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7. Annexos 

Entrevistes 

David Bassa - Cap d’informatius de TV3 
- Què són les Fake News? Són tuits? Són informacions interessades? Mentides?…  
Són notícies falses i avui en dia estem a l’exposició de les xarxes i a l’època digital. També és 
més fàcil que es generin a les xarxes socials perquè no hi ha una capacitat de contrast i és una 
olla en constant ebullició. Com diu Ignacio Ramonet, “hi ha tanta capacitat d’informació i en tanta 
velocitat, que no hi ha informació”. És un col·lapse.


Les xarxes socials dinamiten la informació que no tenen una font reconeguda i que no tenen cap 
font contrastada. A Catalunya, malauradament a part d’aquest fenòmen digital, el que estem 
vivint periodísticament, i decep, és que es produeixin fake news en els mitjans convencionals. 


- Existeixen les notícies falses a la política catalana? 
Les notícies falses existeixen parlant d’informació sobre Catalunya? Absolutament. Les grans 
televisions espanyoles i els diaris han fet informació falsa sobre Catalunya de forma intencionada. 
De fet, nosaltres com els informatius de TV3 no havíem hagut de passar mai pels tribunals perquè 
un altre mitjà havia mentit sobre nosaltres.


Generaven fake news sobre TV3, eren tot tòpics falsos que no donaven dades objectives del 
nostre mitjà. I nosaltres, tenim estudis objectius dient que tenim més pluralitat a tot arreu i els 
informatius tripliquen l’audiència. Una audiència pels quals som els que tenim més prestigi. 


Les dades diuen que ho estem fent bé i millor que els altres. I segons els paràmetres totes les 
xifres ens avalen. Però s’ha generat una campanya que diu el contrari. Això és una fake news. 
Això passa a totes les televisions, que menteixen. 


- El problema de les fake news el tenen més els ciutadans o els mitjans també se’n 
ressenten? 

El que passa és que els mitjans situen el ciutadà en una posició d’indefensa. És a dir, si un 
ciutadà no té prou esperit crític, temps o interès en contrastat; el mitjà acaba amb la seva 
indefensa. La gent que viu fora de Catalunya, la seva visió de referència és Antena 3. Doncs tenen 
una visió que fa que acabin pensant i creient que succeeixen unes coses que no passen. 


Cal dir però que tot i que qui pateix més és el ciutadà, també afecta a la credibilitat del periodista 
i dels mitjans. És una situació decepcionant. Com a periodista és tenir una percepció trista. 


- Són les Fake News un fenomen actual, o sempre han existit? 
Les fake news sempre han existit però es disparen amb la campanya de Trump perquè es veu 
que el president basa la seva campanya en reiteracions de noticies falses. El concepte de fake 
news seria més a partir de les mitges veritats. Les veritats de mentida. Es constata que el seu 
consorts son mitges veritats. Una informació mig partida i que afegia una càrrega que no era 
certa. 


Fa que el concepte es popularitzi i es veritat que les informacions falses han existit sempre. Però 
el que passa ara es que amb les xarxes socials s’ha disparat molt. Quan només hi havia pocs 
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mitjans de comunicació la capacitat de la informació falsa corria més riscos perquè el mitjà 
quedava retratat i la credibilitat molt lesionada. 


Ara però amb les xarxes socials es genera una dinàmica que al final el mitjà no se sent 
participatiu d’una fake new inconscientment o conscientment. Però té menys pudor perquè 
ensenya un tuit o un comentari de Facebook. No és ell el promotor de la informació, però està 
participant en una dinàmica falsa de les xarxes socials.


A les xarxes socials no hi ha control. És bo però també dolent perquè no es contrasta i és molt 
difícil contrastar. 


Un exemple molt clàssic de Trump és quan diu que es dona suport del Papa a Trump. Era fals. I 
es constata que és fals i el Vaticà ho diu. Es publica que no és veritat però no té ni un 10% de 
lectures en comparació a la notícia falsa. Per tant, ha guanyat la mentida. Encara que s’hagués 
desmentit ha guanyat perquè això ho provoquen les xarxes socials. Perquè com és mentida, 
l’efecte del primer cop és més bèstia. 


- Facebook i les xarxes socials estan aplicant diferents canvis als algoritmes per detectar 
les fake news abans i evitar la proliferació. Ajudarà al món del periodisme?  

El món del periodisme en el fons no té la necessitat d’ajuda d’aquests algoritmes. Als informatius 
de TV3 tenim un protocol clàssic que és contrastar. Imagina’t que diuen “escolta diuen que el 
President ha dit que vol fer alguna cosa”. Tu com a periodista la teva obligació és contrastar-ho. 
És l’ABC del periodisme. Què, qui, quan, com i on. Això és necessari per contrastar les fonts. És 
un protocol bàsic. 


Igualment, a TV3 tenim un protocol intern de les xarxes socials per buscar que siguin verídics. 
Tenim eines per saber si són trolls o no. Tenim clar que no es publica si no es parla amb la font. Hi 
ha una sèrie de passos que alenteixen el procés però també garanteixen que no publiques una 
mentida. 


Amb les eleccions franceses es va crear una comissió de fact-checking transversal. Això aquí no 
existeix. Però a TV3 sí que treballem en aquesta línia. Ens volem inscriure al Pointer un fact-
checking internacional que demana unes condicions molt clares per estar al seu llistat. Estem en 
un punt que ens preocupa la nostra credibilitat perquè és la nostra raó de ser. 


Les xarxes socials no són bones ni dolentes. Tot depèn de l’ús que en facis. Si els individus volen 
fer un ús malèvol o no sincer, com a periodista no haurà de ser un problema, tu contrastes i 
després publiques. 


- TV3 ha publicat alguna informació sense arribar a contrastar? 
L’últim cas que recordo va ser la mort de la Muriel Casals. Va morir una nit i tot va començar a 
córrer per les xarxes socials. Tots ho sabíem que estava greu, i aleshores per les xarxes socials es 
comença a dir que s’ha mort. Nosaltres intentem parlar amb la família però no contestaven. 
Aleshores, a les xarxes la mostra de control era bona i decidim dir-ho pel canal 3/24. Aleshores, 
quan ho diem, la família ens truca i ens diu que rectifiquem que no era veritat. 


En aquell moment, ens adonem que els tuitaires que havíem fet servir per contrastar la 
informació, també estaven rectificant. Va haver-hi un moment d’incertesa abans que la família 
volgués fer-ho públic. Va provocar un espai de diverses hores que nosaltres vam tenir el debat 
intern per saber què havia fallat. Perquè nosaltres havíem dit una cosa però la família ho havia 
desmentit després.
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No era fake news però era un moment de presses que al final, tots en som víctimes. I les xarxes 
socials el que provoquen és una ansietat a la redacció molt difícil de gestionar. Tothom vol ser el 
primer. 


Després vam saber que era una notícia que la família volia donar més tard. És l’exemple que se’m 
passa pel cap. Vam tenir unes hores de dubtes raonables, tot i que vam rectificar a l’acte, perquè 
no tenim cap mena de pudor. Tot i això, no era una fake news pròpiament. 


Tot i que és un bon exemple per explicar el perquè de les presses, que et poden fer relliscar. 


- Els polítics expliquen i comparteixen Fake News? Per exemple, Sáenz de Santamaría va 
denunciar a principis de març que robots informàtics havien difós imatges falses de l’1-
O.  

Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. S’ha mentit clarament. Com a exemple de fake news per parlar com a 
informatius de TV3 hi ha mitjans i partits, el PP i Ciutadans, que han dit que no surt mai la paraula 
Espanya o que no surten mai els partits espanyols. S’ajunten conceptes falsos que la veritat 
desmenteix.


És mentida, i això ho hem viscut en pròpia pell. Des de l’octubre cap aquí és una constant en tot. 


- TV3 l’han titllat de manipuladora. Quin comentari fa al respecte? 
Nosaltres tenim les dades a la mà. Podem ser examinats constantment i estem fiscalitzats 
totalment pel CAC, pel GFK, pel Parlament, pel CEO i pel CIS. En canvi, cap de les televisions 
espanyols està a l’anàlisi de la GFK. 


Puc assegurar que es menteix sobre nosaltres i sobre la realitat de Catalunya. Quan ells diuen 
que ho fem nosaltres no estan sent sincers. No estan fent informació. Hi ha una campanya 
orquestrada contra TV3 que no correspon amb la realitat. No hi ha cap dada que ho demostri. 


Quan el Xavier Garcia Albiol va dir que s’havia de tancar TV3 perquè “no era gent normal”, a ell se 
li va preguntar dient que la seva informació era esbiaixada. En una entrevista amb Lídia Heredia, a 
Els Matins de TV3, se li va preguntar en quins informes es basava l’Albiol per dir tota aquella 
informació. 


Tenim un munt de dades qualitatives que ens avalen a nosaltres. En canvi, ell per defensar la seva 
crítica diu que no en te cap però, igualment, ell diu que es posa en evident que és una televisió 
esbiaixada. 


No hi ha cap base objectiva ni real que aguanti els seus atacs. Perquè són falsos i són mentides 
però igualment, ells els fan. 


Joan Maria Morros - Cap d’informatius de RAC1 
- Què són les Fake News?  
Les fake news són tuits de diversos usuaris i que no es consideren informació.


- Heu donat alguna informació falsa per RAC1 
A RAC1 no s’han donat mai informacions falses ja que estan sempre fonamentats. Normalment, 
tenim un mínim de 2 o 3 fonts que confirmen una informació. Avui en dia, tothom té Twitter i té 
xarxes socials, tu envies una foto i dius que està passant en aquest moment. Després et mires 

�6



Fake News i la política catalana
 Gerard Escaich i Folch

detalladament aquella imatge i descobreixes que no és de l’època. I sol passar amb molts temes. 
Per exemple que és una època de fred i les persones van en pantaló curt, etc. El volum de gent 
que té WhatsApp és molt alt i enviant una foto, el creixement de les fake news incrementa 
exponencialment. 


- Les fake news són un element de fa poc temps? 
Les fake news no tenen res a veure amb la informació des de que hi ha xarxes socials. Avui en dia 
hi ha molta facilitat de divulgar el que sigui. Hi ha una diferència entre abans, quan les xarxes 
socials no existien, i ara. Abans no hi havia tanta facilitat dels usuaris. No es propagava una 
informació que no era certa tant fàcilment. Només es podia fer des de email i tardava molt. 


