Escena del súper"

541�comentaris 12�comentaris

Hem posat en primer lloc aquesta notícia molt comentada per mostrar que cer-

tes notícies atrauen l'opinió pública molt més que la majoria d'apunts de blogs

anònims. Altrament seria fer trampa. Hi ha una realitat: certs esdeveniments

fomenten la participació massiva perquè són els eixos temàtics que interessen

o preocupen la ciutadania, o bé que els mitjans s'ocupen de fer ressonar i que

superen amb escreix qualsevol altra temàtica d'iniciativa pública o privada.

http://www.avui.cat/article/mon_politica/55042/euskadi/ja/es/espanya.html
http://www.mariaescalas.blogspot.com
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Titular d'El País (edició 30/04/08) Post de Carn de banqueta (30/04/08)

"¿Cuánto gana un italiano?" "La vida normal"

14�comentaris 25�comentaris

La notícia d'El País versa sobre una mesura presa pel Govern italià que permetrà

conèixer les dades fiscals de qualsevol persona, i les reaccions que ha causat.

El blog, al seu torn, redacta impressions sobre l'existència d'un nen i la seva

trajectòria vital, i remarca alguns episodis de la memòria de l'individu.

N'hem seleccionat aquests dos a l'atzar, triant un dia i una notícia qualsevol del

diari i un apunt qualsevol. Veiem que tot i tractar-se d'un diari d'àmbit estatal,

una notícia pot generar menys comentaris que l'apunt sobre un tema personal

d'un blog anònim, si aquest té la virtut d'enganxar els seus comentaristes.

Titular d'Avui (edició 13/05/08) Post de Vladimir
al mar (12/05/08)

"Comença la recollida de signatures per pre-
sentar una moció de censura contra Laporta"

"Terribas power"

3�comentaris 28�comentaris

En aquest tercer cas, també triat a l'atzar, la notícia i l'apunt versen sobre as-

pectes diferents, un sobre esport i polítiques d'equip, i l'altre sobre la periodista

Mònica Terribas, uns dies després de ser nomenada directora de Televisió de

Catalunya. En aquest darrer cas, el blog té molts més comentaris que la notícia

del diari, i un dels motius pot ser la seva actualitat i la relació amb els mitjans.

Hem triat aquest apunt justament per la relació que té amb l'agenda mediàtica

del moment. En comparar els tres exemples, veiem que el fet que un apunt

sigui més comentat que una notícia no està directament relacionat amb el fet

que sigui més o menys mediàtic el seu tema, tot i que ser-ho hi pot contribuir.

En resum, la persona que té un blog personal pot mantenir un vincle

amb l'actualitat, però més aviat genera el seu propi món d'interessos;

món que és compartit per més persones.

Així, el fet que els temes no siguin coincidents amb els dels mitjans de co-

municació convencionals no determina l'isolament del blogaire, sinó que en

aquesta lògica informativa es generen tot de petites comunitats que, sumades,

creen la blogosfera.

http://www.elpais.com/articulo/internacional/gana/italiano/Averigualo/Internet/elpepuint/20080430elpepuint_24/Tes
http://carndebanqueta.blogspot.com/2008_04_01_archive.html
http://www.avui.cat/article/esports/30156/comenca/la/recollida/signatures/presentar/una/mocio/censura/contra/laporta.html
http://www.avui.cat/article/esports/30156/comenca/la/recollida/signatures/presentar/una/mocio/censura/contra/laporta.html
http://vladimiralmar.blogspot.com/2008/05/terribas-power.html
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Hi ha, doncs, una tendència creixent a presentar nous temes que no tenen

sovint cap relació amb l'agenda mediàtica. En aquest sentit, li donem la raó

a Alain�Touraine quan afirma que la veritable fractura es produeix entre el

món privat i el món públic, i que és en la vida privada on s'està produint un

canvi cultural (Touraine, 2007).

Lectura recomanada

Touraine,�A. (2007). El mun-
do de las mujeres. Barcelona:
Paidós ("Paidós Estado y Soci-
edad",149).
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9. Ciberperiodisme

"El tema dels blogs em fascina. Trec la "periodista" que tots portem dins. Hi poso el que
em sembla i ningú m'ha de dir si està bé o malament, si és adequat o no..."

Elefant Trompeta

El que els millors blogs personals tenen en comú és la veu –estan clarament escrits per
éssers humans amb una passió genuïna".

Dan Gillmor

Enllaçant amb l'epígraf anterior, comencem on ho hem deixat, amb aquesta sentència
que fa Alain Touraine a la seva darrera publicació El món de les dones:

"A la vida privada és on es dóna l'autèntica transformació cultural."

Aquesta afirmació és interessant perquè ens porta a plantejar si el tipus de notí-

cies que trobem als diaris quotidianament –atès que els grups dominants saben

que per tal de poder controlar els actes de les persones cal controlar-ne prèvia-

ment les estructures mentals i una fórmula molt efectiva és la reiteració– tenen

o no competència en els blogs. És a dir, les elits tenen accés actiu als elements

comunicatius sobre els quals poden exercir el control. I és en aquest marc que

cal veure com els blogs, que generen microespais informatius, s'insereixen dins

d'aquesta lògica i, si ho fan, com aconsegueixen transcendir-la.

Quan parlem de globalització�de� la� informació� i� la�comunicació, sovint

fem referència a conceptes que es concreten en la premsa digital i els diaris

internacionals en línia –que avui poden ser consultats des de qualsevol lloc

amb connexió del món– i oblidem l'altre vessant de la globalització que afecta

els canals informals. En aquest àmbit situem la blogosfera, i aprofitem per

recordar una anècdota que es donà entre el director del The New York Times

digital i Dave Winer l'any 2002: van apostar mil dòlars cadascú que el 2007 les

paraules o frases referides a les cinc notícies més importants buscades al Google

estarien abans en blogs que al prestigiós diari. Va guanyar Dave Winer5. Al seu

torn, Philip Meyer publica l'any 2004 The Vanishing Newspaper, on prediu que

el darrer exemplar de diari en paper es vendrà l'any 2043.

(5)Es pot seguir la histò-
ria de la juguesca a http://
www.scripting.com/stories/2007/
12/21/ myLongBetWithMartinNi-
senho. html.

Ambdues anècdotes ens transporten a un escenari molt diferent del que

teníem fa poc més de mitja dècada. És per a rumiar veure com evoluciona la

premsa digital, els canvis que setmana rere setmana es van produint. Xavier

Bosch6, director de l'Avui va desvetllar en una conferència que la versió digital

d'aquest diari preveia cent accions relacionades amb Internet que es durien a

terme en els mesos vinents.

És obvi que en aquesta revolució informativa, la blogosfera hi té molt a veure.

Mercè�Molist comenta que la revolució dels blogs ha estat possible gràcies a

l'aparició de serveis�gratuïts�d'allotjament, fàcils d'usar per a persones sense

(6)Conferència donada a Òmnium
Cultural 05/06/08.

http://www.scripting.com/stories/2007/12/21/myLongBetWithMartinNisenho.html
http://www.scripting.com/stories/2007/12/21/myLongBetWithMartinNisenho.html
http://www.scripting.com/stories/2007/12/21/myLongBetWithMartinNisenho.html
http://www.scripting.com/stories/2007/12/21/myLongBetWithMartinNisenho.html
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coneixements tècnics o amb poc coneixement informàtic. Encara que la ca-

tosfera (la blogosfera catalana) no té la gran influència social i política que han

aconseguit els blogs als Estats Units, s'hi acosta cada dia més, aprofitant un

forat clau a Catalunya: la manca de mitjans de comunicació en català.

En comptes de ser consumidors passius de la informació, cada vegada hi ha

més usuaris d'Internet que s'estan convertint en participants actius.

Els blogs permeten que cadascú tingui una veu i contribuir així al crei-

xement progressiu de l'esfera pública.

A tot això, ens demanem si, efectivament, els blogs constitueixen una nova

forma de periodisme, presa la paraula en sentit literal. No tothom ho té clar:

Berta�García i José�L.�Capón qüestionen que, de fet, els blogs es puguin con-

siderar mitjans alternatius. I plantegen la pregunta: quin�és�el�seu�lloc�en�la

dinàmica�del�camp�informatiu? De fet, tornem a la pregunta què és un bloc:

una nova pràctica discursiva?, un gènere nou? o un mode informatiu alterna-

tiu? Dan Gillmor no ho dubta: som davant els nous mitjans. D'ençà l'Onze

de Setembre (el nord-americà, no el català) i l'eclosió dels blogs, es pot parlar

d'una irrupció de nous actors en l'arena informativa. Els blogs són, segons Jay

Rosen, una forma�extremadament�democràtica�de�periodisme.

De fet, a dia d'avui tots els diaris nacionals tenen blogaires entre les seves ci-

berpàgines. A banda dels comentaristes oficials de les seccions estàndard, es

poden seguir els blogs que parlen de temes de l'agenda d'aquell mitjà en qües-

tió o d'altres aspectes. El fet que els blogs dels periodistes siguin satèl·lits dels

planetes mediàtics demostra que un gran nombre de lectors busca encara els

temes o actors promocionats. Així mateix, de retruc, les bitàcoles d'il·lustradors

o altres famosos que no estan penjats d'un diari digital, però són igualment

molt visitats, ho poden ser gràcies a la seva aparició als mitjans (ja sigui perquè

hi publiquen tires còmiques o acudits, o hi col·laboren com a comentaristes,

en columnes d'opinió). En resum, la incidència dels mitjans en les pràctiques

de navegació és considerable, pel que fa al ressò d'un blog donat.

