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Saül Gordillo, 40 anys 
Cap de continguts digitals d’El Periódico de Catalunya 
 

 
 

No estar a la xarxa és una opció a contemplar actualment per part dels mitjans de 

comunicació? 

Jo crec que no, crec que gairebé es una excentricitat. És respectable, i pot ser que 

algun mitjà no hi sigui, però no ser-hi és perdre’s una sèrie de coses que no té 

sentit perdre’s.  

Una altra cosa és que un mitjà hi sigui amb una estratègia de tenir una presència 

mínima sense aspirar a fer negoci a Internet o generar continguts. Però no ser-hi ni 

mínimament, per a que la gent et busqui de tant en tant o sàpiga quin telèfon, 

adreça o correu electrònic tens, es fa una mica estrany. L’afirmació de “no ser a 

Internet” em sembla avui tan trencadora... 

 

La gran majoria dels mitjans de comunicació han fet el salt digital. Tots ho han fet 

convençuts? Què és el que els pot haver tirat enrere a l’hora de fer aquest pas? 

Quins són els factors que finalment els han convençut per fer-lo? 

D’excuses per no fer el salt, ser-hi tard o ser-hi malament n’hi ha hagut moltes i 

encara n’hi ha. La idea que la web mata el paper, la idea que Internet no dóna 

diners, la idea que Internet no és fiable perquè tot són rumors o periodisme 

superficial, la idea que no hi ha prou publicitat, que la gent no paga per continguts 

a la xarxa... Tot això hi és, encara avui, però cada vegada més es va veient com 

Internet no només és el futur, sinó que és el present, que té algunes coses bones i 
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que se’n pot treure profit sense que això vulgui dir matar el suport tradicional i 

renunciar a les seves fonts d’ingressos. Però, d’excuses, tothom en troba. 

Sorprenentment, els periodistes, que som gent que hem d’estar molt en el món 

d’avui dia, molt sensibles als canvis i molt amb l’actualitat, som els primers que 

busquem excuses per no fer la feina i els deures d’adaptar-nos als nous temps. 

Però tu no ets pas un exemple de no adaptació. 

No, però parlo en general. Jo no sé què sóc, l’únic que sé és que he anat fent i 

experimentant. Sí que és cert que de vegades, a mesura que jo anava fent coses, 

em trobava amb la incomprensió dels propis companys de professió; de vegades 

m’he sentit sol. Molts companys meus, fa uns anys, quan jo escrivia un bloc ho 

criticaven, quan vaig començar a Twitter se’n reien, quan vaig entrar a Facebook 

també, perquè era cosa d’adolescents... Ara tots estan fent blocs, a Twitter, a 

Facebook i sis coses més. 

 

Quin dels tres sistemes d’adaptació a la xarxa és el que ha donat un millor resultat: 

mitjans digitals de pagament, gratuïts o mixtos? Cap on és la tendència? 

No hi ha una fórmula màgica, però si parlem de diaris, el que sí podem convenir és 

que hi ha la idea que la notícia d’última hora es pot donar gratuïtament perquè, si 

el lector no la té per tu, la tindrà per la competència perquè tots els mitjans en 

parlaran. Per tant, les notícies de domini públic les pot tenir tothom.  

En canvi, les apostes i els temes més propis de cada mitjà, l’opinió, els continguts 

més treballats de fons... sí que s’han de pagar. Per tant, amb tot el que no és 

rabiosa actualitat, sí que té sentit plantejar una forma de pagament. 

A El Periódico estem fent una mica això: la última hora la fem en obert, fem fins i tot  

opinió en obert, però tota la part de qualitat, reflexió, valor afegit i documents 

complementaris i aprofundits la fem amb fórmula de pagament. 

 

És possible finançar un diari digital gratuït a través únicament de la publicitat a 

Internet? Cal recórrer als ingressos que les edicions impreses produeixen?  

Abans sí que era possible mantenir un diari digital gratuït, perquè a part de la 

publicitat hi havia subvencions. Ara no n’hi ha. Són molt pocs els diaris digitals que 

només existeixen a Internet i viuen d’això. Algun de Madrid. Aquí són molt poquets i 

molt modestos. El que sí que hi ha són les webs de mitjans tradicionals, com és el 

nostre cas, el dels diaris de paper. 