Avui en dia, poses quatre etiquetes i la divulgació és molt bèstia. També pots interpelar 
directament a l’usuari i crear-hi una alerta. Tens la difusió directa i barata. 


- Les xarxes socials i el periodisme 
Rebem la informació a través dels canals de sempre i també tens les teves fonts. A més, tenim 
accés a les xarxes i als webs i t’arriben aquests inputs per molts canals. Has de treballar de 
manera molt més prima, has de buscar millor les fonts. Has d’anar als contactes més pròxims per 
saber si és cert o no. 


Nosaltres tenim els cada vegada més inputs i cada vegada hi ha més necessitat de confirmar. 


- Existeixen les fake news a la política catalana? 
Jo m’atreviria a dir que no. El nivell és complicat però no vol dir que no hi siguin. La política té uns 
periodistes específics que tenen contacte directe amb els diferents polítics catalans. I si un 
d’aquests periodistes veu una informació firmada per un polític i que és oficial, doncs ja li dones 
credibilitat. 


I si es tracta d’un tuit sobre alguna cosa que ha passat amb un partit polític, parles amb el cap de 
premsa o igualment, tens suficients canals per confirmar-ho. Avui en dia, és molt fàcil confirmar-
ho tot perquè tens una relació directa amb els polítics. 


- El problema afecta més els ciutadans o als mitjans? 
La nostra feina és investigar sobre les noticies que tenim. Si passa qualsevol cosa ens hem 
d’encarregar de saber si és cert o no. Com també perquè passa i a qui afecta. Sense deixar de 
banda que ho hem d’explicar. Si ho fem be, no afecta a la societat, però si no ho fem be dones un 
missatge erroni a la societat. Crec que si fem la nostra feina que és la majoria els mitjans de 
comunicació, la informació no arriba malament i si ha alguna cosa que circula per la societat; els 
oients ja directament pregunten. Aleshores en aquell moment, tu et poses en contacte amb les 
fonts i ho confirmes.


- Les plataformes digitals estan canviant els algoritmes. Això beneficiarà als mitjans?  
Avui en dia hi ha el format de pàgina web https que dona més seguretat i garanties. També és 
més complicat modificar les webs i actualment, l’escàndol que rebria Facebook no els beneficia. 


A ells mateixos els convé netejar la seva imatge i en principi la informació no es difon. Si s’arribés 
a difondre, doncs com a usuari deixes de refiar-te’n. Això ho ha de fer per canviar-ho. És com un 
super. Si tu tens mal servei, no hi tornes. I, en canvi, a Facebook, et dones de baixa i això afecta a 
la companyia. El que han de lluitar per obtenir, és tenir més confiança. 


�7



Fake News i la política catalana
 Gerard Escaich i Folch

- Els polítics diuen fake news? 
Hi ha una entrevista molt famosa del Dastis a la BBC. On negava que s’havia celebrat l’1 
d’octubre. No cal anar insistir fins a la eternitat. Tu tens aquella imatge que l’ha vist tothom i una 
imatge, què vol dir? Has agafat actors i els has disfressat de policies? Jo crec que no i allò es cert 
perquè està gravat. Si em dius que és fals i no és fals pots estar eternament dient això. Si tu 
negues una cosa, diràs tal persona nega el que va passar. Com a mitja dius que ha passat això i 
tal polític diu això. Per exemple, aquesta persona té aquesta relació de la realitat i per ell l’1 
d’octubre són fake news. La gent discernirà i dirà la seva opinió. Molta gent coneix a molta gent 
afectada per l’1 d’octubre i ho ha vist amb els propis ulls.


Manel Ros - Cap de comunicació de Catalunya en Comú-Podem 
- Què són les Fake News? 
Bàsicament, les fake news són noticies falses que s’inventen els teus contrincants polítics per 
desprestigiar-te políticament i que es parli de coses, intentar posar coses a l’agenda que en 
principi no hi haurien de ser perquè són falses. I en principi no hi haurien d’existir. 


- És una manera de desprestigiar els contrincants? 
En general ens referim a fake news de partits polítics, sí. 


- Ajuden a determinar el sentit de vot.  
Jo crec que poden ajudar a determinar el sentit de vot. O si més no, el que fan les fake news és 
posar el dubte en la persona. És a dir, una persona que està vacil·lant entre votar un partit i un 
altra, depèn de les fake news que hagi vist i es pensi que allò és cert o etc, en el cas dels comuns 
per exemple. Un exemple clar és en el tema del referèndum.


Molts mitjans de comunicació catalans i, no només mitjans de comunicació sinó perfils de Twitter 
i a les xarxes socials, sobretot a les primeres eleccions generals intentaven dir que nosaltres no 
estàvem a favor d’un referèndum. Quan nosaltres sempre hem dit que estàvem a favor d’un 
referèndum. Llavors, una persona que pot estar dubtant si votar aquest o un altre, si per 
desgràcia acaba creient-se o s’acaba posant el dubte en aquella persona de si nosaltres en 
veritat estem a favor o no se sap ben bé si estem a favor del referèndum això pot acabar 
decantant el vot d’aquesta persona, per una formació X que ella sí que pensi que ho tenen més 
clar. 


- Afecta ciutadans o mitjans?  
Jo crec, que afecta als ciutadans i en tot cas els mitjans o les xarxes socials són el mitjà al través 
del qual, valga’m la redundància, es propaguen aquestes idees. Que no deixen de ser idees. Les 
notícies falses no deixen de ser idees que s’intenten, posar al cap de les persones. No estic dient 
que una persona vegi una notícia falsa i se la cregui, tant sí com no. És més una manera de crear 
corrents d’opinió i de crear, dubtes en la persona. 


T’he ficat un exemple, vull dir. Sí que hi haurà exemples de fake news molt més descarats en 
aquest sentit. Però ja sigui per raons dels mitjans de comunicació, n’hi ha que tenen interessos 
polítics al darrera i per molt que els periodistes facin la seva feina, aquests mitjans tenen uns 
directors i unes empreses, i tenen els seus interessos polítics i llavors els hi va bé dir certes 
coses. I titulars on es deia que els comuns havien abandonat el referèndum, doncs jo n’he vist 
molts.
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I això, per mi era una fake news perquè no és veritat. Nosaltres mai vam abandonar el 
referèndum. Ni abans, ni ara, ni demà passat. És l’exemple més clar que se’m acut a mi. Ara això, 
això va tenir una època on sens deia molt, ara aquestes fake news sobre aquest tema en concret 
ja han passat però bé, n’hi ha d’altres. 


- A la política catalana hi ha fake news? 
Jo crec que sí. Clar, fake news, jo entenc fake news que té un component molt ampli. S’han fet 
famoses últimament amb el Trump. On de cop i volta, certes notícies que eren totalment falses, 
directament inventades, el Trump va dir, si no recordo malament, en una roda de premsa que hi 
havia hagut un atemptat a Suècia. I era mentida directament. 


Això diguem que són fake news extremes, on directament una persona com el President dels 
Estats Units, diu una cosa que simplement no ha passat. Però des del meu punt de vista hi ha 
altres tipus de fake news també. Que són aquestes corrents d’opinió, o aquestes “mentirijillas” on 
certs mitjans interpreten allò que nosaltres diem a la seva manera. Perquè és evident que 
nosaltres, mai, no va sortir de boca de cap portaveu ni de cap diputat, ni de cap persona rellevant 
dels comuns que nosaltres abandonéssim el referèndum. Però això es publicava igualment. 


O que nosaltres estàvem a favor del referèndum o que no volíem un referèndum, o el que fos. 
Llavors, jo no estic dient que sigui comparable amb el que va fer el Trump, i que hi ha coses que 
són molt pitjors, però, t’estic parlant des de la meva experiència personal. I jo crec que això 
formaria part de les fake news. Per mi són notícies tendencioses que creen el dubte a la persona i 
que no guanyen les eleccions, però sí que decanten certs vots cap a certs partits polítics. 


- Com s’actua quan publiquen una fake news? 
Això és complicat. Perquè en aquells moments, això no era una idea d’un sol mitjà sinó de molts 
mitjans. Tu el que no pots fer és estar-te tota la vida desmentint el que diuen certs mitjans de 
comunicació. Sí que pots parlar amb la persona responsable i intentar fer-li veure que allò que 
han publicat no s’adequa a la realitat.


La majoria de casos ells, doncs no es donen per apel·lats i continuen volent publicar el que volen 
publicar. No eren errors d’escriure, o que no ho haguessin entès be. Com et dic, hi ha uns 
interessos polítics darrera. Nosaltres els comuns, devem ser dels pocs partits on no tenim gaire 
mitjans afins, perquè estem en un terreny que no estem ni amb els uns ni amb els altres i això ho 
vam notar. 


Això es nota molt sobretot quan hi ha campanya electoral. Tothom ho fa i s’intenta tirar un 
missatge i sempre s’acaba tirant aquestes idees on sembla que nosaltres estem per una cosa 
que en realitat no estem. O al revés. 


- Hi ha fake news als mitjans de comunicació? 
Si entenem fake news com a mentirijilles, i de notícies que no són certes o que són poc acurades; 
sí. Jo m’ocupo d’això i et podria ficar molts exemples. 


No s’inventen les notícies, les interpreten que és diferent. Jo crec que sí que hi ha mitjans, on no 
és que s’inventin la notícia perquè la notícia existeix però interpreten d’una forma que li convé en 
aquell mitjà concret. I la mateixa notícia, la mateixa roda de premsa i les mateixes paraules són 
posades d’una manera per uns mitjans i d’una altra manera per uns altres. 


Jo no estic dient que els periodistes s’inventin les coses. Això serien les fake news autèntiques. 
Sí que estic dient que hi ha titulars i hi ha notícies que s’interpreten de la manera que més li 
convé. Si tens un mitjà que és més del sector independentista, ho interpreta d’una manera i si 
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tens un mitjà del sector més de la dreta espanyola, doncs ho interpreta d’una altra. I si tens un 
altre mitjà, que el seu partit preferit, ara és Ciudadanos, doncs s’interpreta d’una altra forma. 


Això són fake news? Potser no, però per mi també és una manera de fer, allò que en definitiva 
intenten fer les fake news, que és incidir en la manera de pensar de la gent d’alguna forma. 