Aleshores, quan és que el periodisme amateur comença a posicionar-se en

l'escenari informatiu? Segons Gillmor i altres observadors, va ser la Guerra

d'Iraq l'esdeveniment que va comportar la consagració definitiva dels blogs

amb un blog de tall periodístic que retransmetia a diari la vida durant la guer-

ra (Bagdad en llamas7 és un testimoni clandestí, realitzat per la jove progra-

madora iraquiana Riverbend, que va esdevenir corresponsal extraoficial d'un

fet d'interès mundial). En aquell context van esclatar alhora les bombes i els

blogs. Des d'aleshores, la bitàcola mostra una voluntat clara de marcar i res-

saltar temes de discussió i d'informació, amb la qual cosa es fa evident la for-

mació d'una agenda temàtica concreta. Així, veiem que tant si els temes són

els mateixos de l'agenda mediàtica com si no, els enfocaments i la cobertura

(7)Ens referim al blog existent però
inactiu des de fa mesos http:/
/riverbendblog.blogspot.com
del qual hi ha una ver-
sió en castellà http://
bagdadenllamas.blogspot.com/, i
al llibre Bagdad en llamas (Ed. Pla-
neta, 2007).

http://riverbendblog.blogspot.com
http://riverbendblog.blogspot.com
http://bagdadenllamas.blogspot.com/
http://bagdadenllamas.blogspot.com/
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informativa realitzada pels blogs són més diversos. Fins i tot quan es parla de

les notícies de més relleu, avui no hi ha uns pocs punts de vista editorials –els

dels mitjans al nostre abast–, sinó centenars per no dir milers de veus i de mi-

rades diverses sobre un mateix tema.

9.1. Nous canals i velles estructures

Si anem una mica enrere, recordarem que l'arribada d'Internet es va associar a

l'emergència d'una pluralitat que descentralitzaria�la�informació, al mateix

que conduiria a un panorama de més objectivitat. Però tot i semblar una pa-

radoxa, la manca de controls sobre la xarxa fa que sigui molt subjectiva i que

això ens porti a plantejar, finalment, en què consisteix l'objectivitat:

En una sola mirada on convergeixen els enfocaments d'uns dispositius

comunicacionals homologats o en la munió dispersa de mirades que

generen un camp de visió molt més extens?

En efecte, part dels debats sobre les conseqüències polítiques de l'hipertext i

els seus derivats es relacionen amb la crítica postesctructuralista i del postmo-

dernisme: la dissolució d'estructures autoritàries, de les relacions jeràrquiques

i de les relacions de poder entre el centre i la perifèria.

Atenent tot això, s'ha pronosticat una forma plenament�democràtica�de�so-

cietat-xarxa i, per tant, difusora dels principis d'igualtat i de llibertat. Alhora,

s'ha deduït un alliberament de l'internauta que s'integraria en noves comuni-

tats de coneixement totalment col·laboratives i horitzontals. George�Landow

féu famosa l'expressió:

"La història de la tecnologia de la informació, des de l'escriptura fins a l'hipertext, reflec-
teix la democratització o repartiment creixents del poder"

(Landow, 1995).

El risc que se'n deriva, d'aquesta observació, és sobreestimar la innovació tec-

nològica. Si bé la possessió d'informació i de canals informatius per part de la

ciutadania possibilita la seva capacitat de controlar millor el poder polític a

través dels mecanismes de representació i de pressió pública, aïlladament no

garanteix un increment en la qualitat de la democràcia.

Per entendre aquesta contradicció, cal anar a la noció de camp�social de Bour-

dieu segons la qual es pot afirmar que el camp no sols obeeix la lògica de

l'instrument tecnològic que li fa de base, sinó el complex entramat en el mer-

cat de productors, consumidors, pràctiques i sabers institucionalitzats. En el

cas del camp informatiu, el sistema de transmissió d'informació (el suport tec-
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nològic) pot alterar el format semiòtic dels continguts, però és innocent pen-

sar que per ell mateix altera el joc d'interessos, jerarquies i pràctiques de tot

el camp.

Cal, doncs, moure's en la complexitat i no caure en maniqueismes ni postures

radicals de tot o res. És clar que l'esquema on s'insereixen les bitàcoles serveix

d'exemple de com un espai que es presenta amb altes dosis d'independència,

tanmateix pot mantenir la mateixa estructura dels mitjans. És cert que, en

conjunt, la quantitat de materials que hi ha a la Xarxa és extremadament he-

terogènia, però no implica que sobre ells no actuïn les forces que en el camp

informatiu configuren un discurs hegemònic, ni molt menys que de la pos-

sibilitat real de tants continguts es dedueixi una ampliació democràtica del

mitjà. Ens hem de demanar: qui hi accedeix? I, sobretot, qui no hi accedeix?

Hi ha una fractura digital o diverses (en relació amb el gènere, la procedència

social i geogràfica, l'edat, la formació...) que ens porten a tornar a formular:

qui�genera�els�continguts?

Perquè l'accés no és una qüestió merament tecnològica ni tan sols econòmica.

Implica un procés vinculable a la noció d'habitus de Bourdieu: cada individu

posseeix unes pautes de conducta entre les quals hi ha el tipus d'informació

que consumeix i la forma en què ho fa. És possible que, malgrat que l'accés

als nous mitjans sigui universal i barat, només formi part de l'habitus de deter-

minades elits educades en la lectura i cerca d'informació per Internet, mentre

que la major part de la població segueix triant informar-se per televisió o sen-

zillament, no informar-se.

A més, de l'existència d'una quantitat d'informació més gran no es dedueix que

la seva interpretació sigui crítica. És la decodificació ideològica de la notícia la

que garanteix un consum crític. La pluralitat no garanteix ni la qualitat ni la

independència de la informació alternativa.

9.2. El reporter o reportera amateur

"Si el periodisme de demà és una conversa infinitament complexa, el manteniment d'això
exigirà un assortiment de noves eines que van més enllà de l'RSS, per buscar i organitzar
el que descobrim".

Dan Gillmor

Amb la Guerra d'Iraq, els warblogs van ser considerats com a testimonis ex-

cepcionals que oferien una visió de veritat i que permetien fer noves lectures

a través de les bitàcoles de soldats i de ciutadans anònims, assumint que s'hi

podia llegir la realitat del que estava succeint.

Alguns blogaires entusiastes com Jenna�Newton preveuen un futur on el peri-

odisme serà completament transformat per les bitàcoles. Els blogs tenen serio-

ses implicacions en la nostra percepció de la veritat (Newton, 2003). En la seva

defensa de les virtuts dels blogs basada en Foucault, afirma que la informació

oficial es presenta després de ser filtrada a través d'un sistema controlat per
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autoritats i processos de publicació, mentre que en els blogs, aquest sistema no

existeix. Potser és massa optimista quan diu que els blogaires han traspassat

exitosament les formalitats de la comunicació i han assolit grans audiències,

atès que en la majoria de blogs això no és així.

Un cop més, cal recordar que el que és rellevant quant a dades és la

blogosfera en el seu conjunt més que no pas els blogs presos de manera

aïllada.

De totes maneres, sí que podem secundar aquesta autora pel que fa a la se-

va premonició sobre les transformacions en el camp del periodisme. De fet,

aquests canvis, ja s'estan produint. Com veurem tot seguit, la majoria de dia-

ris permeten que els lectors comentin les notícies sense cap filtre o censura.

Aquesta és una gran transformació que ens permet copsar el que significa mo-

dificar l'estructura dominant: publicador / lector, on el primer és l'element ac-

tiu i el segon, el passiu. Ara, el lector té capacitat de publicació, fins i tot de

generar o de matisar les notícies. És evident que la pràctica periodística viu

avui un procés transformador. Tot i així, parlem dels primers símptomes de

canvi i no pas d'una total transformació. Per exemple, un diari com El País

permet comentar les notícies... que el diari decideix que es poden comentar,

no pas totes, com mostra aquest comentari:

"¿Por qué no hacéis como en El PLURAL.com, que en TODAS LAS NOTICIAS podemos
incluir todos los comentarios que queramos?"

Comentari d'un usuari al fòrum d'El País, al qual en segueixen sis més, tots en la línia
de criticar que aquest diari digital no permet comentar totes les notícies. Es pot llegir a:
http://foros.elpais.com/index.php?showtopic=444.

Un suggeriment com aquest és prou significatiu del canvi que està experimen-

tant el periodisme. En poc temps, els lectors s'han acostumat a comentar les

notícies fins al punt que ja demanen més accés i protesten per les restriccions

que la direcció del diari encara imposa. La competència i la necessitat de do-

nar resposta a les demandes dels usuaris de vegades obliga a imitar les fórmu-

les usades per altres mitjans, malgrat les crítiques d'alguns especialistes que

subratllen el perill de trivialitzar la informació i que, en nom de la llibertat

d'expressió, es filtri una quantitat de missatges brossa considerable.

Segons Víctor� Abellón, l'impacte més gran dels blogs en l'àmbit cultural

és que han trencat les barreres que separaven tradicionalment els consumi-

dors dels productors de la informació. Els lectors són també una redacció on

s'absorbeixen, es remesclen i es republiquen idees.

