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Comens
manipulen,
exactament?
Peirano, Argemí i Lladómostren els

mecanismes de desinformació del segle XXI

XAVI AYÉN
Barcelona

E l món es complica,
amics. Estem en
voltats de falses
notícies, el telèfon
mòbil ens espia,
regalem les nos

tres dades personals a grans cor
poracions i no sabem de qui refi
arnos. Una nova generació d’as
sagistes espanyols, entorn de la
quarantena, està dedicant llibres
a totes aquestes qüestions lliga
des a les noves tecnologies i la
qualitat de la informació. Hem
parlat amb tres dels més desta
cats, Marta Peirano, Marc Arge
mí i Albert Lladó, arran de les se
ves últimes obres.
La periodista Marta Peirano

publicaEl enemigo conoce el siste
ma (Debate) on un, després de
tancar el volum, se sent immers
en una distopia ciberpunk i es
pregunta si hi ha coses quehauria
preferit no saber. “La xarxa, do
minada per un petit nombre
d’empreses dedicades a extreure
dades –ens explica l’autora, du
rant la seva última visita a Barce
lona– s’utilitza per manipular la
gent. Facebook i Twitter no són
democràtics, com ens van expli
car a les primaveres àrabs, ja que
funcionendemaneraopaca i cen
tralitzada. La xarxa defineix tots
els aspectes de la nostra societat.
I, tanmateix, és secreta, la seva
tecnologia està oculta, els seus al
goritmes són opacs, les seves de
cisions irrastrejables...”. Així,
“hem d’aprendre a sospitar dels
nostres desitjos més íntims per
què no sabem qui els ha posat
allà”. D’algunamanera, “portes el
dimoni a dins, et dediques a in
formar aquest disposi
tiu espia que va amb
tu, el telèfon. Els
algoritmes reco
neixen patrons en
la teva pròpia vida
que ni tu mateix
no sabies”. De
nuncia que “el
president Pedro
Sánchez ha deci
dit moure el núvol
de les dades de
l’administració de
l’Estat a Amazon
Services i això és
un perill”. Esmen
ta així mateix l’ex
periment tradicio
nal de la caixa de
Skinner, en què un
ratolí “obtenia
menjar accionant
una palanca. Des
prés, en comptes
de menjar, rebia
descàrregues elèc
triques però ell
continuava esti
rant més i més de
la palanca, encara
que ja no hi hagués
premi, es tornava boig i
ho feia de manera compulsiva.
Funciona amb els ratolins, els co
loms, els dofins... i amb nosal
tres”. Peirano és contundent:
“Tot allò que es pot utilitzar ma
lament, acaba utilitzantse mala
ment. Ja estem a l’era del reco
neixement facial des dddddeeeee leeeeesssss cccccàààààmeeeee

Govern xinès centralitzarà les
dades, amb un carnet que et trau
rà i et donarà punts de bon ciuta
dà. Les plataformes capitalistes
fan el mateix sense comunicarte
per quina raó no t’han donat una
feina, perquè l’algoritme és se
cret”. Un es demana com és que
no van agafar Carles Puigdemont
amb tanta tecnologia a disposició
dels Estats... “Bé, potser no el vo
lien agafar... pensi que la cantant
Taylor Swift, una particular, ja ha
contractat un sistema de reconei
xement facial que aplica als assis
tents als seus concerts amb l’ex
cusa de vigilar els assetjadors”. O
les companyies aèries amb over
booking “ja fan sortir un senyor
de l’avió, triat per un algoritme,
suposadament de manera aleatò
ria però no és així, sinó que ha fet
un càlcul de quina és la persona
que podien fer fora sense arris
carse que els demandi”.
MarcArgemí acabadepublicar

Los 7 hábitos de la gente desinfor
mada (Conecta), una picada
d’ullet als titulars amb ganxo
d’alguns webs. “M’interessa veu
re –comenta– com les informaci
ons no contrastades cotitzen ca
da vegadamés altes al mercat, on
competeixen amb informacions
serioses que tenen un cost molt
més alt de fabricació. S’ha escrit
molt sobre les fake news, però fal
tava un tractat no només sobre
l’emissor, sinó posant el focus per
veure quina responsabilitat per
sonal tenim a l’hora d’acceptar
aquestes pseudonotícies. Ens
desinformem a demanda, bus
quemdesinformarnos per poder
viure tranquils”. Entre l’assaig i
el llibre pràctic, l’autor proposa
“un itinerari per trobar les nos
tres vulnerabilitats. Descric set
mals hàbits en què tots ens po
dem veure reflectits ocasional
ment o recurrentment, és molt
difícil trobar una persona que si
guuug i l’arquetip de cadascuna
d’aquestes conductes. La més
transversal i universal és la pre
carietat informativa, tots som
precaris, és un fet, i el repte és de
limitar el propi nivell d’incompe
tència, la gran saviesa és enten