- Els polítics comparteixen fake news? 
Jo crec que sí, alguns més que altres. Però jo crec que sí. Per tant com una banda com per 
l’altra. El senyor Rivera és un especialista en això. Potser no són ben be falses, però són notícies 
de mitjans on exageren les coses i també, recordo el senyor Tremosa que ha compartit per xarxes 
més d’una notícia que era directament falses. Hi havia alguna relacionada amb l’Ada Colau. Però 
tampoc ho pots analitzar, hi ha de tot. 


Però hi ha polítics que sí que ho fan. 


- Les fake news són un fenòmen recent? 
Jo crec que no és un fenòmen recent. És un fenòmen que s’ha ampliat amb les xarxes socials i 
llavors amb aquest sentit la diferència entre les campanyes que he viscut, que han estat en els 
últims dos anys i mig que la implementació de les xarxes socials ja estava molt per mà a tots els 
partits; tampoc hi ha molta diferència en aquest sentit. 


Jo crec que sí que s’accentuen les fake news o mentirijillas que et dic, quan s’entra en campanya.  
Quan hi han els 15 dies abans de la campanya i els 15 dies de la campanya electoral. Jo crec que 
hi ha una intensificació a les xarxes socials d’aquestes fake news. Però no crec que les fake news 
siguin una cosa moderna. Simplement a les xarxes socials arribes a molta més gent i per tant les 
fake news tenen un impacte més gran sobre la gent. 


I no només això, molts mitjans de comunicació, tant públics com privats, es fan ressò d’allò que 
passa a les xarxes socials. Per tant, la notícia acaba sent el tuit d’aquest, el tuit de l’altre; i això 
encara amplifica més tot plegat. 


Llavors, aquestes tres campanyes que he fet jo, la primera va ser al desembre del 2015 i la última 
ha estat el desembre del 2017, jo crec que més o menys ha sigut el mateix. 


- Trump ha amplificat les fake news? 
Jo crec que Trump el que ha fet és portar-les a un extrem. Però tot això no s’ho inventa ell; hi ha 
el Steve Bannon, Roger Stone; el que fa el Trump no és casualitat. És una estratègia de 
comunicació molt ben pensada i aleshores porta això a l’extrem. 


Però clar, en aquest extrem ara mateix, potser podríem parlar d’això que ha passat a França amb 
Le Pen i el Front Nacional, quan va haver-hi les eleccions a França. Que també va haver-hi un 
escàndol d’aquest tipus però no crec que aquí haguem arribat a aquest extrem encara, per sort. 


Encara que sí que hi ha vegades que veus coses que dius que directament, no és cert. 


- Les plataformes digitals han canviat els algoritmes per evitar la proliferació de fake news, 
creus que millorarà? 

Si la gent que és experta en això ho ha fet és perquè ho han estudiat be i pensen que pot ajudar. 
Jo crec que sí, que pot ajudar que hi hagi un segell de qualitat o un segell d’una font fidedigna 
quan es comparteix un post a Facebook o a Twitter o on sigui. 
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Jo crec que sí, que pot ajudar. De fet, si no m’equivoco, però no estic del tot segur és que crec 
que Podemos va proposar que això també es fes en els mitjans de comunicació. És a dir, que hi 
hagués una entitat independent que avalues les notícies dels mitjans de comunicació i que els hi 
posés una qualificació. No és el mateix un mitjà de comunicació seriós que comprova les seves 
fonts i que treu notícies que estan contrastades, com eldiario.es, no és el mateix que OK Diario. 


No és el mateix. És una cosa que jo estaria a favor. Igual que fan les empreses de xarxes socials, 
m’agradaria. Però entenc també que és perillós perquè potser xoca una mica amb la llibertat 
d’expressió i de premsa. Però és un element que s’hauria d’estudiar. No només per les xarxes 
socials, sinó també pels mitjans més convencionals. 


És una discussió que queda eterna, però dret a la informació, evidentment que sí. Dret a la 
informació falsa, això ho hauríem de veure. Si un mitjà té dret a inventar-se notícies directament, i 
fer aquestes fake news és una cosa que jo crec que no s’hauria de deixar fer. Hi hauria d’haver 
una persona, una entitat o un òrgan independent del govern que comprovés que aquelles notícies 
són de veritat.


Manel Fran - Cap de comunicació del Partit Socialista de Catalunya 
- Què són les Fake News?  
Les fake news són aquelles informacions que tenen per objecte desinformar, ni que sigui un 
oxímoron en la pròpia frase. Informacions que es fan circular que tenen per objecte desinformar, 
cobrir els interessos empresarials, polítics o de qualsevol tipus d’aquells que les promouen. I 
perjudicar el seu adversari en el mateix àmbit. 


Em semblaria una reducció una mica retòrica dient les fake news són les mentides. 


- Una forma de desprestigi 
Una forma de desprestigi, una forma de guerra bruta, de joc brut en l’àmbit polític. Una forma de 
desinformació. És allò que s’ha fet sempre, tampoc és que sigui una novetat espectacular. El que 
passa es que ara circula d’una manera molt més ràpida.


- És més desinformació que desprestigi al contrincant? 
Hi ha dosi de tot. Llegia una formulació de fake news a l’estil antic que consistia a difondre 
rumors malèvols sobre un adversari polític als ascensors d’un gran centre comercial, El Corte 
Inglés, per exemple. Deia la llegenda que anaven grups de gent a parlar en veu alta dient 
falsedats sobre un rival polític de qui els pagava en un ascensor de manera que ho sabés molta 
gent. 


El desprestigi és una manera de fotre, és una formula de jugar brut. Al final l’objectiu és 
aconseguir els teus fins sense que t’interessin al més mínim els mitjans. 


- Determina el vot del ciutadà? 
Sí, determina el vot. La informació en general determina el vot del ciutadà. La percepció de la 
realitat que té la ciutadania està construïda a partir de molts elements. No només de les 
informacions públiques, però sí que és cert que en un moment que la informació circula a una 
velocitat molt superior a la que estàvem acostumats tots, ja no és només una qüestió de la 
generació present. En comparació a fa 10 anys, la informació circula molt més ràpid. Lògicament 
a l’hora de construir la percepció que té la ciutadania juga aquest factor. I com que hi ha més 
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possibilitats de fer-li arribar informació interessada, falsa o desinformació; a l’hora de construir la 
seva percepció hi juga més. 


- No fa guanyar però dona avantatges. 
Contribueix a construir la imatge que la organització que promou una informació falsa vol que hi 
hagi d’un determinat fet o d’una situació social. Això acaba desembocant en una victòria electoral 
o derrota electoral o en un canvi substantiu en la realitat electoral. 


Hi ha exemples recents a l’àmbit internacional que apunten que sí. Ara mateix ho sabem? No. 
Però de les informacions recents de les darreres eleccions als Estats Units, del referèndum del 
Brexit apuntarien cap a sí. Això ha passat a les últimes eleccions convocades a Espanya, no, jo 
crec que no. 


- Per què? 
En primer lloc perquè a l’hora de construir la seva visió de l’escenari, la ciutadania encara confia, 
majoritàriament, en els mitjans de comunicació convencionals. I els mitjans de comunicació 
convencionals, de manera molt majoritària i generalitzada tenen mecanismes per detectar 
informacions falses. 


És a dir, és impensable que a Catalunya o Espanya hi hagués una part notable de la ciutadania 
que pogués creure que el President de la Generalitat o el President de l’Estat han nascut fora 
d’Estats Units. O que professen una religió que no professen. 


Això que ho hem vist en altres llocs, aquí no passa. Per què? Perquè aquí la immensa majoria de 
gent té com a referència mitjans de comunicació que es prenen seriosament, llevat d’errors i 
d’excepcions, informar la ciutadania. Jo penso que aquesta és la diferència. 


Si tu acabes donant més pes a l’hora de construir aquesta visió que tens de la realitat allò que 
llegeixes els comptes de Facebook de persones que no coneixes i que tens afegides per ves a 
saber quina casualitat, segueixes mitjans de caràcter marginal, que no són mitjans elaborats per 
mitjans sinó que tenen un interès desinformatiu, com més ciutadania tinguis que basa la seva 
informació en mitjans d’aquest tipus, més possibilitats tens de que el pes d’allò que és fals els hi 
acabi arribant. 


Però aquí per sort, encara no ens passa. 


- Un company teu diu que sí. Però més que fake news, una mentirijilla, agafar els 
interessos del mitjà.  

Però llavors la pregunta és el mitjà se’l prenen seriosament. Jo hi ha mitjans que no em prenc 
seriosament i que la informació que tenen no me la crec, com a ciutadà no com a professional. I 
jo llegeixo determinades coses a determinats mitjans i no me les creuré, sota cap concepte. 


Perquè entenc que no són mitjans creïbles. La ciutadania és prou intel·ligent per determinar això. 
O com a mínim, el pes a la balança. Les mentirijilles s’en pot colar alguna, però són prou 
importants com perquè a l’hora de prendre decisions transcendents aquella persona les tingui 
més en compte que la informació que li arriba a través de mitjans que els hi té confiança, que sap 
que contrasten. 


- Hi ha fake news dins de la política catalana? 
No, hi ha visions interessades. Hi ha premsa de part. Però es que visions interessades o premsa 
de part no hi són en els darrers dos anys. Hi són en els darrers dos segles. A partir d’aquí, hi ha 
fake news? Sí. Però es que ja n’hi havia abans. El que passa es que ara hi ha moltes plataformes, 
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circula molta informació i circula molt de pressa. I tu la reps aquí (mòbil) de manera gairebé 
immediata. 


I abans o no la rebies i desconeixies. O anaves per casualitat a un ascensor al Corte Inglés i algú 
parlava malament d’un polític allà. 


N’hi ha, sí. N’hi ha. Ara, determinen en aquest moment resultats electorals? No. A hores d’ara. A 
hores d’ara la gent no orienta el vot a partir de que vegi que un diari digital, molt esbiaixat en un 
sentit o en un altre de l’àmbit polític, diu una cosa o la deixa de dir, jo penso que no. 


Nosaltres en cap enquesta hem detectat que hi hagi un biaix en aquest sentit. El que hi ha és que 
la immensa majoria de la ciutadania segueix informant-se a través de mitjans convencionals. 
Mitjans convencionals que no sempre reflecteixen la realitat d’acord amb una ascèpcia exquisita 
però d’aquí a dir que a Catalunya hi ha moltes fake news o afecten, no. Jo penso que no. 