És cert que el món dels blogs té un pes creixent en l'àmbit informatiu: ja l'any

2004, a les convencions demòcrata i republicana es va permetre l'entrada de

blogaires amb credencials com les dels periodistes. Les semblances entre blo-

gaire i periodista són moltes i es concreten en l'aparició als diaris electrònics

d'espais de participació real per als lectors: la possibilitat de deixar comentaris

http://foros.elpais.com/index.php?showtopic=444
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i la de crear un blog dins del diari. Darrerament també s'ha observat una am-

pliació creixent d'aquests espais socials compartits en alguns diaris nacionals,

que dediquen una zona web a la creació de continguts per part dels usuaris.

És el cas de "Yo, periodista" a El País; de "Lectores correponsales" a La Vanguar-

dia (amb el subtítol: Vives fuera de España? Escribe a digital@lavanguardia.es y

conviértete en lector corresponsal, es dóna lloc a la creació de continguts per part

dels usuaris) o "El lector informa" de l'Avui.

Per tant, el primer canvi que observem és el de la transformació de "lec-

tor" a "usuari", en què la persona que consumeix informació esdevé part

implicada, i pot exercir cert control sobre el que s'exposa.

Fixem-nos en les dades extretes de la premsa autonòmica, estatal i internaci-

onal i vegem tot seguit exemples de les implicacions d'aquests canvis.

Premsa catalana

Avui Permet comentaris dels lectors, té secció de blogs i permet
crear un blog.

El�Periódico�de�Catalunya Permet comentaris i té secció de blogs.

e-notícies Permet comentaris.

Vilaweb No permet comentaris i té secció de blogs.

Diari�de�Girona Permet comentaris i té secció de blogs.

La�Malla Permet deixar opinions i té secció de blogs.

Premsa estatal

El�País Permet comentaris, té secció de blogs i permet crear un blog.

La�Vanguardia Permet comentaris i té secció de blogs.

El�mundo Permet comentaris i té secció de blogs.

ABC Permet comentaris i té secció de blogs.

Premsa anglòfona

El�País Permet comentaris, té secció de blogs i permet crear un blog.

I.�Herald�Tribune Permet comentaris i té secció de blogs.

The�New�York�Times Permet comentaris i té secció de blogs.

The�Independent Permet comentaris i té secció de blogs.

The�Times Permet comentaris i té secció de blogs.

La tendència general és que els diaris virtuals permetin als seus lectors comen-

tar algunes notícies o totes. Molts mitjans incorporen un espai de blogs, la

majoria de comentaristes propis, però en tendència creixent a oferir que els



CC-BY-NC-ND • PID_00156889 58 Weblogs. Diaris personals digitals

lectors hi obrin el seu propi blog. Aquesta novetat marca un abans i un després

del periodisme. A molta distància de les cartes al director o de l'espai d'opinió

dels lectors, s'obre�un�canal�a�través�del�qual�la�població�civil�es�comunica

entre ella i amb els líders del monopoli informatiu, fent sentir les seves veus.

Mentre que les cartes al director o els articles de les pàgines d'opinió passen

una censura prèvia, un procés de selecció, als diaris digitals, qui vulgui i en

qualsevol moment, pot escriure i publicar un comentari sobre pràcticament

qualsevol notícia o esdeveniment. I com diu en Vladimir:

"Sovint prefereixo llegir els comentaris a les notícies, que les mateixes notícies. Sobretot
quan hi ha molts comentaris, el contrast d'opinions és tan gran que tens la sensació de
saber-ne més, d'aquell fet, que la persona mateixa que ha fet el reportatge".

http://www.vladimiralmar.blogspot.com.

Per altra banda, en l'actualitat, qualsevol concert esdevé un ball de telèfons

mòbils que fotografien o graven l'espectacle per poder-ne penjar un enllaç de

Youtube al blog i enviar-lo als amics. Les formes emergents de la cultura afecten

molts dels nostres actes quotidians, fins i tot el comportament del públic en un

concert. Per exemple, l'any 1996 al concert de Marilyn Manson a Barcelona,

la gent ballava. L'any 2007, a Badalona, durant l'actuació del mateix grup, la

gent filmava, feia fotos i enregistrava amb el mòbil.

Per què? Per penjar tot això a la Xarxa. I per què? Per generar audiència?

Per imitació? Perquè hi ha la possibilitat de fer-ho? Per posseir una cosa

intangible? Per poder tornar-ne a gaudir després?

D'alguna manera, la tecnologia fa que diferim el plaer, tot i que no és una

mera qüestió d'hedonisme. És més aviat un canvi en els hàbits. Esdevenim

fotògrafs de l'actualitat des del moment en què fins i tot una mala fotografia

pot ser d'interès periodístic. Els ciutadans han estat captant vídeos de tornados

i altres catàstrofes naturals durant anys, però avui és habitual que els mitjans

comptin amb aquests documents anònims i que la televisió rebi i realitzi els

seus programes comptant amb imatges captades per amateurs. El telenotícies

de TV3 mostra en pantalla fotografies enviades per usuaris anònims sobre el

temps que fa al seu territori. Els diaris digitals també admeten aquest tipus de

participació.

De mica en mica, la informació l'anem generant entre tots.

Però altre cop, hem de pensar que potser és exagerat dir que hem democratitzat

els mitjans tradicionals. En això cal donar la raó a autors com Flores i Aguado

quan diuen que encara hi ha obstacles per a salvar. I també hem de tenir en

compte la seva aportació crítica pel que fa a la veracitat, la qualitat i el rigor

de tot el que es penja a la Xarxa. En la mateixa línia, Sonia Jiménez i Javier

Salvador Bruna diuen, fent referència a les revistes, que els sistemes actuals de

http://www.vladimiralmar.blogspot.com
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comunicació científica no sembla que puguin ser reemplaçats a curt termini.

Segons ells, el blog, actualment, no és un canal substitutiu de les tradicionals

publicacions científiques, sinó una eina que agilita la comunicació informal

de la ciència (Jiménez i Salvador, 2007). No podem, doncs, deixar de banda

que aquestes transformacions han generat una forta crítica basada, sobretot,

en el concepte de credibilitat.

En resum, amb les transformacions de la premsa digital, que incorpora la tecnologia de
la Web 2.0, en què els blogs tenen un paper protagonista, es genera una nova modalitat
informacional i comunicativa.

Així doncs, la tendència de la inclusió d'espais de creació o gestió de blogs dins

dels mitjans tradicionals no és sinó una apropiació de l'efecte potentíssim de

la tecnologia blogaire, que provoca un efecte d'audiència activa per augmentar

el trànsit dins d'aquests mitjans tradicionals.

En comparació amb la situació anterior de monopoli, la nova panoràmica ja

és en ella mateixa un canvi substantiu que promet més transformacions en

aquest sentit. Perquè és cert que allò que té més visibilitat sol estar vinculat als

aparells de producció del discurs dominant, atès que són aquests aparells els

que fan possible el posicionament i la col·locació en la primera línia, aquella

que resulta fàcilment i ràpidament accessible. Però paral·lelament i de mane-

ra gens menyspreable, la blogosfera personal guanya pes i adeptes. Si bé no

genera comunitats de fidels gaire nombroses, sí que crea petites comunitats

al marge dels media, amb la qual cosa es produeix una fuga als espais més pe-

rifèrics de la informació, i es deixa el centre, paulatinament i per desgast, amb

menys massa acrítica.

9.3. La censura i el Creative Commons

Havent seguit el fil d'aquest nou periodisme digital informal, ens hem de fer

una pregunta. Substituiran�els�reporters�amateurs�els�periodistes�i�fotògrafs

en�nòmina?

Efectivament, el món dels blogs, que s'insereix en un camp tecnològic derivat

d'un gir en la mentalitat i una transformació en les estructures, presenta tot

un seguit de qüestions relatives a llibertats, legalitat i retribució que abans de

la seva aparició no resultaven problemàtiques.

Pel que fa al tema de la llibertat i la censura a la Xarxa, posem com a exemple la

polèmica entre dos portals informatius. El blog E-brutícies es presenta com el

blog dels damnificats d'E-notícies, amb el subtítol: La via per publicar, amb res-

pecte, tots aquells comentaris dels lectors damnificats per la censura d'E-noticies i les

víctimes de les seves intoxicacions. E-notícies és un diari digital que s'autodescriu

com "diari sobre actualitat amb especial atenció a la informació política".

http://ebruticies.blogspot.com/
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A finals de gener de 2006, Vilaweb, una altra publicació digital d'actualitat in-

formava que Blocat tancava el blog E-brutícies, i que E-notícies preparava una

demanda civil contra aquest blog.Tot seguit podem llegir la nota a Vilaweb:

"Blocat.com va tancar ahir E-brutícies, un blog que deia dedicar-se a denunciar 'les males
pràctiques' d'E-notícies. Els autors, que són anònims, diuen en un missatge que el blog
ha estat tancat per pressions d'E-notícies. Jordi Salvadó, de Blocat, ha dit a VilaWeb que
el blog no seguia 'les condicions d'ús', tot i que 'indirectament' E-notícies n'havia dema-
nat el tancament. E-notícies diu que preparava una demanda civil contra aquest blog.
E-brutícies havia promogut una campanya consistent a publicar enllaços a E-notícies en
què el codi HTML en realitat enllacés a E-brutícies. Amb això havien aconseguit que cer-
cant a Google l'expressió 'E-notícies', la quarta web que apareixia fos la seva. Segons els
responsables de Blocat no és el primer cas que tanquen un blog perquè no compleix les
condicions d'ús. Salvadó ha dit a VilaWeb que E-brutícies incomplia una de les condici-
ons d'ús de Blocat. Concretament, que els continguts atemptaven 'contra empreses8'."

