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“Al Maresme trobo a faltar 
una administració més oberta 
a Internet, més transparent, 
més participativa, més còmoda”

Gent del Maresme. Saul Gordillo, periodista i autor de Nació.cat

Saül Gordillo Bernárdez (Calella, 
1972) és periodista i actualment diri-
geix l’Agència Catalana de Notícies 
(ACN). Ha estat un dels impulsors 
del portal de blocs polítics en català 
Poliblocs i ha escrit el llibre Nació.
cat. Des de l’any 2004 és autor del 
Bloc sense fulls (www.saul.cat) pel 
qual va rebre  el guardó especial 
dels Premis Blocs Catalunya per 
l’ús pioner dels blocs l’any 2008. 
A més, també ha estat redactor 
en cap d’El Punt, director de les 
edicions d’aquest diari al Maresme 
i Rubí i dels digitals Vilaweb Calella 
i Vilaweb Pineda. És columnista 
setmanal del diari Avui i ha estat 
col·laborador habitual de diversos 
programes de ràdio (El Matí de 
Catalunya Ràdio i l’Internauta) i de 
televisió (Àgora, 59 segons i Actu-
alitat Viva). En aquesta entrevista, 
Gordillo respon a algunes de les 
qüestions més importants que afec-
ten l’actual panorama comunicatiu 
català amb la incorporació de les 
noves tecnologies i apunta quins 
seran els escenaris més probables 
que ens trobarem a curt termini.

Les noves tecnologies han provocat un 
canvi en les relacions de la comunica-
ció, vertebrant grans xarxes socials. 
Cap a on s’avança? Quin és l’horitzó 
més visible?

Actualment el sector de la comunicació 
pateix dues crisis alhora. La crisi econòmi-
ca global, que provoca una pèrdua de publi-
citat important, se suma a la crisi específica 
del sector de la comunicació. S’està produ-
int un canvi d’hàbits en el consum dels mit-
jans, de tal manera que tots pateixen una 
pèrdua de vendes al quiosc, mentre l’àmbit 
digital creix. De fet, només puja la publici-
tat a Internet, si bé moderadament. 

Ens trobem en un context d’incertesa, 
perquè irrompen les generacions més jo-
ves, els anomenats nadius digitals, que són 
al·lèrgics a pagar per informar-se i que es-
tan acostumats a unes rutines diferents. 
Això ens provoca als periodistes un cert 
vertigen perquè ens obliga a canviar no no-
més a nivell empresarial els mitjans sinó a 
nivell professional en la nostra pràctica di-
ària. Algunes empreses periodístiques van 
una mica perdudes perquè consideren que 
això d’Internet i de les xarxes socials són 
una moda passatgera. Tenen por d’assumir 
riscos i reinventar-se. Qui no es mogui, no 
sortirà a la foto del futur. 

Molts polítics i el seu entorn fa temps 
que han entès que cal saber utilitzar la 
xarxa? Encara n’hi ha de reticents? La 

política més immediata i la del futur és 
inconcebible sense l’ús de la xarxa?

Encara no entenc l’enorme distància que 
separa la realitat de la societat dels despat-
xos on els polítics, però els poderosos en ge-
neral, prenen decisions i actuen. Hi ha una 
mena d’esquerda entre les elits tradicionals 
(polítiques, socials i empresarials) i una so-
cietat que cada vegada és més crítica i que 
s’organitza a través de les eines d’Internet i 
les tecnologies. En el fons, sospito que hi ha 
una certa temença per part d’alguns polítics 
que no han entès que el sistema de partits i 
la representativitat democràtica mereixen 
una revisió crítica. Jo, sincerament, no en-
tendria que un polític pretengués fer acció 
pública al marge de les tendències d’una 
societat que és més complexa que mai i que 
es relaciona d’una manera molt diferent. 
Alguns polítics solen caure en el recurs fà-
cil de la caricatura i la ridiculització: “Això 
d’Internet és cosa de friquis.”

Vostè és periodista. Ha vist canviar en 
els darrers anys el seu ofici amb l’apli-
cació de les noves tecnologies? El més 
calent encara és a l’aigüera?

No m’atreveixo a fer prediccions. Segura-
ment estem a les portes d’una transforma-
ció molt més profunda, que obliga els perio-
distes a no fer de la tecnologia un problema, 
sinó viure-ho com una gran oportunitat. El 
periodista d’avui ha de ser tecnològicament 
competent i polivalent, però mantenint el 

compromís amb el rigor i la qualitat. Inter-
net ens posa en dubte i ens obliga a ser més 
exigents amb nosaltres mateixos. Hem de 
mantenir els principis del periodisme de 
sempre: sortir al carrer i explicar el que 
veiem. Fer-ho per escrit, amb fotografia, 
amb àudio i vídeo ha de ser secundari. No 
és l’essència, sinó el format a través del qual 
explicarem allò que veurem. 

