
Periodisme digital





Periodisme
digital

Juan Manuel García Campos
Yahoo

Ismael Nafría
Eva Domínguez

Alberto Cairo
Adriano Morán



Primera edició: desembre 2011

© Juan Manuel García Campos, Yahoo, Ismael Nafría, Eva Domínguez, Alberto Cairo i Adriano Morán, del 
text.

Tots els drets reservats
© d’aquesta edició, FUOC, 2011
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona

Disseny coberta: Natàlia Serrano
Imatge de coberta: Istockphoto
Realització editorial: Editorial UOC S.L
Dipòsit legal: B-3.470-2012

Aquesta obra està subjecta a la llicencia Reconeixement - Compartir igual 3.0 Espanya de Creative Commons. Es 
pot modificar, distribuir i comunicar públicament, fins i tot amb un propòsit comercial, sempre que s’especifiquin els 
autors i editors. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.ca



Autors

Juan Manuel García Campos
Periodista. Redactor a La Vanguardia Digital

Ismael Nafría
Director d’Innovació digital al Grupo Godó

Eva Domínguez
Periodista especialitzada en noves tecnologies

Alberto Cairo
Director d’infografia i multimèdia de la revista Época (Brasil)

Adriano Morán
Periodista. Responsable del departament de vídeo a La Información.com





© UOC 7 Índex

Índex

Prefaci. Estat del periodisme a Internet  ................................................ 9

Capítol I. El més fonamental: El text i la imatge  ............................... 15

1. Escriure per al web  ................................................................................. 15
 1.1. Adaptació del text per a la lectura en línia  .................................. 15
 1.2. Anar al gra  ...................................................................................... 16
 1.3. Expresseu l’estil en paraules  .......................................................... 18
 1.4. Títols  ............................................................................................... 24
 1.5. Frases  .............................................................................................. 32
 1.6. Paràgrafs  ......................................................................................... 37
 1.7. Llistes  .............................................................................................. 38
 1.8. Deixeu de banda els biaixos  .......................................................... 41
 1.9. Principis bàsics per a l’optimització de cercadors  ....................... 43
2. La imatge a Internet  ............................................................................... 47
 2.1. Què significa optimitzar imatges i per què s’ha de fer?  ............... 48
 2.2. Els conceptes de mida, pes i resolució  .......................................... 48
 2.3. Formats per al web: GIF, JPEG i PNG  ............................................ 49
 2.4. Eines per a l’optimització  .............................................................. 51

Capítol II. Participació i bases de dades ................................................ 55

1. L’usuari és el rei  ...................................................................................... 55
2. Periodisme i web 2.0  .............................................................................. 80
3. Porta’m amb tu, pren el meu API  .......................................................... 85
4. Periodisme de precisió i visualització de dades  .................................... 88



© UOC 8 Periodisme digital

Capítol III. La narració audiovisual a Internet  ................................ 101

1. Experimentació narrativa i nous models de producció  ..................... 101
2. Les càmeres més apropiades per al videoperiodista. De les 
 MiniDV a les HDSLR  ............................................................................. 102
3. Sense història no hi ha res  ................................................................... 106
4. Com afrontar un enregistrament? Equip tècnic i humà  .................... 107
5. Elements d’un vídeo  ............................................................................. 110
 5.1. Els recursos  ................................................................................... 111
 5.2. L’immens arxiu digital. Creative commons, domini públic
  i copyright  .................................................................................... 111
 5.3. Vídeos de suport  ........................................................................... 114
 5.4. La música  ..................................................................................... 116
 5.5. La imatge fixa  .............................................................................. 117
6. Usos narratius del vídeo  ....................................................................... 118
7. Tècniques especials  ............................................................................... 120
8. Distribució del treball. La importància de les xarxes socials.  ............ 121



© UOC 9 Prefaci. Estat del periodisme a Internet

Prefaci. Estat del periodisme a Internet

Juan Manuel García Campos

Ken Doctor, analista de mitjans i autor del llibre Newsonomics, en què exami-
na el canvi en els processos de producció, distribució i consum de continguts i 
serveis en l’era digital, utilitza una aclaridora metàfora per descriure la dramàti-
ca transició en què és immers el periodisme: “sentir com el gel s’esquerda sota 
els nostres peus mentre observem, en alçar els ulls, un cel blau meravellós”.

La imatge del gel que amenaça de trencar-se descriu la profunda crisi de la 
indústria periodística: la caiguda en picat de les vendes de diaris, el descens dels 
ingressos publicitaris, la fallida de les empreses periodístiques, els acomiada-
ments massius, la pèrdua d’influència en la societat, la minva de credibilitat entre 
l’audiència i, en definitiva, la incapacitat per adaptar-se al nou ecosistema de la 
informació. En contrast, aquest cel blau i obert reflecteix les enormes oportunitats 
que ens ofereixen les noves tecnologies per construir un periodisme millor: la de-
mocratització dels mitjans, la integració de l’audiència en el procés informatiu, la 
proliferació d’immenses bases de dades que faciliten la investigació sobre la gestió 
d’organismes públics i privats, la creació de noves formes de narrar les notícies, el 
descobriment de nous suports per distribuir la informació i, molt especialment, la 
possibilitat d’exposar el nostre treball en una pantalla d’abast global.

En aquest temps de catarsi, ens enfrontem, doncs, a la dicotomia entre una 
indústria en declivi i una professió que té més i millors eines que mai per fer bé 
la seva feina.

L’usuari com a centre del procés informatiu

No cal ser un àvid consumidor de notícies per apreciar com s’ha transformat 
darrerament la distribució i presentació de la informació d’actualitat. Els tele-
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diaris inclouen ara vídeos extrets de YouTube en les seves peces sobre conflictes 
socials, successos o fites esportives. Ciutadans armats amb les seves càmeres i 
telèfons mòbils fan d’enviats especials arreu del món. Les notícies s’expliquen 
en temps real a través de les xarxes socials. L’operació militar que va acabar amb 
la mort d’Osama Bin Laden va ser difosa en viu a través de Twitter per un ciutadà 
pakistanès que ni tan sols sabia què estava passant. Les revoltes socials a Tunis, 
Egipte i altres països del nord d’Àfrica tal vegada no haurien quallat sense el 
poder viral d’Internet.

Alguns mitjans i periodistes han après a adaptar-se al nou entorn informatiu. 
Al Jazeera, una cadena de televisió amb base a Doha (Qatar), es va convertir en 
referència mundial per la seva cobertura dels conflictes del món àrab. Durant les 
setmanes en les quals es va anar coent el moviment que va acabar provocant la 
renúncia del president egipci Hosni Mubarak, Al Jazeera va emetre en directe per 
Internet els esdeveniments que succeïen a la plaça Tahrir del Caire. Nick Kristof, 
periodista de The New York Times, va cobrir els esdeveniments des de la seva pà-
gina de Facebook. Molts altres ho van fer des del seu perfil a Twitter.

Els nostres lectors acudeixen menys sovint al quiosc. El seu nou hàbitat són 
les xarxes socials, on comparteixen i comenten les notícies. De fet, els lectors 
ja no són simplement “audiència”, sinó que participen del procés informatiu: 
filtren, distribueixen i fins i tot produeixen notícies. La narració és ara plural.

Característiques del mitjà on line

Les noves tecnologies posen en qüestió el model de periodisme tradicional. 
Els mitjans de comunicació –i la resta de poders fàctics– han vist reduïda la seva 
capacitat de marcar l’agenda informativa. L’usuari rep la informació en temps 
real des de múltiples fonts. Abans d’Internet, el flux de la informació era verti-
cal. El periodista exercia el control editorial i feia d’intermediari entre les fonts 
i l’audiència. Ara és horitzontal, d’igual a igual: les fonts, els periodistes i els 
lectors es relacionen en el mateix ecosistema informatiu.

Internet ha fomentat una manera activa de consumir la informació. La hi-
pertextualitat implica una lectura no lineal de la notícia, però ens permet donar 
als nostres lectors la possibilitat de contextualitzar, contrastar i ampliar la infor-
mació. Una màxima del periodisme digital anglosaxó diu: “Do what you do best 
and link the rest”. És a dir: processa la informació, situa el lector, explica el que és 
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essencial de la notícia i facilita l’accés a les fonts originals i als enllaços que mi-
llor complementin la informació que vols transmetre. Així mateix, el producte 
periodístic a Internet ha de facilitar també la interactivitat dels usuaris i integrar 
eines visuals i multimèdia.

En el món on line, no hi ha límits físics per publicar. A canvi, el periodista 
ha de bregar amb l’acceleració dels fluxos informatius i la sobreabundància de 
continguts. La combinació entre informació en temps real, expansió de la banda 
ampla, capacitat de distribució de les xarxes socials i accés a la informació des de 
dispositius mòbils ha transformat el periodisme. El repte consisteix a reubicar-se 
per tal de no perdre rellevància.

El rol del periodista

La informació, per si sola, no informa. Requereix un coneixement de fons 
que el professional de la informació ha de proporcionar. Els mitjans de comu-
nicació han de servir per entendre el món. Seleccionar la informació, filtrar-la, 
interpretar-la i verificar-la són funcions intrínseques al periodisme.

De fet, el nostre rol és, avui en dia, més important que mai. La sobreproduc-
ció d’informació produeix caos i confusió. És la nostra tasca exercir de mediador 
entre les fonts i el lector. La xarxa ens ofereix les eines necessàries per contrastar 
les notícies, trobar dades i presentar-les d’una manera atractiva. A les xarxes 
socials, treballem sobre llistes i connexions i busquem la manera de canalitzar 
la conversa de l’audiència cap a les nostres plataformes digitals. Aquestes han 
d’oferir continguts exclusius i d’alt valor, dissenyats específicament per al mitjà 
on line. L’única manera de fidelitzar una audiència cada vegada més fragmentada 
continua sent el mateix de sempre: produir bons continguts.

Jay Rosen, professor de Periodisme a la Universitat de Nova York, entén tam-
bé que és el moment de prendre partit. La idea que els periodistes són objectius 
en les seves informacions també està en crisi, perquè gran part de l’audiència és 
cada vegada més conscient dels interessos econòmics que mouen les corpora-
cions de mitjans. En conseqüència, el que Rosen anomena “la visió des d’enlloc” 
fomenta la desafecció ciutadana envers el periodisme.

La proposta de Rosen i de molts altres observadors consisteix a fer de la trans-
parència –en comptes de l’objectivitat– el nou fonament sobre el qual construir 
la confiança amb el públic. Cal adoptar un punt de vista i una actitud oberta da-
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vant l’audiència sobre la base dels pilars de la formació periodística: l’exactitud, 
la rigorositat i l’honestedat intel·lectual. Els mitjans i els periodistes hem de 
redefinir la nostra relació amb l’audiència i amb els anunciants, la nostra via 
de subsistència. El desafiament consisteix a guanyar-se la seva lleialtat en un 
entorn de competència global.

Nous formats periodístics

El nou mitjà requereix noves formes de presentar la informació. La suprema-
cia del llenguatge textual, pròpia del periodisme tradicional, no té raó d’ésser 
en el món digital. Els elements visuals ja no són únicament complements de 
la notícia, sinó que s’integren en la narració. Els gràfics dinàmics, els elements 
multimèdia, els mapes, les presentacions dinàmiques, les infografies i els recur-
sos audiovisuals són eines útils per al públic.

El periodista ha de parar atenció a les innovacions en àrees que fins ara no 
tenien una relació directa amb el seu treball. Internet fomenta l’eclosió de noves 
tasques per al periodista. Per exemple, el periodisme de dades (data journalism 
en anglès), que consisteix a buscar, contrastar i combinar informació procedent 
de diverses fonts, interpretar les dades i mostrar-les d’una manera atractiva. La 
visualització de dades (data viz) requereix un cert coneixement d’estadística i 
programació. Són destreses que ha d’adquirir el periodista per afegir valor al seu 
treball. La investigació periodística que van fer les edicions digitals de The Guar-
dian i The New York Times amb la informació sobre l’Afganistan que van rebre de 
WikiLeaks constitueix un bon exemple del camí que s’ha de seguir.

La incorporació de l’audiència al procés informatiu modifica les formes de 
narrar. Avui el periodisme és crowdsourcing (col·laboratiu). Seleccionar, guiar i 
editar la informació que ens proporciona la nostra audiència és competència del 
periodista.

Xarxes socials i mobilitat

Avui dia, el nostre lector es pot construir un mitjà personalitzat, i decidir 
quin tipus de notícies vol rebre, des de quines fonts i en quins suports. El poder 
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emergent de les xarxes socials com a font d’informació obliga el periodista a 
integrar aquestes eines en la seva rutina diària. En el nostre cas, les xarxes socials 
també són canals per contrastar la informació. És essencial estar ben connectat 
en aquests entorns, construir la nostra pròpia agenda de contactes digitals.

Als Estats Units, gairebé la meitat dels consumidors d’informació consulten 
notícies des dels seus mòbils o tablets. A curt i mitjà termini, les aplicacions 
per a dispositius mòbils es convertiran en el sant grial de la fidelització de les 
audiències. Cal estar preparats per a la pràctica del “periodisme transmedia” 
(transmedia storytelling), ja sigui de manera autònoma o integrada en el mètode 
de treball del nostre mitjà: investigar, produir, editar i distribuir les nostres his-
tòries; combinar reporterisme, producció audiovisual, aplicacions web híbrides 
(mash ups) i visualització de dades. El nou periodisme se serveix en diferents 
formats i suports.
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Capítol I

El més fonamental: El text i la imatge

1. Escriure per al web
Yahoo!

1.1. Adaptació del text per a la lectura en línia

El text que millor funciona al web és el text que va al gra i que permet que els 
lectors trobin ràpidament la informació clau. Per què?

La lectura en línia és una experiència diferent de la lectura d’un 
text imprès. Una bona part d’aquesta diferència rau en una qüestió física. Per 
a molta gent, la lectura en línia és una tasca més lenta, o com a mínim això els 
sembla. La pantalla d’un ordinador mostra el text amb una resolució més baixa, 
amb menys detalls i menys nitidesa que una pàgina impresa. Les lletres, doncs, 
són més borroses i molta gent té la sensació que la seva vista es cansa més ràpi-
dament quan llegeix text en una pantalla, sobretot si la pantalla és petita, que 
quan llegeix text imprès en paper.