I a continuació, llegim la resposta dels responsables d'E-brutícies, quan obligats

a tancar la seva bitàcola a Blocat, van emigrar a Blogger:

''Reflexions sobre el tancament (breu) d'E-brutícies

Com molts de vosaltres sabeu avui som aquí perquè Blocat.com, el servei de blogs en ca-
talà, ha cregut convenient tancar aquest blog.E-notícies va dirigir-se a Blocat per dir que
o s'eliminava E-brutícies o es presentaria una demanda civil pels continguts difamatoris.
Ara seria molt senzill criticar Blocat per cedir a les pressions d'E-notícies però no. Ara és
l'hora d'agrair a Blocat haver-nos acollit. Li desitgem tota la sort del món i que cada dia
creixi més. Prou fa Blocat d'allotjar blogs gratuïtament com per haver de tenir problemes
d'aquest estil. Per tant, tota la solidaritat i les nostres disculpes per les molèsties provo-
cades. Sabem que Blocat té molt d'èxit i que funciona molt bé i nosaltres ens n'alegrem.
I si mai els podem donar un cop de mà els el donarem."

Es pot consultar a http://ebruticies.blogspot.com/2006_01_01_archive.html.

No és freqüent que es donin casos com aquest, però resulta molt il·lustratiu

dels límits i possibilitats dels blogs pel que fa a la censura. Un blog pot ser

censurat en un hostatjador, i en pot buscar un altre i emigrar-hi.

Per altra banda, els editors d'E-brutícies reclamaven que no era responsabilitat

seva si els comentaris dels usuaris podien ser ofensius. Això és relatiu. Hi ha

fórmules per controlar els continguts de les aportacions dels lectors i comen-

taristes, des de demanar el correu electrònic fins a activar la moderació de co-

mentaris per poder acceptar o refusar els textos segons el seu contingut.

(8)Es pot consultar a http:/
/www.vilaweb.cat/www/
noticia?p_idcmp=1718408.

http://ebruticies.blogspot.com/2006_01_01_archive.html
http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=1718408
http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=1718408
http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=1718408
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Aquest tema, el de la censura, sense arribar als extrems del cas anteriorment

citat, està modificant els hàbits pacífics dels blogaires. Allí on abans hi havia

un simple requadre on podies escriure la teva opinió i enviar-la sense més, ara

hi ha diversos mètodes de control, com podem veure a la figura anterior. Un

captcha o paraula distorsionada (a baix, en verd) per tal d'eludir els robots que

envien correu brossa i una moderació de comentaris, com veiem en el text de

la capçalera (en color verd, també) i més avall.

Tot i garantir una mínima protecció necessària, ja que els interessos d'uns

(spam) i la mala educació d'altres farien impossible una bona ciberconvivèn-

cia, els blogs han resolt de manera poc invasiva i més aviat discretament la

dialèctica de la seguretat davant la llibertat. La sensació que es té és que és

possible expressar-se sense entrebancs en qualsevol mitjà. Fins i tot en aquells

que demanen un compte de correu electrònic es pot entrar de manera prou

anònima, amb la garantia que no apareixerà publicat.

Però el de la censura no és l'únic aspecte polèmic en relació amb els blogs i

a aquest periodisme amateur que s'hi manifesta. Hi ha un gran debat sobre el

tema de l'autoria i la propietat intel·lectual encara sense resoldre. La pirateria,

el plagi i la inconsciència creixent pel que fa a les noves pràctiques d'accés

als continguts en xarxa han generat un malestar entre les indústries culturals,

d'una banda, i els professionals, de l'altra, que obliga a fer-ne esment.

Pel que fa als drets d'autor i el reconeixement del copyright, cal esmentar la ini-

ciativa de Creative�Commons. Internet no pot garantir els drets d'autor d'ençà

que qualsevol persona pot copiar, modificar i distribuir fàcilment qualsevol

contingut per la Xarxa. Per evitar-ho, l'any 2002 va néixer Creative Commons,

destinat a adaptar els drets d'autor a Internet. Tal com diuen a la seva pàgina

web, massa sovint el debat sobre el control dels drets d'autor tendeix a posici-

onaments extrems. Es passa de la visió de control total a la posició anàrquica.

Per això, el que es persegueix amb Creative Commons és una fórmula

flexible de gestió de l'autoria en consonància amb l'esperit de la Web

2.0 per evitar que en la lluita entre la lliure distribució i els drets legí-

tims de propietat, valors com l'equilibri, el compromís i la moderació

esdevinguin espècies en perill d'extinció.

Així, doncs, qualsevol persona pot optar per utilitzar aquest sistema, entrant

a la pàgina de Creative Commons i seguint-ne les instruccions. Aquesta és la

informació que trobem al seu portal:

"Creative Commons t'ajuda a publicar digitalment la teva obra i permet a qualsevol per-
sona saber exactament què poden o no poden fer amb ella. Quan s'escull una llicència,
es faciliten eines i tutorials que permeten afegir informació sobre la llicència al nostre
propi lloc web."

http://creativecommons.org/license/?lang=es.

http://creativecommons.org/license/?lang=es
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Encara hi hauria un altre aspecte relacionat amb la intimitat, el dret a la pro-

tecció�de�dades i la llibertat�de�navegació. I aquesta és la transacció que es

produeix cada cop que un usuari vol gaudir d'un servei a canvi d'identificar-se.

Molts serveis gratuïts, per no dir la majoria, demanen les dades de l'usuari.

Cada cop és més difícil evitar la tramesa de butlletins, butlletins d'informació

(newsletters) i altres invitacions a consumir productes d'una empresa que ha

aconseguit aquestes dades oferint un servei o bé comprant la web que l'ofereix,

per no parlar de les finestres emergents que assalten la pantalla en qualsevol

moment gràcies a programes d'espionatge, galetes (cookies) i altres sistemes

d'infiltració que només usuaris avançats són capaços d'esquivar.

Associats als blogs, per exemple, hi ha tota una gamma de serveis en què cal

que t'identifiquis (Gcast, per a inserir-hi música per mitjà de podcast; sindica-

ció amb RSS a Google Analytics; Delicious per a afegir-hi els webs preferits;

Flikr per a penjar-hi fotos, etc.), i conseqüentment, deixar-hi les dades.

Hi ha dos serveis paradigmàtics d'Internet on fins ara no ha arribat la necessitat

d'identificar-se: Google i Vikipèdia. Aquests portals ofereixen de forma gratuïta

i sense demanar cap mena de dada la navegació per les seves pàgines. És també

el cas de diccionaris, catàlegs de biblioteques, diaris i moltes altres pàgines,

sobretot institucionals, tot i que cada cop més, ja sigui per seguretat o bé per

interessos corporatius, la tendència és demanar algun tipus de dada personal. I

entre l'allau de contrasenyes que hem de fer servir a diari i de correu brossa que

hem de gestionar, tímides però efectives mesures de control sobre la parcel·la

pròpia de ciberespai semblen força pertinents.

Finalment, cal respondre a la pregunta inicial d'aquest epígraf. Si una part de la

informació ara la proporcionen reporters aficionats, per dir-ho així, significarà

això una reducció de la plantilla en els diaris? Potser aquesta pregunta pugui

semblar a dia d'avui una mica exagerada. Però val la pena formular-la.

En altres sectors de la cultura s'estan donant casos de desprofessionalització,

com és el cas d'editorials que publiquen obres fetes per diletants, o adminis-

tracions que s'estalvien diners encarregant cartells institucionals a estudiants

d'escoles d'arts i oficis. Seguint aquesta tònica, els diaris digitals poden anar

omplint espai amb col·laboracions gratuïtes dels usuaris (de fet, ja ho estan

fent), amb la qual cosa, no és arriscat plantejar què pot passar en un futur

immediat amb els professionals.

Deixem aquesta pregunta sobre la taula, i apuntem només una doble hipòtesi:

l'obertura a la veu de la ciutadania té dues cares,
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si bé d'una banda representa un eixamplament de la democràcia, de

l'altra pot ser utilitzada com a estratègia per part de l'empresariat per a

reduir costos en la producció dels seus béns i serveis.

I sempre tindrem la discussió de la qualitat, qüestió difícil des del moment en

què va tan lligada al gust i a processos de dictaminació per part d'elits que cada

cop són menys valorades pel gruix de la ciutadania.
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10.Dones en línia

"A través del blog no només hem d'explicar i escoltar comentaris, hem de realitzar polí-
tiques en relació amb la ciutadania, anant explicant els processos de presa de decisions,
incorporant propostes interessants."

Lourdes Muñoz Santamaría

Les dones no estan acostumades a ser a l'espai públic, per això els costa manifestar-se.
Com formar la ciutadania per participar a la Xarxa?"

Montserrat Boix

Si parlem de xarxes socials, hem de parlar de xarxes de dones, perquè el tema

del gènere i les noves tecnologies és un dels que ocupa més espai en les agendes

de les polítiques de gènere.

Les veus entorn del gènere a la Xarxa són tan discordants com les veus que

parlen dels blogs. Profètiques, pessimistes, engrescadores, n'hi ha un bon ven-

tall. Fa poc més d'una dècada, Jean�Camp9 deia que a Internet, com a la vida

pública, els homes encara dominaven les discussions. Curiosament, deu anys

més tard, el 2006, Lourdes�Muñoz�Santamaría afirmava que Internet és un

espai perfecte per a les dones.

