
Un bloc o bitàcola és un espai web a In-

ternet, un diari digital que permet pu-

blicar fàcilment continguts en text,

àudio, foto i vídeo. A aquest contingut

se li poden incorporar enllaços a les

fonts originals i acceptar comentaris de

qui ho llegeix. Aquestes caracterís-

tiques fan del bloc una de les eines més

populars que Internet ha tingut fins al

moment. El seu potencial comunicatiu

és infinit sobretot quan els continguts

d’uns i altres van teixint una xarxa infi-

nita d’informació que traspassa fron-

teres.

Ara farà uns cinc anys, que els webs

dels diaris tradicionals van incorporar

blocs sota les seves capçaleres amb les

firmes de periodistes que opinaven

sobre l’actualitat i atreien un nombre

considerable de visites. Actualment, hi

ha blocs dels corresponsals desplaçats,

que gaudeixen d’un espai il·limitat per

explicar el que no cap en el paper ni en

els minuts de l’informatiu radiofònic o

televisiu.

CAPÇALERA ha parlat amb uns quants

periodistes catalans que mantenen

actiu un bloc.Tots ells estan fidelitzant

miniaudiències que segueixen el que

escriuen únicament a Internet i s’hi re-

lacionen personalment. Reconeixen

que és un esforç publicar amb freqüèn-

cia a la Xarxa, però cap d’ells no està

disposat, ara per ara, a abandonar “el

mitjà” que s’han creat a la seva mida.

És impossible dir amb exactitud la

quantitat de bitàcoles que hi ha a In-

ternet. Milions de persones expliquen

la seva vida i escriuen sobre temes es-

pecialitzats o professionals. És clar que

també se n’abandonen molts. Segons

The State of the Blogosphere 2008

(http://technorati.com/blogging/state-

of-the-blogosphere) l’any passat hi

havia 133 milions de blocs a Internet.

Però de tots aquests, només 1,5 milions

(1,1%) s’actualitzaven almenys una ve-

gada per setmana.

En els darrers anys, han proliferat els

blocs d’anàlisi de l’actualitat informa-

tiva, realitzats per periodistes que cer-

quen un espai fora dels mitjans per

manifestar lliurement la seva opinió.

El professor de Periodisme de la Uni-

versitat de Navarra,Ramon Salaverria,

va fer una investigació (El estilo del

blog periodístico) en què analitza el

contingut de deu blocs escrits per pe-

riodistes influents i la seva producció

durant només dues setmanes del mes

de maig del 2006.

El resultat de la investigació fou: un

total de 292 articles, més de 50.000 pa-

raules, amb 1.169 enllaços, 95 fotogra-

fies i 25 vídeos.“Els blocs periodístics

gairebé no aporten notícies pròpies

sinó opinions”, explica Salaverria a la

seva bitàcola e-periodistas. “Lluny de

ser una alternativa periodística dels

mitjans tradicionals estan constituint-

Blocs: un mitjà
creat a mida
de cadascú

L’evolució d’Internet

també ha comportat la

proliferació dels blocs,

espais personals

d’escriptura que en els

darrers anys han

obtingut un alt grau

de popularitat entre

els internautes. Tot i la

dificultat de

comptabilitzar-los, les

darreres xifres parlen

de 133 milions de

blocs a la Xarxa i una

part d’aquests estan

escrits per

professionals de la

informació. En aquest

article, alguns

periodistes blocaires

expliquen com viuen

la relació amb el seu

bloc, així com el

contacte directe amb

els seus nombrosos

lectors.

Karma Peiró
Fotos: Sergio Ruiz
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se en la seva caixa de ressonància a In-

ternet”, apunta el docent.

Per la seva part, José Luis Orihuela,

també professor de Periodisme a la ma-

teixa universitat, va publicar a e-Cua-

derno les conclusions de l’“Estudio

sobre el impacto de la blogosfera en el

entorno periodístico iberoamericano”

(http://tinyurl.com/b2d3uh), realitzat el

2007.

Les conclusions que s’apunten a la in-

vestigació ajuden a dibuixar el perfil del

periodista que manté un bloc a la

Xarxa.Algunes d’aquestes conclusions

són les següents:

• Tres de cada quatre enquestats

“consideren que amb el bloc practi-

quen periodisme d’opinió”.