Gran part dels lectors en línia fan primer una lectura superficial. 
Segons Jakob Nielsen, l’expert en usabilitat informàtica, “la gent no sol llegir les 
pàgines web paraula per paraula, sinó que llegeix la pàgina per sobre i n’agafa 
paraules o frases soltes”. Els estudis sobre el seguiment de la mirada, que exami-
nen cap on van els ulls de les persones quan miren una pàgina web, han posat 
de manifest el següent sobre els visitants de pàgines web:

•	 En fan una lectura superficial per veure si el contingut és pertinent.
•	 És més probable que s’entretinguin a la part superior de la pàgina que a 

la inferior.
•	 Miren els títols, les paraules en negreta i les imatges.
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És evident que la lectura superficial exigeix menys esforç mental que la lectu-
ra atenta. Així doncs, les frases concises que expressen la idea que volen 
transmetre d’una manera ràpida tenen més probabilitats d’atraure 
els visitants que les frases llargues i complexes, i també és més probable que 
animin la gent a seguir explorant la pàgina.

1.2. Anar al gra

Els lectors fan una avaluació instantània de les pàgines web. El contingut 
disposa de molts pocs segons, tres com a màxim, per a estimular la 
gent a seguir llegint, perquè faci alguna cosa o perquè navegui cap a alguna 
altra de les vostres pàgines. Els lectors impacients faran ràpidament clic al botó 
Enrere o bé deixaran d’explorar la vostra pàgina per anar cap al quadre de cerca.

Per tal d’anar al gra i aconseguir que la gent es quedi al vostre lloc web, cal 
que seguiu aquests tres principis bàsics per a l’escriptura en línia efec-
tiva:

1. Feu-ho curt

Utilitzeu paraules curtes, frases curtes, paràgrafs curts, llistes de pics i pàgines 
curtes.

Abreugeu el text que agafeu de material imprès, com ara un fullet de la com-
panyia, per tal d’adaptar-lo al format adequat per a la seva publicació en línia.

Exemple

Abans
Architronixx, creada per un arquitecte, Jay Pogue, un enginyer, Barry Beasley, i 
un enginyer de so, Mari DeHart, va representar, l’any 1981, el de la seva creació, 
un concepte totalment nou. La idea de crear una empresa que combinava arqui-
tectura, enginyeria estructural i acústica era quelcom realment innovador. Avui, 
Architronixx segueix essent l’empresa capdavantera en el camp que ella mateixa 
va obrir fa ja gairebé trenta anys, i els nostres edificis han estat lloats per autoritats 
tant nacionals com internacionals.

Després
L’any 1981, Architronixx va inventar un concepte nou: edificis que combinen 
arquitectura innovadora, enginyeria intel·ligent i disseny acústic. Avui, Architro-
nixx segueix essent capdavantera en el camp que ella mateixa va obrir fa ja gairebé 
trenta anys.
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Més informació sobre el funcionament dels nostres dissenys.
Un passeig pels nostres premiats edificis.
Els nostres fundadors.

2. Comenceu pel contingut més important

•	 En general, el contingut més important s’ha de posar a la part supe-
rior esquerra de la pantalla. Tota l’altra informació important també ha 
d’anar a la part superior de la pàgina.

•	 Cal decidir què és el més important que s’ha de comunicar i destacar-ho 
amb títols, negreta i altres recursos visuals.

•	 La informació més important s’ha de trobar al principi dels títols, els 
paràgrafs i les frases. No es pot perdre temps per arribar a la idea princi-
pal.

•	 Cal posar les paraules més importants al principi dels títols de les pàgi-
nes, els subtítols i els enllaços. Les paraules més importants solen ser les 
paraules clau, és a dir, les paraules i les frases que la gent pot fer servir 
en els cercadors quan intenta trobar el vostre tipus de contingut. La in-
formació important però complementària o el material tangencial ha 
d’anar en una posició secundària dins la pàgina.

Consell
Si el contingut ha de ser inevitablement llarg o complex, penseu en la 
possibilitat de posar al principi de la pàgina un resum o una llista de pics 
amb els temes que s’hi tracten.

3. Feu-ho senzill

•	 Els paràgrafs han de ser curts i incloure només una o dues idees.
•	 Doneu preferència a les paraules senzilles per sobre de les més difícils. 

Encara que el llenguatge tècnic o sofisticat sigui apropiat per al vostre 
lloc, quan els lectors llegeixin la pàgina per sobre per veure de què va, us 
agrairan que feu servir un llenguatge més planer.

•	 Treieu la palla. El text directe, objectiu –no promocional– és més útil per 
al visitant i els lectors el consideren més fiable.
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Exemple

Abans
No solament tu et pots delectar amb els relaxants tractaments de spa d’aquest ho-
tel totalment reformat, sinó que també ho podrà fer el teu gos. El Paws-and-Relax 
Resort ofereix tota mena de serveis individualitzats i personalitzats a les persones i 
als seus acompanyants canins i s’ha especialitzat en el massatge del teixit profund 
i l’acupuntura. Cap altra oferta de spa de la ciutat et proposa aquest tracte tan de-
ferent per a tu i la teva mascota.

Després
El reformat Paws-and-Relax Resort t’ofereix uns relaxants tractaments de spa per 
a tu i el teu gos.

Delecteu-vos tant tu com el teu gos amb massatges del teixit profund i acupuntura.

Cap altra oferta de spa de la ciutat et proposa aquest tracte tant deferent per a tu 
i la teva mascota.

Curt, senzill i amb les coses importants al davant. A l’hora d’escriure per al 
web, aquestes qualitats són essencials, tant si és un text per a un correu electrò-
nic com per a una pàgina web, i tant si els lectors el llegeixen en un dispositiu 
mòbil com en un ordinador de sobretaula. A mesura que anem parlant de dife-
rents tipus de contingut, aquests principis aniran sortint una vegada i una altra.

1.3. Expresseu l’estil en paraules

Ara que ja sabeu quina el vostre estil, ja esteu preparats per escriure. El voca-
bulari, les opcions gramaticals, i fins i tot l’organització i el ritme dels paràgrafs, 
seran l’expressió de la vostra veu.

1.3.1. Vocabulari

Les paraules senzilles són molt útils per als lectors menys competents i 
per als que llegeixen la pàgina només superficialment. El text per al web (i per a 
altres plataformes, com ara els telèfons mòbils) ha de fer servir paraules curtes, 
senzilles i fàcils de llegir.
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Exemple

Abans
Vam prendre en consideració la possibilitat de fer reunions quinzenals en les quals 
els membres del comitè podrien presentar les qüestions relacionades amb els jar-
dins urbans i discutir-les; aquesta idea, però, es va acabar desestimant.

Després
Vam pensar en la possibilitat de fer reunions cada dues setmanes per parlar sobre 
els jardins urbans. Al final, però, vam decidir que les reunions no eren la solució.

Cal escollir les paraules adequades per al vostre estil. Per exemple, si voleu 
tenir un estil prudent i acreditat, deixeu-vos d’argots. Si una de les vostres carac-
terístiques és l’“avantguarda”, llavors podeu fer servir tranquil·lament paraules 
encara no incloses als diccionaris, i fins i tot crear paraules noves segons el que 
exigeixi el contingut.

Exemple

Abans
Sembla ser que Miss G. s’ha separat del seu marit només tres mesos després de 
casar-s’hi, segons diuen diverses fonts. El representant de l’estrella ho ha desmen-
tit. (Selecció de paraules poc atrevida per a un lloc web amb xafarderies sobre celebritats)

Després
Diuen que Miss G. ha engegat el seu home al cap de només tres mesos de casats, 
però el seu agent ho nega.

1.3.2. Estructura de les frases

Les primeres frases que aprenen els nens són les bàsiques amb l’estructura de 
subjecte-verb (El gos menja) i subjecte-verb-objecte (el gos menja ossos) perquè són 
curtes i fàcils d’entendre. La varietat en l’estructura de les frases fa que la lectu-
ra sigui més interessant, però l’estructura bàsica de subjecte-verb-objecte és 
sovint la millor opció per al text en línia. Aquesta estructura col·loca les 
dades més importants, que són l’actor (subjecte) i l’acció (verb), al davant, la 
qual cosa és molt útil per als visitants amb qualsevol nivell de comprensió de 
l’idioma i per als que només volen llegir la pàgina de manera ràpida i superficial.

El grau de formalitat també afecta l’estil de les frases. Els llocs informals po-
den incloure frases incompletes (sense subjecte, sense verb o sense cap dels dos) 
i frases que comencin amb una conjunció (com ara i o però). Les frases completes 
transmeten una actitud més formal.
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Exemple

Més formal
La banda sonora de la pel·lícula semblava haver estat composta per a una altra. 
Transmetia unes sensacions i fins i tot una cultura que no tenien res a veure amb 
allò que es veia a la pantalla. No obstant això, aquesta banda sonora tan dolenta 
no era el problema més gran de la pel·lícula. (Totes les frases són completes)

Menys formal
La banda sonora de la pel·lícula semblava ser la d’una altra. Totalment inconnexa 
amb les sensacions, i també amb la cultura. Però això no era el pitjor. (Frase, frag-
ment de frase, frase que comença amb la conjunció “però”)

1.3.3. Organització

Les pàgines web ben organitzades ajuden la gent a navegar pel lloc. Les 
ideals són les pàgines curtes amb paràgrafs compactes i llistes, i amb 
títols senzills i concisos que ajudin la gent a trobar allò que busquen. 
Cal separar els temes en fragments que el lector pugui entendre ràpidament.

Aquest consell serveix per a la majoria dels llocs, sigui quina sigui el seu to. 
Però també és possible organitzar el contingut de manera que expressi 
el vostre estil, tal com es pot veure en els exemples per a l’empresa fictícia Left 
Coast Inn.

Exemple

Abans
Un viatge fins a aquesta població de la costa no seria el mateix si no us allotgeu 
al nostre hotelet de luxe. El Left Coast Inn té molt poques habitacions per tal de 
poder-vos oferir totes les atencions. També hi oferim uns esmorzars molt complets 
amb brioixeria casolana i ous i llet ecològics de productors locals.

Els nostres hostes també posen a la vostra disposició, encara que no els dies plujo-
sos, evidentment, una banyera d’aigua calenta en un agradable jardí i una petita 
biblioteca amb llibres sobre tradicions locals, història i ecologia. A més a més, és 
molt a prop de la platja, on podeu anar amb cotxe o tot fent una passejada. En 
algunes habitacions es permet tenir-hi gossos pagant un petit recàrrec.

I precisament a la platja és on hi ha el nostre restaurant preferit. No deixeu d’anar 
al Seawall Café, molt a prop de la platja. S’hi serveixen només sopes, amanides i 
sandvitxos, però tot és fresc, el cafè és molt bo i el personal és molt atent.

Després (Organització per a un lloc web amb consells pràctics i concisos per a les va-
cances)
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Allotjaments

El Left Coast Inn és la nostra opció recomanada en aquesta localitat de la costa. Té 
molt poques habitacions, o sigui que cal fer-ne la reserva amb antelació. En aquest 
hotelet podreu gaudir:

•	 dincreïbles esmorzars amb brioixeria casolana i ous i llet locals
•	 una banyera d’aigua calenta en un agradable jardí
•	 una petita biblioteca amb llibres sobre tradicions locals, història i ecologia
•	 una bona situació; podreu anar fins a la platja amb cotxe o tot fent una pas-

sejada

En algunes habitacions es permet tenir-hi gossos pagant un petit recàrrec.

Menjar

El Seawall Café, molt a prop de la platja, serveix només sopes, amanides i sandvi-
txos, però tot és fresc, el cafè és molt bo i el personal és molt atent.

Cal escollir l’organització i el flux que millor funcioni segons el públic destí 
i el tema.

1.3.4. Puntuació

Hi ha moltes normes sobre puntuació, però també deixen marge per tal de 
poder expressar el to personal. Per exemple, un lloc de xafarderies pot utilitzar 
el·lipsis (...) per tal d’aconseguir un efecte dramàtic. En un lloc menys modern, 
com per exemple el d’un banc, es pot creure que els guions són massa informals 
i evitar-los.

En general, la puntuació ha de ser senzilla. Les millors frases són les ben 
ordenades i de bon llegir. Si us trobeu fent servir comes i més comes, proveu 
d’escriure dues o fins i tot tres frases més curtes en lloc d’aquesta tan llarga. Cal 
evitar l’abús de signes d’exclamació o emoticones; les paraules han de ser prou 
clares i contundents per tal de no necessitar cap èmfasi addicional.

Exemple

Abans
Oh, no, una altra vegada no! Miss G. va anar amb el seu gosset a la cerimònia dels 
premis! Però aquest accessori pelut va eclipsar el seu vestit.:-P

Després
Ai! Miss G. va portar el seu gosset als premis. La seva mascota: preciosa. El seu 
vestit: espantós.
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Consell
A banda de no abusar dels signes d’exclamació, també cal no abusar del 
format “cridaner”. Un excés de negretes o cursives i l’ús de molts tipus 
de lletres i colors diferents per tal de ressaltar parts del lloc o atreure el 
visitant pot tenir uns efectes contraproduents. El lloc web pot acabar ma-
rejant i resultar difícil de llegir, i també és possible que s’acabi pensant que 
tot són anuncis i que els visitants en marxin.

1.3.5. Argot

Cal evitar l’argot innecessari i els termes tècnics o especialitzats. 
Alguns visitants no entendran el que hi dieu. I fins i tot els que ho entenguin 
és possible que s’hi hagin d’entretenir per captar exactament allò que hi expli-
queu, cosa que no agrada gens als lectors de pàgines web.

Exemple

Imaginem-nos que descriviu el vostre servei d’accés a Internet de la manera se-
güent: “El nostre servei de banda ampla us permet navegar per les ones a velocitats 
increïbles! Contracteu-lo avui per poder surfejar sense límits per tot el món!”

És possible que els vostres lectors no entenguin a la primera el joc de paraules que 
feu entre la navegació, les ones i el surf, unes paraules que remeten tant al mar 
com a la xarxa. I el que segur que no voleu és que el vostre públic es pensi que 
veneu viatges a llocs on es pot practicar el surf.

Si un terme tècnic resulta adequat per al tema que tracteu (com en l’exemple 
següent), podeu incloure’l juntament amb una breu explicació.

