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Oci

TWITTER. Molts llegeixen i 
molts escriuen. 

El 4 de novembre de 2009 va aparèixer la versió de 
Twitter  en  espanyol.  El  8  d'octubre  de  2009  el 
microblogging publicar una aplicació per traduir-lo 
en espanyol, francès, italià i alemany. La traducció 
a l'espanyol va ser la primera a culminar i en estar 
disponible  a  la  data  indicada.  El  Palau  de  la 
Moncloa, seu del Govern Espanyol i residència del 
president  de  l'executiu,  José  Luis  Rodríguez 
Zapatero,  va  ser  un  dels  usuaris  felicitats  per 
Twitter  per  haver  confiat  en  les  possibilitats 
d'aquest servei abans que fos llançat en espanyol.

El terratrèmol que va sacsejar a Japó el passat 11 
de març va durar dos llargs minuts. Segons després, 
arribaven  ja  els  primers  “tuits”  informant  de  la 
catàstrofe. La xarxa social de twitter ha tornat a 
demostrar la seva capacitat per connectar a milions 
de persones a l'instant de manera global. Els usuaris 
comparteixen opinions, articles, vídeos. Va passar 
amb  Hector  Garcia,  un  informàtic  espanyol 
establert  a  Japó  que  va  transmetre  la  seva 
experiència després del terratrèmol en temps real.

La  velocitat  de  la  xarxa  social  per  transmetre  i 
compartir  informació  va  paral·lela  a  la  seva 
popularitat. Twitter ha fet ja vint-i-cinc anys amb 
gairebé 200 milions d' usuaris registrats. A Espanya 
dos milions de persones han creat ja un compte a 
twitter,  convertint-se  en un dels  països  que més 
creix.

Cantants i  autors llencen missatges als  seus fans, 
els  periodistes  comparteixen  articles,  i  alguns 
presentadors de televisió es barallen a través d'ella.

Un professor de la Universitat de Navarra diu que 
twitter  és  una  plataforma  de  publicació  molt 
senzilla,  lligada  a  la  cultura  dels  mòbils  i  dels 
missatges de text, i que el seu caràcter global el 
converteix  en  una  extraordinària  eina  de 
monotorització d' informació, fonts i tendències.

Es distingeixen cinc usos principals segons els tipus 
de tuits: explicar trivialitats quotidianes, difondre 
notícies i opinions, conversar, enllaçar continguts i 
compartir pensaments i frases.

Twitter publica 130 milions de missatges al dia, i la 
majoria  procedeixen  d'un  grup  de  membres 
relativament petit. 

Amb tot, s'ha de tenir en compte que twitter no és 
només  un  pensament  instantani,  sinó  que  és 
universal. Aquells que han ficat la pota ( i que no 
són pocs ) ho han aprés ràpidament. Incomptables 
personatges famosos han comés l'error de publicar 
missatges com si fossin conversacions al bar entre 
amics.  Els  resultats  han  sigut  que  els  seus 
comentaris  polèmics   passen  a  ser  multiplicats  a 
mitjans de comunicació de tot tipus. El problema és 
que  el  Twitter  només  admet  missatges  de  140 
caràcters.  Les  idees  apareixen  sempre  de  forma 
directa. Per aixó, s'ha de tenir molt clar no el que 
es  vol  publicar  sinó,  com  fer-ho  per  evitar 
malentesos, tot i que sintetzar és un exercici dur 
per algunes persones. 

 