Aquests deu anys de diferència són justament els deu anys de la implan-

tació dels blogs; en una dècada ha canviat la percepció de la Xarxa des

de l'enfocament de gènere.

Judy�Anderson, una de les pioneres de la crítica dels nous mitjans fa uns anys

postulava:

"Internet, tot i que pot ser desagradable, dura i antipàtica, és veritablement una societat
no discriminatòria. Et jutja pels teus comentaris (posts) i no pas pel teu aspecte, estatus
o situació personal. Fins i tot el teu gènere pot passar desapercebut. Crec que tinc força
control sobre com em percep la gent. El que funciona en un grup pot no funcionar en un
altre. Però amb la lectura atenta sé què serà acceptat, apreciat o fins i tot admirat. Posant
atenció a coses tan simples com usar adequadament la gramàtica i coses més subtils com
copsar i entendre l'humor i les tradicions i objectius d'un grup, pots arribar a ser-ne un
membre respectat, ja com a persona que planteja preguntes intel·ligents o bé com a font
d'informació".

Id.

Tornant a l'actualitat i a les afirmacions optimistes de la diputada Lourdes

Muñoz Santamaría, llegim al seu bloc:

(9)Wired Women: Gender and New
Realities in Cyberspace (1996).
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"La Red / Internet es genuinamente un espacio femenino, un espacio ideal para las mu-
jeres. Esta afirmación puede parecer polémica e incluso contradictoria con algunas re-
flexiones feministas críticas con la Red, o ante la evidencia del dominio masculino que
también se produce en la Red, o simplemente ante los datos reales de los contenidos y la
proporción de mujeres que se conectan. Evidentemente en la Red la presencia femenina
aún no es equilibrada hoy en día a pesar de que aumentan constantemente las mujeres
que navegan por ella, y en Canadá y Estados Unidos ya están a punto de ser las usuarias
mayoritarias".

Intervenció feta a les Jornades "Mujeres y Nuevas Tecnologías" organtizades per la UNED.

10.1. El difícil salt a la xarxa

En la relació entre els blogs i les dones intervenen factors que tenen a veure

amb la fractura digital de gènere. La informàtica en primer lloc i Internet en

segon terme són eines, conceptes i realitats que han romàs allunyats simbò-

licament del món mental i actitudinal de les dones. Montserrat�Boix, perio-

dista i coordinadora de la web Mujeres�en�Red, aporta una visió social de les

tecnologies la mateix temps que ofereix aquest espai de reflexió i de partici-

pació a la Xarxa. Tant ella com Muñoz�Santamaría, una altra propulsora del

ciberfeminisme, veuen la necessitat que les dones poblin el ciberespai per tal

de visibilitzar-se i participar plenament d'aquesta nova democràcia digital ba-

sada en l'adquisició de coneixements i actituds entroncats amb la tecnologia.

Estar informades i alhora informar, aquest seria el lema que abandera el

discurs encaminat a dissenyar les polítiques de ciberigualtat.

Enllaçant aquesta qüestió amb el de l'agenda temàtica, Lourdes Muñoz asse-

nyala que els temes que les dones assumeixen com a responsabilitats políti-

ques no solen ser prioritaris en l'agenda oficial. Per això els blogs són una pla-

taforma privilegiada per a mostrar aquesta tematologia ocultada.

Una dada significativa respecte de blogs i gènere és que les internautes catala-

nes i espanyoles obren i llegeixen més blogs que els homes (un 22% davant

d'un 18%). Sabem que en valors absoluts hi ha menys dones a la Xarxa, però

els blogs semblen atraure-les més que a ells. És,�doncs,�la�blogosfera�un�espai

més�femení? La seva facilitat d'accés ha fet que les dones, tradicionalment

alienes a la informàtica, facin el salt a la Xarxa de forma més nombrosa? En

tot cas, els blogs són una interfície més apta per a superar les barreres comu-

nicacionals que no fan visibles ni l'acció ni el discurs de les dones.

Segons Sally�Burch, aconseguir espais d'opinió equitatius demana una estratè-

gia múltiple, de mirades i propòsits. Per una banda, cal sensibilitzar els mit-

jans periodístics, sensibilització que comença per les dones que hi treballen,

per tal de
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"superar pràctiques discriminatòries i elaborar codis ètics amb un enfocament de gènere,
passant per pressions a les polítiques editorials dels mitjans, per tal que obrin espais.
Això culminaria en un guany quant a presència a les instàncies de decisió i que, quan hi
arribem, actuem allí amb mirades de dones, amb enfocaments de gènere"

Burch, 2007

La periodista cubana Isabel�Moya afirma que la ciència occidental és un reflex

de la forma de concebre el món per part d'una fracció de la població. Aquesta

visió és aplicable al camp informatiu en general i entronca amb la idea de Sally

Burch que és una elit qui deté el què, el com, el quan d'allò que hem de saber

i de conèixer. Existiria, llavors, una resistència a la renovació espistemològica

proposada per les polítiques de gènere, que demanen el reconeixement de la

subjectivitat en l'elaboració del coneixement científic. Aquesta generofòbia

es fonamentaria en el fet que tota relació social s'estructura a escala simbòlica

i tot ordre simbòlic s'estructura posteriorment com a discurs.

Així, doncs, cal fer evidents les formes en què es legitima culturalment la

subordinació i abordar aspectes com "el procés de construcció dels missat-

ges". Però, com es pot fer aquest abordatge des d'un escenari eminentment

masculí? Karen�Coye, per exemple, explica que la cultura d'ordinador està

associada simbòlicament amb elements que pertanyen a l'imaginari masculí.

L'anàlisi de com s'instal·len aquests imaginaris, a través de quins codis implí-

cits s'interioritzen conductes i actituds que anomenem de gènere ens donen

la clau del perquè de l'existència d'una fractura digital de gènere.

Hi ha el que els anglosaxons anomenen cultural bias, el biaix cultural. Aquest

esbiaixament ens dóna una perspectiva del món en què el que fan els homes és

inherentment important i el que fan les dones només és auxiliar. Es necessiten,

per tant, uns ulls diferents per a veure on han estat presents les dones i valorar

el que han fet.

Si la màquina mateixa és un instrument de poder, conquerint-la, do-

minant-la és possible arribar-se a empoderar. D'aquí l'encoratjament a

colonitzar la blogosfera com un dels espais de més fàcil accés i gestió

per a les dones.

Però no tothom comparteix el discurs hegemònic al voltant de les dones i les

noves tecnologies. La millor manera de combatre el sexisme és fer visibles les

dones, però no convertint-les en un gran "allò altre" o "les altres". Aquesta afir-

mació de Paulina�Borsook en la seva crítica a la revista Wired intenta defugir

el gènere:

"Insisteixo a veure i descriure el món en tota la seva gamma no binària de matisos. Com
moltes persones amb temperament artístic o intel·lectual, vull sobretot fer la meva feina
pel meu compte, escoltant la veu interior i no estar lluitant en batalletes ideològiques
amb els meus superiors"

Borsook, 1996
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Una altra proposta interessant és la que fa Susan�Clerc, quan diu que si un

giny (gadget) té com a finalitat reforçar el rol tradicionalment femení de cre-

ar i mantenir comunitat, les dones l'adoptaran ràpidament (els blogs, el cor-

reu electrònic, el xat...). Al contrari que els homes, elles no tendeixen a ma-

nipular una màquina pel sol fet de manipular-la. L'especulació pirata (hacker)

no és encara una pràctica estesa entre les dones, tot i que entre les més joves

s'observen canvis: les noies que han crescut en la cultura�del�vídeojoc, tot i

que molt enfocat al món simbòlic dels nois, se senten més properes a la realitat

tecnològica i en trobem que han fet seu el ciberespai.

Vegem-ne un parell d'exemples:

"Al febrer se'm va espatllar el portàtil, i després de 4 mesos seguint els passos de 'Vuelva
usted mañana' ahir, per fi, el vaig rebre a casa reparat. Resulta que li fallava una memòria,
així que tot aquest temps he hagut d'utilitzar un ordinador que pràcticament anava amb
manivel·la. M'ha fet molta il·lusió tornar a veure funcionar el portàtil després de tant
temps, però m'he desil·lusionat per complet en veure que li havien formatejat el disc dur.
Sé que molta part de culpa la tinc jo per no haver fet còpies de seguretat."

Menxu, a http://menxu-blog.bloc.cat/.

"És pot ser més friqui?? Es pot ser tan friqui que fins i tot se somniïn coses friquis?
Doncs resulta que servidora aquesta nit ha tingut un somni molt friki (valgui la redundàn-
cia). Perquè ha somiat que anava a comprar-se l'última versió de l'HP (calculadora utilit-
zada per estudiants de ciències). Una HP que ni existeix, que s'ha inventat ella, i a més
feia operacions que ni de conya fa la que tinc ara! Ja m'agradariaaaa!"

Emma, a Alls cuits mai couen: http://emmatartagliablog.blogspot.com/.

Stephanie�Brail introdueix l'aspecte de l'assetjament en línia, tema contro-

vertit que dibuixa una delicada línia entre la llibertat i la seguretat. Crear un

entorn agradable i sa per a les dones és una tasca complexa. L'efecte que té

l'assetjament (missatges ofensius, bombardeig de missatges, desqualificacions,

invitacions i cites, propostes de xats) afecta una de les coses més precioses de

la Xarxa: la llibertat d'expressió.