Exemple

Abans
És possible que als dos anys el vostre fill participi en activitats de joc paral·lel amb 
altres nens en lloc d’interactuar amb ells. Aquest comportament hauria de canviar 
cap als tres anys, que és quan els nens s’adonen que n’hi ha d’altres iguals que ells 
i s’hi interessen.
Després
És possible que als dos anys el vostre fill jugui juntament amb altres nens però 
sense interactuar-hi, una activitat coneguda com a joc paral·lel. Aquest comporta-
ment canvia cap als tres anys, que és quan els nens s’adonen que n’hi ha d’altres 
com ells i mostren interès per jugar-hi.
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Evidentment, algunes vegades només serà possible fer servir terminologia 
especialitzada, com per exemple, si ens adrecem a un tipus de client concret o 
quan la simplificació o la substitució de paraules pugui provocar malentesos. 
En aquests casos, assegureu-vos que utilitzeu les paraules de manera correcta i 
coherent i que les expliqueu breument dins el text mateix.

1.3.6. Referències culturals

Quan es fa servir llenguatge informal, és molt important conèixer els lectors. 
D’entrada, però especialment si l’audiència és àmplia i variada, el llenguatge 
ha de ser comprensible per a tothom. Cal anar amb compte amb l’argot, 
els clixés i altres referències específiques d’un grup, una regió o una cultura. Per 
exemple, és possible que els lectors que no juguin a cartes (i fins i tot alguns que 
sí que hi juguin) no entenguin una referència al joc de la botifarra com “tenir 
manilles i cartes fermes”.

Exemple

Abans
Aquesta nova empresa té algun programari interessant, però encara no ha marcat 
cap gol pel que fa als beneficis. Si els propietaris volen deixar d’estar en fora de joc 
i fer una gran jugada amb l’OPI, hauran de demostrar als inversos que saben com 
fer créixer el negoci. (“Marcar un gol,” “fora de joc,” i “fer una gran jugada” són expres-
sions que fan referència al futbol, i “OPI,” un terme que potser l’audiència no entendrà, 
és l’“oferta pública inicial”, que és el que fa una companyia privada quan comença a 
cotitzar a la borsa.)

Després
Aquesta nova empresa té algun programari interessant, però encara no genera be-
neficis. Si els propietaris volen que l’empresa surti a la borsa, hauran de demostrar 
als inversors que saben com han de fer créixer el negoci.

D’altra banda, si us adreceu deliberadament a un segment molt concret, 
aquestes referències poden ser fins i tot apropiades i resultar atractives. Un lloc 
destinat als seguidors del club de bàsquet local, per exemple, pot tenir més grà-
cia si inclou expressions típiques del bàsquet, els crits d’ànim que es canten al 
pavelló, els sobrenoms dels jugadors i altres coses per l’estil.
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1.3.7. Jocs de paraules

Les tècniques com ara les metàfores, els símils, les al·literacions, les rimes i 
les repeticions poden ser una manera elegant d’expressar una idea, de captar 
l’atenció o de fer que el missatge es recordi millor, i poden ajudar els lectors a 
veure les coses d’una manera nova, però cal que estigueu segurs que els lectors 
entendran l’expressió que utilitzeu, ja que sinó els estareu confonent.

Exemple

Abans
La nova proposta del governador va ser tan ben rebuda com una concessió per 
vendre foie gras en una reunió de la PETA1. (La referència és obscura, pot ser que els 
lectors no l’entenguin.)

Després
La nova proposta del governador va ser tan ben rebuda com un estofat de vedella 
en un àpat de vegetarians.

Sigui quin sigui el recurs retòric que utilitzeu, feu-ho per reforçar el missatge, 
i no per presumir de res o lluir-vos.

1.4. Títols

Els títols i els subtítols realitzen diverses funcions importants: donen 
una idea sobre el contingut, organitzen aquest contingut en apartats llegibles i 
expliquen una història que permet captar ràpidament allò essencial del conting

•	 Els títols de primer nivell són els que precedeixen el text princi-
pal. Tenen el codi HTML <h1> Segons l’eina de publicació que utilitzeu, 
aquests títols també poden portar l’etiqueta <title> per fer de títol de 
la pàgina, que es converteix en el títol de l’enllaç en els resultats d’una 
cerca. Aquest títol de primer nivell pot ser l’únic fragment de text que es 
vegi en un agregador RSS o en el navegador d’un telèfon mòbil.

•	 Els subtítols són els títols de nivell inferior que organitzen el text en 
apartats. En l’HTML tenen els codis <h2>,<h3> i successius.

1. PETA són les sigles de People for Ethical Treatment of Animals.
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1.4.1. Organitzeu la pàgina web amb títols

Els títols són l’eina bàsica d’organització de la pàgina. Els títols permeten 
copsar ràpidament la història que s’hi explica (Hansel i Gretel s’escapen de la 
bruixa), i els subtítols guien els lectors pel contingut tot ajudant-los a entendre 
què s’explica en cada secció (La bruixa captura els nens, Hansel enganya la bruixa, 
Gretel salva el seu germà, Els nens arriben a casa).

Consell
El contingut supera la “prova dels títols”? Llegiu per sobre un article mi-
rant-ne només els títols. Si podeu entendre el fil i la substància d’allò que 
explica, la prova estarà superada. Si alguna cosa no queda clara, haureu 
de tornar a escriure’n els títols o fins i tot reordenar-ne alguns paràgrafs.

Ajudeu els lectors a diferenciar els diferents nivells de titulació:

•	 Organitzeu els títols en nivells d’importància cada vegada 
menors: títol (<h1>), títol de segon nivell (<h2>), títol de tercer nivell 
(<h3>) i així successivament, tal com ho faríeu en un índex de contingut.

•	 Distingiu visualment cada nivell. Els títols apareixen normalment 
en negreta per tal que destaquin. Els títols de primer nivell són els que 
solen tenir el tipus de lletra més gran, els de segon nivell són més petits, 
i així successivament.

Consell
Si us trobeu que heu de fer servir més de tres nivells de títols per tal 
d’organitzar el text, atureu-vos un moment. És un indici que potser el text 
és massa complex i caldria simplificar-lo.

1.4.2. Escriviu uns títols potents

Els bons títols expliquen allò essencial en poques paraules. Els títols 
que no enganxen el lector no són bons. Els títols imprecisos o enganyosos són 
encara pitjors; els títols sensacionalistes poden atraure els lectors curiosos, però 
aviat marxaran del lloc i la seva credibilitat es veurà negativament afectada.

Per a escriure un títol efectiu, cal que llegiu i entengueu la història i que en 
comprimiu la informació més important en molt poques paraules. En el cas 
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d’un text molt breu potser és demanar massa, però és una destresa que tothom 
que escriu i edita per al web hauria d’intentar dominar.

Consell
La majoria d’aquestes regles relacionades amb l’escriptura de títols són 
aplicables als títols de qualsevol nivell. Els subtítols, però, no solen ser en-
llaços als quals es pugui fer clic, i normalment tampoc apareixen en altres 
llocs, com ara els resultats d’una cerca, de la manera que ho fan els títols.

Per a la creació d’uns títols efectius, seguiu els passos que s’indiquen 
a continuació:

1. Reviseu el contingut a fons. Llegiu el text, mireu el vídeo i passeu 
la presentació de diapositives. Abans de començar a escriure, assegureu-
vos que hàgiu entès bé tot el contingut per tal de poder-li donar un títol 
encertat.

2. Identifiqueu el to del contingut. El contingut és seriós o informal, 
professional o personal, prosaic o exagerat? El títol ha de tenir un to 
adequat al contingut. Per exemple, si redacteu un text seriós sobre un 
desastre natural, el títol no pot ser frívol. El to també ha de ser l’adequat 
segons l’audiència i ha d’estar d’acord amb la identitat, els estàndards i 
la veu del lloc.

3. Determineu l’objectiu del contingut. Per què es publica aquest 
contingut? Per què hi poden estar interessats els vostres lectors? El fet 
de pensar en la transcendència general d’un text, en el seu angle únic o 
en què es diferencia de les pàgines web similars pot ajudar a escriure un 
títol adreçat a la vostra audiència en concret. Fixeu-vos en els exemples 
següents sobre un producte fictici.

Exemples
La crema hidratant per a la cara “CoolBlue” de Griblak representa un risc per a la 
salut (Un article adreçat als professionals de la salut que destaca els resultats dels estudis 
mèdics sobre un producte dubtós.)

Crema hidratant per a la cara “CoolBlue” de Griblak: t’hauria de caure la cara de 
vergonya! (Un informe sobre el mateix producte que vol advertir contra l’ús d’aquest 
producte i que es publicarà en un bloc destinat a adolescents.)

Cal que ja en el primer paràgraf es pugui veure clarament quin és l’objectiu 
final del text. Si no és així, editeu la pàgina i poseu la idea més important al 
començament.



© UOC 27 El més fonamental: El text i la imatge

4. Penseu on apareixerà el títol. El títol és per a la pàgina inicial, per a 
la pàgina d’una secció o per a un article? El títol apareixerà en agregadors 
RSS, dispositius mòbils i resultats de cerques? Assegureu-vos que funcio-
ni en els llocs on apareixerà. Alguns consells:
•	 Els títols generals són importants per als lectors i els cercadors i 

són els que apareixen en els lectors de missatges i altres agregadors 
de contingut. Concentreu-vos en les paraules clau per tal de millo-
rar-ne el posicionament en els resultats de les cerques. Si cal escollir 
entre ser intel·ligent i ser clar, decidiu-vos per la claredat.

•	 Els títols de secció han de ser atractius per als lectors que ja es-
tan interessats en el tema de la secció i els han d’ajudar a saber què 
tracten per tal de poder trobar el que busquen. Aquests títols han de 
combinar les paraules clau amb una certa intriga per tal de fer venir 
ganes de seguir llegint.

•	 Els títols de pàgina inicial solen ser promocionals; han de ven-
dre el contingut als lectors eventuals. Aquí també cal claredat abans 
que intel·ligència, i cal incloure-hi les paraules clau per tal d’atraure 
lectors al vostre lloc.

•	 Els títols per a dispositius mòbils han de ser tan breus com 
sigui possible, s’han de basar en les paraules clau i han d’oferir un 
enllaç al lloc web per a trobar-hi més informació.

5. Penseu cinc o sis paraules clau que haurien d’aparèixer al tí-
tol. Si ja heu pensat en algunes paraules clau per a la vostra pàgina, 
llavors ja sabreu en quines paraules us heu de concentrar. Si encara no 
heu fet, pregunteu-vos quines paraules faríeu servir per a trobar la pàgina 
en qüestió. Els noms propis com els de persones, llocs i coses són una 
bona opció. Cal evitar les abreviatures, ja que en fer una cerca la gent 
sol escriure paraules completes. Seguidament, utilitzeu aquestes cinc o 
sis paraules clau en una frase curta, que llavors ja reduireu a la longitud 
d’un títol.

Exemple

Les vostres paraules clau
Xocolata Fab-U-Loz, mitjana edat, prevenir els atacs de cor, longevitat

Esborrany de frase
Un estudi diu que la xocolata Fab-U-Loz prevé els atacs de cor en persones de 
mitjana edat
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Si us trobeu encallats, intenteu inspirar-vos en el primer paràgraf del text, 
però no copieu mai una frase paraula per paraula. Als lectors no els agrada veure 
un text repetit, i als cercadors tampoc no els agraden les repeticions.

Consell
Una vegada tingueu una primera versió del títol, escriviu la frase en un qua-

dre de cerca i mireu quins resultats apareixen:

•	 El vostre text és més atractiu que els de la competència?
•	 Algú ja ha fet servir una frase igual? Si és així, potser hauríeu de canviar 

la vostra; entrareu en competència directa, i l’altre text ja ha acumulat 
un cert impuls de cerca.

•	 Mireu els primers resultats: Quines paraules clau tenen un comú? Seria 
aconsellable que també les féssiu servir.

•	 Hi ha alguna paraula clau o algun punt de vista que no utilitzin cap dels 
primers resultats? Podeu aprofitar-ho.

6. Utilitzeu un verb que sigui potent, actiu, fresc i precís. 
L’estructura de subjecte-verb-objecte (Hèrcules mata Hidra) és normalment 
la millor per a un títol, ja que posa al davant l’actor (subjecte) i l’acció 
(verb). Cadascuna de les paraules d’un títol ha de exercir-hi un 
paper, i un verb dinàmic pot ben ser-ne el protagonista. Si donem per 
fet que tots dos són precisos, a quin títol faríeu clic: “Les converses de pau 
acaben” o “Les converses de pau fracassen”? Utilitzeu verbs que siguin:
•	 Potents. Utilitzeu verbs curts, rítmics, dinàmics i forts per al títol. 

Els més forts tenen només dues o tres síl·labes per tal donar ritme a 
la frase. Exemples: eludir, guanyar, saludar, lloar, cantar, criticar, rebut-
jar, derrotar, prendre, canviar, destruir, salvar, animar, refer.

Exemple

Abans (dèbil)
Els grecs aconsegueixen entrar a Troia i vencen

Després (potent)
Els grecs subjuguen Troia

•	 Actius. Utilitzeu la veu activa en lloc de la passiva, i el temps pre-
sent, llevat que sigui necessari el passat. Els verbs actius posen l’actor 
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al davant i tenen més vitalitat que els passius, que poden sonar es-
tàtics o abstractes.

Exemple

Abans (passiu)
La llebre és derrotada per la tortuga en la carrera

Després (actiu)
La tortuga venç la llebre en la carrera

•	 Actuals. Escolliu un verb de què no s’hagi abusat. Si necessiteu un 
verb més curt o més interessant, consulteu un diccionari de sinò-
nims, però cal que aneu amb compte i que escolliu un sinònim que 
signifiqui exactament allò que voleu dir. Els sinònims poden tenir 
unes connotacions lleugerament diferents. Per exemple, un proces-
sador de textos proposa atrevit com a sinònim de actual, però atrevit 
no tindria cap sentit com a paraula en negreta al principi d’aquest 
paràgraf.

•	 Precisos. Assegureu-vos que els vostres verbs potents, actius i atre-
vits presentin el vostre text d’una manera precisa. Per exemple, el tí-
tol “Les borses s’enfonsen” transmet una idea diferent que “Les bor-
ses cauen”. Recordeu que el vostre títol pot aparèixer pel seu compte 
en un agregador, sense cap altre text ni imatge que el situïn en un 
context. Algú el podria interpretar malament?