- Com a cap de comunicació, quan hi ha una informació esbiaixada, quin és el 
procediment? 

El procediment és demanar-li al mitjà, que en la mesura que pugi demostrar que la informació és 
errònia que la corregeixi. Però el problema és que en moltes ocasions és fruit d’una interpretació 
esbiaixada en la qual, difícilment influiràs en el mitjà. Estan convençuts que és així i l’única eina 
que de debò tens és confiar en que la majoria de mitjans recullen una versió més ajustada a la 
realitat i que la interpretació interessada que pugui fer un mitjà la compensaràs a través de la 
professionalitat del conjunt dels mitjans. 


Però quan un mitjà actua deliberadament perquè una informació no s’ajusti a la realitat o tot tingui 
un biaix determinat, la trucada educada d’un gabinet de comunicació és poc més que el protocol 
de l’habitual. No hi ha marge. 


- Els periodistes expliquen informacions esbiaixades. I els polítics?  
Els periodistes en genèric em semblaria un error. Que hi ha mitjans i periodistes que actuen així, 
sí. Que hi ha polítics que donen informació esbiaixada, n’hi ha a l’àmbit polític però aquí ve un 
dels elements rellevants. Que un mitjà marginal, que un professional l’única manera que té de 
guanyar-se la vida és fer cas a les indicacions d’un mitjà marginal que té un objecte més enllà del 
d’informar, ens hi podem trobar. Ens hi trobem i com et deia, penso que no té una influència 
determinant a la política.


Els partits polítics, els seus portaveus i representants, i els mitjans públics. Els separo d’aquí. No 
poden estar aquí. Aquests no tenen llicència per ajustar la realitat a una visió molt partidària. No 
poden fer-ho, no ho han de fer. 


Hi ha polítics que ho fan? Em temo que hi ha polítics que són poc prudents i que no se’n adonen 
d’aquest joc. És a dir, una de les baralles habituals, en una situació d’aclaracions als mitjans, un 
mitjà fa una pregunta d’una cosa que acaba de passar, i el polític ha de contestar. 


Un professional dels mitjans està en una roda de premsa, fa aquella pregunta a partir d’un 
missatge que li arriba i diu: “tal persona ha dit això. Què en pensa?”. Aquí el raonable seria dir, 
perdoni no he tingut ocasió de veure aquestes declaracions, un cop les vegi en la seva integritat, 
no només en el missatge que li acaben de passar amb un titular d’una agència que jo no sé quina 
és. Un cop ho hagi vist i hagi pogut analitzar-ho, estaré encantat de reaccionar-hi de valorar-les. 


Això no hi ha ningú que ho faci. Però és el que caldria fer. I no pot ser que tu facis una valoració 
d’allò que ha dit un altre interpretat per un tercer i que a tu t’ho trasllada una quarta persona. No 
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hauria de poder ser, però com no pots eludir la pregunta, com que prefereixes una mala resposta 
o una resposta amb interpretació errònia a un titular que diu: “eludeix respondre”, ho acabes 
dient. 


I allò ho arrossegues. “Vostè va dir…”. “No, jo no vaig dir. A mi em van preguntar. Em van dir que 
havia dit això, vaig dir el que em semblava allò que m’havien dit que havia dit; però realment 
havia dit una altra cosa. I ja no he tingut ocasió de corregir la meva versió de la realitat”. Es que 
en moltes ocasions, les fake news generades per polítics són més fruit de la falta de prudència, 
de l’excessiva celeritat en donar la resposta o de voler satisfer l’interès legítim dels mitjans en una 
resposta ràpida, que no pas de la voluntat de mentir. 


- Aquesta resposta ràpida a qui perjudica més? Al polític? Als periodistes? O a la 
ciutadania? 

A la ciutadania, sempre. Tot allò que sigui traslladar una informació esbiaixada, una informació 
incompleta, tot allò que sigui un judici accelerat del que passa, al qui perjudica és al qui acaba 
rebent la informació que és a la ciutadania. 


El conjunt de la societat, entesa com un conjunt on hi ha els professionals dels mitjans, els 
polítics… Quan actuem malament des de l’àmbit polític, també ens perjudiquem perquè formem 
part del conjunt de la societat. 


Tot allò que perjudica a la societat ens perjudica a nosaltres.


- Facebook i Twitter van canviar els algoritmes perquè no sortissin tant. Creus que 
beneficiarà? 

Més que el canvi de l’algoritme, la clau pot estar en la transparència de l’algoritme. És a dir, el 
problema no és que l’algoritme no sigui correcte, és que ningú no sap quin és l’algoritme. Aquí jo 
valoro molt i la meva referència aquí és la iniciativa francesa, és TransAlgo, transparència als 
algoritmes.  


On neix de l’àmbit acadèmic que persegueix precisament això, que el que volem és saber com es 
determina això. No que ho canviïn perquè segueixi sent obscur i que hi hagi algú en un despatx 
no sé on que decideixi que apareix a la meva pàgina de Facebook. No. Jo el que vull saber són 
quins mecanismes, i a partir d’aquí decidiré confio o no en aquestes plataformes.


La qüestió és saber que hi ha mecanismes de control, de la mateixa manera que a l’àmbit 
audiovisual hi ha mecanismes de control, els col·legis professionals de premsa que exerceixen 
mètodes d’autoregulació que són imperfectes però que si més no, hi són. En canvi, les 
plataformes digitals, estan fora d’aquests àmbits i no tenen cap sistema de regulació més enllà 
de la seva bona voluntat. Doncs una formula seria aquesta, dir “no ens conformem en que 
canvieu l’algoritme, el que volem és saber quin algoritme apliqueu, com i perquè”. I a partir d’aquí 
jo em sentiria més tranquil utilitzant algunes xarxes. 


- Com han canviat les últimes eleccions amb les anteriors? 
En les últimes tres eleccions tots hem dit que aquestes eleccions són les de les xarxes. Ho hem 
dit, i no ens ho hem cregut. Cada cop ho han sigut més i hem seguit sense creurens-ho.


El pes de les xarxes a l’hora de difondre el missatge, de fer arribar la informació a la ciutadania, 
seria superior. El que passa es que ens hem quedat a la lectura publicitària. Hem pensat en les 
xarxes com una plataforma més, hem dit ara a més a més de publicitat exterior, a ràdios i teles hi 
ha publicitat a les xarxes. 
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Penso que en línies generals, i no només en el nostre cas, sense entendre massa i deixant molt 
en mans externes, la intel·ligència que calia aplicar a aquestes plataformes que va, lògicament 
molt més enllà de la planificació de mitjans convencionals. 


No és determinar quin és el millor circuit de tanques o com tries els GRPs a l’hora de posar una 
falca, sinó que va molt més enllà. Ho hem deixat molt en mans externes i jo penso que cal que 
totes les organitzacions polítiques anem incorporant aquest ús intel·ligent de les xarxes com a 
eina per arribar a la ciutadania, més des de dintre i no tant des d’una percepció publicitària. 


- T’agradaria afegir alguna cosa més? 
Posar l’accent en el que dèiem, que els mitjans públics i els partits polítics tenim la responsabilitat 
de ser especialment curosos a l’hora de no referir-nos i d’utilitzar les fake news i que hi han 
mètodes que són molt fàcils. 


Jo vaig posar l’exemple a la pregunta de roda de premsa, que és accelerada i el portaveu de torn 
ha de respondre, i jo que estic assegut a la sala i veus que li fan la pregunta que tu pots preveure. 
De les 25 preguntes que hi ha avui, tu pots preveure però n’hi ha una vint-i-sisena que acaba de 
passar, no l’has controlat, és una entrevista d’un mitjà raro… pot passar. I veus que qui hi ha al 
faristol et mira i diu: “i ara què dic?”. 


Per sort, és gent que és professional, sap fer-ho, improvisa i podria equivocar-se però quan estàs 
redactant un comunicat de premsa, quan estàs fent un post a qualsevol xarxa, opinant sobre una 
altra cosa que ha passat, aquí sí que tens totes les possibilitats per verificar que aquella 
informació a la que reacciones és certa. 


És a dir, si cal fer una crítica política, cosa que és legítima i és la nostra raó de ser, a alguna cosa 
que ha dit algun adversari polític, pots fer-ho. Però si això ho has de fer a través d’un 
procediment que et dona marge per contrastar, tens la obligació de contrastar.


I jo penso que tots podríem contribuir en general. Potser seria una manera, si tots ho féssim de 
manera sistemàtica, coneguda i ho expliquéssim, de convèncer la societat de que pot refiar-se’n 
del que feia fins ara d’aquelles informacions que generen les organitzacions polítiques. 


- Us han titllat mai per difondre notícies falses? 
Sí, el que passa es que en moltes ocasions reacciones a l’error d’un altre. Llavors, no és tant una 
acusació. En les últimes hores, jo vaig rebre la trucada del gabinet de comunicació d’un 
organisme del govern que em deia, “heu fet pública una nota, basada en un error nostre a l’hora 
de comunicar una cosa, i volem explicar-vos que ja hem corregit aquest error”. 


Era el servei d’autoocupació que va difondre una oferta d’ocupació de cap de comunicació del 
servei, amb 0 euros. Ells diuen que és un error i jo m’ho crec i ja està. A veure, nosaltres vam 
actuar en el moment que ells ens van fer arribar la seva comunicació dient que “ens hem 
equivocat”, nosaltres vam retirar la informació pública que hi havia criticant aquesta acció del 
govern. 


No costa res fer un clic per esborrar un post en una pàgina web. No té massa sentit mantenir-lo. 
Però les acusacions no solen ser tant referents a informacions generades a un gabinet de 
comunicació, sinó per declaracions públiques. Sinó que entrem en l’àmbit de les interpretacions i 
això sí que és perillós. 


Pensa que la immensa majoria de gabinets de comunicació, a l’hora d’elaborar materials 
informatius, seguim el mateix criteri que pot seguir qualsevol mitjà. I els professionals que hi ha 
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als gabinets de comunicació són periodistes que estructuren les notícies, tal com han après en 
tota la seva trajectòria professional. 


Una altra cosa és, la declaració, la frase treta de context, això pot ser-hi en la dialèctica política, si 
es fa política de declaracions, que això és un problema del país, no dels gabinets de 
comunicació. Però com a norma general, allò que fem al gabinet de comunicació, acostuma a ser 
escèptic i intenta tenir un tractament informatiu convencional. És la millor manera de que els 
mitjans ho tinguin en compte, que rebin una informació que veuen que està ben redactada. Que 
no rebin una informació de partit i que és agressiva i que ataca en un adversari. Això no té cap 
interès informatiu per cap mitjà, en canvi una informació que posa de manifest allò que ha fet un 
parlamentari o el grup municipal d’algun ajuntament, tot això sí. 