• Els periodistes del sector au-

diovisual i els de comunicació ins-

titucional no se senten atrets pels

blocs.

• Més del 60% creuen que el

millor és relacionar-se amb la

seva audiència.

• Més del 50% ha aconseguit una lli-

bertat editorial que no tenia al seu

mitjà.

• El 63% ha rebut comentaris ofensius.

• Un 40% ha tingut ofertes de treball a

través del bloc.
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Jofre Llombart, cap de redacció de Catalunya Ràdio, manté L’Agulla del Paller des de l’any 2007 des d’on aborda temes socials.

Els estudis destaquen
que els blocs periodístics
gairebé no aporten notícies
pròpies sinó opinions

Els periodistes col·legiats ja poden

obrir un bloc al web del Col·legi.

N'hi ha prou amb identificar-se

amb el número de col·legiat i intro-

duir-hi la contrasenya (sol·liciteu-la

a col.legi@periodistes.org o trucant

al Col·legi). El bloc es pot perso-

nalitzar a nivell de continguts i

d’imatges.Desenes de col·legiats ja

han obert un bloc i les seves en-

trades o posts tracten de qüestions

de periodisme, culturals o polí-

tiques. Les entrades queden cate-

goritzades per temàtiques.

Blocaires
al nou web
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Catalunya també té una gran represen-

tació en els blocs periodístics. Els prin-

cipals diaris, com araLaVanguardia,El

Periódico de Catalunya o l’Avui, in-

clouen les veus dels seus periodistes.

Entre tots deuen sumar més d’un cen-

tenar de bitàcoles amb temàtiques tan

diverses com la realitat d’un altre país,

els esports, la tecnologia, la política,

l’art, la ciència, etc. La Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals té cen-

tenars de blocs escrits pels seus

periodistes (http://www.interactiva.cat/

catosfera). Per exemple, els d’IcatFm,

especialistes en música, teatre, llibres o

cinema. I al 3cat24, el web de notícies

de TV3 i Catalunya Ràdio, correspon-

sals com l’Albert Elfa als EUA

(http://blogs.ccrtvi.com/ruta70.php) o

Sergi Vicente a la Xina (http://sergivi-

cente.blogspot.com) són molt seguits.

Vilaweb també n’és un altre referent.

Cap al 2004, va ser un dels primers

a oferir als seus lectors la possibili-

tat d’obrir blocs i ara reuneix cente-

nars, alguns de periodistes, com el

de Saül Gordillo, director de l’ACN

(http://www.saul.cat).

Fora d’aquestes agrupacions per mit-

jans, trobar blocs de periodistes cata-

lans que parlin sobre una temàtica

especialitzada, que escriguin amb assi-

duïtat, i mantinguin una comunicació

fluïda amb els seus lectors és una tasca

titànica. Perquè les seves bitàcoles ‘flo-

ten’ a Internet entre un mar de blocs

d’altra gent, que escriuen amb rigor el

que publiquen.Aquests últims no exer-

ceixen el periodisme en cap mitjà però

sí a la Xarxa. Al lector d’aquests blocs

no li fa res si qui l’informa és un asses-

sor d’empreses, un tecnòleg, un filòsof o

un periodista.

VETERANS DE LA XARXA

En Lluís Foix és un veterà en el perio-

disme tradicional i en el digital. L’any

2002 va ser dels primers i obria un bloc

anomenat La Libreta, lligat a la capça-

lera de La Vanguardia a Internet. Ac-

tualment publica a les capçaleres del

grup Godó,manté La Libreta i el Foix-

blog (http://foixblog.blogspot.com),

una altra bitàcola independent oberta

fa uns anys.

Segons Foix, en el blocs “no es pensa

tant en l’àmbit geogràfic de la difusió

del mitjà perquè els lectors et poden se-

guir des de molt lluny”.

Un 44% de l’audiència

de La Libreta estan ubi-

cats fora del territori es-

panyol. Malgrat la feina

que pot donar publicar

totes dues bitàcoles, ell confessa no

haver-se plantejat mai tancar-les. “La

Libreta arriba a les bústies de 35.000

persones alhora, totes elles subscrites a

la newsletter. Com em podria permetre

deixar-ho?”, es pregunta.

