La blocosfera. Història i evolució
Mòdul 2 Curs de Blocs

Programa de formació per a les
Biblioteques Públiques de Catalunya

Aquest material està sota la llicència de Creative Commons Reconeixement -no comercial 2.5 Genèrica
Autoría: Ramon Oromí Farre

Un univers de blocs ...
Goodbye, cyberspace!
Hello, blogiverse! Blogosphere? Blogmos?
(Carl Sagan: "Imagine billions
and billions and billions of blogs.")
Brad L. Graham
Adéu al ciberespai! Hola, blocunivers! Blocosfera? Blocmos? (Carl Sagan: "Imagineu-milers de milions i milers de milions i milers de milions
de blocs ".) Brad L. Graham

El terme Blocosfera va ser encunyat el 10 de setembre de 1999 per Brad L. Graham, als
Estats Units quan utilitzà aquest concepte fent broma en un article del seu bloc
personal. (T'has fixat en la cita que encapçala aquest material?)
Uns anys més tard, el 2001, William Quick, va reutilitzar el concepte, el va actualitzar i
ràpidament va ser adoptat i propagat per la comunitat del warbloc1.
Enllaç recomanat
Blogspulse

Definició de blocosfera
Hi ha qui troba una certa semblança amb la paraula "logosphere". Etimològicament ve
del terme grec "logo" , que vol dir "paraula", i "esfera" es pot interpretar com a "món",
donant com a resultat el món de les paraules, l'univers del discurs.
A algunes persones els recorda la pronunciació i el significat del terme "noosphere". La
noció d'una blocosfera és un concepte important per als blocs. Els blocs són en si
mateixos, textos publicats a la xarxa que expressen els pensaments d'un autor, mentre
que la blocosfera és un fenomen social.
Donem un pas endavant i intentem trobar una definició completa de la blocosfera,
recollint tot el que ja hem comentat abans: Blocosfera, blogsfera o blogosfera és el
terme sota el qual s'agrupa la totalitat de blocs i deriva de la paraula anglesa
blogosphere. Atès que els blocs estan connectats entre si per mitjà d'enllaços,
comentaris, històrics i referències, han creat i definit la seva pròpia cultura. Per tant,
la blocosfera, com a paraula i com a concepte, és inherent als blocs.
Mentre que els blocs per si mateixos són només un format a la web, la interconnexió
d'aquests és un fenomen social: en veure'ls com un tot es poden determinar clarament
tendències, com si fos un ens col·lectiu.
1 Un warbloc o milbloc és un bloc dedicat en la seva totalitat o principalment a la
cobertura de notícies d'esdeveniments relacionats amb una guerra en curs. Per
exemple Bagdad en llamas i Viaje a la guerra

Lectures recomanades
La gran Guia de los Blogs 2008
La Blogosfera Hispana. pioneros de la cultura digital.

La catosfera
La blocosfera en llengua catalana es coneix popularment com a Catosfera. El terme va
ser inventat per Toni Ibàñez, blocaire català:
"Ens trobem a la CATosfera, ciberpolis fantàstica:
bloguers i blogueres, ciberlectors i ciberlectores,
blogòlegs, voyeurs i xafarders. Nàufrags i pirates de tota mena.
L’àgora és plena de neurones àvides de sinapsis.
Polemitzem. Interactuem. Enriquim-nos..."
De la mateixa manera, també hi ha termes utilitzats per referir-se a blocosferes
comarcals i regionals.
Enllaços recomanats:
Premis Blocs Catalunya
Blocs per prendre'n nota
Catosfera
Lleidasfera
Penedesfera
Bagesfera
Ebresfera

...Un univers format per planetes
Un planeta de blocs és un lloc web que recull els articles de diferents blocs que
comparteixen una mateixa temàtica, o els seus autors pertanyen a un mateix grup i
comparteixen algun tipus de relació o interès.
Actualment, navegant per la blocosfera, podem trobar tot tipus de blocs, agrupats en
planetes: periodisme i mitjans de comunicació, de participació ciutadana, de política,
de religió, d'administracions públiques, de comercialització i empreses, geogràfics, de
gènere, culturals...
Enllaços recomanats
BibloSfera
Librosfera