7. Sigueu concisos i específics. Refineu l’esborrany del vostre títol fins 
que quedi breu, vagi al gra i sigui més informatiu. Poseu les dues parau-
les més importants al davant, que és on tenen més probabilitats de ser 
llegides.

Exemple

Abans
La medalla d’or és per a Jones (La medalla d’or és important, però no és el que interessa 
realment de la notícia.)

Després
Jones guanya l’or (Aquest títol, a banda de ser més curt, també transmet la idea bàsica 
de la notícia amb les dues primeres paraules.)

8. Editeu i reviseu el vostre títol. Una vegada ja tingueu un títol com-
plet, compacte i atractiu, deixeu-lo de banda durant una estona i després 
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editeu-lo i reviseu-lo encara una altra vegada. Feu-vos les preguntes se-
güents:
•	 El títol resumeix el contingut de manera precisa?
•	 L’estil i el to són apropiats?
•	 La informació més important, és a dir, l’actor i l’acció, és la primera 

que hi apareix?
•	 L’estructura de la frase és senzilla i fàcil d’entendre ràpidament?
•	 Conté paraules potents i fascinants que animin el lector a seguir 

llegint?
•	 Hi ha alguna ambigüitat?
•	 N’heu revisat la sintaxi, la puntuació, l’estil i l’ortografia, especial-

ment la dels noms i les paraules clau?

Consell
El vostre títol pot aparèixer en un agregador només de publicar-lo. Asse-
gureu-vos que no hi hagi cap errata ni cap altre error greu abans de fer-ho.

1.4.3. Definiu els estils dels títols

Els títols expressen el to del lloc, tant amb les paraules com amb l’estil.
El disseny pot determinar el nombre de caràcters que podran tenir els títols. 

A banda d’això, però, és molt probable que hàgiu de prendre unes quantes de-
cisions. Com fareu servir les majúscules? Seran frases completes o fragments? 
L’estil que escolliu per als títols és important, igual que ho és respectar-lo siste-
màticament en tot el lloc.

Consell
Si el vostre lloc conté molts llocs i propietats, com és el cas de la xar-
xa Yahoo!, pot ser difícil garantir un estil sistemàtic en tots els títols. En 
aquests casos, cal que els títols tinguin un mateix estil dintre de cada lloc.

A l’hora de decidir un estil per als títols, tingueu en compte el següent.

Majúscules
Els dos usos principals de les majúscules són els títols amb majúscula ini-

cial (El ministre sanciona el projecte de llei tributària) i els títols tot en majúscu-
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les (EL MINISTRE SANCIONA EL PROJECTE DE LLEI TRIBUTÀRIA), que caldria 
reservar per als títols dels correus electrònics en text net. Sigui quin sigui l’estil 
que escolliu, utilitzeu-lo sistemàticament en tot el lloc.

Puntuació
Els títols no solen incloure punts ni cap altre puntuació final. Si voleu posar-

hi signes d’interrogació o d’exclamació, cal que en feu un ús moderat.

•	 Els signes d’interrogació poden ser efectius si el contingut respon la pre-
gunta del títol. En general, però, és millor una afirmació.

•	 Els signes d’exclamació se solen fer servir per donar emoció, però és mi-
llor transmetre-la amb unes paraules potents.

Exemples

Els óssos polars estan desapareixent? (Per a un article sobre un estudi que diu que sí, 
que la població d’óssos polars es va reduint)

Els científics discuteixen sobre el destí de la població d’óssos polars (Per a un article 
sobre una cimera convocada per a parlar d’aquesta qüestió)

Exemple

Abans
Un dofí ajuda un submarinista a trobar un tresor enfonsat

Després
Un dofí guia un submarinista fins a un tresor enfonsat

Estructura paral·lela
Tots els vostres subtítols són fragments de frases (una paraula o locucions cur-

tes) o frases completes? Si es fa servir sistemàticament, qualsevol de les dues és 
bona. Però si no és que hi ha una bona raó per a fer-ho, una frase llarga entremig 
de diversos subtítols en forma de fragments destacarà molt, i no d’una bona ma-
nera. Tant gramaticalment com estèticament, es pot veure com quelcom descurat.

•	 Els títols del mateix nivell han de ser uniformes, però no necessàriament 
han de ser iguals que els d’altres nivells. Per exemple, podeu decidir que 
els subtítols seran frases en imperatiu i que els de tercer nivell seran pre-
guntes.
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•	 Intenteu que la majoria dels subtítols comencin amb una paraula de la 
mateixa categoria gramatical, com ara un verb o un nom. Això farà que 
siguin més fàcils d’entendre quan es llegeixin ràpidament.

Exemples

Abans
Regals per a les vacances (Títol)
Trobeu el camí amb un GPS (Subtítol que comença amb un verb)
Complementeu el vostre dispositiu mòbil (Subtítol que comença amb un verb)
Càmeres compactes amb grans funcions (Subtítol que comença amb un nom)

Després
Regals per a les vacances (Títol)
Dispositius GPS per a no perdre’s (Subtítol que comença amb un nom)
Accessoris per a dispositius mòbils (Subtítol que comença amb un nom)
Càmeres compactes amb grans funcions (Subtítol que comença amb un nom)

Consell
Algunes vegades és necessari saltar-se la norma. Si heu de forçar un títol 
amb un llenguatge poc natural només perquè sigui paral·lel amb els altres, 
no ho feu.

1.5. Frases

Escriure títols és una bona manera de practicar l’escriptura de frases. Les fra-
ses bones són concises, estan ben estructurades i tenen les paraules ordenades 
d’una manera lògica i una sintaxi sòlida. Els lectors les poden entendre fàcil-
ment i d’una manera ràpida, fins i tot les persones amb una alfabetització limi-
tada o amb poc domini de la llengua.

Aquestes normes per a una escriptura clara cobreixen els principis bà-
sics.

1.5.1. Les frases s’han de poder llegir superficialment

Els lectors que llegeixen només per sobre els llocs web per a veure si el seu 
contingut és interessant no volen haver de llegir una gran quantitat de parau-
les. Una manera pràctica de fer frases curtes és tenint en compte el nombre de 



© UOC 33 El més fonamental: El text i la imatge

paraules que tenen; les frases no han de tenir més de vint-i-cinc paraules. Molts 
processadors de textos indiquen quantes paraules conté una frase.

També facilitareu la lectura superficial si:

•	 Expresseu només una idea important per frase. Més idees impli-
quen unes frases més complexes. No cal desviar-se cap a qüestions de 
poca importància.

Exemple

Abans
Més de tres mil residents han fugit del violent foc, que ja ha cremat més de quinze 
quilòmetres quadrats; mentrestant, el governador ha promès que hi enviaria im-
mediatament més bombers.

Després
Més de tres mil residents han fugit del violent foc, que ja ha cremat més de quinze 
quilòmetres quadrats. El governador ha promès que hi enviaria immediatament 
més bombers.

•	 Comenceu les frases pels conceptes clau. Poseu la informació més 
important al principi de la frase, que és on hi ha més probabilitats que 
els lectors la vegin encara que hi passin de pressa. L’ús de la senzilla 
estructura subjecte-verb-objecte pot ajudar-hi. Aquest format col·loca 
automàticament l’actor (subjecte) i l’acció (verb) en primer lloc. En con-
cret, utilitzeu aquesta estructura per al text més visible, que és la primera 
frase del paràgraf.

Exemple

Abans
Cavalcant el seu poni gal·lès de deu anys, Pinky, per primera vegada aquesta tem-
porada, Gloria Nguyen va guanyar la carrera per a preadolescents. (Tècnicament, 
aquesta frase té l’estructura de subjecte-verb-objecte, però comença amb un complement 
molt llarg.)

Després
Gloria Nguyen va guanyar la carrera per a preadolescents cavalcant per primera 
vegada aquesta temporada Pinky, el seu poni gal·lès de deu anys. (El subjecte, el verb 
i l’objecte són al començament de la frase.)

Consell
Per tal de facilitar la lectura, tant l’atenta com la superficial, aconsellem 
utilitzar frases curtes i actives amb una estructura de subjecte-verb-objecte 
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i amb la informació important al principi, especialment en els llocs im-
portants com els títols, les llistes i les primeres línies dels paràgrafs. No 
obstant això, si totes les frases tenen la mateixa estructura i el mateix 
ritme, fins i tot els textos sobre un tema ben fascinant es poden fer molt 
pesats. Gloria Nguyen va guanyar la carrera per a preadolescents la primera 
vegada que cavalcava aquesta temporada Pinky, el seu poni gal·lès de deu anys 
és una manera bona de començar un paràgraf. La frase següent, però, pot 
començar amb una introducció, simplement per tal d’afegir-hi una mica 
d’interès: Lluny de ser una victòria puntual, Pinky també va guanyar després el 
premi de Millor cavall. La varietat és un aspecte clau per gaudir de la lectura.

•	 Mantingueu l’ordre. Si llisteu una sèrie de punts i llavors els expli-
queu, cal que ho feu en l’ordre en què els hàgiu llistat.

Exemple

Abans
La nostra companyia ofereix dos tipus de comptes: el Compte Bàsic i el Compte 
Plus. El Compte Plus ofereix accés als serveis de nivell superior a més a més dels 
serveis bàsics. El Compte Bàsic inclou l’accés a la gamma completa de serveis bà-
sics per a protegir i incrementar la seva riquesa. (Primer es parla del Compte Bàsic, 
però el primer que s’explica és el Compte Plus.)

Després
La nostra companyia ofereix dos tipus de comptes: el Compte Bàsic i el Compte 
Plus. El Compte Bàsic inclou l’accés a la gamma completa de serveis bàsics per a 
protegir i incrementar la seva riquesa. El Compte Plus ofereix, a més a més dels 
serveis bàsics, accés als serveis de nivell superior. (L’ordre de presentació i l’ordre 
d’explicació són el mateix.)

•	 Poseu el “si” abans del “llavors”. Poseu la condició (si) en primer 
lloc, seguida de la conseqüència (llavors). Aquest ordre presenta d’entrada 
als lectors el tema de la frase, la qual cosa els ajuda a entendre de què es 
parla a mesura que van llegint i els permet estalviar temps i passar a la 
frase següent si el tema no els interessa.

Exemple

Abans
Feu clic a l’enllaç Editar si la vostra adreça electrònica és incorrecta.

Després
Si la vostra adreça electrònica és incorrecta, feu clic a l’enllaç Editar. (Poseu la condi-
ció, que comença amb “si”, en primer lloc. Observeu que sovint es pot ometre el “llavors”.)
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1.5.2. Feu frases fàcils d’entendre

Podeu fer unes frases fàcils d’entendre utilitzant paraules senzilles i formes 
bàsiques de les paraules i evitant les estructures sintàctiques complexes:

•	 Utilitzeu formes verbals simples sempre que sigui possible: infini-
tiu, imperatiu, presents, passats i futurs:
•	 Infinitiu (la forma impersonal bàsica del verb): Per obrir el document, 

feu clic a la icona.
•	 Imperatiu (una ordre o una petició): Primerament, obriu el document.
•	 Present: Primerament, obres el document.
•	 Passat: Primerament, vau obrir el document.
•	 Futur: Primerament, obriràs el document.

•	 Utilitzeu verbs actius. La veu activa és més forta que la veu passiva i 
pot ser més fàcil d’entendre per als parlant no nadius de la llengua.

•	 Poseu el subjecte i el verb junts. Quan el nom (o el pronom) i el 
verb estan separats per moltes paraules, els lectors han de buscar quines 
paraules van juntes. Això pot resultar especialment confús si les paraules 
addicionals inclouen altres verbs. Aquesta estructura dificulta la com-
prensió del missatge.

Exemple

Abans
Els bons escriptors, independentment de si els agrada molt o poc fer marrades 
verbals, imaginen un imant entre el subjecte i el verb.

Després
Els bons escriptors imaginen un imant entre el subjecte i el verb, independen-
tment de si els agrada molt o poc fer marrades verbals.

•	 Eviteu partir els verbs. Intenteu no separar les formes verbals peri-
fràstiques (per exemple van haver de marxar) o els verbs amb un comple-
ment preposicional (per exemple preocupar-se per o posar-se d’acord amb). 
Això fa que els lectors hagin de buscar quines paraules van juntes. No 
obstant això, sí que cal separar un verb si així la frase sona més natural o 
expressa millor la idea: La companyia vol més que triplicar la seva mà d’obra 
a Àsia.
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Exemple

Abans
Li agrada més que cap altra cosa caminar per la platja.

Després
Li agrada caminar per la platja més que cap altra cosa.

•	 Sigueu positius. Les frases construïdes positivament solen ser més 
efectives (i més fàcils d’entendre) que la mateixa informació expressada 
negativament. Les frases positives també fan que el lloc tingui una veu 
més agradable.

Exemple

Abans
No us oblideu de recollir els vostres fills a les cinc de la tarda. Malauradament, la 
nostra escola no es pot fer responsable de la seva seguretat una vegada hagi acabat 
la visita al parc d’atraccions. (“No oblideu,” “Malauradament” i “no pot” són expres-
sions negatives que poden fer que els lectors se sentin renyats; “no es pot fer responsable” 
us treu credibilitat.)

Després
Recordeu que heu de recollir els vostres fills a les cinc de la tarda, una vegada hagi 
acabat la visita al parc d’atraccions. Les instal·lacions de l’escola tancaran 
a les 17.00. Com sempre, durant la visita controlarem en tot moment les activi-
tats dels vostres fills. (“Recordeu” és una manera agradable de demanar una cosa; la 
informació important hi apareix en negreta. La frase final recalca la vostra credibilitat.)

•	 Eviteu les negacions múltiples. Algunes vegades, les negacions (com 
ara no, res, ningú) són inevitables, però les frases amb més d’una negació 
són difícils d’entendre. Reescriviu aquestes frases per fer-les positives. 
(Una excepció: les frases amb ni... ni.)

Exemple

Abans
No podreu activar cap control dels pares si no heu creat cap compte de membre.