Cada vegada més tenim més gent en termes absoluts que entra per la web i no pel 

paper, però en canvi els que entren pel paper ens paguen, són els que mantenen el 

negoci. Tenim ingressos. Els que entren per la web no paguen. Tenim publicitat, i la 

publicitat encara no compensa la caiguda dels ingressos del paper. Estem en 

aquest punt d’esperar que comenci a créixer la publicitat i la fórmula de pagament 

a la web per compensar aquesta caiguda que des de fa uns anys estem 

experimentant en el paper. És cert que la publicitat es va animant a la web i som 

optimistes: creiem que a mesura que anem guanyant visites podrem compensar la 

part proporcional de gent de la redacció que treballa per la web, tot i que no ho 

tenim separat. 
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“La alternativa digital [...] incide sobre algo más que la pervivencia de los formatos 

impresos, también sobre los contenidos y la función social de los medios. [...] Es 

difícil, aunque no imposible, imaginar un periodismo sin diarios impresos. No es tan 

difícil, en cambio, imaginar diarios sin el periodismo de calidad indispensable para 

la salud de una sociedad democrática” Defendiendo la verdad y la razón, Jaume 

Guillamet, El País 

Internet fa que es tendeixi al sensacionalisme i l’espectacle?  

No, perquè al quiosc, a la televisió i a la ràdio també et trobes programes 

sensacionalistes i d’espectacle. És a dir, en els suports tradicionals també hi ha 

productes sensacionalistes. 

Ara tenim una excusa fàcil, que és dir que Internet és això. Però perdoni, a la 

televisió, programes escombraria, a la ràdio, programes d’entreteniment, oferta de 

diaris i revistes que són subproductes... El que passa és que si parlem de diaris 

seriosos és una cosa i si parlem de diaris d’una altra categoria és una altra. 

Per tant, per mi el tema no és el format ni el suport, sinó el tipus de continguts. 

És veritat que els continguts han canviat? 

Jo crec que Internet fa que la gent i les fonts d’informació que no eren un mitjà 

puguin crear el seu mitjà, i això ha multiplicat la complexitat de la web. Però en el 

fons, és un reflex de la societat.  

 

Internet ha provocat un canvi en la imatge que es té dels mitjans de comunicació? 

És Internet una de les causes de la conscienciació de la població, que ara té ben 

clar que estar informada és un dret? 

Internet ha fet que els mitjans estiguem més en el punt de mira. Ha fet que siguem 

més fràgils, perquè tothom pot deixar-nos en evidència per alguna cosa que 

haguem fet malament, tothom pot criticar l’enfocament d’una feina que haguem fet 

i tothom pot contrastar si el que estem explicant s’adiu o no a la realitat. Internet 

ens fa més permeables, més transparents. I això hi ha gent que ho viu molt 

malament, periodistes que estan traumatitzats perquè fins ara manegaven i 

traficaven amb la informació i amb una manera d’explicar les coses que no era ben 

bé el que a la gent li passava. Ara, quan tu expliques que les vaques volen, la gent 

pot fer una foto del cel i ensenyar-te que al cel no n’hi ha. Llavors et deixen en 

evidència. Això per a mi és un repte, una oportunitat, i és bo, perquè et fa estar 

atent i alerta. Per altra gent és un trauma. 

És una contradicció del que diu el Jaume Guillamet: no es perd la veritat, sinó que 

se’n guanya. 

Clar. Jo defenso que és una combinació de les dues coses: la veritat no és només el 

periodisme fet per periodistes i mitjans, ni és només el que diguin les xarxes socials 

d’esquenes als mitjans. És una combinació de l’ofici, de la professió, de les 

marques, de la serietat i del rigor d’uns mitjans amb el que la gent diu, ben treballat 

i ben garbellat, perquè també hi ha gent que utilitza les xarxes per intoxicar, 

difondre rumors, fer estratègies de contrainformació i explicar sopars de duro.  
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Ni una cosa, ni l’altra. Ni la veritat absoluta del periodista com a garant de la 

informació, ni la creença ingènua i flowerpower que la gent a les xarxes és qui ens 

explica la realitat.  

Voler dir que Internet és el caos i que els mitjans són els únics garants de la 

democràcia i de la informació rigorosa per mi és nostàlgia d’un temps passat, amb 

tot el respecte i tot l’afecte. 