Isaac Salvatierra - Cap de comunicació d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 
- Què són les Fake News?  
Jo crec que em buscat un terme nou, fake news, que s’ha fet gran arran de resultats inesperats 
de les eleccions americanes, sobretot i també el Brexit a Gran Bretanya i que van posar en alerta 
a la classe política per com es distribuïen les noticies. 


Ara notícies falses, no contrastades i errònies, n’hi ha hagut tota la vida. El periodisme si una 
cosa té és immediatesa especialment el periodisme digital, perquè ha d’anar més ràpid que mai i 
s’han accelerat els tempos. Clar abans la publicació era diària, un diari. La ràdio és la 
immediatesa però l’impacte d’una cosa escrita es mes gran que un butlletí de ràdio. Per tant 
l’efecte de la immediatesa amb l’eclosió d’internet i del periodisme digital és més gran. 


Ara, notícies falses, errònies i mentides publicades, a vegades deliberadament per interessos de 
sectors de la comunicació vinculats a alguns interessos del poder o del contra poder, això n’hi ha 
hagut tota la vida. 


Una de les claus del periodisme de qualitat és la responsabilitat social. Per tant que el mitjà de 
comunicació o el periodista com a individual sigui rigorós i honest. Però és veritat que una feina 
que treballa a contra rellotge, perquè passa una cosa i l’has d’explicar, doncs té riscos i el 
periodisme ha de conviure sempre amb l’error. Error sempre hi haurà. La clau és a descobrir si 
l’error es deliberat o no és deliberat.  


L’expressió fake news, s’emmarca concretament en aquest context de distribució de notícies  a 
través de les xarxes socials i com es viralitzen aquestes notícies falses o tractades d’una manera 
superficial i és informació que no és rigorosa del tot, ja sigui de manera deliberada o no.  


- És una tècnica de desprestigi entre els partits polítics per desbancar el contrincant? 
Per la meva experiència, no. Almenys el fet de publicar notícies falses per perjudicar l’adversari 
polític, crec que va en contra de tota ètica professional i no es dona. El que passa, almenys aquí 
en el context català o espanyol, es que hi ha maneres de fer-ho per les clavegueres. I aquest és el 
problema.  


Pots utilitzar un mitja per intoxicar-lo amb una informació falsa. Pots crear uns trols a Twitter que 
difonguin noticies d’una web que s’ha creat algú proper a tu. Això sí. Això ho hem vist, en temes 
de clavegueres de l’estat. Segons quines informacions sí que s’acosten al que serien les fake 
news i jo crec que el tema Trump és una altra història, que potser sí que hi ha proves evidents de 
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que s’han intentat crear una sèrie de corrents d’opinió utilitzant bàsicament Facebook i utilitzant 
una sèrie de notícies. 


Però aquí les tècniques són diferents. Però és veritat que hi ha notícies, bé és veritat que també 
és un context de frontissa. Gairebé de periodisme de trinxera molts cops i que s’utilitza un bàndol 
i un altre, parlant del procés bàsicament, especialment el poder de l’estat ha utilitzat mitjans afins 
seus per intentar que li quadrès tot una sèrie de tipus penals, rebel·lió, sedició, que els hi 
interessava per poder posar gent a la presó. 


Llavors sí que hi ha una connexió directe, jo ja no diria fake news. Jo ja diria una estratègia 
utilitzada deliberadament dels poders de l’estat, en els quals també hi ha mitjans de comunicació, 
per intentar frenar el procès català sense importar els mitjans.


El fi era aturar el procés català i els mitjans els que fossin. Si tu analitzes les fotos que publica un 
diari com El País a l’edició impresa o a la digital del 20 de setembre, totes són dels cotxes de la 
Guàrdia Civil, no hi haurà cap pla general on es vegi gent cantant tranquil·lament en una 
concentració pacífica al mig del carrer. Aquestes fotos no es publiquen, es publiquen fotos que 
avalen el que després seria la persecució de la fiscalia dient que és un delicte de sedició. 


- La política sempre ha intentat desprestigiar el contrincant, ha afavorit la proliferació de 
les Fake News en aquest cas?  

Sí, dins d’una guerra política d’un tema de complexitat i que posava en perill. L’estat s’ha saltat 
les seves pròpies normes a tots els nivells. Ha utilitzat també mitjans de comunicació, en molts 
casos en una situació econòmica delicada pel tema de la crisi i per la caiguda de ventes i els ha 
utilitzat.


S’han alineat tots sobre uns mateixos interessos que són aturar el procés català com sigui. Jo ja 
no diria fake news o no, al final és informació manipulada i controlada per l’estat, i en converses 
privades amb periodistes de Barcelona de El País o de El Mundo, et reconeixeran que els titulars 
es posen des de Madrid molts cops. 


I la informació està conduïda pel que s’ha vist que després quadrés amb un cert relat que s’ha 
volgut donar judicial per després poder engegar una persecució via la fiscalia i via el procés 
instructor que s’està fent primer a l’Audiència Nacional i ara al Tribunal Suprem. 


- Ajuden a guanyar eleccions/determinar el sentit de vot del ciutadà?  
Fake news com a tal sí que n’han existit però el que té més impacte és intentar colar aquest relat 
a través dels mitjans amb més prestigis com les capçaleres de Madrid, com El País i El Mundo. 
Però sí que hi ha digitals que han escampat mentides, el que podríem dir fake news, digitals més 
petits. I després webs falses que publiquen certes notícies. 


Però s’ha de dir que això hi hagut des dels dos bàndols. Perquè podem llegir una notícia recent, 
que molts cops s’escampen a través de missatges de WhatsApp que es fan virals. Per exemple, 
la Lídia Heredia es va fer una lesió a la cama i ha desaparegut de la pantalla durant moltes 
setmanes. El temps que va estar fora de la pantalla es va escampar, que ella mateixa ho va haver 
de desmentir, un rumor que era perquè havia entrevistat el Xavier Garcia Albiol. 


“Lídia Heredia desmenteix que l'hagin apartat d''Els matins' a causa del 155” “Lídia Heredia no 
està "castigada". La directora i presentadora d''Els matins', que no va tornar al programa després 
de les vacances de Nadal, s'està recuperant d'una lesió que es va fer a la cama esquerra a causa 
d'un accident d'esquí que va patir a finals de desembre. 
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La periodista i la seva fisioterapeuta han aclarit la situació avui en directe a 'Els matins' durant 
una tertúlia sobre 'fake news', per sortir al pas del rumor que s'havia anat escampant durant els 
últims dies a les xarxes socials i que assegurava que, a través de l'aplicació de l'article 155 de la 
Constitució, se l'havia "castigat" amb dos anys sense sortir per pantalla després de les 
entrevistes que va fer als candidats del PP i de Ciutadans, Xavier García Albiol i Inés Arrimadas, 
abans de les eleccions del 21 de desembre”


Això és una mentida escampada directament, ja no des d’un mitjà de comunicació, sinó utilitzant 
WhatsApp, però al final la categoria fake news però el que estàn escrivint és un fenòmen 
generalitzat a través de la distribució de notícies a través de les xarxes socials. 


A través de Facebook, o a través de canals privats fins i tot com són els grups de WhatsApp. En 
els quals com que hi ha tanta successió d’informació a través del timeline, a Facebook 
generalment està enllaçat però a WhatsApp és un text enganxat i no veus la font original. 


Però aquesta manera de consumir les notícies d’una manera millennial, que hi ha molts impactes 
que tu vas baixant l’escroll i tu vas llegint i llegint, jo crec que no tenim prou educació digital o 
cultura digital, hi ha estudis que ho certifiquen per saber destriar el pà de la gralla per tenir una 
visió crítica. I hi ha part de ciutadania que no és capaç de mirar d’on ve la font, si és un diari 
reconegut o no, o és un blog… O la data, perquè a vegades són notícies antigues i es 
comparteixen en aquell moment i sembla que siguin una informació actual i no ho són. 


Forma part del fenòmen actual de com es distribueix la informació en aquest món de la 
immediatesa digital. 


- Les xarxes socials han tingut un paper important? 
Sí, bàsic. Perquè ara els continguts es poden propagar perquè els ciutadans s’han convertit en 
mitjans de comunicació perquè poden emetre continguts o compartir-los i distribuir-los.  


Abans hi havia un sol emissor que arribava a molts oients o lectors, a molta audiència i ara 
cadascú és emissor i receptor alhora, perquè si tens un compte de Twitter tu també ets emissor i 
això, evidentment, ha multiplicat en progressió geomètrica el nombre d’impactes i de missatges 
que surten i hi ha un descontrol.


Si els ciutadans no som crítics i no sabem desxifrar els inputs que rebem això es font de que ens 
colin notícies falses. Les notícies falses les hem tingut sempre però ara la tecnologia, internet, 
xarxes socials, el que fan és que això es propagui a una velocitat immensa. 


El fet que hi hagi tant soroll mediàtic encara fa que els ciutadans puguin ser víctimes d’aquestes 
informacions perquè tenen menys temps per contrastar-ho. I per tant això ho ha accelerat tot. I és 
el que li diem el terme fake news. Entre la mala intenció, la poca honestedat o el poc rigor del 
periodisme que sempre hi ha sigut amb la velocitat de propagació i el fet que el propi ciutadà 
pugui compartir informacions, i per tant que ho accelera tot més i ho multiplica en nombre 
d’impactes. 


- El problema de les Fake News el tenen més els ciutadans o els mitjans també se’n 
ressenten? 

Els mitjans han de ser professionals i han de saber treballar amb el nou entorn, el nou ecosistema 
digital que fa que tot sigui més ràpid però has de ser ràpid si així ho considera el model de cada 
mitjà de comunicació i tens una estratègia digital lligada això. Però tu sobretot has de ser rigorós 
per tant no pots treure notícies que no tens verificades. I això jo crec que és una qüestió pendent. 
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Als grans diaris anglosaxons, no van tant ràpid. Van més lents. Perquè tenen uns protocols de 
comprovació més elevats. L’altre cosa d’on venen les fake news americanes però el New York 
Times hi ha poques notícies que no estiguin contrastades. Segurament també hi ha errors com a 
tot arreu però aquí n’hi ha molts més perquè tenim més pressa. 