Després
Abans d’activar els controls dels pares cal que creeu un compte de membre per a 
cada persona.
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1.6. Paràgrafs

Els paràgrafs, igual que les frases, han de ser concisos, bàsicament perquè 
només teniu uns segons per a capturar l’atenció del lector. Els paràgrafs curts 
són fàcils de llegir per sobre i d’entendre. Seguiu les directrius bàsiques següents:

•	 Construïu cada paràgraf a partir d’una idea o tema.
•	 Poseu la idea principal al principi. Col·loqueu la informació més 

important, com ara una frase que reculli el tema principal o una conclu-
sió, al davant. Tant en el periodisme com en línia, si les primeres paraules 
del paràgraf no enganxen el lector, és molt probable que no segueixi 
llegint.

•	 Feu uns paràgrafs curts. Normalment n’hi ha prou amb una o dues fra-
ses.

Exemple

Abans
Crear una cartera financera és ràpid, fàcil i gratuït. Podeu crear i mantenir tantes 
carteres com vulgueu amb un únic compte. Si encara no teniu cap compte, us 
haureu de registrar i crear-ne un abans que pugueu crear una cartera (el registre 
és gratuït i permet aprofitar tots els altres nostres productes i serveis). Actualment 
oferim diverses maneres diferents de fer el seguiment de la vostra cartera (seleccio-
neu un enllaç per obtenir-ne més informació):
(Massa idees en un únic paràgraf)

Després
Crear una cartera financera és ràpid, fàcil i gratuït. Amb un únic compte podreu 
crear i mantenir tantes carteres com vulgueu.

Si encara no teniu cap compte, us haureu de registrar i crear-ne un abans que pu-
gueu crear una cartera. El registre és gratuït i permet aprofitar tots els altres nostres 
productes i serveis.

Oferim diverses maneres diferents per fer el seguiment de la vostra cartera. Obte-
niu-ne més informació.
(Cada idea s’expressa en un paràgraf curt independent)
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1.7. Llistes

Algunes vegades, la manera més efectiva de presentar la informació és en 
forma de llista. Les llistes poden captar l’atenció del lector, fer que el text sigui 
més fàcil de llegir, afegir espai en blanc a la pàgina, reduir la llargada del text, 
relacionar diversos elements i mostrar una seqüència o el nivell d’importància.

Una llista pot ser numerada o de pics, i també pot estar integrada en una 
frase. Cada tipus de llista té els seus usos.

1.7.1. Llistes numerades

Utilitzeu llistes numerades quan la seqüència o la numeració dels elements 
de la llista sigui important, com per exemple els passos d’un procediment o una 
llista de deu èxits.

Exemple

Per a crear una erupció:
1. Poseu quatre caramels Mentos al costat d’una ampolla de plàstic de gasosa.
2. Obriu l’ampolla de gasosa.
3. Tireu-hi els caramels.
4. Aparteu-vos-en.

Consell
Els elements breus poden funcionar millor en forma de llista numerada 
o amb lletres integrada en una frase. Per exemple: El relat “La veritat sobre 
el cervell de Harold” fou retirat de la final del concurs perquè (a) no vam poder 
confirmar que el relat expliqués la veritat, (b) no vam poder confirmar la identi-
tat de Harold i (c) no vam poder localitzar l’autor.

1.7.2. Llistes de pics

Les llistes de pics o punts són molt adequades si tenim diversos elements re-
lacionats però la seva seqüència no és important. Cadascun dels elements de la 
llista hauria de tenir el mateix pes i la mateixa importància; per exemple, tots els 
elements poden ser títols de pel·lícules o característiques d’un producte nou. Si és 
possible, tots els elements haurien de tenir aproximadament la mateixa llargada.

Intenteu utilitzar la construcció paral·lela per als elements d’una llista de 
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pics. Tots haurien de començar amb una paraula de la mateixa categoria grama-
tical, com ara un nom, un verb o qualsevol altra.

Exemple

Muriel va demanar al DJ del casament que no posés cap de les cançons següents
•	 “Brick House”
•	 “Celebration”
•	 “Macarena”
•	 “The Chicken Dance”

El cònjuge de Muriel va veure que Muriel havia de:
•	 Agafar-se les coses més tranquil·lament
•	 Ser conscient que no era l’única persona que es casava

Exemple

Les activitats del cap de setmana van incloure:
•	 Sortir a esmorzar, dinar i sopar
•	 Gastar-nos diners en tractaments de spa
•	 Anar al cine
•	 Dormir fins al migdia

1.7.3. Introduïu les llistes

La majoria de les llistes necessiten un títol o una frase introductòria per tal 
que el lector sàpiga per què la llista és important. Introduïu les llistes numerades 
o de pics amb un fragment de frase o una frase acabada amb dos punts.

Exemples

Per dinar vam menjar:
•	 Un sandvitx de tonyina
•	 Una bossa de patates
•	 Una galeta de civada

Hauríeu de veure què ens va fer la Inna per dinar:
•	 Un sandvitx de xampinyons
•	 Patates rosses
•	 Una galeta de xocolata

Si introduïu una llista amb un fragment de frase, assegureu-vos que cadascun 
dels elements de la llista completa la frase d’una manera lògica.



© UOC 40 Periodisme digital

Exemple

Abans
La carta hauria d’incloure:
•	 Una descripció de les vostres responsabilitats actuals
•	 La vostra cerca de feina
(La carta pot incloure les raons per les quals cerqueu feina o informació sobre la vostra 
cerca de feina, però no la cerca en si.)

Després
La carta hauria d’incloure:
•	 Una descripció de les vostres responsabilitats actuals
•	 Les raons per les quals cerqueu feina

1.7.4. Estructureu els elements de la llista de manera coherent

Per a l’ús de majúscules i signes de puntuació en els elements d’una 
llista numerada o de pics, seguir les directrius següents:

•	 Si un o més dels elements de la llista són frases completes, po-
seu en majúscula la primera paraula de cada element de la llista i utilit-
zeu un signe de puntuació al final. Un element de la llista es considera 
una frase completa si funciona com a frase independent quan es treu del 
context de la llista. Això pot incloure un element que completi la línia 
introductòria de la llista si aquest element és una frase completa en si 
mateix (vegeu l’exemple següent).

•	 Si tots els elements de la llista són fragments de frase, no utilitzeu 
cap signe de puntuació final, encara que els elements completin un frag-
ment de frase que introdueixi la llista. La primera paraula de cada element 
de la llista pot anar en majúscula o minúscula. Cal que utilitzeu les ma-
júscules de la mateixa manera en totes les llistes del document o del lloc.

Exemples

Tot frases completes
Per arribar a l’hotel des de l’aeroport, podeu:
•	 Reservar el servei regular d’enllaç de l’hotel.
•	 Agafar un taxi.
•	 Agafar el servei d’enllaç de l’aeroport.
•	 Agafar un autobús públic.
(Encara que cada element de la llista completa el fragment “podeu,” també es poden 
considerar frases completes si es treuen del context d’aquesta llista.)
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Una frase completa (vegeu l’últim element) exigeix que tots els ele-
ments tinguin un punt final
La política de l’hotel diu:
•	 Res de mascotes.
•	 Res de fumar.
•	 Res de deixar l’habitació tard. Cal deixar l’habitació a les 11.00.

Tot fragments de frases, en majúscula
Els hostes poden arribar a l’hotel des de l’aeroport amb els mitjans següents:
•	 El servei regular d’enllaç de l’hotel
•	 Un taxi
•	 El servei d’enllaç de l’aeroport
•	 Un autobús públic

Tot fragments de frases, en minúscula
Els hostes poden arribar a l’hotel des de l’aeroport amb els mitjans següents:
•	 el servei regular d’enllaç de l’hotel
•	 un taxi
•	 el servei d’enllaç de l’aeroport
•	 un autobús públic

Consell
Si alguns elements de la llista són frases i altres són fragments de frases, és 

possible que tingueu una llista no paral·lela.

1.8. Deixeu de banda els biaixos

Un dels principis bàsics de la pràctica mèdica, “En primer lloc, no facis mal,” 
es podria perfectament parafrasejar per als escriptors de contingut com a “En 
primer lloc, no assumeixis”. És a dir, cal no donar per fet que sabem qui 
llegirà el nostre lloc web. L’audiència no és homogènia; els seus membres 
difereixen en edat, raça, gènere, capacitats físiques, nacionalitat, cultura, orien-
tació sexual i altres.

El llenguatge esbiaixat, per suau que sigui, exclou membres de l’audiència i 
fins i tot pot provocar inexactituds que afectaran negativament la vostra credibi-
litat. Per exemple, si feu servir el pronom ells quan parleu dels jutges us estareu 
equivocant i podeu ofendre alguns dels vostres lectors (per no parlar d’alguns 
membres actuals i anteriors del Tribunal Suprem).

Alguns principis per evitar el biaix:
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•	 Decidiu si cal fer una referència específica al grup. Si l’edat, la 
raça o el sexe d’una persona no són rellevants per al relat, no els men-
cioneu. Si escriviu sobre la primera dona admesa a la Harvard Medical 
School, el sexe és rellevant; però si escriviu sobre algú que ha guanyat una 
beca molt prestigiosa, el sexe no té cap importància per al relat (que va so-
bre el fet de guanyar la beca) i no cal mencionar-lo d’una manera especial.

•	 Sigueu exactes. Dieu xinesos quan parleu sobre els xinesos que viuen 
al Estats Units? Afroamericans quan parleu dels negres que hi ha a tot el 
món? Noies quan us referiu a les dones adultes? Jubilats quan seria més 
precís dir persones grans o persones de seixanta-cinc anys o més? (Algunes 
persones es retiren als quaranta anys, i l’edat “oficial” de jubilació pot 
variar segons el país.) Utilitzeu les paraules exactes i els termes preferits 
pel grup.

•	 Aneu amb compte amb les generalitzacions falses. Si veieu que 
esteu assumint que tots els membres d’un grup es comporten de la ma-
teixa manera, com per exemple en la frase “Les dones són molt males 
conductores”, atureu-vos. De la mateixa manera, si parleu de “tothom” o 
feu servir termes molt amplis com normal fa que els lectors es preguntin, 
“Tothom menys jo? Normal en comparació amb què?” Normal no és el 
contrari de discapacitat, adoptat, monoparental, gai, pobre, minoria o altres 
paraules que poden descriure una persona individual.

•	 Utilitzeu nosaltres i ells amb cura. Si utilitzeu pronoms com nosal-
tres o ens per a demostrar solidaritat amb els lectors, assegureu-vos que 
comparteixin els vostres trets o les vostres opinions. No hauríeu de dir “A 
tots ens agrada un bon pinot”, per exemple, si no és que esteu escrivint 
per a un lloc pensat per a aficionats al vi. De la mateixa manera, l’ús d’ells 
o els amb el significat de “l’altra gent” o “la gent que no és com nosal-
tres” pot mostrar un cert biaix.

•	 No confoneu la persona amb una característica seva. Si us refe-
riu a un grup de persones amb una característica que tinguin, com ara els 
sords, pot semblar que els reduïu a aquesta característica. Està bé parlar 
de les dones o dels cubanoamericans, però normalment és millor expressar 
un tret amb un adjectiu i no amb un nom: les persones sordes en lloc d’els 
sords, les persones negres en llos d’els negres, les persones grans en llos d’els 
grans, i així successivament.

•	 Aneu amb compte amb el biaix inherent en l’argot i altres 
figures retòriques. Algunes expressions molt habituals tenen el seu 
origen en un pensament esbiaixat o antiquat. Per exemple, quina gitana-
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da en el sentit de quina mala jugada prové del perjudici racial contra els 
gitanos (o els romanís, tal com prefereixen ser anomenats) i de la creença 
que eren lladres. De manera similar, pot semblar inofensiu dir coses com 
ara “aquí no hem vingut a fer el pagès” o “deixem-nos de pagesades”, 
però imagineu-vos com se sentiran els pagesos quan ho llegeixin. Aques-
ta mena de clixés no només poden ser ofensius, sinó que també repre-
senten un estil d’escriptura antiquat que cal renovar.

•	 No compenseu en excés. El fet de voler quedar massa bé també pot 
afectar negativament la vostra credibilitat. No feu servir formes artificial-
ment neutres com professors/es ni expressions o usos excloents d’un grup, 
encara que ho feu amb tota la bona intenció o que vulgueu semblar molt 
moderns. Limiteu-vos a la terminologia estàndard i aspireu a ser neutres.

Consell
Tant si establiu principis generals per a l’escriptura no esbiaixada com si 
doneu instruccions per tal d’afavorir un terme sobre un altre o prohibir 
certes paraules o expressions, definiu la política lingüística del lloc a la 
guia d’estil o escriviu una llista de paraules.

1.9. Principis bàsics per a l’optimització de cercadors

Els cercadors ajuden a connectar els usuaris d’Internet amb la informació que 
busquen. Els cercadors funcionen de la manera següent:

Els cercadors analitzen les paraules de les pàgines web, i sobretot les paraules 
que hi surten repetides o destacades, per exemple en negreta, en un títol, en 
un enllaç i altres. El cercador registra aquestes paraules i frases importants (les 
paraules clau de la pàgina) en els seus servidors.

Quan escriviu les paraules que busqueu en un quadre de cerca, el cercador in-
tenta fer coincidir les vostres paraules amb les de les pàgines web que ha analit-
zat i a continuació presenta una llista de coincidències. El cercador organit-
za aquesta llista de millor a pitjor i classifica els resultats segons diversos 
criteris (com per exemple quants altres llocs consideren que una pàgina és útil 
i s’hi enllacen).

La gent normalment fa clic als enllaços de la primera pàgina de resultats; per 
tant, els llocs que surten a les primeres posicions de la llista tenen 
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més probabilitats de rebre visites. I més visites poden significar més visua-
litzacions de la pàgina, més comentaris, més vendes, més ingressos per publici-
tat i altres beneficis comercials.

Resultats d’una cerca amb els dos primers lloc web que han aparegut en cercar “yahoo finance”

Hi ha diverses tècniques d’optimització de cercadors que permeten 
millorar la posició en què apareixen els llocs web, i moltes d’aquestes 
tècniques són aplicables al disseny de webs. Com a creador de contingut, però, 
les millors tècniques d’optimització de cercadors són (1) escriure un text que 
doni molta informació i que resulti interessant per tal que la gent s’hi vulgui 
enllaçar i (2) imaginar-vos quines paraules farà servir la gent en les cerques i 
utilitzar-les dins el text.