Per mi, és així. I aquí és on jo em sento incomprès pels meus companys antics, i de 

vegades pels internautes amb els que convisc. Aquest últim és un entorn en el que 

participo, i et veuen com un periodista venut al poder i corromput perquè no ets 

pur. Com que treballes en un mitjà i et guanyes la vida amb això, estàs responent a 

interessos ocults. Ni una cosa ni l’altra. Jo crec en la gent, en el sentit comú, en les 

coses ben fetes i en l’honestedat.  

 

És veritat que Internet ha fomentat tant la diversificació de la informació com la 

desinformació?  

S’està criminalitzant especialment Internet partint d’un cert prejudici, quan Internet 

és un canal que t’ofereix una gran possibilitat i que fa que la gent canviï el seu rol 

de consumidor passiu de la informació a consumidor actiu. I això ha de ser una 

oportunitat per a que els periodistes professionals ens reinventem i ens exigim més 

del que hem fet històricament. 

I a Internet hi ha de tot, tant coses molt bones com coses molt dolentes, com a la 

televisió. No és el mateix un reportatge de la BBC que Sálvame, i tot és televisió. I 

tant injust seria dir que la televisió és una porqueria com dir que és imprescindible 

per la pedagogia de la gent. 

Sí que es diversifiquen més les idees i els punts de vista. Abans la gent era de 

Convergència, del PSC o d’Esquerra, del Barça o del Madrid, catòlic o no sé què. Ara 

la gent és molt més complexa. La gent ha viatjat, sap idiomes, s’ha format, és més 

combativa i crítica, fins i tot amb el seu propi partit. Hi ha gent molt mobilitzada i hi 

ha gent que viu al seu món al marge de la dura realitat. El món és més complex i 

Internet és un reflex del món que tenim. 

En aquest àmbit, és veritat que l’anomenat periodisme ciutadà ha fet molt mal a la 

professió (pseudo-periodistes que escriuen a través de blocs)? Ha provocat que es 

perdi la veritat com a valor essencial del periodisme? 

Internet ha fet que la gent pugui generar els seus propis continguts. Que no són 

periodisme, que no són continguts seriosos. Jo no crec que el periodisme ciutadà 

existeixi; la gent pot generar continguts d’interès periodístic que els periodistes 

poden utilitzar com a font d’informació, però els ciutadans no poden fer de 

periodistes, perquè el periodisme és un ofici, requereix uns criteris, una ètica, una 

coordenada, un codi deontològic, una manera de fer, un saber fer... i això la gent no 

ho té.  

Però lícitament el que sí que té la gent és una eina per esbombar coses, algunes de 

les quals sí que poden ser d’interès periodístic, com pot ser una fotografia d’un 

incendi o d’una nevada, alguna situació on els corresponsals no poden arribar. Un 

ciutadà amb un mòbil fa una foto, la difon i un mitjà la pot agafar. Jo no nego que 
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allò té un interès periodístic, però no es pot dir que el que fa el ciutadà és 

periodisme. 

Però això no fa mal a la professió. És una oportunitat. Per primera vegada, no cal 

que els periodistes anem al bar del poble a prendre’ns un tallat, fer els tafaners i 

veure què és el que la gent diu i saber quines són les seves preocupacions, quins 

són els temes que estan d’actualitat. Enlloc d’això, podem parar l’antena a les 

xarxes socials. I enlloc d’anar a segons quins llocs, a segons quines reunions, a 

segons quines hores i fer segons quins circuits, la nostra manera d’obtenir la 

informació i contrastar-la és diferent. Si sabem moure’ns en aquests àmbits, 

podem tenir molta més informació en temps real i tenir més fonts que mai. 

Però també es critica molt el fet de fer periodisme des de la cadira, des de la 

redacció. 

Sí, però abans passava amb les notes de premsa i amb les trucades de telèfon, i es 

feia una notícia sense haver sortit al carrer. Ara es pot fer el mateix mirant Twitter, 

sí. Però això no és el problema. El tema és combinar, trobar el punt mitjà. Saber el 

que has d’anar a buscar a partir del que la gent diu a les xarxes. Cada dia t’arriba 

informació de les xarxes, i s’ha de contrastar, s’ha de treballar, s’ha de comparar 

amb altres fonts, s’ha de verificar... No es pot donar sempre per bona. 

 

Quins condicionaments té Internet sobre l’estil de redacció de la informació? Són 

significants els canvis?  