En aquest sentit, moltes dones han usat els seus espais estratègies (com usar

noms neutres) per a eludir i evitar l'assetjament i la crítica a les seves opinions,

però d'altres senzillament han abandonat la Xarxa. L'ús de pseudònims té aquí

una connotació diferent a la que hem vist en apartats anteriors, no tant la de

reinventar una identitat sinó la de protegir-se i encaixar en uns esquemes i

unes lògiques hostils amb una part dels cibernautes. Internet, pel fet de no

estar moderada i ser anònima, no hauria de ser necessàriament un lloc insegur.

La veritable solució per no pervertir el que té de bo la Xarxa –la seva llibertat–

és l'exigència creixent de respecte i actituds ètiques per part dels cibernautes,

així com el fet que les dones hi acudeixin massivament i hi parlin sense por.

No estant en inferioritat de condicions, adquireixen autoestima, visibilitat i

força, i eviten l'isolament o la renúncia digital.

La llibertat inicial d'Internet s'ha vist compromesa per les actituds negatives i

els continguts ofensius que han dut a plantejar la necessitat d'implantar me-

sures de seguretat i control. Aquesta qüestió ha fet que sorgís l'expressió Tools,

http://menxu-blog.bloc.cat/
http://emmatartagliablog.blogspot.com/


CC-BY-NC-ND • PID_00156889 68 Weblogs. Diaris personals digitals

not Rules. És molt millor aprendre a moure's per Internet tot coneixent els sis-

temes d'evitació de correu brossa, missatges no desitjats i altres, abans que es

comenci a reclamar una seguretat que vagi en contra de la llibertat que encara

hi ha a la Xarxa.

Per altra banda, les dones, malgrat la seva experiència, no parlen tant en pú-

blic com els homes, en part perquè s'han socialitzat en el fet de passar desa-

percebudes o no acaparar l'atenció cap a elles (si no és en aquells aspectes on

s'espera que ho facin). Però en els blogs tot això canvia. Molt propers als diaris

íntims, a un tipus d'expressió que els és afí, els blogs són una zona de seguretat

de lliure expressió i igualtat. Les dones no veuen cap problema a obrir un blog

exposant les seves vivències, interessos i emocions públicament. En tant que

hi ha formes efectives d'evitar comentaris no desitjats, la blogosfera preserva

les bondats de la Xarxa i n'evita les derivacions perverses.

Amb els blogs, les dones aconsegueixen colonitzar Internet d'una ma-

nera que és connatural al seu habitus: comunicatiu,�horitzontal�i�ten-

dent�a�crear�xarxes.

"Estar en línia és una adjunció, una mena de pati del darrere. No és la vida, però sí un
agradable mitjà per tenir a la vida. No és una revolució social, però pot ser una revelació."

Herring, 1993

10.2. La fractura digital

Hem abordat la qüestió dels blogs tenint en compte que malgrat la seva ro-

tunda irrupció a la Xarxa, continuen essent una eina i una activitat descone-

guda per a la majoria de la població. L'accés a Internet no és encara democrà-

tic. Per zones geogràfiques, per estrats socials, per edats i per sexes, es donen

grans desigualtats pel que fa a l'ús de les noves tecnologies de la informació

i la comunicació.

La fractura estructural marca les dinàmiques de comunicació (León, 2007). El

món està fraccionat en països, grups socials, classes, gèneres, ètnies. Parlem

tant en termes d'accés com en termes de poder a l'hora de dissenyar les políti-

ques. No es tracta només de participació o d'accés a la direcció, sinó al disseny

d'orientacions, visions i construcció d'un altre model comunicatiu. Sorgida en

un context patriarcal i capitalista, la nova realitat comunicacional arrossega

totes les desraons d'ambdós sistemes. Dins de l'edificació androcèntrica hi ha

prèviament marcats els límits entre els qui decideixen, posseeixen i dissenyen,

i entre els qui amb prou feines hi accedeixen. Per altra banda, els mitjans mas-

sius estan monopolitzats i controlats mundialment per unes vuit corporaci-

ons, liderades per una visió mercantilista que fomenta el pensament únic. Els

espais ocupats per dones continuen essent estereotipats i considerats com a

poc transcendents.
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Tanmateix, hi ha l'univers infinit de comunicació oberta i multidireccional en

què els grups menys representats han trobat una eina. La tecnologia és part de

la cultura dominada per allò masculinitzant, occidental i neoliberal, i aquesta

cultura ha desenvolupat tecnologies que reforcen la supremacia i els mites que

configuren uns criteris concrets de validació. Aquests criteris parteixen d'una

visió excloent que rebutja tot el que no s'assembla a la percepció nord-centrista

i mercantil. Aquest, podríem anomenar-lo tecnopatriarcat, en certa mesura,

aprofundeix les fractures que ja hi ha.

En aquest context, un dels reptes proposats per la Cimera�de�la�Societat�de�la

Informació és procurar que la informació giri entorn de les persones, al·ludint

al perill que siguin desplaçades de subjectes a objectes per un mercat voraç.

Per la seva banda, Sally�Burch ens trasllada la mirada crítica des d'Amèrica

llatina:

"Con el desarrollo de nuevas tecnologías y de redes planetarias, la comunicación se está
convirtiendo rápidamente en la industria de mayor crecimiento y poder económico, en
sus diferentes ramas. Con la integración tecnológica, las diferencias que hemos conocido
hasta ahora entre tipos de medios y sistemas de comunicación (prensa escrita, radio, TV,
TV cable, cine, telefonía, satélites, software, etc.) se van fundiendo. Como también lo
han venido haciendo las redes de traficantes de mujeres, de pornografía infantil y otros
similares. Estamos, entonces, frente a un enorme poder económico que tiene además
un gran potencial de influencia en nuestras vidas, y que busca arrinconarnos en una
única condición: la de ser consumidoras/es. Así, nuestro poder se limitaría a comprar o
no comprar. Si tenemos con qué. Si no, nos quedamos en una mayor exclusión"

Burch, 2007.

El dret a la comunicació és un dels temes de les agendes d'algunes administra-

cions i objecte de recerca estimulat per les mateixes administracions de cara a

la inclusió�ciutadana. Segons Burch, els reptes són més grans per a les dones,

donada la marginació que encara hi ha en moltes àrees de la comunicació.

Efectivament, allò que els mitjans de comunicació decideixen descartar queda

fora del debat públic, i aquests mitjans reflecteixen només el punt de vista

d'una elit, en la qual les dones encara tenen una escassa representació.

Sabem, doncs, que les TIC són encara patrimoni d'una minoria. I en relació

amb l'abisme que hi ha entre els dos extrems del nivell de formació tecnològi-

ca: pirates (hackers) i ciberanalfabets, s'ha inventat el terme fractura tecnològica

o digital. L'exclusió de la tecnologia, com hem vist, és més accentuada entre

les dones.

Algunes dades actuals basades en el baròmetre del CIS10 mostren que les dones

que no utilitzen Internet ho fan sobretot per desconeixement del medi i no

per manca d'interès.

(10)Dades de febrer de 2008.
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"Dones en Xarxa ha publicat el meu article: Per què utilitzen les dones Internet? I per
què no?

Arran de la publicació del baròmetre del CIS de febrer que contenia una sèrie de pregun-
tes referides a les TIC desagregades per sexes, em vaig dedicar a ordenar i analitzar les
diferències entre homes i dones en l'accés i l'ús d'Internet. En resum les dades indiquen
que la fractura digital de gènere persisteix, és d'un 14,6%, és molt! Però tenim un gruix
important de dones que utilitzarien Internet si en sabessin, i a més a més són menys les
dones que no accedeixen perquè no tenen interès o perquè no tenen l'accés fàcil. Per tant,
hem d'impulsar mesures per a promoure l'accés de les dones i calen plans de formació.
Es connecten a Internet el 42,5% de dones i el 57% d'homes. Internautes que l'utilitzen
diàriament: un 69% dels homes i el 58,% de les dones."

Lourdes Muñoz Santamaría http://lourdesmunozsantamaria.blogspot.com/.

Les raons que donen les dones per no connectar-se són majoritàriament tres:

• no saben utilitzar-la,

• no tenen temps,

• no confien en les TIC.

Les tres causes estan molt relacionades amb els codis simbòlics que envolten

les dones. Com hem vist, fins fa poc, els ordinadors pertanyien a un camp

semàntic masculí. La qüestió del temps en les dones ha estat profusament

debatut, sobretot en referència a la conciliació i la doble jornada. Les dones

argumenten que no tenen temps, i en molts casos és cert, tot i que el tercer

motiu, la desconfiança vers les TIC, incrementa en les dones una percepció de

manca de temps que camufla un profund desinterès no confessat, motivat pel

desconeixement i la sensació que, en les TIC, moltes dones no hi saben veure

una solució als seus problemes.

Cecilia�Castaño, en el seu treball recent sobre la fractura digital aporta més

dades i afirma que el problema és cultural i institucional, i el relaciona amb

els hàbits patriarcals que encara persisteixen i que estan nodrits per estereo-

tips que es repeteixen constantment. Segons aquests estereotips, es continua

educant els nens en el paradigma de la conquesta i l'exploració, i a les ne-

nes en el de la cura dels altres. Aquests estereotips actuen com a generadors

d'expectatives en la família, l'escola, l'àmbit de la feina i el de la política. Apli-

cades als ordinadors, les expectatives empenyen les nenes a usar-los per a cer-

car informació pràctica i resoldre problemes, i els nens a jugar i descobrir, ma-

nipular i dissenyar.