dre que només arribem fins
aquí”. El cunyadisme és, per
exemple, la necessitat de
sentir que un està al cas de
tot o en sap molt d’alguna co

sa, i ens predisposa a certes fal
sedats. Un altre problema seria
“l’activisme visceral”, contra el
qual proposa “distingir entremit
jans d’informació, mitjans de jus
tificació i mitjans de mobilitza
ció, n’hi hauria prou amb posar
l’etiqueta correcta a cada font”
tot i que nohi ajuda que “abans es
considerava curtterminista qual
sevol polític que plantegés una
estratègia per a tres o quatre
anys, i avui assistim a campanyes
pensades per a uns dies o fins i
tot unes hores”. La “increduli
tat crèdula” fa que la gent se
sotmeti, per exemple, a dub
toses pseudoteràpies i “no
va lligada, comalguns cre
uen, al nivell educatiu,
sinó a la insatisfacció
respecte a la respos
ta que se t’ha do
nat sobreunaco
sa”. Argemí re
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res dels satèl∙lits. I ens sembla
molt bé que s’espiï i manipuli la
gent que viu a l’Afganistan però
no ens adonem que el que utilit
zen allà ho acaben fent aquí als
cinc minuts”. A la Xina “entrarà
en vigor, el 2020, un programa
amb aquestes càmeres que vigi
len els ciutadans a tota hora i el
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#tuitsdecultura
@MelciorComes
Melcior Comes Escriptor

Jo volia fer perviure la meva llen
gua, però no volia semblar classista,
ni tan sols volia molestar.

@LeticiaDolera
Leticia Dolera Actriu

¿Por qué ensuciar un plato cuando
puedes comer directamente de la
sartén?

@aangelsala
Àngel Sala Director del festival de Sitges

Adiós a Peter Fonda, a una forma de entender la vida y el cine.
Más allá del mito familiar, dibujó el esquema del rebelde de
finales de los 60 y el outsider de los 70. Su filmografía tiene algu
na de las películas más disfrutables enmi vida frente a la pantalla.

corda, no obstant això, que “una
bona informació, fins i tot sent
desitjable, no garanteix una bona
decisió”. També comenta que “la
gentnovol assumir el cost quees
tà equivocada en els seus prejudi
cis i escolta la informació que els
hi confirma”. L’“ansietat infor
mativa” ha estat capaç d’enfonsar
bancs, perquè “oblidant que cal
buscar la verificació d’un perio
dista o mitjà seriós, ens saltem la
intermediació i, si rebo tres vega
des un whatsapp, ja em refio que
un banc s’enfonsarà i en retiro els
meus estalvis”. El “confusionis
me relacional” té a veure amb el
fet de no saber distingir els amics
virtuals dels reals: “Estudio l’im
pacte de la fama amb adolescents
d’Instagramque segueixen els fa
mosos. Quan hi ha un missatge
penjat per la celebritat, és consu
mit com si fos el d’un amic amb
accés al teu telèfon, hi ha una alta
intensitat emocional que no es
correspon amb la relació real”.
Amb l’afegit que abans només
eren molt famoses certes super
estrelles que destacaven en els

seus camps, “a la fama se li havia
de tenir un respecte mentre que
avui, a les xarxes, no és sempre el
cas...”. Esmenta, tot i això, un
exemple que va extreure de l’he
meroteca de La Vanguardia als
anys 30: “El frenòlegMarià Cubí,
que avui fins i tot té un carrer, va
ser una persona que proposava
metodologies com a mínim pin
toresques, com els venedors de
loció capil∙lar del far west”. Al fi
nal de cada capítol, l’autor inclou
un test per veure si el lector és
vulnerable al mal hàbit analitzat.
“Lameva proposta és tornar a un
clàssic comSòcrates i lamodèstia
de reconèixer que, en l’era de la
informació, el nivell de coneixe
ment que podem obtenir no està
al mateix nivell que la ingent in
formació disponible. Li sorpren
dria saber laquantitat degentque
creu que la terra és plana, perquè
Internet posa d’acord entre si els
desinformats, que s’agrupen en
comunitats”. Alhora, admet que
“és una bona eina per desemmas
carar les falsedats”. El missatge
global és que “és possible estar
ben informat. El més important
és aprendre a viure en la incerte
sa i la precarietat sense posarse
nerviós. Hi ha una por de reco
nèixerqueuns’haequivocat i fer
ho és fonamental per poder sortir
de la desinformació. Que ningú
no em penalitzi per canviar
d’idea ni em consideri traïdor,
perquè noves informacions po
den ferme decidir diferent”.
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GRANS TEMES