El que s’anomena la democratització de 
la informació no comporta un perill pel 
que fa a la veracitat? Hi ha mecanismes 
que garanteixen la credibilitat o molts 
internautes es creuen el primer que 
troben al Google?

El ciutadà és més intel·ligent del que ens 
pensem, i vull confiar en l’esperit crític dels 
internautes. És cert que a la xarxa sovint hi 
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ha massa soroll i que un excés d’informa-
ció pot generar desinformació. És preci-
sament per aquest motiu que el paper del 
periodista és més necessari que mai. Fer 
de periodista era molt més senzill abans, 
quan l’únic que tenia la possibilitat d’in-
formar i de generar opinió era el periodista 
i només el periodista. Ara hem de conviu-
re amb fonts d’informació i poders fàctics 
que fan el seu propi canal de comunicació, 
amb ciutadans crítics i participatius que 
aprofiten la immensitat d’eines gratuïtes 
i fàcils de fer anar que ofereix Internet, i 
també amb professionals que no són prou 
curosos i es pensen que fent un “copia i en-
ganxa” ja n’hi ha prou. Els ciutadans han 
assaltat els mitjans, però això no és garan-
tia d’una democratització de la informació 
en sentit ampli. 

Parlem del Maresme. Mataró i la comar-
ca compta amb persones que han dina-
mitzat l’entorn a la xarxa, com la Mares-
mesfera, polítics que dominen tots els 
mecanismes possibles, ajuntaments que 
hi estan entrant i formen els seus treba-
lladors, molta gent que fa blocs, diaris 
digitals... Però, què hi troba a faltar?

Trobo a faltar una administració més 
oberta a Internet, més transparent, més 
participativa, més còmoda. Molts mares-
mencs treballen fora de la comarca, i si els 
ajuntaments de les poblacions on viuen 
fessin una aposta per la xarxa resultaria 
més fàcil d’implicar-los en la cosa pública. 
Si no, amb la mobilitat laboral i els canvis 
que abans hem comentat, podem incidir en 
una escletxa del ciutadà dorment. Podem 
convertir el Maresme en una comarca dor-

mitori perquè les institucions públiques no 
fan prou per relacionar-se i captar aquests 
ciutadans que, no per plaer sinó per neces-
sitat, han de marxar cada dia a fora per po-
der treballar. Intensificar el sentiment de 
pertinença per la via digital, aquesta seria 
una assignatura pendent.

Més enllà dels límits de la Catosfera, 
cap a on cal apuntar ara?

Això dels blocs ha crescut molt i ara és 
molt difícil d’agrupar i delimitar les co-
munitats blocaires. La Maresmesfera i la 
Catosfera estan molt bé, però com a refe-
rència, no pas com a espai definit i quiet. 
La web participativa té un ritme de crei-
xement i de diversificació (potser Twitter 
i Facebook han desplaçat últimament el 
paper dels blocs) que fan difícil de fer pro-

nòstics. Cada dia apareixen eines noves, 
això és vertiginós. 

S’ha parlat, crec que va ser vostè, que 
la xarxa havia permès una certa “in-
dependència” virtual de Catalunya. És 
cert? Internet contribueix al desen-
volupament nacional o només crea un 
miratge?

Miri el tsunami per la consulta d’Arenys 
de Munt. És un miratge? Vist des del Baix 
Llobregat potser sí. Però indica un des-
acomplexament, un atreviment i una in-
quietud importants. M’atreveixo a dir que 
sense Internet, sense les xarxes socials i 
els blocs, l’embranzida del sobiranisme 
difícilment hauria tingut una visualització 
contundent en els mitjans de comunica-
ció tradicionals que realment influeixen. 
Aquests han intentat històricament ama-
gar l’independentisme i mantenir-lo estig-
matitzat, com una cosa marginal. Això ja 
no és així. El debat sobre la independència 
de Catalunya és als mitjans de comunica-
ció perquè prèviament havia passat per la 
xarxa i perquè els polítics s’han hagut de 
moure. Hi ha sectors de partits i nous par-
tits que no s’entendrien sense el xup-xup 
que ha fet el sobiranisme a Internet.

D’altra banda, és indubtable que gràcies al 
domini ‘.cat’ els territoris de parla catalana 
i, per tant, la llengua i la cultura catalanes, 
disposen d’una sobirania plena en el món 
global d’Internet. Més de 35.000 dominis 
i una gran activitat en català ho demostren. 
Virtualment sí, som independents.

La xarxa ens apropa, però no és gaire 
llunyà el trencament de les barreres 
lingüístiques perquè els nous sistemes 
permetran que així sigui. Aquest món 
tan global perjudicarà les nacions sense 
estat, com la nostra?

