
La revolució
dels “hashtags”

Xavi Coral i Jordi Pi durant la xerrada RAÚL GARCÍA

Les xarxes socials han canviat els “mass media”. Xavi
Coral i Jordi Pi en parlaren al segon Terrassa’N’Tweets
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Comença a ser habitual
que un bon nombre de te-
rrassencs es trobin sota l'e-
tiqueta Terrassa'N'Tweets
(TnTw) i parlin sobre xar-
xes socials.  La segona edi-
ció d'aquest esdeveniment
va aglutinar unes 50 perso-
nes per escoltar l'experièn-
cia a les xarxes socials dels
twittaires Jordi Pi i Xavi
Coral.

Les xarxes  als MCM
Xavi Coral (@xavicoral),
presentador de Divendres,
el magazine de tardes de
TV3, va explicar els seus
inicis a les xarxes socials:
“quan vam començar el
programa, fa dos anys, em
van obligar a fer-me twit-
ter”. Fa dos anys la xarxa
social de moda era una des-
coneguda, però a l'equip de
Divendres els ha servit per
triar o descartar alguns
temes.

Jordi Pi (@pineti) és
cap de marketing comer-
cial en innovació transver-
sal a la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals
i a la Corporació Catalana
de Ràdio Televisió Interac-
tiva. Tot i mantenir-se en
un segon pla al TnTw, va
demostrar conèixer la po-
tencialitat de les xarxes so-
cials: “permeten conèixer
les opinions de les expecta-
tives que generem”. 

Va parlar de fenòmens
com Infidels, sèrie de TV3

que molt usuaris de twitter
segueixen i comenten al
mateix temps, o l'APM?:
“algunes seccions han cai-
gut per culpa dels comen-
taris a temps real”. 

L'equip de Divendres
elaborava  informes d'au-
diència per conèixer les xi-
fres de l’edició anterior;
ara amb Facebook poden
saber qualitativament què
en pensa la gent. Jordi Pi
donà un gran valor al has-
htag, un aglutinador de

cials ens fan sortir menys,
però vosaltres demostreu
que gràcies a elles ens
podem trobar i parlar de
coses interessants”. 

Segons els organitza-
dors del TnTw, l'objectiu és
fer una trobada periòdica.
La propera està prevista
per a finals de març i serà
sobre “política 2.0”.  

El Festival de Jazz de
Terrassa recordarà
el bressol del
gènere: New Orleans
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La trentena edició del Fes-
tival de Jazz de Terrassa
arriba la segona quinzena
de març amb una progra-
mació que retorna al New
Orleans que va viure el
naixement d'aquest gène-
re musical. Així ho va ex-
plicar en la presentació
oficial d’aquest esdeveni-
ment musical, la coordi-
nadora del certamen, Su-
sanna Carmona, que va
destacar que l'edició d'a-
quest any 2011 comptarà
amb les actuacions de
Keny Neal, Swayne Dop-
sie o Trombon Shorty, un
jove de 24 anys que proce-
deix del New Orleans
emergent i que, segons
Carmona, “és una gran re-
velació que combina tota
la música negra”.

Carmona va explicar
que una de les caracterís-

tiques de l'edició d'en-
guany és que una desena
d'artistes aprofitaran l'o-
casió per presentar els
seus nous treballs. 

Entre aquests hi ha
Kurt Elling, considerat el
millor vocalista del mo-
ment, que viatjarà des de
Chicago per donar a conèi-
xer el seu nou disc The
Gate.

Per primera vegada
Una altra de les figures de
l'actualitat internacional
que també es presenta per
primera vegada a Terras-
sa és el pianista d'orígen
indi Vijay Yyer, que prota-
gonitzarà un concert de
piano  amb peces del seu
darrer àlbum Solo. 

En la recta final, el pia-
nista Kenny Barron serà
un dels plats forts del pro-
grama, que clourà amb el
projecte de brass band li-
derat pel nord-americà
Dave Douglas. “És una
proposta també sota l'es-
til de New Orleans, però
des de l'escena nord-ame-
ricana moderna”, va co-
mentar Carmona. 

Retorn als
orígens

Concert: Maria Rodés

Delicadesa i imaginació
Maria Rodés va presentar di-
vendres el seu disc, Una forma
de hablar, a l’Auditori Munici-
pal. Rodés va delectar el públic

amb unes cançons on la quoti-
dianitat és el fil conductor tant
de les lletres com de les com-
posicions. GABRIEL HORCAJADA

vés del mateix twitter.Fins
i tot hi va haver qui formu-
lava les preguntes a través
de la xarxa. Un joc, un mo-
ment per investigar usos i,
com diuen els organitza-
dors, un moment per “des-
virtualitzar” les persones i
“posar-los cara”. Xavi Coral
deia, abans de començar:
“diuen que les xarxes so-

Jordi Pi 
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La frase

‘‘Hi ha seccions de
l’APM? que han
desaparegut a causa
de les opinions dels
usuaris a Twitter’’

continguts a twitter (el del
Terrassa'N'Tweets és
#tntw) que serveix per co-
nèixer a temps real les opi-
nions, i durant quant de
temps la gent s'hi interes-
sa i en parla. Tot i això,
@pineti té els seus dubtes:
“quan veiem els partits de
futbol en HD i 3D, no per-
dem el temps twittejant”. 

Creant precedent
El segon TnTw va ser tot
un èxit de participació. No
va faltar la possibilitat de
seguir-ho des de casa, ja fos
amb l'streaming o bé a tra-
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