L’escriptura de textos per a l’optimització de cercadors implica fer servir els 
termes exactes que la gent buscarà per tal que resulti evident quin tema tracta 
la pàgina o l’article. En escriure textos per a l’optimització de cercadors no s’ha 
d’intentar enganyar els cercadors farcint el contingut de paraules clau incon-
nexes o amb tantes paraules clau que el text acabi sonant ridícul. Un bon text 
per a l’optimització de cercadors fa que la pàgina sigui més llegible 
per als cercadors i les persones. Fa que el lloc web tingui més visites, però 
també fa que els visitants hi trobin contingut important i pertinent.
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1.9.1. Resum de les millors pràctiques

L’optimització de cercadors és competitiva; no hi ha cap garantia que el vos-
tre lloc web aparegui a la primera pàgina de resultats d’una cerca. Però com a 
creador de contingut podeu ajudar a millorar la posició del vostre lloc 
simplement optimitzant el text i els enllaços.

Els següents són els principis bàsics d’una bona optimització de mo-
tors de cerca per a escriptors i editors:

•	 Oferiu contingut original amb valor genuí i que sigui pertinent per als 
vostres lectors.

•	 Distribuïu estratègicament per tot el text paraules clau que descriguin el 
contingut i que es corresponguin amb les frases que la gent fa servir per 
a les cerques.

•	 Poseu les paraules clau on és realment important: al títol, als encapçala-
ments de seccions, als enllaços, a les metadades (part del codi font de la 
pàgina) i a les etiquetes d’imatges i vídeos.

•	 Feu que cada pàgina del vostre lloc sigui única. A banda del contingut 
original, cada pàgina ha de tractar el seu tema específic i ha de tenir el 
seu títol i les seves paraules clau concretes (tot i que podeu utilitzar les 
paraules clau amb més força en tot el.

•	 Compliu les promeses que feu amb les vostres paraules clau; no engan-
yeu la gent perquè visiti el vostre lloc amb paraules que no representen 
acuradament el contingut.

•	 Enllaceu-vos a altres llocs pertinents, i demaneu a aquests llocs que 
s’enllacin al vostre.

•	 Optimitzeu el vostre lloc pensant primer en les persones, amb un text 
clar i concís, i llavors en els cercadors. Apliqueu l’optimització de cerca-
dors sense que el text se’n ressenti.

Consell
Totes les habilitats que pugueu tenir en l’escriptura de textos per a 
l’optimització de cercadors no representaran cap avantatge per a la vostra 
pàgina si un cercador no la pot llegir. Això és el que passa si el text es desa 
com a imatge. Per a un cercador, les imatges són com parts en blanc de la 
pàgina. No deseu el text com a imatge.
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1.9.2. Com llegeixen una pàgina web els cercadors

Tot i que les persones i els cercadors llegeixen les pàgines de maneres dife-
rents, també hi ha algunes similituds:

•	 Títol de la pàgina. Tant les persones com els cercadors han de saber 
ràpidament de què va la pàgina. El títol de la pàgina, que algunes vegades 
es coneix com l’etiqueta <title>, s’insereix en el codi d’una pàgina web. 
El veureu a la barra superior d’un navegador, com en l’exemple següent.

Exemple

L’etiqueta <title> d’aquesta pàgina és “The top news headlines on current events from Yahoo! News”.

•	 Títols, paraules destacades i llistes. Tant la gent com els cercadors 
saben que tot el que surt als títols o als subtítols, en negreta o cursiva o 
en llistes de pics és probablement important. Assegureu-vos que els tí-
tols, els enllaços i les llistes del text de la vostra web estiguin identificats 
amb etiquetes HTML.

•	 Introducció i conclusió. Els lectors llegiran per sobre el paràgraf ini-
cial o el resum per trobar-hi informació ràpidament. Els cercadors, per la 
seva banda, per tal d’entendre quin tema tracta la pàgina, busquen pa-
raules clau per tota la pàgina, també al principi (la introducció) i al final 
(la conclusió). Però no utilitzeu les paraules clau només al principi i al 
final de la pàgina; cal que les distribuïu uniformement per tota la pàgina.

•	 Enllaços relacionats. Les persones agraeixen que hi hagi opcions que 
els permetin accedir a més informació. Als cercadors també els agrada 
veure que us heu enllaçat a altres pàgines web i que altres pàgines s’han 
enllaçat a la vostra.

Als cercadors i les persones els agrada:

•	 La loquacitat. En el món dels cercadors, loquacitat significa un con-
tingut substanciós, pertinent i original. Cal que ompliu la pàgina de 
paraules, però heu d’escriure succintament; assegureu-vos que totes les 
paraules que escriviu sigui pertinents per a la vostra audiència i per al 
tema que hi tracteu.



© UOC 47 El més fonamental: El text i la imatge

•	 El text de qualitat. Per a un cercador, un text de qualitat és el que 
utilitza variacions de les paraules clau, incloses aquelles amb finals dife-
rents. Per exemple, si utilitzeu l’expressió cerca de feina, utilitzeu el singu-
lar, el plural i altres formes, com ara cerques de feina i cercar feina.

Als cercadors i les persones no els agrada:

•	 El text de poca qualitat. Els cercadors penalitzen els llocs web que 
omplen el text de paraules clau no pertinents, que posen una llista de 
paraules clau al final de la pàgina i que es basen excessivament en títols i 
enllaços. Tota la pàgina ha de ser pertinent. Igual que un pastís amb la 
quantitat justa de nata, un text ha de tenir les paraules clau adequades 
distribuïdes uniformement, però sense que hi apareguin en un nombre 
exagerat.

•	 Els enllaços que no porten enlloc. Els cercadors volen oferir una 
experiència positiva als seus clients adreçant-los a un lloc web útil i in-
formatiu que funcioni bé. Els enllaços que no porten enlloc demostren 
a les persones i als cercadors que no es fa un manteniment correcte del 
lloc web i que l’experiència no serà bona.

2. La imatge a Internet
Juan Manuel García Campos

Si aspirem a difondre el nostre missatge a través d’Internet, cal que siguem 
capaços de crear continguts interessants i exclusius; però no és menys impor-
tant conèixer els preceptes i les pautes de publicació que regeixen la informació 
digital.

Entre aquestes normes no escrites, una de les menys respectades fa referència 
a l’ús d’imatges a Internet. Deixant de banda les condicions legals d’ús d’imatges 
al web –que, en tot cas, convé conèixer i aplicar–, és molt important aprendre 
a editar les imatges que fem servir per il·lustrar els nostres textos. El concepte 
que es fa servir per referir-se al tractament d’imatges per al seu ús a Internet és 
optimitzar.
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2.1. Què significa optimitzar imatges i per què s’ha de fer?

Sovint entenem el concepte d’optimitzar una imatge com l’acció d’alleugerir-
ne el pes, ja sigui retallant una part de la imatge o redimensionant-la. No es ben 
bé això. Optimitzar una imatge és reduir el seu pes sense que això impliqui una 
pèrdua rellevant de la qualitat.

Però, per què cal optimitzar una imatge? Quin problema hi ha en utilitzar 
imatges de màxima qualitat? Quin perjudici pot ocasionar?

En primer lloc, és una qüestió econòmica. Si pugem al nostre servidor imat-
ges molt grans, consumirem més amplada de banda. Normalment, els blogs i la 
resta de webs tenen una transferència de dades limitada. Si superem un deter-
minat volum de dades, haurem de pagar més diners al nostre hosting (el servei 
d’allotjament del nostre web) per disposar de més amplada de banda.

A grans trets, és el mateix cas que les càmeres fotogràfiques digitals: el nombre 
de fotografies que es poden emmagatzemar en una targeta de memòria depèn 
dels ajustaments que fem en la configuració de la càmera. En el cas de la foto-
grafia digital, caldria configurar la velocitat d’obturació, l’obertura del diafragma 
i els valors d’ISO (sensibilitat): si volem imatges de molta qualitat i configurem 
la càmera a aquest efecte, la memòria s’omplirà ràpidament; en canvi, si ens 
conformem a obtenir imatges d’una qualitat inferior, podrem encabir-hi més fo-
tografies. Optimitzar les imatges per al seu ús a Internet és un procés semblant.

D’altra banda, si utilitzem imatges pesants al nostre web, perdrem part de 
la nostra audiència. Les imatges de molta qualitat triguen més a mostrar-se en 
pantalla. Si l’usuari que accedeix a la nostra pàgina ho fa amb una connexió 
d’Internet lenta o de pagament per baixada de dades (com els dispositius mòbils 
que naveguen per 3G), es cansarà d’esperar que carreguin totes les dades i aban-
donarà la nostra pàgina.

2.2. Els conceptes de mida, pes i resolució

Quan parlem d’imatges “grans” podem estar referint-nos a les seves dimen-
sions i/o al seu pes. La mida d’una imatge es mesura en píxels. El píxel és la uni-
tat mínima que forma una imatge gràfica. És a dir, cadascun dels punts de color 
que formen una imatge. Com més píxels componen una imatge, més bona en 
serà la resolució.
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Així doncs, la resolució d’una imatge és el nivell de detall que podem apreciar 
d’aquesta. Si una imatge té una mida gran –molts píxels–, la veurem amb nitide-
sa. En canvi, si és petita, perdrem detalls i la veurem granulada.

Un bon barem per saber a partir de quin nombre de píxels es considera que 
una imatge gran és el que estableix Google Imatges. El buscador d’imatges de 
Google permet ordenar els resultats segons la seva mida (part esquerra de la pan-
talla): es considera que una imatge és gran quan té una amplada superior a 1.000 
píxels (un valor de referència seria 1.024 x 768, que és una de les configuracions 
de pantalla més habituals); les imatges d’una mida mitjana són les que oscil·len 
entre 320 x 240 i 1.024 x 768 píxels; les imatges més petites de 320 x 240 píxels, 
Google les anomena icones (són les que utilitzem com a avatar per identificar-
nos en una xarxa social o en un fòrum), i encara hi ha una mida inferior (nor-
malment 16 x 16), que és el que es coneix com a favicon (la icona que identifica 
un lloc web a la barra de navegació).

L’altre sentit que pot tenir l’adjectiu “gran” quan ens referim a una imatge 
digital fa referència al pes. A Internet, el pes es mesura en bytes, i més concreta-
ment, en kilobytes. El byte és el mínim conjunt d’informació amb què treballen 
els ordinadors. S’utilitza principalment per designar la quantitat de memòria de 
l’ordinador i dels sistemes d’emmagatzematge. En conseqüència, el pes d’una 
imatge és l’espai de memòria que necessitem per desar-la al nostre servidor.

Els valors de referència habituals per valorar el pes d’una imatge serien els se-
güents: qualsevol imatge que superi 1 Mbyte (1.024 Kbyes) es considera pesant; 
un pes mitjà oscil·laria entre 300 Kbytes i 1 Mbyte; menys de 300 Kbytes és una 
imatge lleugera. El pes ideal per a una imatge a Internet seria entre 20 i 40 Kbytes 
(sempre buscant l’equilibri amb la qualitat). Evidentment, com més gran sigui 
la imatge –és a dir, com més píxels tingui i, per tant, més resolució–, més pesarà.

No obstant això, la mida no és l’únic criteri que determina el pes d’una imat-
ge. També s’ha de tenir en compte quin n’és el format.

2.3. Formats per al web: GIF, JPEG i PNG

Per publicar i editar imatges a la xarxa no cal tenir grans coneixements sobre 
disseny gràfic ni entrar en el detall sobre cadascun dels formats d’imatge exis-
tents. Simplement cal saber quins són els principals formats per a la compressió 
d’arxius d’imatge a Internet, com els podem identificar (extensions dels arxius) 
i quins hem d’utilitzar segons les nostres necessitats.
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Els formats més populars per al web són:

•	 GIF: Graphics Interchange Format, format d’intercanvi de gràfics (extensió 
d’arxiu.gif). Aquest format pot contenir fins a 256 colors, quantitat prò-
pia d’imatges amb una profunditat de color limitada. És el format més 
utilitzat a la xarxa, ideal per desar imatges simples, amb grans blocs de 
colors plans o pocs matisos: logotips, il·lustracions (vinyetes o dibuixos 
en blanc i negre), diagrames, gràfics que continguin text, etc. A més, per-
met preservar la transparència i és molt utilitzat per proporcionar efectes 
d’animació (de fet, una animació senzilla es designa també amb el nom 
de gif). No és un bon format per desar fotografies, que sovint contenen 
una àmplia gamma de colors. El format GIF va ser creat per la companyia 
CompuServe, i en teoria el seu ús està subjecte a una patent. Fins ara, 
però, la companyia no ha reclamat cap remuneració pel seu ús.

•	 JPEG: Joint Photographic Experts Group (extensió d’arxiu.jpeg o.jpg). En-
tre els formats més utilitzats, és l’únic que utilitza un algoritme de com-
pressió amb pèrdua. Això implica que quan comprimim en JPG perdem 
informació (colors) respecte de la imatge original. Aquesta pèrdua, però, 
és gairebé imperceptible per a l’ull humà. En canvi, i a diferència del GIF, 
pot mostrar imatges que continguin milions de colors. És ideal per com-
primir fotografies de bona qualitat en arxius amb un pes adequat per al 
web. Evidentment, si es redueix molt la imatge original (o es modifica 
moltes vegades i es torna a desar), la qualitat de la imatge comprimida 
disminueix.

•	 PNG: Portable Network Graphics, gràfics de xarxa portàtils (extensió 
d’arxiu.png). És un format relativament nou, desenvolupat per solucio-
nar les deficiències del GIF. Reuneix les millors virtuts de cadascun dels 
formats anteriors: evita la degradació en la qualitat dels arxius i admet 
imatges compostes per milions de colors. A més, és un format lliure, no 
subjecte a patents. El principal problema que té és que els exploradors 
més antics no permeten visualitzar imatges PNG.

•	 Cal valorar, doncs, quin d’aquests formats convé fer servir a l’hora 
d’optimitzar les imatges per al seu ús a la xarxa. També ens trobarem 
amb altres formats que cal evitar a l’hora de publicar a Internet:

•	 BMP: mapa de bits de Windows (extensió d’arxiu.bmp). És un format de 
bona qualitat, però molt pesant. Cal convertir-lo en algun dels anteriors.