Com un peix que es mossega la cua, la menor pràctica especulativa amb les

TIC genera inseguretat i por en les dones i, al seu torn, aquesta inseguretat

es tradueix en un menor accés als canals formatius d'on sortiran els futurs

dissenyadors i enginyers. Si no hi ha dones en aquests canals, les necessitats

i desitjos de les dones quedaran desatesos.

Castaño fa una proposta:

http://www.donesenxarxa.cat/
http://www.donesenxarxa.cat/spip.php?article979
http://www.donesenxarxa.cat/spip.php?article979
http://www.cis.es/cis/opencms/CA/Novedades/Documentacion_2754.html
http://lourdesmunozsantamaria.blogspot.com/
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"El canvi cultural que es proposa significa que les dones s'han d'adaptar a la cultura pre-
dominant a les escoles d'informàtica o, pel contrari, les escoles estan disposades a incor-
porar valors femenins?".

Aquest biaix que fa que hi hagi un nombre reduït de dones als estudis

d'informàtica i enginyeria (entre els especialistes TIC, les dones no superen el

25% als Estats Units, el 20% als països del nord d'Europa i a la resta, al voltant

del 10 o el 15%) es reflecteix en el tipus d'Internet existent.

Tot i així, cal dir que la fractura de gènere afecta també els homes. Quants

homes tenen un nivell de coneixements i aptituds elemental, bàsic, d'usuari

o avançat? Quines pràctiques duen a terme majoritàriament els homes a la

Xarxa? Quin és el grau d'alfabetització digital i no només la capacitat d'accés

a Internet dels homes? Quin percentatge masculí intervé en el disseny de les

estructures, les interfícies, els programes, etc.?

Però la fractura no és només de gènere. L'edat, la formació, la professió... hi

ha tot de factors que tenen un paper en l'afecció per la tecnologia. L'accés a

les noves tecnologies és encara un repte a escala mundial, i al nostre país es

posa l'accent en la formació, amb iniciatives destacades a les escoles i també

en la formació d'adults.

A tall de conclusió, encara hi ha creences i patrons conductuals que contri-

bueixen a mantenir el tall entre les persones que no han accedit al món dels

ordinadors i a Internet i les que ja fa temps que s'hi mouen, i aquestes creences

i patrons són més accentuades per raons de gènere. El que passa és que tot i

que les eines empoderen, les dones tenen poc temps per aprendre'n, no estan

entrenades i no forma part del seu món simbòlic, de l'estereotip que han in-

terioritzat ni del seu habitus. I els homes, també seguint les directrius dels seus

rols, dediquen massa temps als aspectes lúdics de la Xarxa, amb la qual cosa

l'autèntic empoderament és encara lluny de ser una realitat.
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11.Conclusions

Entorn de la Web 2.0 han sorgit veus apologètiques i discrepants. Les darreres

han vist en aquestes formes emergents una oportunitat per als inversors que

alienaran els usuaris perquè les adoptin. Des del sector crític, doncs, es pro-

posa que pensem en el programari i l'estructura dels blogs com en un nihilis-

me creatiu que no qüestiona obertament l'hegemonia dels media argumentant

que la blogosfera crea una comunitat d'individualistes interconnectats, que és

un espai abonat per al narcisisme�coral. Alhora, altres veus afirmen que les

bitàcoles són més aviat un producte reaprofitat per la indústria dominant de

les notícies que no pas una vertadera contracultura. La major part del que hi

ha a la blogosfera és vist per alguns sectors com a conservador, que segueix

l'aire dels temps, que no és ni progressista ni anti stablishment (Lovink, 2008).

En un altre to, Christian�Van�Der�Henst diu que la Web 2.0 ha d'anar fent

evolucionar les seves aplicacions vers l'usuari final, i esdevenir una actitud

més que no pas una tecnologia. Això és justament el que es pot constatar amb

els blogs, una nova�actitud�d'usuari: activa, participativa, menys voyeur, amb

més interès en la creació de relacions de reciprocitat i, progressivament, un

usuari més conscienciat amb les bondats i perills de la Xarxa.

En la blogosfera es produeix una creixent individualització�dels�continguts

que posa l'accent en l'enfocament personal, l'evolució de les xarxes socials i

el seu potencial transformador dels temes i les audiències. Podem parlar dels

blogaires com dels�nous�mediadors, en què el paper d'Internet en la configu-

ració d'una nova opinió pública –expressada per canals importats dels blogs–

té a veure amb factors més enllà de les característiques tècniques de la Xarxa.

Pel que fa als canvis en la percepció d'un mateix i de les relacions socials, hi

ha una blog-cultura que neix de la necessitat de conèixer l'opinió dels altres,

de sortir de l'aïllament on una elit decideix què cal saber i com, d'obrir-se a la

universalitat del coneixement.

Hi ha alhora canvis menys palpables que afecten les estructures comunicati-

ves i la construcció d'identitats individuals i de relacions interpersonals. Els

blogs permeten una comunicació molt íntima i alhora molt exposada, en la

qual tots podem ser observadors i moderadors dels altres. La identitat virtual

pot no coincidir amb la identitat real, la pot ultrapassar. La tribuna que és la

interfície blogaire permet, doncs, ser actriu o actor dalt d'un escenari il·limitat

o bé estar còmodament assegut en una butaca davant per davant d'un altre

blogaire, conegut o no (normalment desconegut), amb qui s'ha consolidat una

ciberelació. I en cadascun dels diferents contextos d'enunciació, és possible

generar una o diverses identitats, veus o expressions del jo.
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A efectes econòmics i socials la influència que estan tenint els blogs en el dis-

seny dels diaris digitals és prou vistosa, ja que inclouen els seus lectors com a

potencials reporters i comentaristes. Una nova generació de "periodistes quo-

tidians", d'informadors i corresponsals estesos per tota la geografia ha sorgit i

creix exponencialment, capaç d'accedir a tota mena d'esdeveniments i de do-

nar-hi cobertura informativa i mediàtica, capgirant les prioritats en les agen-

des tradicionals i fent�entrar�en�escena�nous�actors que tenen capacitat per

a anar imposant els seus interessos i transformant les formes de comunicació

usualment organitzades segons l'estructura piramidal de poder clàssica.

Fent una mirada de gènere, a diferència dels fòrums o xats, on de vegades

s'hi senten vulnerables, les dones, als blogs, s'hi troben com a casa. Al blog es

pot entrar, però per una finestra que, si cal, es pot tancar selectivament. La

moderació de comentaris permet un accés discriminat, com si d'una mena de

cartell de "reservat el dret d'admissió" es tractés, com podem veure en aquest

exemple del blog de l'arqueòleg Eudald Carbonell:

Des d'un altre vessant, el que aposta per aquesta nova xarxa sense perdre la

perspectiva crítica, s'afirma que la cultura no és el triomf de la civilització sinó

un conjunt d'estratègies i mitjans pels quals el llenguatge i els valors dels dife-

rents grups socials reflecteixen un sentit particular de comunitat en el temps,

o com un conjunt que s'instal·la (normalment de manera conflictiva) enmig

d'un camp de forces complex. Aquesta manera d'entendre la cultura troba un

escenari crític en les noves tecnologies, que permeten la circulació ràpida dels

productes culturals a escala mundial (hibridació, massificació, reproducció,

repetició, així com la creació de formes hegemòniques per part de qui té el

poder de producció i distribució... grans empreses internacionals).

Perquè finalment, quin és el paper que tenen els blogs dintre de la nova Inter-

net, aquesta Web 2.0? Podem dir que hi tenen un paper destacat, gairebé pre-

ponderant. D'una banda, per les xifres: hi ha més de 120�milions�de�blocs11,

sense comptar els blogs que no hi estan indexats (entre ells els xinesos, que

es calcula que poden ser al voltant de 70 milions). A més, hem vist com la

blogosfera s'ha expandit als mitjans de comunicació digitals, tant pel que fa a

la presència de bitàcoles a tots els diaris visitats com per la incorporació dels

comentaris a les notícies publicades.

(11)Dades de Techonorati, http://
technorati.com/

http://blocs.tinet.cat/blog/el-bloc-deudald-carbonell
http://technorati.com/
http://technorati.com/
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11.1. Una nova consciència col· lectiva?

Els blogs no són la continuació dels diaris personals. No ho són, atès que ni

la motivació, ni el context, ni el llenguatge, ni la finalitat ni les implicacions

hi tenen cap relació. El fet que se'ls anomeni també "dietaris" no fa que els

blogs tinguin cap altra similitud amb els diaris íntims que el fet que ambdós

estiguin fets de paraules sota la batuta d'un suposat jo. Però fins i tot aquestes

paraules no s'assemblen. Al diari íntim, la manca d'audiència i el mateix suport

condicionen el llenguatge i la seva estructura.

Aleshores, què són els blogs? Una revolució cultural i social?

Hi ha quelcom de contracultural en la idea que la tecnologia pot arribar a ser

el motor d'un canvi social (Levy, citat per Dery, 1998). En concret, aquesta

idea neix del fet que en facilitar a la gent la lliure comunicació, la societat civil

s'uniria en contra de les burocràcies. Segons aquesta visió, els protagonistes de

la globalització no són les TIC sinó les empreses globals (i els inversors, la cara

difusa del poder contemporani), que promouen la integració d'economies.

Si fem una revisió de la història d'Intenet, fins ara hi podríem distingir tres

fases:

1) La científica, precomercial, de text només.

