JORNADA 2007

Twitter: instantànies del pensament
col·lectiu. Xavier Belanche Alonso
Formació TIC. Departament d'Educació.
JORNADA ESPIRAL 2007

Aplicacions
educatives de la
Web 2.0:
edublogs

Twitter: instantànies del pensament col·lectiu.
Xavier Belanche Alonso
Formació TIC. Departament d'Educació.
Abstract: Què és Twitter? Per què ens hauria d'interessar aquest nou fenomen social del
qual tothom parla a la blogosfera? Detractors i partidaris de l'anomenada pràctica
“microblogging” debaten les possibilitats i les limitacions d'aquesta pràctica genial o,
senzillament, estúpida.

Voldria parlar-vos de Twitter. Segurament coneixeu Twitter, ja que
darrerament trobem molts comentaris o referències a la
blogosfera. En tot cas, i en poques paraules, Twitter és una
aplicació web, orientada cap a la proliferació de xarxes socials, que
barreja la missatgeria instantània, els SMS i el "blogging" més
irreflexiu, anomenat "microblogging".
L'èxit social de Twitter ha superat, fins i tot, la previsió dels
mateixos creadors, Noah Glass and Jack Dorsey. Twitter va
aparèixer fa mig any, a l'octubre del 2006, com a projecte de
cerca i desenvolupament de la ma d'una startup de San Francisco,
Obvius Corp. En poc temps va superar la barrera dels 100.000
usuaris registrats; va guanyar el primer premi de la categoria bloc
al festival South by Southwest (SXSW), convertint-se, finalment,
en l'últim fenomen de l'univers Web 2.0.

Per què m'interessa parlar de Twitter? D'entrada, no és necessari
explicar com funciona Twitter. La idea és molt simple: 144
caràcters per respondre a la pregunta igualment senzilla: "Què
estàs fent?" (What are you doing?). Twitter, com a eina social,
permet als usuaris la llibertat absoluta per decidir quins seran els
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destinataris dels seus missatges. Alguns limitaran les seves
instantànies a una colla d'amics; d'altres faran públics els seus
pensaments o accions de la vida quotidiana.
La comunicació és immediata. Els internautes exhibeixen la rutina
en fragments de 144 caràcters: "parlant amb X", "passejant pel
carrer Y", "menjant un sushi al bar Z". No és tan important el
contingut del missatge, sinó l'afirmació de la pròpia existència dins
de les xarxes socials.
Res de nou. L'artista conceptual On Kawara, a la seva actuació de
1969, que va anomenar I went and I met, va enviar una sèrie de
postals a amics amb missatges breus que detallaven moments de
la seva vida. La diferència entre les postals de On Kawara i Twitter
és només tecnològica. Els dos representen una mena de "polaroid"
col·lectiva: twitter, ergo sum.