Després d’anys d’experiència, està

convençut que hi ha diferències subs-

tancials entre els lectors de premsa i els

d’un bloc. “Els que em llegeixen a In-

ternet són més fidels, fan comentaris,

creen comunitat.Hi ha molta complici-

tat”, assegura. Aquest periodista és

molt seguit allà on deixi anar la seva

ploma, però sap de gent, ‘lectors del

paper de tota la vida’, que ara només el

llegeixen per la Xarxa. “Sóc conscient

que els meus escrits arriben als repre-

sentants del Govern de Catalunya i

d’institucions catalanes molt recone-

gudes”, apunta.

La Mercè Piqueras és una altra vete-

rana d’Internet. Es va connectar per

primera vegada el 1994 i, des de

llavors, ha participat en nombrosos de-

bats virtuals sobre diferents temà-

tiques. De professió és biòloga, a més

de ser la presidenta de l’Associació

Catalana de la Comunicació Científica
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Tenir un bloc no és una tasca fàcil.

Aquí teniu alguns consells extrets

de la Guía Completa del Blogging

de Huffington Post (més informa-

ció a http://tinyurl.com/85oz8y).

1. Jeff Atwood: “Escriu amb regu-

laritat. Faig sis actualitzacions per

setmana. Això és dur però quan

s’agafa l’hàbit ja no costa.”

2. “Escriu informalment però amb

claredat, com si estiguessis expli-

cant-li a un amic. No siguis críptic,

vés al gra”, continua Salmon.

3.Ryan Singel:“Comença amb una

bona primera frase. Imagina que el

teu lector no passarà del primer pa-

ràgraf.”

4. Arianna Huffington recomana

no fer entrades massa llargues.

“Màxim vuit-centes paraules per

història.”

5.Singel:“Afegeix alguna cosa nova

de tant en tant o els lectors no tor-

naran al teu bloc.Com a periodista,

pensa a ampliar la informació que

té tothom.”

6.EzraKlein:“Concentra el bloc en

un tema concret sense que sigui

massa especialitzat, es pot combi-

nar amb històries més generals.”

7. “Respon als comentaris!”, pun-

tualitza Klein.

8.Salmon:“Posa enllaços! és l’única

manera que trobin el teu bloc.”

9. Om Malik: “Espera almenys

quinze minuts abans de publicar

res.Això et donarà distància.”

10. Singel:“Fotos. Sempre. Internet

n’està plena, però cerca la llicència

Creative Commons de Flickr.”

12. Mike Masnick: “No t’amoïnis

per les poques visites.Només escriu

sobre el que t’interessa, comunica’t

amb altres i gaudeix-ne.”

Els professionals del món
audiovisual i de la comunicació
institucional són els que
se senten menys atrets pels blocs

Recomanacions
per tenir un bloc
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(http://www.acccnet.net/). El 2004 va

obrir el bloc La Lectora Corrent, de-

dicat a lligar l’actualitat amb la ves-

sant científica. “Vull arribar a la gent

que creu que no li agrada la ciència”,

explica Piqueras. Actualment, rep

unes 17.000 visites mensuals i per les

estadístiques sap des de quins països

la llegeixen, o si l’han trobat pel Goo-

gle o bé per recomanació d’un altre

bloc.

Mercè no és periodista, però ha estat

triada en aquest article perquè aplica

en el seu treball les regles bàsiques de

la professió: correcció ortogràfica, ve-

racitat de la informació, les fonts origi-

nals, etc. Ella s’ha creat un nom a

Internet que no està lligat a la capça-

lera de cap mitjà gràcies a aquesta me-

todologia. Piqueras explica que podria

escriure en una llibreta el que publica

al bloc “però no podria afegir-li enlla-

ços ni fotos ni vídeos.És com la llista de

bibliografia de les revistes de divulga-

ció científiques, que ja no les posen per-

què ocupen massa espai”. També

destaca que és molt meticulosa amb els

enllaços:“Cada cerca per trobar la font

original és una petita investigació. Fins

i tot al recomanar un enllaç de la Vi-

quipèdia, abans el contrasto amb dos o

tres webs”.

