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Introducció

Literalment, fa blogs tothom qui vol fer-ne, perquè de limitacions tècniques o

econòmiques pràcticament no n'hi ha cap. El mes de maig passat, Technorati,

el principal i més reconegut motor de cerca de blogs, inventariava prop de

quaranta milions de blogs a tot el món i gairebé dos bilions i mig d'enllaços

a anotacions bloguistes.

Aquestes dades mostraven que l'univers mundial de blogs s'havia multiplicat

per sis en només els últims quinze mesos, amb alguns elements indicadors,

això sí, que fan difícil de fixar els ritmes i les orientacions del creixement:

mentre que alguns estudis asseguren que cada dia es creen dotze mil blogs

nous (a raó d'un blog cada deu minuts, aproximadament), altres detecten que

entre el 40% i el 60% dels blogs s'abandonen i deixen de ser actualitzats abans

dels quatre mesos de vida.

Aquest ritme de creixement, desbocat i irregular, dificulta la localització de

blogs i la cerca d'informació en el nou mitjà electrònic, i sovint fa molt poc

efectiu l'ús dels cercadors convencionals d'Internet a l'hora d'endinsar-se en

els continguts de l'univers bloguista.

És per això que cal recórrer a llocs específics:

• Motors de cerca de blogs

• Mesuradors de trànsit de blogs

• Allotjadors de blogs

L'apunt: Primer de tot, reconèixer el terreny

Abans d'iniciar el procés de creació d'un blog, per molt personal que sigui l'orientació que
vulguem donar-hi, és convenient recórrer la blogosfera, passejar per les seves comunitats
i veure qui fa què. L'anàlisi, ni que sigui superficial, d'iniciatives i blogs actius ens pot
ser força útil per a orientar el nostre blog, decidir com el plantejarem i quin contingut

http://www.technorati.com/
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hi donarem. I, sobretot, triar amb quin tipus de comunitat d'usuaris volem establir dinà-
miques de relació... i a quines no ens interessa gens apropar-nos.

A més de cercar, llegir i observar, també és recomanable recordar que, com a mitjà obert
de publicació en xarxa, els blogs d'altres persones ens donen la possibilitat de participar
com a lectors actius que poden establir conversa amb els autors i altres usuaris dels blogs.
Aquest exercici ens pot ajudar a entendre la lògica, les característiques, les limitacions i
els problemes del mitjà a l'hora de posar en marxa un blog propi.
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1. Cercadors i directoris de blogs

Són els punts de la xarxa que s'han especialitzat en la indexació i mecanismes

de cerca dels blogs i dels continguts que s'hi aboquen.

• Technorati. És el cercador de blogs més gran, actualitzat i acreditat

d'Internet, element imprescindible per a conèixer de manera actualitzada

les dimensions i continguts de l'univers blog en les seves dimensions pla-

netàries.

• PubSub

• BlogPulse. Es tracta d'un altre cercador de blogs amb opcions avançades

per a la localització i el seguiment de tendències d'aquest mitjà.

• The House of Blogs. Té motor propi de cerca i classifica blogs per categories

i etiquetes de recomanació dels mateixos usuaris.

• Blogdir. És un directori amb versió en espanyol i tutorials sobre l'ús d'eines

de creació i manteniment de blogs.

• Catapings. En català

http://www.technorati.com/
http://www.pubsub.com/
http://www.blogpulse.com/
http://www.thehouseofblogs.com/
http://www.blogdir.com/
http://www.catapings.cat/
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2. Mesuradors de trànsit de blogs

En un mitjà massiu de participació i interacció com els blogs, els nivells de

trànsit i popularitat de les anotacions constitueixen un criteri bàsic a l'hora

d'indexar blogs i intentar obtenir informació útil dels seus continguts. Alguns

llocs especialitzats ofereixen precisament la classificació de blogs en funció de

la seva rellevància comunicativa i social.

• Daypop. Se centra, sobretot, en blogs informatius amb referències a

l'actualitat. Presenta un rànquing actualitzat permanent dels quaranta

blogs més utilitzats en l'àmbit informatiu.

• Blogdex. Desenvolupat pel prestigiós MIT Media Laboratory. Analitza prop

de quinze mil blogs i els classifica segons la popularitat dels seus enllaços.

• Blogómetro. Mesura el trànsit d'enllaços en els blogs de les comunitats

bloguistes més importants en idioma espanyol (Bitácoras.Net, Barrapunto

i Blogalia).

• Buscopio. Igual que fa amb altres tipus de cercadors i webs, presenta cer-

cadors i directoris de blogs, amb especial atenció als redactats en anglès

i en castellà.

http://www.daypop.com/
http://www.blogdex.net/
http://blogometro.blogalia.com/
http://www.bitacoras.net/
http://barrapunto.com/
http://www.blogalia.com/
http://www.buscopio.net/
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3. Allotjadors de blogs

Els diversos serveis de creació i allotjament de blogs solen oferir també direc-

toris de classificació dels seus blogs que resulten força valuosos a l'hora de cer-

car exemplars d'aquest mitjà electrònic, localitzar-ne informació, definir les

característiques del tipus de comunitat bloguista que generen i poder decidir

inscriure-hi, o no, un blog propi.

• Blogger. És el servei pioner en la popularització de la creació i allotjament

gratuïts de blogs. Actualment forma part del conglomerat d'eines, mitjans

i serveis de Google.

• La Coctelera. És un del serveis en castellà de creació i allotjament de blogs

més clàssics i veterans.

• Bitacoras.net. A més de recursos per a crear i mantenir un blog, facilita un

directori temàtic dels blogs que allotja.

• Barrapunto. Amb una orientació clarament tecnològica, recopila recursos

en espanyol organitzats en un directori temàtic.

• Blogalia. Indexa els blogs en espanyol allotjats en el seu servidor.

• Bitacoras.com. Es tracta d'un directori en castellà orientat a l'àmbit hispa-

noamericà i amb servei d'avisos dels últims blogs que s'han actualitzat en

el seu servidor.

• Bitadir.com. En aquest directori s'ha de donar d'alta el blog. És un servei de

Diario Gratis, que ofereix allotjament i manteniment, orientats sobretot

a blogs personals.

• Weblogs.com

http://www.blogger.com/
http://www.google.com/
http://www.lacoctelera.com/
http://www.bitacoras.net/
http://barrapunto.com/
http://www.blogalia.com/
http://bitacoras.com/
http://www.bitadir.com/
http://www.diariogratis.com/
http://www.weblogs.com/
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• En català cal tenir en compte:

– El servei de blogs de VilaWeb.

– Bitacoles.net.

– Blocat

– La Comunitat.

http://www.vilaweb.cat/
http://www.bitacoles.net/
http://www.blocat.com/
http://www.lacomunitat.net/
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