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A tots ens han "pitat les orelles" algún cop quan algú parlava de nosaltres... Però que passa quan
escriuen de noltros? I, sobretot, quan ho fan en una llista de correu amb tant de tràfic com la
Bulmailing?

Jo no se vosaltres, però a jo abans m'agradava llegir-me, encara que fos per damunt, tots els missatges de la Bulmailing,
però amb l'increment de tràfic d'aquesta i les ocupacions d'un que fan que el temps que tens per llegir-la sigui limitat;
ha arribat un punt en que això no és possible i has de triar en funció del fil, l'autor i, de vegades fins i tot l'atzar... quins
missatges llegeixes i quins no.

El problema és que donada la naturalesa informal de la Bulmailing, igual com canviam de tema en un thread (fil),
canviam de thread en un tema (per exemple quan ve a compte d'alguna cosa que s'ha dit) i, molts cops, un thread que no
ens interessava esdevé interessant perque es canvia de tema sense avisar amb un canvi de subject (assumpte).

Aquest problema no té solució (que jo sàpiga) més que que la gent llegeixi l'etiqueta(1) i faci l'esforç de canviar
l'assumpte cada cop que canvii de tema.

Però a més d'aquest, hi ha un altre problema que sí té solució: I és el de saber quan algú està parlant de noltros o, més
concretament, cita el nostre nom o nick. Si no estam seguint el thread no ens en assabentarem mai i és una llàstima
perque és probable que sigui més interessant llegir aquest missatge que molts altres dels que hem "fullejat" cercant
quelcom d'interessant. Especialment si:

Algú que sí està pel thread contesta que no sap la resposta però li sona que tu la saps. Si no ho llegim no
podrem contestar i algú es quedarà sense una resposta que podria haver tengut fàcilment.

• 

Algú et fa una pregunta directa amb l'esperança de que tu la llegiràs.• 
Algú parla malament de tu, et posa a parir, etc... ;X-DD• 
Algú parla bé de tú (una cosa que passa poques vegades a la vida i és una llàstima perdre-s'ho O:-D.• 

...en qualsevol dels casos, ens podrien enviar un mail privat per avisar-nos, però això és una feina extra, molts cops
innecessaria (quan ja estam llegint el thread) i que no podem garantir que qui ens cita s'en recordi de fer-ho. A més de
ser una tudadissa d'amplada de banda i de fer-nos perdre temps si ja l'hem llegit perque el rebem per duplicat.

En canvi, si ens "pitassin les orelles" podriem reaccionar i veure que estàn diguent de noltros (sigui bo o dolent) sense
necessitat d'haver de llegir-nos tots els missatges de la bulmailing quan la nostra agenda no ens ho permet.

No he inventat la penicil·lina (llàstima ;XD) ...però, encara que simple i quasi estúpida la idea segur que n'hi haurà
molts que, com jo, no sels haurà acudit fins ara:

Es tracta de fer servir els filtres del nostre client de correu* per marcar d'alguna manera els missatges que contenguin el
nostre nom o el nostre nick.

També és una bona idea incloure-hi els missatges que contenguin la nostra adreça de correu per detectar quan algú
l'està enviant a la llista en el cos del missatge.

En el meu cas faig servir mozilla com a client de correu i he utilitzat la seva capacitat de marcar la importància dels
missatges amb diferents colors per fer que el meu filtre em marqui en vermell els missatges que parlin de mi. Fins i tot

BULMA: "Em piten les orelles"...

1/2

http://bulma.net/
mailto:joanmi _ARROBA_ bulma.net?subject=Articulo%20%27%26quot%3BEm%20piten%20les%20orelles%26quot%3B...%27%20en%20Bulma
http://www.mallorcaweb.net/joanmiquel
http://bulma.net/link/?l676


podria, però no ho he considerat necessari, haver fet una distinció i marcar amb color diferent els missatges que
contenen el meu email al cos dels que mencionen el meu nom.

(*) Quasi tots els clients de correu tenen la possibilitat de crear filtres i és quasi un suïcidi apuntar-se a la bulmailing si
no és en mode "digest", clar amb un MUA que no ho soporti.

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/link/?l6761. 

E-mail del autor: joanmi _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1749
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