Twitter s'ha vist com una ximpleria, una moda pròpia dels que
vaticinen la bombolla 2.0. Detractors i partidaris han dibuixat tant
les possibilitats com les limitacions. Conceptualment hi ha l'opinió
que Twitter és el millor invent social de la història de la xarxa; o la
estupidesa que té enganxat a centenars de milers d'estúpids
explicant estupideses.
Model de negoci? La massiva concurrència d'usuaris, unes 11.000
peticions
per
segon
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(http://www.loudthinking.com/arc/000608.html), recorda a
YouTube, un excessiu cost de l'ampla de banda sense un clar
rendiment econòmic darrera.
A un nivell tècnic, Twitter és també un camp de batalla. Twitter
està basat en Ruby On Rails, un framework per a la creació àgil
d'aplicacions web basat en el llenguatge de programació Ruby. El
flame va explotar arrel d'una declaració d'Alex Payne,
desenvolupador de Twitter, respecte a les limitacions d'escalabilitat
de
Rails
(http://barrapunto.com/~mig21/journal/25744).
Aquesta ha estat una crítica que ha sobrepassat les fronteres de la
pròpia entrevista fins arribar a la blogosfera més propera
(http://mnm.uib.es/gallir/posts/2007/04/13/1050/) i que, per
extensió, ha provocat un debat sobre els inconvenients i els
avantatges dels web frameworks com Rails, Django o CakePHP.
Però,
el que
jo us
volia
explic
ar de
Twitte
r és,
curios
ament
, allò
que,
perso
nalme
nt, em
sembl
a
força
més
intere
ssant
que el
mateix Twitter: la perifèria de Twitter o, dit d'una altra manera, la
potència de Twitter com a creador de mashups, badges i inspirador
de noves formes virtuals de comunicació. Aquesta potència vírica
és deguda a tres raons:
a) La facilitat d'ús. Si ja és fàcil publicar i editar continguts amb els
blogs, amb Twitter aquesta tasca arriba a la seva màxima
expressió: només has de saber escriure. I no gaire!. Qualsevol pot
generar un missatge d'un màxim de 144 caràcters.
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b) La convergència tecnològica. No cal estar davant de l'ordinador
per publicar missatges a Twitter. Twitter soporta Google Talks, AIM
i els missatges de la telefonia mòbil. Els usuaris no estan lligats a
una posició geogràfica fixa ni a un dispositiu/sistema operatiu o
programari específic en el moment de creació i emissió dels
missatges.
c) L'API (Application Programming Interface) oberta de Twitter ha
permès el desenvolupament amateur de noves aplicacions o
diferents formes de tractar la informació col·lectiva dels usuaris.
La suma de les tres característiques ha provocat noves formes de
comunicació massiva. Podríem parlar d'instantànies d'informació
col·lectiva en un màxim de 144 caràcters, semblant al límit físic de
les instantànies Polaroid. Però no tot és informació irrellevant,
aquest novedós servei ha passat a formar part de canals de
notícies com la BBC (http://twitter.com/bbcnews) o el New York
Times (http://twitter.com/nyt); o de la transmissió immediata
d'esdeveniments
esportius,
polítics
o
extraordinaris
(http://scobleizer.com/2007/04/12/mexico-city-earthquake-

rep
ort
edontwi
tter
firs
t/).
Co
m
he
apu
nta
t
aba
ns
cre
c
que
un
pas
imp
ort
ant
per consolidar aquest efecte víric, és l'ús de l'API obert de Twitter.
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Dels tres apartats comentats més amunt, és el que personalment
trobo més interessant: els mashups. Twitter ha vist incrementada
la seva popularitat gràcies als mashups i també, ha comprovat
com els propis usuaris podien donar forma a l'extraordinari volum
d'informació instantània que proporciona Twitter.
Un mashup és un tipus de web molt especial que combina els
serveis oberts (API) amb d'altres aplicacions web, amb la finalitat
d'oferir una informació més específica o orientada cap un nou
servei. Així, de la barreja del servei de Twitter i el servei de Google
Maps han aparegut mashups hipnòtics com Twittervision
(http://twittervision.com/), que us permet veure els últims
missatges publicats a Twitter geolocalitzats. En aquesta línia, i del
mateix autor, teniu Twittermap (http://twittermap.com/maps), un
mashup que situa els usuaris per localitzacions geogràfiques o
eBiquity
(http://ebiquity.umbc.edu/blogger/2007/04/15/globaldistribution-of-twitter-users/), un estudi estadístic per saber les
geografies del món més actives amb Twitter a partir de 300K
Tweets de 35K usuaris. Com a nota curiosa, Madrid estava a la 10ª
posició!.
En
relació
als
continguts
dels
missatges,
Twitterverse
(http://twitterverse.com/) recull les paraules més utilitzades als
missatges i dibuixa un núvol d'etiquetes, tags. The flashblog
(http://theflashblog.com/twitter.html) és una altra forma, d'altra
banda bastant poètica, de presentar els missatges com una sèrie
infinita
de
petits
cartells.
Finalment,
TweetTweet
(http://www.tweetweet.com/) és una altra idea força "literària":
capturar dos missatges al atzar i unir-los en una vinyeta de còmic.

Voleu conèixer més
possibilitats?

http://twitter.pbwiki.com/Mashups
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