Cada cop que hi ha eleccions americanes, els mitjans espanyols donem els resultats més ràpids 
que els americans. Perquè allà s’esperen que estigui contrastada i que la dada sigui oficial i aquí 
com ja surt quelcom, ens posem molt nerviosos a les redaccions, hi ha com una crisi d’ansietat 
dels caps que va baixant de dalt cap abaix i quan ja veus a Twitter que algú diu quelcom, tu 
també ho has de dir, abans de que es verifiqui. I aquí matem molta més gent abans que a altres 
llocs. Perquè algú diu que mort algú ja ho has de publicar abans de verificar-ho, per tant s’ha 
d’anar en compte. 


I potser un diari americà més de bloc diu que mort algú i aquí ja ens en fem resò i els diaris 
americans de primera línia, els prestigiosos, no ho treuen, esperen. Per tant jo crec que aquí hi ha 
un debat pendent a nivell de col·legi de periodistes, a nivell de professió de fer aquest canvi 
cultural de saber assegurar-nos de publicar notícies. 


L’altre cosa és el tipus de fake news que venen per interessos del poder. Això és un dossier que 
et passen que tu publiques, que tu creus que ho has de publicar perquè t’ho ha passat una font, 
que suposadament ve de l’estat o d’on sigui i hi ha uns interessos per publicar-ho. Això també és 
dubtòs perquè també has de contrastar aquest dossier que t’arriba i aquí pots fer molt de mal. I 
això també s’està donant. 


Que els distribuïdors puguin ser els propis partits potser també passa, segurament també passa, 
cadascú té les seves línies vermelles. El que sí que hi ha és un fenòmen que sí que es produeix, i 
els partits també hi tenen a veure són els trols de Twitter. 


Gent teledirigida, o directament, comptes falsos que s’ocupen de fer aquesta guerra a través de 
Twitter i de posar missatges en contra d’algú o a favor d’algú altre. Perquè sembli que hi ha més 
suport o més gent en contra. 


I això ja la tecnologia ja permet tenir un exèrcit de comptes falsos de bots que tuitegen a favor o 
en contra d’uns altres. I això també és una tècnica “xunga”, que no és fake news perquè al final 
no estàs donant cap notícia sinó que són opinions però que també ajuda a alimentar el sentiment 
d’intentar crear un mon fictici paral·lel al que és de debò, a allò que hi ha al mon real. 


- Un company seu diu que els periodistes fan “mentirijillas” i que adapten la realitat als 
seus interessos periodístics. Està d’acord? 

Sí, sí. Hi ha interessos de colar coses i es passen però aquí els culpables són tots dos el polític o 
cap de no se què que fa circular un bulo o una cosa mig veritat a un periodista i el periodista que 
ho publica sense contrastar-ho. 


Una cosa que estic aprenent fent de cap de premsa és, clar tu quan treballes com a periodista en 
un mitjà no saps com els teus companys si són bons o dolents de la competència. I ara estic 
veient clarament que truquen 20 cops per contrastar les coses, o et diuen: “ei que això no em 
quadra” i els que passen de tot. I l’únic que volen és publicar amb títols que els hi donin retuits a 
Twitter i no se què. I es veu molt la diferència. Jo sé perfectament dels periodistes que segueixen 
esquerra els que són bons i els que són mediocres. No tots els periodistes són iguals. 
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Per això vull dir que és veritat que les mentirijilles s’escampen des del poder sovint per fer mal a 
l’adversari perquè és una desgràcia però és així, és la condició humana però també el 
professional no hauria de difondre aquestes coses si no les té contrastades.


- Facebook, Google, Twitter… Haurien de supervisar la difusió de notícies falses? 
Jo crec que Zuckerberg té mala consciencia perquè el poder que té Facebook és enorme. Ha 
posat algunes eines i jo crec que haurien d’ajudar, però hem de seguir avançant. Perquè 
Facebook s’ha convertit en el diari, diguéssim, digital d’una part molt gran de la població. I el 
tema de les bombolles de filtres, que defineix molt bé el mon en que vivim ara. 


El que vol Zuckerberg és que tu passis el màxim de minuts a casa seva, per tant et dona el que tu 
vols. Ja no està la fake news, que també, sinó que ens està la tecnologia la manera com accedim 
a les notícies, via aquestes xarxes socials amb algoritmes, ens estan reduint el nostra camp de 
visió. 


En el sentit que si jo soc independentista i dels meus mil amics a Facebook, 800 són indepes i 
200 no, com que els meus amics indepes compartiran notícies indepes i jo faré like com un boig 
a les notícies indepes, l’algoritme de Zuckerberg, m’anirà posant notícies d’indepes. Per tant jo 
viuré en una caverna en un mon menys plural del que hauria estat fa vint anys només llegint diaris 
on llegiria les informacions que m’han seleccionat, evidentment em podria comprar un diari que 
s’acostés més a la meva ideologia però sempre seria més equilibrat i la tria periodística que fan  
els professionals, la jerarquia de notícies, està feta per quelcom i aquesta feina que han fet 
principalment els periodistes a Facebook desapareix. 


I si el fa un algoritme et posarà el que t’agrada. És com si jo vaig a comprar un diari i només em 
posés notícies que a mi em molessin molt. L’Sport només dona notícies del Barça i alguna, 
alguna de l’Espanyol però és un diari esportiu que ningú es pren en serio els diaris esportius. Però 
si jo comprés un diari i només em posés notícies d’Esquerra Republicana i cap de la resta, doncs 
no tindria gaire sentit. 


Seria molt poc professional, llavors Facebook el que fa és això, té aquestes bombolles reals de 
seguretat perquè és un negoci, i el senyor Facebook vol que et quedis allà i et va ensenyant 
coses que t’agradin, des del punt de vista dels indepes, qui diu indepes diu qualsevol altre cosa.   
I això sí que és una alerta molt gran. 


Jo trobo més perillós el que fan els algoritmes en aquest sentit que no tant difondre notícies 
falses que si que ho està treballant molt el Zuckerberg intentant donar autoritat als mitjans, una 
mica com fa Google que no compten igual a l’hora del posicionament, doncs una web que té 
molta referència d’alguna que en té poca per tant li dona més autoritat una notícia compartida del 
The New York Times i es demostrada molts cops més que una d’un digital cutre que no coneix. 


A banda que ha posat mitjans també perquè tu puguis anar denunciant i anar detectant aquestes 
notícies falses. Però les bombolles de filtres és un tema que no està resolt. I això ens fa menys 
plurals i fa que anem veient cada cop més coses del nostre mon i menys coses dels altres mons i 
ens fa menys plurals. 
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Marc Argemí - doctor en Periodisme i autor de El sentit del rumor 
- Què són les Fake News?  
Són mentides creades sota l’aparença de notícia, amb aspiració de desinformar a l’audiència. No 
es tracta d’un fenomen nou: és nova la seva capacitat d’arribar a audiències massives i de 
competir amb el periodisme professionalitzat.


- Determinen el sentit de vot del ciutadà?  
La influència no arriba a l’extrem de la determinació del sentit del vot. Això últim és fruit d’una 
decisió que depèn de molts altres factors, alguns dels quals més importants que les notícies que 
s’han consumit. En qualsevol cas, però, poden influir sobre la idea de realitat i sobre l’estat 
d’ànim en el qual prenem la decisió de vot.


- Existeixen les notícies falses a la política catalana? 
Les notícies falses són un fenomen internacional que afecta a molts àmbits i també a la política 
catalana.


- En tens exemples? 
Cada dia n’hi ha.


- Quin paper hi ha tingut internet amb les FN? 
Al meu entendre, internet és precisament el que fa possible el fenomen. 


- És un fenòmen nou? 
Penso que queda respost abans.


- Facebook, Google, Twitter… Tots estan intentant combatre les FN, se’n sortiran? 
Beneficiaran la difusió d’aquestes mentides? Perquè als EUA va haver de deixar de 
marcar les notícies sospitoses de ser falses perquè això incrementava la quantitat de 
clics. Ara es limita a adjuntar-hi notícies relacionades de mitjans que considera fiables.  

Això caldrà veure-ho. La complexitat de les mesures anti-fake news en xarxes socials és molt 
alta: són entorns pensats per retenir l’usuari tant de temps com sigui possible, més que per 
informar-lo bé. En aquest sentit, cap mesura serà suficient si els usuaris no guanyen en capacitat 
crítica a l’hora de consumir informació. Però ningú no ens protegeix del propagandista que 
portem dins (( fa uns dies em van preguntar sobre això i vaig fer aquest article, que et pot servir: 
https://www.viaempresa.cat/opinio/facebook-fake-ets-tu_53876_102.html ))


- Els responsables qui són? Els ciutadans? Els creadors d’aquestes notícies, que són joves 
de Macedònia intentant guanyar diners? Les XXSS? 

La responsabilitat del fenomen és principalment dels seus creadors; en segon lloc, dels 
algoritmes que orienten l’experiència dels usuaris a les xarxes socials i el model de negoci que 
tenen; per últim, en els usuaris que hi fan clic.


- Els periodistes se’n veuen afectats? Durant la història s’han publicat molts rumors que 
no eren certs.  

La feina dels periodistes, ara, és principalment ser verificadors: destriar el gra de la palla. Molts 
periodistes alimenten el fenomen quan donen credibilitat a rumors falsos i els incorporen a les 
notícies.
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- Parles d’uns principis bàsics. Quins són aquests principis bàsics per combatre les fake 
news? Com ciutadans? 

- Fes dieta informativa: no cal que t’atipis d’informació tothora. La xarxa és un enorme self-
service sense horaris on sempre hi ha teca per endrapar. Igual que tens horari per l’aliment físic, 
posa’l per l’aliment informatiu. Tindràs més afinat el sentit del gust.


- Mira la composició: tota notícia conté una descripció i una interpretació. En la descripció és 
esperable la realitat (els fets i les dades han de ser certs i complets) i en la interpretació és 
esperable el rigor (raonable a la llum d’aquests fets).


- No beguis de qualsevol font: Recorda-la sempre, la font de la informació d’on consumeixes, 
perquè si t’enganya una vegada, no ho pugui fer una segona.