•	 TIFF: Tagged File Format (extensió d’arxiu.tif o.tiff). S’utilitza sovint per 
imprimir versions digitals de diaris i revistes destinades a sortir publi-
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cades en paper. És el format que serveix com a banc de proves per a les 
editorials. També proporciona imatges de molt alta qualitat, però que 
ocupen molt espai de disc dur i gairebé impossibles de transferir per In-
ternet.

2.4. Eines per a l’optimització

Hi ha diverses eines que ens permeten editar imatges per al seu ús al web. 
Els dissenyadors gràfics utilitzen programes de tractament d’imatges com ara 
l’Adobe Photoshop. Aquests tipus de programari per a l’ús professional és de 
pagament, però alguns tenen versions en línia gratuïtes. Addicionalment, hi ha 
un bon nombre d’eines al web d’ús lliure:

•	 Adobe Photoshop: el programa d’edició d’imatges més popular ofereix 
moltes opcions per optimitzar les imatges. El seu ús requereix el paga-
ment d’una llicència bastant costosa.

Aquest exemple permet visualitzar les funcions d’edició d’imatges per al web:

Imatge original: arxiu BMP de 777,5 Kb
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Pas 1: Una vegada importada la imatge, triem l’opció Arxiu > Desar per al web. 
Canviant el format a JPG, reduïm el pes de la imatge fins a 20,5 Kb.

Pas 2: Canviant l’amplada i l’alçada, obtenim una imatge amb un pes de 8,611 Kb.

La seva versió en línia és el Photoshop Express Editor: és gratuïta, però més 
limitada que el programari de pagament. No té l’opció de ‘Desar per al web’, 
però sí que permet canviar els formats i redimensionar les imatges:
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•	 Image Optimizer: Té una versió en línia i un programari gratuït per 
baixar-se a l’ordinador. La versió en línia permet determinar la qualitat 
amb què es vol comprimir la imatge (amb l’opció Normal es pot reduir 
el pes d’una imatge fins a vuit vegades per sota del seu pes original, 
mantenint una bona qualitat) i redimensionar-la (determinar l’amplada 
i l’alçada en píxels). La compressió és més ràpida si es baixa el programa 
que no pas utilitzant la versió en línia.

•	 Microsoft ofereix de manera gratuïta un programa molt similar, Image 
Resizer: permet canviar la mida de les imatges per reduir-ne el pes. No-
més comprimeix les imatges en format JPG, amb una qualitat suficien-
tment bona per al web:

•	 Picnik: és una de les eines en línia més populars, per la seva flexibilitat, 
rapidesa i facilitat d’ús. Amb Picnik es poden importar imatges des de 
qualsevol web d’emmagatzematge de fotografies (Flickr, Picasa, etc.). Per-
met millorar les imatges de forma automàtica amb un sol clic; rotar-les, 
tallar-les o modificar-ne la mida; variar el contrast, controlar els colors, 
aplicar efectes a la imatge, etc. Les imatges es poden desar en diferents 
formats. Picnik té una versió Premium, però amb la gratuïta n’hi ha prou 
per treballar per al web:
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Hi ha altres programes igualment útils que contenen les mateixes funcions, 
com GIMP (programa de llicència lliure) o Paint Shop Pro.

Altres consideracions

A l’hora de desar les imatges cal tenir en compte algunes consideracions:

•	 No s’han d’utilitzar noms d’arxius que continguin accents ni caràcters 
especials (apòstrofs, signes d’exclamació, d’interrogació, etc.). Cal utilit-
zar lletres i números sense superar els 32 caràcters.

•	 No s’han d’utilitzar espais. Si volem desar la imatge amb un nom d’arxiu 
que contingui més d’una paraula, és millor utilitzar guions baixos (_) o 
punts: nom_arxiu o nom.arxiu

•	 Si publiquem en un blog, és convenient omplir els atributs html bàsics 
de les imatges: src designa el nom de l’arxiu o la url: src=”nom_arxiu.
gif”; align designa la ubicació de la imatge: align:”left / right / top / 
middle / bottom”; alt serveix per descriure la imatge i es mostra quan 
l’usuari passa el ratolí per sobre de la imatge: alt=”Nou cotxe de Volvo”; 
width i height designen l’amplada i l’alçada (en píxels) de la imatge; 
border designa l’amplada de la vora.

Exemple

<img src”img/volvo460.jpg” width=”300” height=”200” border=”0” alt=”Nou co-
txe de Volvo”>
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Capítol II

Participació i bases de dades

1. L’usuari és el rei
Ismael Nafría

Al llarg de l’encara breu història d’Internet hi ha hagut diferents «reis» del 
web. Al seu moment, la frase «el contingut és el rei» (content is king) va ser la do-
minant. En aquesta etapa, prèvia a l’esclat de la «bombolla puntcom», s’entenia 
que si un web volia obtenir una posició realment dominant en el mercat havia 
d’oferir un contingut el més valuós possible, diferent de la competència, de gran 
valor afegit. Qui tingués el contingut, regnaria.

La visió dominant en aquells moments era clarament unidireccional. Un 
emissor, l’editor d’un lloc web, oferia els seus continguts i serveis a un recep-
tor, l’usuari, que simplement els consumia per al seu profit individual. Obtenir 
l’atenció d’aquest usuari era l’objectiu, ja que així se li podia oferir el màxim 
volum de publicitat possible, i poc més se li demanava.

Aquesta visió va ser la que va justificar algunes de les principals i mastodònti-
ques operacions empresarials viscudes durant els anys de la bombolla. Per exem-
ple, la compra del conglomerat de mitjans Time Warner per part del proveïdor 
d’Internet America Online (AOL), o la del portal Lycos per part de la companyia 
espanyola Terra.

En altres moments va ser el comerç el que es va convertir en el rei d’Internet. 
El web era la plataforma ideal, gairebé definitiva, per adquirir qualsevol produc-
te. La llibreria Amazon.com, la tenda de discos CDNow.com o els webs de viat-
ges Travelocity o Expedia, entre molts altres, eren els veritables reis de la xarxa.

Quan el Nasdaq va saltar pels aires fet miques i moltes empreses d’Internet 
van començar a caure, l’atenció es va centrar en el model de negoci. Era neces-
sari obtenir ingressos reals i, sobretot, aconseguir la rendibilitat. Aquesta paraula, 
rendibilitat, va adquirir un protagonisme gairebé màgic i es va posar en boca 
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de pràcticament tots els inversors. Quan una empresa d’Internet aconseguia el 
punt d’equilibri econòmic –els ingressos aconseguien igualar les despeses– o en-
trava en beneficis, es convertia en notícia.

Aquest plantejament va ser gairebé una obsessió amb empreses com el gegant 
del comerç electrònic Amazon.com, que va aconseguir entrar en beneficis en 
l’exercici 2001, el setè de la seva activitat. La seva capacitat per atreure milions 
de clients ja havia quedat demostrada; amb els seus primers beneficis confirma-
va també que el seu model econòmic tenia sentit.

El 1998 o 1999, quan els emprenedors presentaven els seus plans de negoci a 
les empreses de capital de risc o altres possibles inversors, un dels punts centrals 
era sempre el del creixement, la seva capacitat per atreure ràpidament trànsit, 
per aconseguir un elevat nombre d’usuaris d’Internet com més aviat millor. Si 
per créixer calia efectuar una compra, el millor era el que sumés més usuaris al 
web. Com que aquests usuaris es transformaven en ingressos, per a l’empresa 
quedava en un segon pla. En tot cas, ja arribarien els diners d’alguna manera.

El 2001 les coses, lògicament, havien canviat molt. Aconseguir diners per a 
un projecte puntcom es va convertir en una odissea, alguna cosa només apte per 
als que aconseguissin demostrar un camí real cap a l’obtenció de beneficis. La 
rendibilitat va passar a ser reina d’Internet. Tenir i oferir continguts d’Internet 
va deixar de ser una cosa atractiva per si mateixa.

A més del contingut i la rendibilitat, Internet ha tingut altres reis, la ma-
joria de curt regnat. Per exemple, en un determinat moment va semblar que 
el veritable rei era la distribució. La xarxa era l’eina perfecta per fer arribar als 
clients qualsevol producte o servei. Poc després es veuria que, en realitat, els reis 
havien de ser precisament aquests productes i serveis que es distribuïen a través 
d’Internet.

El nou rei d’Internet: l’usuari

Amb el Web 2.0 les coses han canviat, i molt. De fet, haver convertit l’usuari 
en el rei d’Internet és probablement la característica més important i més defi-
nitòria del Web 2.0.

Des del punt de vista tecnològic, que el web sigui una plataforma i utilitzar-lo 
com a tal –com van definir els impulsors de la conferencia Web 2.0– és realment 
l’element diferencial i que ha permès la creació i el desenvolupament de la ma-
jor part de projectes Web 2.0. Però, per a la majoria dels milions d’usuaris que en 
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fan ús, els aspectes tècnics o tecnològics solen quedar en un segon pla, i el que 
els importa principalment és l’activitat que hi poden dur a terme.

Això mateix passa amb moltes altres tecnologies. Per exemple, amb la tele-
visió. El caràcter diferencial de la televisió digital és la transformació del senyal 
analògic –al qual queden pocs anys de vida– en senyal digital. Sense això no 
podríem ni parlar de televisió digital. Però, per a l’usuari o teleespectador, el que 
la televisió digital significa és simplement noves possibilitats a l’hora de veure la 
televisió, més opcions i més llibertat en l’ús del mitjà.

La idea del Web 2.0 ha permès posar de manifest el paper absolutament clau 
que exerceixen els usuaris en la configuració del mitjà. Sense la seva participació 
activa, bona part dels serveis existents a Internet no tindrien sentit. El Web 2.0 
situa l’usuari en primera línia de la nova generació d’Internet.

Un ràpid repàs als protagonistes del Web 2.0 (capítol 5) demostra que són els 
usuaris els que han passat a ocupar el centre de l’activitat a Internet, si més no 
de la que més creix i es mostra més activa.

Com ja s’ha indicat, són els usuaris els que escriuen els articles que conté la 
Wikipedia, els que majoritàriament pugen vídeos a YouTube, els que publiquen 
i etiqueten les seves fotos a Flickr o Photobucket, els que creen milions de blogs 
que són analitzats en temps real per Technorati o altres cercadors similars, els 
que proposen notícies a Digg o Menéame, els que comenten i valoren les notí-
cies en els mitjans de comunicació en línia, els que avaluen productes a Ama-
zon.com, els que comparteixen arxius amb altres usuaris a través de les xarxes 
P2P, els que expliquen la seva vida i comparteixen els seus interessos amb altres 
usuaris a les xarxes socials com MySpace o Facebook, els que defineixen els seus 
gustos musicals a Last.fm, els que seleccionen les seves pàgines favorites i les 
ofereixen a altres usuaris a del.icio.us, els que publiquen la seva música o altres 
creacions artístiques en el web i estableixen llicències d’ús perquè altres usuaris 
puguin aprofitar el seu treball; en definitiva, són els usuaris els que amb la seva 
activitat van donant forma al web.

El Web 2.0 genera el 12 % del trànsit total d’Internet

Una de les presentacions més interessants i reveladores sobre l’activitat dels 
usuaris en els llocs Web 2.0 la va fer Bill Tancer, director de la companyia espe-
cialitzada en l’anàlisi del trànsit d’Internet Hitwise, en el Web 2.0 Expo que va 
tenir lloc a la ciutat de San Francisco (EUA) l’abril de 2007.
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En la seva presentació, titulada «Estat del Web 2.0: el mesurament del web 
participatiu», Tancer va explicar que el Web 2.0 generava l’abril de 2007 el 12% 
del trànsit total d’Internet (calculat a partir de l’ús realitzat pels usuaris dels Es-
tats Units), davant del 2 % que representava dos anys abans. Això comportava 
un creixement del 668% en només dos anys.1

En el terreny dels webs de consulta educativa o de referència, la Wikipedia 
s’havia convertit en la clara dominadora d’aquesta categoria, amb una quota 
de mercat del 26%. El seu rival més immediat, Yahoo! Answers, quedava a una 
distància molt considerable amb el 5% del total de visites. I si la comparació era 
amb Encarta, l’enciclopèdia digital de Microsoft, les diferències eren aclaparado-
res: per cada visita a Encarta es produïen 3.400 a Wikipedia.

En la categoria de fotografia, els llocs 2.0 representaven el 56% del total del 
mercat. Photobucket (41%) era el clar dominador. Força lluny quedaven Slide 
(5%), Flickr (4%), Imageshack (3%) i RockYou! (3%).

Hitwise també va analitzar quin era el percentatge de visites a aquests llocs 
que estaven destinades a aportar-hi continguts, respecte de les visites realitzades 
simplement per veure vídeos o fotos, llegir blogs o consultar altres continguts 
publicats.

La conclusió era molt clara: només un petit percentatge de les visites es 
produïa per pujar-hi continguts. En concret, en el web més popular de vídeos, 
YouTube, pertanyent a Google, el percentatge de visites en què algun usuari pu-
blicava un vídeo era de només el 0,16%. En el cas del web de fotos Flickr, propie-
tat de Yahoo!, aquest percentatge era del 0,2 %. Força diferent és el que succeïa 
amb la Wikipedia, ja que un considerable 4,59% de les visites estava destinat a 
editar els continguts publicats en aquesta enciclopèdia lliure i gratuïta.

Segons Bill Tancer «l’aspecte participatiu del Web 2.0 encara és en una fase 
naixent. Quan la participació en línia es converteixi en majoritària, podem es-
perar una explosió de nou contingut en el web».

«Cavalcant sobre les ones del Web 2.0»

El Pew Internet & American Life Project és un prestigiós centre d’investigació 
nord-americà impulsat pel Pew Research Center, dedicat a analitzar l’impacte 
que té Internet en la societat americana. Els seus freqüents informes –sempre 

1. Vegeu a http://www.hitwise.com/press-center/hitwiseHS2004/web20.php
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profusament documentats– s’han convertit en una referència ineludible per 
conèixer de quina manera Internet està afectant la vida diària de les persones, 
famílies i comunitats de tot tipus, o la manera que tenim de treballar, d’educar 
o de participar en la vida política, entre molts altres aspectes.