Les plataformes
digitals, les ‘fake news’
i el periodisme
centren el debat

MARTA PEIRANO

“Sospitemdelsnostres
desitjosmés íntims,
perquènosabemqui
elshaposatallà”

abandonament de responsabili
tat. El periodista ha de ser humil,
perquè sap de tot i de res, però
tambéambiciós, per tenirunami
rada pròpia”. Fent servir concep
tes filosòfics com l’empremta de
Walter Benjamin, Lladó explica
que “la imaginació construeix
el∙lipsis, crea analogies d’un fet
amb l’altre. Per exemple, per par
lar dels CIEs, els centres d’es
trangers, hi ha altres exemples
històrics que ajuden a compren
dre, d’una manera que no asso
leix la simple descripció. Unami
rada contemporània ens la pot
oferir Shakespeare o el Quixot,
encara que no siguin coetanis”.
La definició clàssica de notícia
–una cosa que algú no vol que es
publiqui– remet a la desobedièn
cia camusiana: “El periodisme és
incòmode, un periodista que no
molesti té un problema, això no
voldir quehihagi unaprovocació
gratuïta”. En la mateixa línia que
Argemí, afirma que “Rousseau
diuqueprefereix tenir paradoxes
que prejudicis, és un bon lema, és
millor equivocarse, contradirse

i canviar el focus que alimentar el
prejudici o fer un periodisme de
trinxera, buscant l’aplaudiment
només dels de la teva ideologia”.
Contrasta la “curiositat porque
ria” ambuna altra demésprofun
da i apunta que “podem estirar
l’esgotament del lector uns
quants anys més, però això està
canviant, és comun supermercat,
al final vas al que té bons produc
tes, bona carn i peix, encara que a
la cua agafis els xiclets per im
puls. El periodisme ha de servir
bons entrecots d’informació”. Als
professionals els diu que “l’única
manera que no ens tractin com a
robots és no comportarse com a
robots, cal utilitzar lametàfora, la
ironia, la paradoxa, tot el que di
ferencia la pornografia de la se
ducció”. Entrant al terreny pràc
tic, critica “els textos que, en
comptes de desentranyar les
claus de la gent que ha votat
Trump oVox, es limiten a carica
turitzarlos”. O assenyala dos ti
pus d’entrevistador igualment
nocius, el que ataca compulsiva
ment sense donar respir al perso
natge i l’elogiador: “No he entès
mai els fans que fan periodisme.
L’altre extrem és treureli la pa
raula a l’altre, quan la veritat del
personatge apareix si el deixes
parlar, perquè esgota el discurs
que portava après de casa”.
Pot ser que el món es compli

qui, cert. Però alguns autors, al
menys, ens donen eines per
afrontarho.c

Albert LladópublicaLamirada
lúcida (Anagrama), breu assaig
inspirat enun article d’AlbertCa
mus del 1939 on el Nobel francès
“deia que els quatre punts cardi
nals del periodisme lliure són la
lucidesa, la desobediència, l’obs
tinació i la ironia. El que he fet és
preguntarme què voldrien dir
aquestsmateixos quatre punts en
el periodisme del segle XXI. I
veure, així mateix, quins vincles

té el gènere amb la filosofia i la li
teratura”. “El periodista –conti
nua– no només fa comunicació
sinó que també produeix conei
xement, pensament. I pel costat
literari, el periodista no és ventrí
loc o taquígraf sinó que crea un
imaginari, construeix imatges,
sense caure per descomptat en la
fabulació”. No és un llibre pessi
mista, ja que “la crisi de l’ofici,
com certifiquen els periodistes

de llarga trajectòria, és perma
nent, tot i que hi va haver mo
ments més esplèndids econòmi
cament”. Per l’autor, “hi ha se
nyals que el lector està cansat de
la proposta que li hem fet els úl
tims anys, hi hamodels de negoci
alternatius al basat exclusiva
ment en laquantitat de clics.Crec
que els tecnòlegs, en alguns ca
sos, s’han convertit en caps de re
dacció, no per culpa seva sinó per

MARC ARGEMÍ

“Tenimresponsabilitat:
busquem
desinformarnosper
poderviuretranquils”

ALBERT LLADÓ

“Camusteniauna
fórmuladelperiodisme:
lucidesa,desobediència,
obstinaciói ironia”