2) L'eufòrica, el www, l'obertura i els puntcom.

3) La Web 2.0, amb la irrupció dels blogs, la massificació de la xarxa.

Estem en aquesta etapa de massificació, en sintonia amb els temps, on també

es massifiquen altres àmbits: el turisme, la cultura i els espectacles, l'espai urbà

i l'interurbà...

Així mateix, es produeix la massificació de la Xarxa, ara en for-

ma de blogs, que pot arribar a dinamitar la seva força com a eina

d'empoderament i democratització dels continguts.

En resum, l'espai virtual dels blogs possibilita la creació de societats més lliures

i igualitàries, però conté la trampa d'oblidar que en l'espai real hi ha un món

polític on cal la contribució d'una massa crítica disposada a l'acció. Altrament,

aquesta nova tecnologia semblaria un miratge que fomentés ideologies esca-

pistes i ens fes oblidar la nostra realitat.

En canvi, s'observa entre la població del segle XXI una mena de desinterès a

l'hora de vincular-se a qualsevol tipus de lluita. Al contrari, i en la línia del que

diu al seu darrer treball Alain�Touraine, sorgeix una consciència que l'únic que
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realment val la pena és invertir en la vida privada i desvincular-la de tota acció

política d'àmbit públic (Touraine, 2007). En aquesta mateixa línia, Lawrence

afirma que els ciberhippies no senten cap interès per la política, que veuen

passada de moda, i en la tecnologia veuen bàsicament opcions de millora en

la vida personal, la diversió i els jocs (Dery, id.).

Aquesta visió crítica de la tecnologia i d'Internet que s'imposa es fonamenta en

el gir vers l'homo ludens que cada dia guanya més espai en totes les pràctiques

i que fa que qualsevol innovació sigui apropiada per a afavorir aquest nou

paradigma, el de la diversió i el plaer. Així, tota forma d'acció política és vista

com una radicalització que cal defugir. L'hedonisme exaltat, doncs, s'imposa,

i essent un mer escapisme infantil esdevé una de les eines més efectives de

control social.

Això no treu, però, i hem de mirar de moure'ns sempre en la complexitat, que

el�somni�de�la�connexió�en�xarxes�globals sigui possible. Que aquesta con-

nexió permeti crear una consciència col·lectiva a escala planetària, no ho hem

de descartar, per místic que sembli. La possibilitat és existent, l'habitus encara

no s'ha superat. Certament, els usos més comuns de la tecnologia s'enfoquen a

l'oci i l'evasió, ocultant els problemes polítics, socioeconòmics i ambientals del

present, però que aquesta tecnologia posseeix una capacitat transformadora

que mai abans no s'havia ni tan sols concebut és també cert.

Per acabar, seria bo fer una darrera reflexió sobre el debat sorgit respecte de la

frivolitat o la profunditat dels blogs. Certament, en un context de capitalisme

desficiós, l'art i els artistes s'utilitzen; se n'apropien les tendències, imatges i

símbols, i es reutilitzen per a vendre productes culturals. I si bé és cert que

l'art pot fer que tot sigui important, però per la seva pròpia condició també

pot fer que res no tingui importància, qualsevol manifestació artística té una

incidència en la cultura, en el comportament de les persones. El que és clar és

que cada dia s'obren més blogs i que hi ha més persones interconnectades per

mitjà dels blogs. Si el que s'hi cou, a dins, és alta cuina o productes envasats,

dependrà dels talents i les necessitats de cadascú. A més, tant el llenguatge

com l'estil, així com el mateix contingut, el que hem anomenat subjectivitat

verídica, configuren un gènere nou que complementa el gènere periodístic i

que, amb crítica o sense, ha superat les velles formes de consum informatiu

i cultural.

Ho hem vist al llarg de la història: no hi ha invent o evolució tecnològica

que no hagi tingut conseqüències positives i efectes perversos. L'apropiació,

l'ús, les derivacions socials, econòmiques i psicològiques són difícils de predir

i només les podem analitzar a posteriori. Podem fer prediccions, basant-nos

en creences personals i plantejaments de vida individuals, però el cert és que

tenim davant nostre una eina potent amb capacitat transformadora. Això sí,

no cal esperar miracles. L'evolució dels hàbits, de les creences i costums, de la
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psique humana i de les relacions que establim amb un entorn estan marcades

per la complexitat. Mantinguem-nos-hi, doncs, a l'hora de tancar les nostres

teories.
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Annex

• Eines�per�a�crear�i�administrar�el�vostre�blog

Blocat http://www.blocat.com/

Blogger http://www.blogger.com/

Wordpress http://ca.wordpress.com/

La Comunitat http://www.lacomunitat.net

Benvolgut http://www.benvolgut.com

Cibernautes http://www.cibernautes.com

BalearWeb http://bloc.balearweb.net/

Livejournal http://www.livejournal.com/

MSN Spaces http://spaces.msn.com/

Blogsome http://www.blogsome.com/

MésVilaWeb http://www.mesvilaweb.cat/

• Vídeos�explicatius

Com es fa un blog 1 http://aje-novatos.blogspot.com/2007/07/com-es-fa-un-blog.html

Com es fa un blog 2 http://issuu.com/nololamento/docs/
ycomosehaceunblog?mode=embed&documentId=090118201251-
cfb1476cecd74709adc597b217b39faf&layout=grey

Com es fa un blog 3 http://www.youtube.com/watch?v=X8-kuUcaZOA

• Directoris�de�blocs

Bitàcoles http://www.bitacoles.net/

Catapings http://www.catapings.com/

MésVilaWeb http://blocs.mesvilaweb.com/

WeBlogALot http://www.weblogalot.com/

Blogdigger http://blogdigger.com/

Feedster http://feedster.com/

Bloglines http://bloglines.com

• Altres�enllaços�d'utilitat

http://www.blocat.com/
http://www.blogger.com/
http://ca.wordpress.com/
http://www.lacomunitat.net
http://www.benvolgut.com
http://www.cibernautes.com
http://bloc.balearweb.net/
http://www.livejournal.com/
http://spaces.msn.com/
http://www.blogsome.com/
http://www.mesvilaweb.cat/
http://aje-novatos.blogspot.com/2007/07/com-es-fa-un-blog.html
http://issuu.com/nololamento/docs/ycomosehaceunblog?mode=embed&documentId=090118201251-cfb1476cecd74709adc597b217b39faf&layout=grey
http://issuu.com/nololamento/docs/ycomosehaceunblog?mode=embed&documentId=090118201251-cfb1476cecd74709adc597b217b39faf&layout=grey
http://issuu.com/nololamento/docs/ycomosehaceunblog?mode=embed&documentId=090118201251-cfb1476cecd74709adc597b217b39faf&layout=grey
http://www.youtube.com/watch?v=X8-kuUcaZOA
http://www.bitacoles.net/
http://www.catapings.com/
http://blocs.mesvilaweb.com/
http://www.weblogalot.com/
http://blogdigger.com/
http://feedster.com/
http://bloglines.com/
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Technorati http://technorati.com

Aplicacions Web 2.0 (Xtec) http://blocs.xtec.cat/aplicacionsweb20/2009/01/23/practica-
27-rss-sindicacio-de-blocs-google-reader/

Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/

Google Analytics http://www.Google.es/Analytics

Sindicació (Bloctecnia) http://soler101.blogspot.com/2007/09/com-sindicar-el-vos-
tre-bloc-i-codi-per.html

Mapa Visual Web 2.0 http://internality.com/web20/

• Els�consells�de�Rebecca�Blood�per�a�millorar�el�teu�blog

1) Tria un servei fàcil de fer servir. Prova'n uns quants abans de prendre

partit per un.

2) Pensa quin és el teu objectiu: filtrar informació, organitzar un negoci,

compartir notícies amb la família, tenir ressò professional, reflexionar

sobre la vida... si saps què esperes del teu blog, tindràs un bon inici.

3) Cal que coneguis el teu públic potencial. Tu no et comportes igual

segons quina sigui la companyia. Saber per a qui escrius et permetrà

adoptar el to apropiat.

4) Sigues real, evita l'estil del màrqueting.

5) Escriu sobre el que t'estimes. Com més implicat hi estiguis, més in-

teressant serà la teva escriptura.

6) Actualitza amb freqüència. Els lectors interessats tornaran sovint si

hi solen trobar novetats.

7) Construeix la teva credibilitat. Fes un esforç de sinceritat. Respecta el

teu públic i els teus col·legues blogaires.

8) Enllaça les teves fonts. La web permet una transparència que cap altre

espai pot aportar. Enllaçant, dónes accés als teus lectors a les teves fonts

primàries, i així permets que en facin judicis documentats.

9) Enllaça també a altres blogs. Els teus lectors t'estaran agraïts per do-

nar-los accés al que tu llegeixes. La Xarxa és un mitjà democràtic i els

blogaires amplifiquen les seves veus quan s'enllacen entre ells.

10) Tingues paciència. La majoria de les audiències són petites. Amb

el temps i les actualitzacions, la teva audiència pot arribar a créixer. I

pensa que la gent que hi torni amb regularitat, sigui poca o molta, ho

farà perquè està interessada en allò que dius.

• El�codi�ètic�dels�blogs�segons�Rebecca�Blood

http://www.rebeccablood.net/handbook/excerpts/weblog_ethics.html

http://technorati.com
http://blocs.xtec.cat/aplicacionsweb20/2009/01/23/practica-27-rss-sindicacio-de-blocs-google-reader/
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