RETROALIMENTACIÓ

El cap de redacció de Catalunya Ràdio,

Jofre Llombart, es va animar a obrir, a

finals del 2007 i sota la capçalera del

3cat24, el bloc L’Agulla del paller, on fa

comentaris reflexius d’algunes notícies

que toquen la vessant

més social. “Escriure a

Internet em permet fer

una altra construcció lin-

güística, utilitzar recursos

literaris que no puc fer

servir a la ràdio, en què el missatge ha

de ser concís i concret”, admet Llom-

bart, que destaca el perfil de l’audiència

dels dos mitjans:“Qui entra al bloc està

predisposat a llegir-me. Deixa comen-

taris que l’oient de ràdio no fa, és més

crític i participatiu, manté converses
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Lluís Foix manté actives dues bitàcoles a la Xarxa. Quasi la meitat dels lectors resideixen fora de Catalunya.

La majoria dels periodistes
que tenen un bloc destaquen
que el millor és poder relacionar-se
amb la seva audiència
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amb altres.A vegades és la mateixa per-

sona… això és el més curiós”.

D’altra banda, la Sílvia Cobo és una pe-

riodista de trenta anys que treballa com

a responsable de comunicació d’Inter-

net a l’ONG Mans Unides. Fa dos anys

va obrir Lola como mola per fer anàlisi

i crítica dels mitjans de comunicació en

un to informal. “La meva idea és recu-

perar la funció social i la credibilitat de

la professió”, afirma. Aquesta perio-

dista confessa que publicar a Internet

“és un motor d’aprenentatge constant.

Hi ha un món sencer a descobrir i tens

els experts a un clic de distància. Lola

como mola és el millor currículum que

tinc”. Cobo explica que la Xarxa li ha

permès conèixer altres professionals i,

fins i tot, rebre ofertes de treball.

Tot i els avantatges que comporta,man-

tenir actualitzat un bloc suposa invertir

moltes hores; ser constant en la tasca

d’opinar o reflexionar; conèixer bé

l’eina; donar-lo a difondre per Internet

i descobrir la reacció que provoquen les

paraules pròpies en la miniaudiència fi-

delitzada amb el pas del temps. Lluís

Foix comenta que “com a periodista, si

no escrius, és com deixar l’ofici. Ara

que estic jubilat és un gust i actualitzo

La Libreta tres o quatres vegades a la

setmana”. La Mercè Piqueras va tenir

desactualitzat un temps el seu bloc,

però a principis del 2008 es va plante-

jar el repte de mantenir-lo. “Ara cada

setmana hi incorporo nous continguts”,

assegura; mentre que en Jofre Llom-

bart destaca el temps que s’inverteix a

posar enllaços, retocar les fotos per

adaptar-les a una grandària, llegir i res-

pondre els comentaris que t’hi deixen,

etc. “Però tot és voluntat i és molt sen-

zill”, afirma.

La Sílvia Cobo llegeix diàriament arti-

cles d’experts en periodisme digital es-

crits en diferents idiomes. “Després ho

comunico a Lola comomola i intercan-

vio opinions. El Twitter i Del.icio.us

m’ajuden a compartir enllaços. Amb
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BLOCS DE PERIODISTES CATALANS

La Libreta, de Lluís Foix
http://www.lavanguardia.es/lalibreta
/index.html

La lectora corrent,deMercè Piqueras
http://lectoracorrent.blogspot.com/

L’agulla del paller, de Jofre Llombart
http://blogs.ccrtvi.com/lagulladel
paller.php

Lola como mola, de Sílvia Cobo
http://lolacomomola.blogspot.com/

Oh Europa!, de Jaume Masdeu
http://blogs.ccrtvi.com/oheuropa.php

Desnoticias, de Mònica Ramoneda
http://desnoticias.wordpress.com/

Janquim, de Joan Carreras
http://janquim.blogspot.com/

Port 666, de Mercè Molist
http://filmica.com/port666/

Dutopia, de David Domingo
http://dutopia.cat

Fotoblog de la periodista Núria del
Moral
http://www.nuriadelmoral.blogspot.
com/