A Internet és cert que hi ha una manera de titular, una manera d’escriure i fins i tot 

una manera de triar els temes que venen condicionades pels cercadors –Google– i 

pel comportament dels usuaris. Aquesta dependència de l’audiència i de la 

matemàtica i l’algoritme d’Internet (quines paraules clau, quines negretes, quins 

links), aquesta lògica tan competitiva potser no hi és en el suport de paper o en la 

ràdio. 

A la ràdio i a la tele tens la resposta de la gent al cap de poques hores, i saps si un 

programa ha funcionat o no. Això, fins ara, en el món del diari no existia, i quan un 

diari en paper fa el pas a Internet es troba que, quan has d’escriure, quan has de 

titular, quan has d’enfocar els temes d’una determinada manera, es genera això de 

dir “Ostres, estem traient el periodisme pel fet de titular i de fer els temes més 

pendents de l’audiència?”. És una reflexió i un debat interessant. Jo crec que no 

hem de ser esclaus del SEO ni del Google, però tampoc hem de viure ni fer la feina 

d’esquenes a tot això. Per mi és un punt d’equilibri: tu has de tenir la teva agenda, 

els teus temes, les teves apostes periodístiques, però ser conscient que si parles 

de determinats temes o personatges, aquelles notícies tenen més èxit.  

Ha estat fàcil trobar aquest punt d’equilibri? 

Hi ha gent que no ho pilla i gent que ho pilla molt ràpid. Aquí hem fet una formació 

molt per sobre per explicar com funciona tot això i perquè en siguin conscients; no 

perquè siguin esclaus d’aquesta manera de treballar, però sí perquè puguin 

treballar sense viure d’esquenes a aquesta realitat. 
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Això ho hem fet fa poc, i a mesura que hem anat fent la integració a la web, hem 

format a la gent amb nocions bàsiques del SEO, de què és el que funciona a 

Internet,  de com s’ha de titular, com s’ha d’escriure a la web, etcètera.  

 

Quina és l’estructura de personal i tècnica necessària en una redacció per tal de 

mantenir un diari digital? 

En els orígens hi havia una gent que feia només la web. Nosaltres el que hem fet 

ara fa dos mesos és un procés d’integració pel qual qui publica a l’edició impresa 

també publica a la web. Cadascú posa el seu granet de sorra: no tenim una 

redacció paral·lela amb unes condicions laborals diferents i amb un equip separat, 

sinó que és la pròpia redacció la que genera continguts digitals. Sí que hi ha també 

un equip de web que vetlla per la portada i per alguns continguts específics digitals, 

com ara la publicitat, però amb base al que produeix el conjunt de la redacció. A 

més, dels que manem, sempre hi ha una persona, en aquest cas sóc jo, que intenta 

que les apostes i el que fa el conjunt del diari tinguin la seva traducció i la seva 

presència a la web. 

Últimament hi ha la moda d’incorporar la figura del community manager, que és 

una persona que porta la relació amb la comunitat; jo fa poc vaig fer unes 

declaracions en què deia que era contrari a la figura del community manager, 

perquè crec que al periodista, que ja està prou fotut, li treu la possibilitat d’ell 

mateix fer aquesta figura en una redacció. Llavors si que ja estem morts del tot! 

 

Com es destaca la notícia a Internet? És voluntària la publicitat dels articles que els 

autors fan a través de les xarxes com ara Twitter o es tracta d’acords amb les 

direccions dels diaris?  

Depèn dels casos. En els mitjans mediterranis i llatins els periodistes ho fan perquè 

volen; en els mitjans anglosaxons fins i tot està regulat si els periodistes poden o no 

poden tenir un compte personal al marge del diari, si poden twittejar notícies del 

diari, si poden avançar exclusives en el seu compte personal...  

Aquí som una mica més desmanegats i jo sóc més mediterrani també en aquest 

sentit. Crec en el sentit comú: que un periodista aprofiti els seus contactes per 

difondre els continguts, que en el fons són visites a la pàgina web del diari, està bé. 

Si es fa només des del compte del mitjà i seguint uns patrons molt encarcarats, 

perd l’autenticitat i la proximitat que tenen els comptes personals. 

Pot haver conflicte de tant en tant amb algú que faci alguna cosa fora de lloc, però 

jo prefereixo aquest tipus de conflicte i que la gent piuli, llueixi els continguts del 

diari i aporti visites al mitjà, abans que no pas fer una normativa molt estricta i 

alhora molt poc humana i social. 