- I com a periodista? 
S’hi adapten bastant, els principis. A més, com a periodista és important, en primer lloc, 
incorporar i millorar constantment metodologies de verificació de les fonts i de les dades que 
s’usen per fer notícies, i, en segon lloc, tenir la capacitat de reconèixer els errors i corregir-los 
ràpidament per minimitzar el dany.


Marc Amorós - Periodista i autor de Fake News: La verdad de las 
noticias falsas 
- Què són les Fake News? Són tuits? Són informacions interessades? Mentides?…  
Les Fake News són informacions falses amb aparença de notícia que es difonen amb l’objectiu 
de propagar un engany o una desinformació deliberada per aconseguir un benefici econòmic o 
ideològic. 


- Determinen el sentit de vot del ciutadà?  
És un fenomen que s’està estudiant. Als Estats Units, per exemple, estan documentant com la 
ingerència de notícies falses provinents de Rússia va poder influir en el resultat de les últimes 
eleccions. El que està clar és que les fake news busquen incidir en el pensament de la gent i 
tenen la intenció de mobilitzar o desmobilitzar ciutadans en una direcció o en la contrària. I en 
aquesta línia, hi ha una qüestió clau: per què ens creiem les notícies falses i per què les 
compartim.  


- Existeixen les notícies falses a la política catalana? 
Les notícies falses existeixen sobretot en societats polaritzades. Com més enfrontada estigui una 
comunitat entorn d’una idea, d’una política o d’una decisió, més corren fake news en una i altra 
direcció. En la política i en la societat catalana actual la proliferació de notícies falses és cada dia 
més notòria.


- En tens algun exemple? 
N’hi ha molts. Una de molt recent afirmava que en l’actuació espanyola a Eurovisió, l’Alfred, el 
seu cantant, havia posat un llaç groc al micròfon. Durant l’1-O van circular notícies falses que 
informaven d’un enfrontament entre polícies nacionals i bombers, fotografies de suposats ferits 
que no pertanyien ni a Catalunya ni al moment i fins i tot una que afirmava que la Polícia Nacional 
havia deixat un nen paralític en una càrrega policial. També hi hagut notícies falses que afirmaven 
d’un acte en una escola on nens feien un llaç groc en recolzament dels presos polítics, d’altres 
que asseguraven que el castell de Carcassone s’havia embolcallat de groc per la mateixa raó. 
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Han circulat fake news on s’assegurava que les empreses que han marxat de Catalunya estaran 
exemptes de pagar impostos durant els propers dos anys; una altra on s’afirmava que el Govern 
d’Estònia ha donat suport a la independència de Catalunya; i una tercera que deia que Escòcia 
rebutjava donar suport a la independència de Catalunya. I també ens hem trobat amb casos on 
moltes notícies falses són alimentades i difoses per dirigents polítics. 


- Quin paper hi ha tingut internet amb les FN? 
Les xarxes socials són la gran novetat del fenònem actual de les fake news. Les notícies falses 
han existit sempre, el que ara és nou són els seus canals de distribució. I aquest són internet i les 
xarxes socials. Tinguem present que internet no premia la bona informació sinó que estimula i 
incentiva el trànsit, la circulació, la quantitat de clics i visites. Per això, les notícies falses com que 
són impactants, llamineres i emocionants es difonen amb tanta rapidesa i tenen tant d’èxit a 
internet. Actualment, una notícia falsa es difon un 70% que una notícia veritable. 


- És un fenomen nou? 
Les fake news estan de moda, però no són una moda. De fet, les fake news han existit des que 
tenim ús de la paraula. El que ara és nou són els seus canals de distribució, que són 
hiperimmediats. El cert és que en l’últim any el terme fake news ha incrementat el seu ús un 
365%. En part, gràcies a Donald Trump. 


- Facebook, Google, Twitter… Tots estan intentant combatre les FN, se’n sortiran? 
Beneficiaran la difusió d’aquestes mentides? Perquè als EUA va haver de deixar de 
marcar les notícies sospitoses de ser falses perquè això incrementava la quantitat de 
clics. Ara es limita a adjuntar-hi notícies relacionades de mitjans que considera fiables.  

S’ha vist com marcar les notícies sospitoses lluny de reduir-ne la seva viralització l’ha 
incrementat. Això demostra que per reduir la difusió de les notícies falses és quasi millor el silenci 
que l’etiquetatge o advertiment. Està demostrat també que el desmentit d’una notícia falsa 
tampoc és efectiu. El que passa, però, és que les xarxes socials viuen de la seva capacitat de 
generar trànsit a les seves plataformes. I ara mateix les notícies falses actuen de motor d’aquest 
trànsit i parar-lo és molt difícil. Facebook, Google, Twitter sempre diran que lluitaran contra aquest 
fenònem, però fins que no estableixen filtres d’entrada als seus anunciants o als qui poden 
difondre informació serà molt complicat atacar les notícies falses. A més, fins que la difusió de 
fake news sigui una pràctica impune i ben remunerada serà quasi bé impossible. Apostaria per 
establir filtres clars per garantir l’accés a les plataformes, per desincentivar les notícies falses 
(totes i sense excepció) i per perseguir d’alguna manera els qui difonen fake news a les xarxes 
socials. 


- Quin efecte tenen aquestes mentides? 
Les fake news són notícies falses però les seves conseqüències són reals. Als Estats Units fins i 
tot hi ha una persona (Edgar Welch) que compleix 4 anys de presó per creure’s una notícia falsa. 
L’impacte que generen les fake news en la societat tenen efectes que encara estan per descobrir. 
Un d’ells és la capacitat de les notícies falses per alterar el passat i el present i per fer que en el 
futur quan recordem aquests moments ho fem en funció de la informació que ens estem creient 
ara. I si aquesta informació és falsa, doncs la nostra explicació de la història també ho serà. S’ha 
estudiat com dins d’un grup social que comparteix les mateixes informacions en el futur es 
produeix una convergència de la memòria. És a dir que tots els seus integrants acaben pensant el 
mateix del que està passant en funció de les notícies que comparteixen. I aquestes poden ser de 
veritat o de mentida. 
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- Qui són els responsables? Els ciutadans? Els creadors d’aquestes notícies, que són joves 
de Macedònia intentant guanyar diners? Les xarxes socials? 

Els responsables de les fake news som nosaltres. Només nosaltres som capaços crear-les, de 
difondre-les, de rebre-les, de creure’ns-les i de compartir-les i viralitzar-les. Sense nosaltres les 
fake news no tindrien cap mena de sentit i d’impacte. 


- Els periodistes se’n veuen afectats?  
Els periodistes es veuen afectats primordialment perquè veuen com augmenta sense parar la 
desconfiança dels ciutadans en la seva feina. I això afecta l’ofici, la professió i la imatge dels 
periodistes. Quan una societat no confia en els periodistes ni en els mitjans de comunicació, 
passa que els ciutadans a l’hora d’informar-se només buscar informació que confirmi la seva 
opinió. D’això se’n diu el biaix de confirmació, i és un modus operandi natural del nostre cervell. 
Quan això passa, els ciutadans només busquen aquesta informació i com els hi dóna sempre la 
raó deixa d’importar-nos tant si és o no veritat. 


- Comparteixen fake news els mitjans de comunicació? 
Malauradament sí. El periodisme veu com està canviant el seu paradigma imperant i com han 
deixat de ser els principals emissors d’informació. Ara a les xarxes socials tothom pot ser un mitjà 
de comunicació en si mateix. Això fa que el periodisme busqui destacar dins de la inundació 
informativa que patim i que busqui generar trànsit dins dels seus webs. Això està fent que 
s’incorporin al circuit informatiu notícies que abans es descartaven per falta de rigor, de contrast 
o de fiabilitat. I això lògicament fa que els mitjans de comunicació siguin també vulnerables a les 
fake news. 


- I els polítics? 
També. No només les comparteixen sinó que moltes vegades són ells mateixos els creadors de la 
notícia falsa. Hi ha diferents exemples, a la política catalana hem vist com el Rufian i el Girauta 
han tuitejat notícies que després s’han vist que són falses. 


Hi ha polítics que fan aquestes coses, el Girauta per exemple, va tuitejar la notícia que deia que hi 
havia uns nanos d’una escola catalana que feien un llaç groc per la llibertat dels presos polítics i 
aquell tuit la fotografia era d’una escola de Saragossa, on els alumnes feien un llaç groc per lluitar 
contra el càncer infantil, crec recordar o el de mama, no recordo quin tipus de càncer era. 


El Rufiàn per exemple, aquesta última setmana ha tuitejat una cosa sobre una suposada reunió, 
una assemblea del 155 a Barcelona amb una fotografia, que era un dinar del Godó, que s’havia 
organitzat en el marc del Torneig de Tennis. Líders polítics que s’enganxen a fake news que li 
convenen políticament o ideològicament i les difonen. 


- Què et va portar a escriure el llibre sobre FN? 
Veia que era un fenòmen potent sobre el qui ningú no havia escrit cap reflexió al respecte. Vaig 
pensar que era una bona oportunitat. A més em va trencar veure com un dels diaris de referència 
espanyols com EL PAÍS havia sigut víctima d’una fake new que l’havia obligat a retirar dels 
quioscos la seva primera edició a cuita corrents. 


- Serà un llibre que s’acabarà fent servir a les classes de periodisme del futur? 
No ho sé. Però tant de bo. És un llibre escrit amb la voluntat de reflexionar i d’explicar-nos com a 
periodistes i com a consumidors d’informació per què existeixen i com ens afecten les fake news. 
I tant de bo que s’utilitzi a les classes de periodisme no només del futur, sinó també del present. 
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- Com evolucionarà el concepte i tot el comporten les FN? 
La lluita està servida. Crec que socialment estem prenent bona consciència del fenomen i també 
estem veient com les xarxes socials i fins i tot governs es veuen en la necessitat d’actuar contra 
les fake news. Veurem com d’efectiva és aquesta lluita i com responen com a consumidors 
d’informació a aquesta allau d’informació falsa.


- T’agradaria afegir alguna cosa més? 
Les fake news funcionen en tant que ens donen la raó. Aquesta és la clau. Sempre que una 
notícia que ens arriba corrobora una opinió que ja tenim o ens provoca una emoció molt forta, 
passa que apostem per creure’ns-la i ja no ens importa tant saber si és veritat o mentida. I un cop 
hem decidit que és veritat, immediatament la compartim perquè volem veure que els demés 
també pensen com nosaltres. Això farà que cada cop més ens costi canviar d’opinió i ens farà 
una societat cada cop més dividida i impermeable. 