Al contrari. Crec que la xarxa suma a fa-
vor dels àmbits lingüístics i culturals i treu 
pes als estats. Vostè pot fer televisió per 
Internet per a tot el domini lingüístic, sen-
se els entrebancs polítics i administratius 
que actualment posa l’estat espanyol per-
què TV3 arribi al País Valencià, per exem-
ple. Vostè pot fer un diari de notícies sobre 
tots els territoris de parla catalana a través 
d’Internet, però no existeix cap mitjà im-
près que es distribueixi al Principat, el País 

“Algunes empreses periodís-
tiques van una mica perdudes 
perquè consideren que això 
d’Internet i de les xarxes soci-
als són una moda passatgera. 
Tenen por d’assumir riscos i 
reinventar-se. Qui no es mogui, 
no sortirà a la foto del futur.”

“Hi ha una mena d’esquerda 
entre les elits tradicionals 
(polítiques, socials i empresari-
als) i una societat que cada ve-
gada és més crítica i que s’or-
ganitza a través de les eines 
d’Internet i les tecnologies.”

“En el fons, sospito que hi ha 
una certa temença per part 
d’alguns polítics que no han 
entès que el sistema de 
partits i la representativitat 
democràtica mereixen una 
revisió crítica.”

(Continua a la pàgina següent)
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“És cert que a la xarxa sovint 
hi ha massa soroll i que un 
excés d’informació pot 
generar desinformació. És 
precisament per aquest motiu 
que el paper del periodista és 
més necessari que mai.”

“Els ciutadans han 
assaltat els mitjans, però
 això no és garantia d’una 
democratització de la 
informació en sentit ampli.”

Valencià i les Illes. I dubto que en el futur 
hi sigui, en suport paper, tot i que m’agra-
daria molt. I tres quarts del mateix amb la 
ràdio. L’espai radioelèctric, les freqüènci-
es i tot això suposen un esquarterament 
legal, amb intenció lògicament política, 
mentre que la xarxa trenca aquestes bar-
reres. Per al català i per als catalans, In-
ternet és la millor oportunitat de mostrar-
nos al món global tal com som. Per tant, és 
una fabulosa plataforma per a les nacions 
sense estat que no es rendeixen.

Es va començar amb l’ordinador per-
sonal, després el portàtil, ara amb els 
mòbils... Cada cop tenim la xarxa més 
a prop del nostre cos? Faci una mica 
d’especulació científica: quin és el pro-
per pas?

Crec que el mòbil evolucionarà fins al 
punt que puguem fer moltes més coses, 
pràcticament totes, des d’un dispositiu 
mòbil personal. Les PDA i l’iPhone ja són 
això, però encara pot avançar molt més. 
De cara al futur més llunyà, sincerament 
no en tinc ni idea. I cal que ho admetem. 
Tot això és apassionant en bona part per-
què la realitat és canviant i el ritme és fre-
nètic. No sé què passarà demà, imagini’s 
demà passat. 

Creu que hi ha límits en comunicació, 
que en algun moment l’evolució s’atura?

La tecnologia no s’atura i la comunica-
ció és imprescindible. El binomi, doncs, 
força que la comunicació estigui perma-
nentment en evolució. Com a periodista, 
li haig de dir que el que cal preservar és el 
rigor i la professionalitat. Més tecnologia 
al servei del bon periodisme. I més i millor 
periodisme adaptat a nous hàbits de con-
sums i noves realitats. 

Sense identitat digital no existirem?
Existir existirem, però serem poc com-

petitius si abandonem el front digital. Pa-
rafrasejant Joan Fuster, que deia que tota 
política que no facis te la faran en contra 
teva, podríem afirmar que tot allò que no 
facis tu a la xarxa ho faran en contra teu. 
Sigues actiu i opta per intervenir a Inter-
net, perquè si no ho fas tu t’ho faran a la 
contra. Què vull dir amb això? Que si no 
tens presència digital, seràs allò que els 
altres vulguin explicar de tu. I no sempre 
és bonic el que expliquen els teus com-
petidors o detractors, oi? Per això tenim 
blocs, estem a les xarxes socials i tenim 

presència en els mitjans seriosos digitals, 
per evitar que quan facin una cerca amb 
el teu nom, el senyor Google mostri la pri-
mera parida que van dir de tu en qualsevol 
racó fa uns anys. 

El que vivim a la xarxa és real o virtual?
Real. De ficció n’hi ha per tot. Però els 

periodistes hi som precisament per sepa-
rar el gra de la palla i per explicar aquesta 
realitat als ciutadans, amb major o menor 
encert. Si ho fas per ràdio, televisió, inter-
net o en un mitjà imprès és secundari. O 
és que no hi ha impostors o intoxicadors 
en els mitjans tradicionals? O és que no hi 
ha teleescombraria i productes indignes 
al quiosc? Real com la vida mateixa.
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