BLOCS DE PERIODISTES NO CATALANS

PERÒ MOLT INFLUENTS

eCuaderno, de José L.Orihuela
http://www.ecuaderno.com/enlaces/

e-periodistas, de Ramon Salaverria

http://e-periodistas.blogspot.com/

Digitalismo, d’Hugo Pardo i Carlos
Scolari

http://digitalismo.com

Periodistas21, de JuanVarela

http://periodistas21.blogspot.com/

MangasVerdes, de ManuelAlmeida

http://mangasverdes.es/

Escolar.net, de Nacho Escolar

http://www.escolar.net/

BLOCS DE PERIODISTES ESTRANGERS

DE GRAN POPULARITAT

TheHuffington Post, d’AriannaHuf-
fington

http://www.huffingtonpost.com/

Jeff Jarvis

http://www.buzzmachine.com/

ChrisAnderson,director de la revista
tecnològicaWired

http://www.longtail.com/the_long_tail

Coding Horror, de JeffAtwood

http://www.codinghorror.com/blog/

Portfolio.com, de Felix Samon

http://www.portfolio.com/views/blogs
/market-movers

TheAtlantic, de Jeffrey Golberg

http://jeffreygoldberg.theatlantic.com

The American Prospect, d’Ezra
Klein
http://www.prospect.org/csnc/blogs
/ezraklein

Techdirt, de Mike Masnick

http://techdirt.com/

Talking PointsMemo,de JoshuaMica
Marshall

http://www.talkingpointsmemo.com/

BLOCS MÉS INFLUENTS DEL 2008, SE-
GONS THE BEST OF BLOGS

TechCrunch

http://www.techcrunch.com/

Mashable!

http://mashable.com/

Engadget

http://www.engadget.com/

Gizmodo

http://www.gizmodo.es/

Boing Boing

http://boingboing.net/

Una selecció de blocs
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l’RSS segueixo 170 blogs i m’assabento

del que escriuen altres periodistes”, as-

segura.

En Joan Carreras, periodista de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovi-

suals (CCMA) va obrir, el 2007, el bloc

Janquim, en què es pot llegir sobre ges-

tió del coneixement, innovació i perio-

disme. Diu que respon els comentaris

tan aviat com pot i publica un o dos

cops per setmana:“M’agrada molt bus-

car enllaços, dedicar certa cura a la re-

dacció, fer les fotos que publico (sovint

amb el mòbil pel carrer)”.

El 2007, la Mònica Ramoneda també es

va decidir a obrir Desnoticias, on escriu

sobre periodisme digital i comunicació

de conflictes.“És un vici: t’animes a pu-

blicar i si no pots, ho trobes a faltar. És

un bon exercici periodístic i et manté

actiu professionalment”, reconeix. Ex-

plica que és completament diferent es-

criure al bloc que fer-ho per a La

Vanguardia.es, on treballa coordinant

l’hemeroteca. “Els objectius, la meto-

dologia i el llenguatge són diferents.Al

Desnoticias faig més opinió o més lite-

ratura”, diu.

Un altre blocaire és Jaume Masdeu,

corresponsal de Catalunya Ràdio a

Brussel·les, que recomana l’experiència.

Ell va estrenar, el 2008,Oh! Europa de-

dicat a l’anàlisi sobre la política i l’eco-

nomia europea. “La pràctica és la

millor de les escoles, jo m’ho passo bé.

Puc publicar idees i interpretacions que

abans em quedava per a mi.Ara les ex-

poso a escrutini públic,

amb possibilitat de ser

contestat”, assegura. I

afegeix: “Porta feina,

francament”.

De cibercultura parla la

Mercè Molist al seu bloc Port 666, que

va obrir el 2006. L’actualitzo més o

menys un cop per setmana”, reconeix.

Ella publica regularment al Ciberpaís

(suplement de tecnologia d’El País) i

explica que el millor de Port 666 és que

no ha de passar pel filtre d’un editor i

els articles poden tenir la llargada que
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Sílvia Cobo té un bloc que sota el nom Lola como mola analitza els mitjans de comunicació des d’una òptica informal.

Els blocaires coincideixen
en el fet que els lectors els ajuden
a corregir errors, complementar
textos o resoldre dubtes
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vulgui. “És el meu mitjà de comunica-

ció. I el millor és que la gent em pot

deixar comentaris perquè al Ciberpaís

no tinc retroalimentació dels lectors”,

afirma.