Xabier Fole - Periodista i era fact-checker al diari The New York Times 
- Què són les Fake News? Són un fenomen recent? Quin paper ha tingut internet? 
Las fake news se presentan como “noticias” en la prensa (y ahora en las redes sociales), la 
mayoría de las veces con la intención de desinformar. Es decir, que se tienden a “fabricar” de 
manera deliberada, en ocasiones para perjudicar a determinados personajes o beneficiar a otros, 
así como promover causas, ideologías o proyectos políticos y empresariales.  Y han existido 
desde que existen los medios de comunicación. Durante la tumultuosa campaña presidencial 
estadounidense de 1800, por ejemplo, que protagonizaron Thomas Jefferson y John Adams, los 
periódicos partidistas extendieron rumores falsos sobre los candidatos. Se decía que Adams 
quería ser Rey o que con Jefferson se legalizaría el crimen. También ocurrió durante la guerra 
Hispano-estadounidense (Spanish-American War), cuando los periódicos de los magnates 
William Randolph Hearst, con su New York Journal, y de Joseph Pulitzer, con su New York World, 
competían por los lectores. Se dice que ahí nació el “periodismo amarillista”. O por lo menos 
término viene de ese periodo. La influencia que ejerció el New York Journal en la intervención de 
Estados Unidos en Cuba fue ciertamente notable, publicando informaciones sin contrastar, con 
titulares sensacionalistas, que impactaron sobremanera en la opinión pública. Con Trump, el 
Brexit y el proceso catalán, las Fake News han adquirido una nueva dimensión, o han vuelto, por 
así decirlo, a popularizarse, debido a lo difícil que resulta hallar no solo el origen de las noticias, 
pues eso también ocurre con la prensa clásica, sino el canal por el cual esos rumores son 
expandidos. De ahí su peligro o su capacidad desestabilizadora. Al periódico o cadena que 
publica fake news se le puede identificar (dueños, corporaciones, financiación, etc.) Cuando el 
proceso se realiza digitalmente, a través de algoritmos, invadiendo cuentas de Facebook o 
Twitter, uno ni siquiera sabe quién o quiénes están detrás de la operación. Y esto es ciertamente 
problemático. Con estas estrategias se introduce una técnica nueva, que consiste en “leer la 
mente de los votantes”. Es decir, averiguar sus gustos (le apasionan las armas, etc.), sus 
sensibilidades ideológicas (por qué partido o candidatos muestra preferencias) o sus prejuicios 
(racistas, misóginos, etc.), y, una vez confirmados, los convierten en objetivos de la campaña. 
Tenemos el ejemplo de Cambridge Analytica y la campaña de Trump en los llamados swing 
states.


Aunque ahora, gracias precisamente a investigaciones de periodistas y a la labor de algunas 
agencias gubernamentales, vamos identificando a los responsables, resulta mucho más complejo 
que hace unos años. 
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- ¿Determinan el voto del ciudadano?  
A mi juicio, bastante. Teniendo en cuenta que una mayoría de personas se informan a través de 
esas plataformas, colocar esos mensajes permanentemente en las cuentas personales de los 
ciudadanos tiene unos efectos nada desdeñables. No se puede medir la influencia exacta, claro, 
pero es de sentido común que la información, o este caso la desinformación, especialmente en la 
era digital/audiovisual, es clave en la formación de la opinión pública. Si la información se 
manipula con facilidad, más fácil será manipular a la opinión pública. Esto coincide además con 
la desacreditación de la prensa en su conjunto. La pérdida de prestigio. La desconfianza del 
ciudadano hacia los medios que “sirven otros intereses” que nada tienen que ver con el servicio 
público o con el contrapoder. De esto también son en parte responsables los propios medios, sin 
duda. Pero cuestionar a la prensa es cuestionar la democracia. Sin una prensa libre y 
mínimamente fiable, no hay democracia. Es así de sencillo. Internet en esto también ha jugado un 
papel importante, generando una auténtica revolución industrial, sin desenlace aparente, que 
además ha proyectado esta idea de que la información es gratis. La gente no quiere pagar por la 
información. Pero ese regalo, por supuesto, tiene unas consecuencias. Y es que al no haber 
detrás un grupo de trabajadores (pagados) contrastando fuentes e investigando, lo que se recibe 
es un producto de mala calidad. Hacer periodismo lleva tiempo y para ejercerlo se necesitan 
recursos. 


- ¿Qué es el fact checker?  
Esto es buen ejemplo de lo que son esos recursos. El fact-checker se encarga de verificar los 
datos de una noticias, reportajes o columnas antes de ser publicados. Es un método de revisión. 
El autor de la noticia investiga sobre un asunto y escribe la historia. Un fact-checker hace, por así 
decirlo, la investigación de la investigación. Inserta una mirada nueva, quizás más fría o aséptica, 
pues el fact-checker no se ha involucrado en ese primer proceso periodístico. Esto evita que se 
cometan errores en los que incluso el propio autor o autora de la información no había caído por 
una cuestión de atención, o porque no revisó bien el material, o porque no contrastó lo suficiente. 
De ahí sale un producto mucho más fiable. Puede que existan errores todavía, claro, pero al 
menos se reducen las probabilidades.  


- ¿Ha tenido alguna relación este nuevo rol periodístico con la proliferación de las fake 
news? 

En realidad, no es un rol periodístico tan nuevo. En muchos periódicos de Estados Unidos y de 
otros países europeos los fact-checker han ejercido una labor importante. Algunas instituciones 
como el New Yorker se han caracterizado por hacer de esta función su identidad. Quizás ahora, 
como consecuencia precisamente de las fake news y del nuevo populismo, sí existe una surte de 
popularización de la figura del fact-checker. Hasta el punto de que existen medios como 
PolitiFact dedicados exclusivamente a verificar los datos que los políticos insertan en sus 
discursos. Aquí también se puede percibir un cambio de enfoque interesante. Pues estos ejercen 
como fact-checkers de los protagonistas de la información no de los que la escriben o publican. 


- ¿A quienes afectan más las fake news? ¿A los ciudadanos? ¿A los medios? ¿A los 
políticos/empresas? 

Como decíamos antes, a la ciudadanía en su conjunto. Quizás la población con menos formación 
educativa, o con menos recursos económicos para obtener información de calidad, es más 
vulnerable ante estas operaciones. Pero, al final, las consecuencias de esa normalización de las 
noticias falsas afectan a todas las instituciones.    


Las grandes redes sociales están implementando nuevos cambios en los algoritmos para evitar la 
proliferación de las fake news. Avisar de que son fake news, ¿no aumentará el tránsito hacia esa 
publicación?
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Desconozco si eso podría evitar la proliferación de fake news. Lo que me parece indudable es 
que compañías como Facebook ya no son solo redes sociales sino empresas cuyo valor y poder 
se basa en el cúmulo de información. Por lo tanto, al igual que los medios, tienen su 
responsabilidad en términos de gestión de contenidos. Recuerdo que una vez escuché contar a 
un reportero del Times (especializado en tecnología digital y guerra cibernética) cómo Facebook 
estaba comenzado a tener lo que comúnmente se conoce como reuniones editoriales, al igual 
que los periódicos, para decidir qué pueden permitir publicar y qué no. 


- Volviendo al fact checker, ¿cuánto tiempo se puede estar trabajando para comprobar una 
noticia, que el periodista ya debería haber comprobado? 

Depende de la naturaleza del reportaje y su extensión. A veces se tarda más debido a que lo que 
se va a publicar contiene material sensible que puede afectar gravemente a determinadas 
personas mencionas en el reportaje. Incluso poner en peligro vidas si se trata de información 
relacionada con seguridad nacional. O perjudicar empresas u otros proyectos. Yo trabajé con la 
sección Syndicate en el Times y trabajábamos con las columnas de opinión. En este caso se 
tarda menos debido a la extensión breve de los artículos. Pero aun así pasábamos muchas horas 
verificando los datos. A veces son cosas insignificantes, como una fecha o un nombre, o un dato, 
pero pueden transformar el sentido del argumento. Sugerir algo que no es veraz. De eso también 
salen beneficiados los colaboradores, insisto, porque en ocasiones se tratan de despistes, de 
erratas, o de confusiones que no fueron revisadas. 


- ¿Qué técnicas se usan? 
Ir a las fuentes primarias y secundarias, a los documentos oficiales, repasar la información 
publicada por medios fiables al respecto. Ir dato a dato comprobando que es correcto, 
aportando, como mínimo, dos fuentes primarias. Hacer llamadas si es necesario. A las 
instituciones, a las personas, a las fuentes que se utilizaron en el artículo. Si no existen 
documentos que prueben las afirmaciones, dejar claro que es así, que esos datos son difíciles de 
verificar o poco sólidos. Y luego elaborar un informe con todo explicándolo. 


- El fact checking, ¿nos salvará de las fake news? 
No sé si salvar, pero ayudará mucho seguro, sobre todo, a legitimar a la prensa. A que la 
ciudadanía recupere su confianza en ella. Y esto haría asimismo que la gente pudiera distinguir 
mejor entre información contrastada y fake news. No sé si evitaría su proliferación, la cual parece 
en cierto modo inevitable debido a lo difícil que resulta controlar (y legislar sobre) internet, pero 
ayudaría a que la gente identificara las noticias falsas con más facilidad.  


- ¿Han llegado las fake news a la política catalana? 
Yo he seguido la política catalana con mucho interés, pero desde lejos, pues vivo en Estados 
Unidos desde hace ya unos años. Por lo tanto, no puedo emitir un juicio sobre la importancia que 
pudieron haber tenido las fake news en el proceso, mas allá de lo leído en los medios. Lo que sí 
se manifiesta como un ejemplo, a mi juicio, de lo que hablábamos, es la manera en que se siguió 
el referéndum del 1 de octubre en las redes sociales. Las fotos falsas y estéticamente atractivas, 
como una en la que salía un grupo de gente enfrentándose a la Guardia Civil mientras sujetaban 
una estelada incorporada posteriormente en el Photoshop, que parecían reales y que se 
extendieron con rapidez, así como los bulos, etc., son también parte de este nuevo fenómeno. 
Cualquier acontecimiento político de semejante trascendencia hoy en día es susceptible de ser 
objeto de manipulación informativa a través de las fake news. 
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