 

Ara la premsa ja no es un flux d’informació unidireccional, sinó que els formats 

digitals dels diaris permeten comentaris en què els lectors opinen sobre cada 

article. Això te algun tipus de repercussió?  

Implica més feina perquè els mitjans han de gestionar aquests comentaris que 

moltes vegades són insults. 
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Així doncs, els diaris haurien de moderar els comentaris? I permetre que tan sols 

usuaris registrats en puguin fer? Cap on és la tendència? 

Nosaltres tenim usuaris registrats i igualment tenim trolls, gent que diu barbaritats, 

i els hem de moderar. És una feina espantosa. I tenim periodistes fent feina de 

moderadors de comentaris, sense poder fer la feina de periodistes. Entre tots ho 

fem. I això és perdre diners, temps i energies.  

I si no es moderessin? 

Si no es moderessin, la gent ens podria denunciar perquè es diuen animalades en 

la nostra pàgina.  

Jo, personalment, no miro els comentaris de les notícies. 

Però es tracta de l’opinió popular... 

Sí, però la gent l’ha prostituït. La gent enlloc d’utilitzar això per donar un punt crític, 

un contrapunt, informació o una opinió rellevant i de qualitat, ha aprofitat per 

insultar a la mínima. Ho fan bojos. I aquests són els que maten una participació 

saludable. 

Gestionar això val diners, temps i recursos i no estem com per llençar-ne. Vull que 

aquest temps i aquests recursos es destinin a fer periodisme.  

Que s’haurien de moderar i s’haurien d’articular? Sí. Hi ha robots que eliminen 

comentaris amb insults. Potser haurem d’instal·lar un robot d’aquests, però clar... 

Estaria bé que la gent es comportés. Falta un punt de civisme i maduresa digital. 

 

Tenint en compte que, cada vegada més, les noves generacions tendeixen a optar 

pel format digital, existirà d’aquí uns anys un públic disposat a pagar un preu més 

alt per les edicions impreses o, pel contrari, desapareixerà el paper?  

No sé què passarà. Potser el paper serà un producte de luxe d’una periodicitat 

setmanal, de profunditat i reflexió, un format gairebé per elitistes, i estarà molt bé. 

En canvi, l’actualitat, l’última hora, el dia a dia i entre setmana estarà en els mòbils, 

les tabletes i els ordinadors de la gent.  

Potser sí que hi haurà lloc per un diari de paper per cada regió o per cada país, però 

no hi haurà lloc per vint-i-set diaris.  

No crec que el paper estigui condemnat a desaparèixer, però sí que està 

condemnat a canviar i a tenir un format i un plantejament diferent del que té ara.  

Això que hi ha ara no s’aguanta? 

S’està apagant. Durarà uns anys. No es tracta ni de matar-lo abans d’hora ni de 

creure’s que tot el que vingui serà un desastre perquè som uns nostàlgics del 

passat. Cualquier tiempo pasado no fue mejor.  

Potser el paper està orientat a un contingut més d’anàlisi, de lectura reposada, de 

producte noble, i no a la informació de “Hi ha hagut un accident amb dos ferits”. 

Això ho pots saber a temps real pel Twitter, per qualsevol mitjà, a qualsevol lloc, i si 

estàs a prop i estàs geolocalitzat, se t’informa d’aquest accident i no d’un accident 

que ha tingut lloc a dos-cents quilòmetres. 

Això en determinats suports com el paper no té sentit; en canvi, reflexió, anàlisi, 

periodisme de qualitat, reportatges... potser sí.  
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Jo no mataria al paper, però tampoc m’aferraria a pensar que el paper és la 

salvació de tot, perquè les noves generacions no compreu diaris. Llegiu pocs diaris 

de paper. Llegiu diaris gratuïts, però pocs de pagament, no us feu subscriptors, 

consumiu molts continguts digitals. Només compreu el diari potser el cap de 

setmana o quan hi ha algun esdeveniment que us interessa. 

En canvi, hi ha gent que tampoc podem desterrar de la informació perquè no 

estigui a Twitter. És gent d’una determinada generació i d’una determinada 

formació que només hi tenen accés per mitjà dels mitjans tradicionals i tampoc els 

podem menystenir.  

Estem en una transició que requereix sentit comú. Jo m’aferro a això. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