El feedback dels lectors en un bloc no

sempre és a la mida de l’autor.Després

d’hores polint un contingut que llegirà

gent anònima, es pot trobar amb co-

mentaris que li falten al respecte. En

Lluís Foix diu:“És clar que hi ha el que

t’insulta i el que no està d’acord amb el

que dius, però… això entra dins les re-

gles del joc”. En Jofre Llombart, en

canvi, no s’ho acaba de prendre tan bé.

“Un dia vaig fer un comentari a l’acti-

tud dels anti-Bolonya plantejant què

passaria si a ells els boicotegessin els

seus actes, com han fet els estudiants

més d’un cop amb actes d’altres. La

reacció dels comentaris va ser violenta

i el 3cat24 va retirar-ne uns quants que

m’agredien verbalment. L’anonimat els

empara”, critica.

La Sílvia Cobo, la Mercè Molist i la

Mònica Ramoneda, pel contrari,mai no

han tingut aquestes males experiències

amb els comentaris dels lectors. La

Mercè Piqueras diu que això passa so-

bretot en els mitjans grans.Tots coinci-

deixen que els lectors han ajudat a

corregir errors, complementar textos o

resoldre dubtes. “M’encanta quan opi-

nen, quan participen i encara més quan

dialoguen entre ells”, explica Joan Car-

reras. En Jaume Masdeu opina que “la

lliure expressió s’emmarca dins d’unes

normes de comporta-

ment i els insults s’han

d’esborrar directament”.

ELS ABANDONATS

Malgrat tanta voluntat de

fer bé les coses, a vegades la realitat su-

pera a qualsevol que hagi obert un bloc.

Es deixa setmanes sense actualitzar, els

temes perden sentit i mai es temps de

fer una bona entrada amb enllaços,

fotos, vídeos o àudios. I menys a res-

pondre comentaris!

N’hi ha molts, de blocs abandonats. Els
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Mercè Piqueras és blocaire i presidenta de l’Associació Catalana de Comunicació Científica.

Hi ha molts blocs abandonats.
Els de poca audiència es queden
en els llimbs de la Xarxa fins que
desapareixen, passats uns anys

D O S S I E R E S P E C I A L

Article_blog_periodistes:Layout 1  25/5/09  13:57  Página 110



de poca audiència es queden en els

llimbs de la Xarxa fins que desapa-

reixen, passats uns anys. Encara es pot

veure l’última entrada, al setembre de

l’any passat, de la periodista Núria Al-

miron (http://www.almiron.org/). O el

Retiario, de Pepe Cervera, que el juny

de 2008 va anunciar una aturada tem-

poral per vacances d’estiu i encara no

ha tornat. Ara té un altre bloc ano-

menat Perogrullo (http://www.pero-

grullo.com/?cat=29), molt més al dia.

Però el pitjor és quan l’audiència es-

pera confiada que l’autor continuarà la

bitàcola. El bloc del periodista Martí

Perarnau (http://martiperarnau.blog-

spot.com/) n’és un exemple.Té acumu-

lats més de 1.400 comentaris en el seu

missatge de comiat.

SER PERIODISTA A INTERNET

Per acabar, deixem algunes reflexions

sobre els blocs. Per Joan Carreras “tenir

bloc permet intercanviar informació,

compartir coneixement i traçar –entre

molts– un mapa més ajustat de la reali-

tat”. Mercè Piqueras opina que “això

dels blocs és com la ‘selecció natural’.

Els millors seran els que sobreviuran al

pas del temps”,mentre queMercè Mo-

list admet que encara utilitza “el boli, la

llibreta i el telèfon, però el tant per cent

és ínfim comparat amb l’ús que faig de

Google, correu electrònic, blocs, RSS,

Jabber (‘messenger’ de Linux), etc.”.

Lluís Foix apunta que “la Xarxa és im-

parable. D’aquí a uns anys, els diaris

impresos no es vendran tant, seran més

explicatius, més pensats”. Jofre Llom-

bart creu que “el futur és una ràdio de

podcasts, en què els continguts s’escol-

ten a qualsevol hora”, mentre que Síl-

via Cobo destaca que la Xarxa és “una

oportunitat de redefinir el rol del pe-

riodista i els models de negoci dels mit-

jans”. Jaume Masdeu reconeix que

“seria un error desaprofitar la varietat

d’oportunitats que ens permet la

Xarxa”.
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