L’octubre de 2006 el Pew Internet Project va analitzar el fenomen del Web 2.0 
en un informe titulat Riding the Waves of Web 2.0 (alguna cosa així com «Caval-
cant sobre les ones del Web 2.0»). En aquest estudi es parlava de les dificultats 
existents per definir el terme amb claredat; s’acceptava que Web 2.0 és més que 
una simple paraula de moda, però s’advertia que el concepte, malgrat els nombro-
sos intents de definició realitzats, no tenia unes fronteres clares i ben definides.2

Per exemple, els blogs i els wikis, basats en els continguts generats pels usua-
ris, són aplicacions clarament identificades amb el Web 2.0. Però, què passa 
amb els ja gairebé històrics grups de discussió, també basats totalment en la 
participació dels usuaris? Haurien de ser considerats part del Web 2.0 malgrat 
que pertanyen a la primera part de la història d’Internet?

En tot cas, el Pew Internet Project va buscar entre la multitud de dades que 
havia anat emmagatzemant durant anys per trobar les activitats realitzades pels 
usuaris que millor encaixaven en el concepte de Web 2.0, entès com a web parti-
cipatiu en què els usuaris tenen un paper actiu, molt oposat al web estàtica que 
va dominar els primers anys d’Internet.

Les activitats realitzades per un percentatge més elevat d’usuaris i que en-
caixaven perfectament amb aquest concepte de Web 2.0 eren les següents:

•	 El 34% dels usuaris utilitza Internet per desar fotos o revelar-les (segons 
un estudi realitzat el setembre de 2005).

•	 El 30 % dels usuaris valora o puntua productes, serveis o persones (set-
embre de 2005).

•	 El 27% dels usuaris comparteix arxius amb altres internautes (maig-juny 
de 2005).

•	 El 26% dels usuaris comparteix continguts creats per ells mateixos (tex-
tos, vídeos, fotos...) (desembre de 2005).

•	 El 18% dels usuaris utilitza material trobat a Internet per fer les seves 
pròpies creacions (cançons, textos, imatges...) (gener de 2005).

•	 El 14% dels usuaris manté el seu propi web (desembre de 2005).
•	 El 13% dels usuaris col·labora en la creació i el manteniment de pàgines 

o blogs d’altres (amics, grups, treball) (desembre de 2005).

2. Vegeu a http://www.pewinternet.orglPPF/r/189/reporcdisplay.asp
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•	 L’11% dels usuaris utilitza xarxes socials o professionals (setembre de 
2005).

Un dels aspectes més destacats d’aquest informe era l’anàlisi comparativa de 
l’evolució experimentada durant dos anys (d’agost de 2004 a agost de 2006) per 
dos dels nombrosos sistemes que els usuaris tenen a la seva disposició per pujar 
i compartir fotos a Internet. Es tractava de Photobucket i de Kodakgallery. El pri-
mer, Photobucket, aposta decididament per les característiques socials pròpies 
del Web 2.0, la qual cosa li ha servit per superar els 40 milions d’usuaris (abril de 
2007). Photobucket permet als seus usuaris publicar d’una manera molt senzilla 
les seves imatges i els seus vídeos en altres webs, especialment en algunes de les 
més concorregudes xarxes socials, com MySpace, Facebook, Bebo o Friendster, 
en els blogs creats a Blogger o en pàgines com el web de subhastes eBay o la de 
classificats Craigslist.

El segon, Kodakgallery, fa una aproximació més tradicional a l’emmagatzematge 
de fotos a Internet i, com a resultat, es queda pràcticament estancat en el seu 
creixement. A KodakgaIlery el focus està posat en la creació d’àlbums de fotos 
i la possibilitat de compartir-los amb altres usuaris, però no a través de xarxes 
socials, com fa Photobucket, sinó mitjançant invitacions personals. El gràfic 
que figura en l’informe del Pew Internet Project no genera cap dubte sobre els 
resultats obtinguts:

Un segon cas analitzat en l’informe encara era més concloent: es comparava 
l’evolució del trànsit de l’enciclopèdia lliure Wikipedia, realitzada i actualitzada 
pels usuaris d’Internet, amb el de l’enciclopèdia de Microsoft Encarta, publicada 
a la manera tradicional. El gràfic mostra les enormes diferències que hi ha entre 
el creixement de l’una i l’altra.

I encara s’oferia una tercera anàlisi comparativa, en aquest cas entre la xarxa 
social número u del món, MySpace, amb el servei de creació de pàgines perso-
nals Geocities, propietat actualment de Yahoo! i que al seu moment va ser un 
dels llocs webs més concorreguts d’Internet. Segons explicaven els analistes del 
Pew Internet Project, aquesta brutal diferència entre l’ús de MySpace i Geocities 
demostra que, en l’era del Web 2.0, les persones i el seu entorn social (MySpa-
ce) i no les nostres ciutats o barris com a metàfora per accedir al món personal 
d’algú (Geocities) són les que atreuen l’atenció i l’interès dels usuaris.



© UOC 61 Participació i bases de dades

«La revolució de l’usuari», segons Piper JaHray

L’equip d’investigació en mitjans digitals i màrqueting del banc d’inversió 
nord-americà Piper Jaffray & Ca. va publicar a la fi de febrer de 2007 un extens in-
forme3 titulat The User Revolution [La revolució de l’usuari], en què s’analitzaven 
el nou ecosistema publicitari i la creixent importància d’Internet com a mitjà 
de masses.

Una de les conclusions més destacades d’aquest informe es referia al volum 
de negoci generat per la publicitat en línia, que previsiblement aconseguirà els 
81.100 milions de dòlars el 2011, la qual cosa implica un augment mitjà anual 
del 21% entre 2006 i 2011. La part més important d’aquest creixement arribarà, 
segons el que es diu en l’estudi, a través de la publicitat en línia en vídeo.

Però, més que en les xifres, l’informe pretenia centrar l’atenció en el nou i 
decisiu paper que estaven exercint els usuaris en el món dels continguts. Una 
«revolució» protagonitzada per uns usuaris «que estan prenent el control sobre 
el consum de continguts» i que han deixat enrere la seva actitud passiva.

Safa Rashtchy, analista sènior de Piper Jaffray, ho explicava amb les paraules 
següents: «El consumidor, històricament passiu, està canviant ràpidament, no 
solament s’està convertint en algú més informat i segur de les seves decisions de 
compra, sinó també en algú amb un control cada vegada més gran del consum 
que fa de la informació i el contingut».

Una de les paraules clau utilitzada en aquest informe era communitainment, 
un terme anglès amb el qual s’intentava definir un nou tipus d’activitat en què 
s’uneixen i s’encreuen tres conceptes, comunitat, comunicació i entreteniment, 
cada vegada més relacionats entre si gràcies precisament a Internet. Aquest com-
munitainment, en què l’usuari té un paper rellevant, estava robant temps a altres 
continguts més tradicionals que s’ofereixen a Internet, i d’aquí la seva creixent 
importància.

Com a conseqüència d’aquests canvis en l’ús de continguts per part dels 
usuaris, l’informe concloïa que es produiria un «augment significatiu de la re-
llevància d’Internet», que passarà a ser un mitjà majoritari tant de màrqueting 
com de consum de continguts.

De fet, com s’explicava en l’informe, en el mercat nord-americà Internet 
s’havia convertit ja en el mitjà més utilitzat en el treball i en el segon més em-
prat a la llar, només per darrere de la televisió. Quedava justificada, per tant, 
l’afirmació que Internet era ja un mitjà de masses.

3. Vegeu a http://www.piperjaffray.com/l col.aspx?id=287 &releaseid=96662+7
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En l’informe també es donava un nom als cada vegada més populars llocs web 
generats bàsicament pels usuaris: usites («u» d’usuari, i pronunciada de manera 
similar a «you», tu en espanyol). Aquestes pàgines estan guanyant terreny a gran 
velocitat a altres webs generats d’una manera més tradicional, més Web 1.0.

El fet és que les pautes de consum en línia aplicades pels consumidors afa-
voreixen d’una manera clara aquest tipus de llocs web, en què l’usuari és pro-
tagonista de múltiples maneres: aportant continguts, valorant els realitzats per 
altres usuaris, organitzant la navegació segons els seus propis gustos gràcies a les 
etiquetes o tags, o seleccionant els continguts que vol veure mitjançant tecnolo-
gies com els RSS, entre altres.

Aquesta «revolució de l’usuari», que pràcticament acaba de començar, s’haurà 
d’anar concretant i assentant durant els propers anys, segons explicava en el seu 
informe Rashtchy. Quan la revolució estigui completada, s’haurà instaurat un 
«nou règim» en el qual «totes les velles estàtues hauran caigut».

Entre les empreses que es veurien més afectades, d’una manera o una al-
tra, per aquesta revolució, l’informe esmentava Google, Yahoo!, Disney, News 
Corp, Time Warner, Microsoft, InterActive, Facebook, Craigslist, Brightcove, 
Yelp, SINA Corp, Baidu, aQuantive, ValueClick, 24/7 Media, Netflix, Wikipedia, 
MobiTV, Digg i Hakia.

Ràpid creixement dels llocs generats pels usuaris

El ràpid i sostingut creixement dels llocs web «generats pels usuaris o consu-
midors», tan propis del Web 2.0, ha estat estudiat per diferents empreses espe-
cialitzades en l’anàlisi del trànsit d’Internet.

Una d’aquestes empreses és la ja esmentada Hitwise, que va publicar el no-
vembre de 2006 un informe titulat Consumer Generated Media Report, dirigit i 
signat per la seva directora d’investigació als Estats Units, Lee Ann Prescott. 
L’informe analitzava el profund impacte que estan tenint a Internet webs com 
les xarxes socials, els llocs de publicació i intercanvi de fotos o les pàgines de ví-
deos. Alguns d’aquests llocs havien aconseguit situar-se, en un termini de temps 
breu, entre els més visitats de la xarxa i s’havien «integrat fermament en les ac-
tivitats diàries en línia de milions d’usuaris», segons el que es deia en l’informe.4

En l’àmbit de les xarxes socials, l’estudi de Hitwise concloïa que les visites a 
aquest tipus de webs pràcticament es van duplicar en el termini d’un any, entre 

4. Vegeu a http://www.hitwise.com/registration-page/us-cgm-report.php
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setembre de 2005 i setembre de 2006. En concret, les xarxes socials tenien el se-
tembre de 2006 una quota de mercat del 4,9%, un 94% més que l’any anterior; 
dit d’una altra manera, en aquest mes, una de cada vint visites a Internet va 
tenir com a destinació alguna de les vint principals xarxes socials.

Aquest 4,9% es pot comparar amb el 9,7% de quota de mercat que, segons 
les dades de Hitwise, tenien uns serveis tan populars i utilitzats a Internet com 
els de correu electrònic web (Yahoo! Mail, Gmail o Hotmail, entre altres), o amb 
el 7,2% del total de visites que sumaven les botigues de comerç electrònic i les 
pàgines d’anuncis classificats.

La xarxa social dominant va ser MySpace, que va tenir un creixement del 
129%. Altres xarxes socials que també van veure augmentat de manera molt 
significativa el seu trànsit durant aquest any van ser Bolt (271%), Bebo (95%), 
Orkut (63%) i Gaia Online (41%).

Un dels elements distintius de les xarxes socials és que aconsegueixen que els 
seus usuaris hi romanguin molt més temps que en altres pàgines web. Segons 
els mesuraments de Hitwise, la visita a un web té una durada mitjana de 10 
minuts i 54 segons (segons dades de setembre de 2006). En el cas de les xarxes 
socials, aquesta durada s’allarga fins als 27 minuts i 16 segons. L’estreta relació 
que s’estableix entre els usuaris i les seves xarxes socials és el que explica aquest 
grau de compromís més alt amb el producte.

Al mercat nord-americà, el domini de MySpace en la categoria de xarxes so-
cials quedava perfectament reflectit en l’estudi de Hitwise. El setembre de 2006, 
la quota de mercat de MySpace era ni més ni menys que del 81,9%, davant del 
7,24% de la segona xarxa a la llista, Facebook. Aquestes eren les vint principals 
xarxes socials segons Hitwise, amb les seves respectives quotes de mercat i el 
temps mitjà de cada visita:

Lloc Nom Domini 

Quota 
de mer-
cat (%) 

Temps 
mitjà 
sesió 

1 MySpace www.myspace.com 81,92 30:22 

2 Facebook www.facebook.com 7,24 08:17 

3 Xanga www.xanga.com 1,86 12:00 

4 Yahoo! 360 360.yahoo.com 1,21 11:42 

5 BlaekPlanet.com www.blackplanet.com 1,12 20:19 
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Lloc Nom Domini 

Quota 
de mer-
cat (%) 

Temps 
mitjà 
sesió 

6 Bebo www.bebo.com 1,02 25:39 

7 Classmates.com www.classmates.com 0,85 07:14 

8 LiveJournal www.livejournal.com 0,76 12:27 

9 hi5 www.hi5.com 0,62 14:31 

10 Tagged www.tagged.com 0,58 20:33 

11 Gaia Online www.gaiaonline.com 0,51 47:01 

12 Sconex www.sconex.com 0,42 18:20 

13 Friendster www.friendster.com 0,42 19:52 

14 Bolt.com www.bolt.com 0,36 01 :43 

15 Windows Live Spaces spaces.live.com 0,31 04:37 

16 Orkut www.orkut.com 0,30 21 :33 

17 myYearbook www.myyearbook.com 0,17 08:56 

18 CrushSpot.com www.crushspot.com 0,14 30:31 

19 MiGente.com www.migente.com 0,13 14:01 

20 Piczo www.piczo.com 0,07 06:04 

La publicació de fotos a Internet amb l’objectiu de compartir-les amb altres 
usuaris és una altra de les activitats que caracteritzen el Web 2.0. A més, els 
llocs web que permeten pujar fotografies s’han convertit en peces essencials en 
l’engranatge d’altres llocs on els continguts generats pels usuaris són l’element 
principal, com les xarxes socials esmentades anteriorment, els blogs o les pà-
gines web personals. De fet, moltes de les pàgines de fotos han crescut gràcies 
precisament a l’augment experimentat per xarxes socials com MySpace. És el 
cas, per exemple, de llocs com Photobucket –un dels líders en la seva categoria–, 
Slide o Imageshack.

Segons l’informe de Hitwise, Flickr –probablement el web de fotografia més 
emblemàtic i un dels símbols que millor reflecteixen el fenomen del Web 2.0– va 
créixer entre març i setembre de 2006 un 49%.

La tercera categoria de webs analitzada per Hitwise és la dels vídeos generats 
per l’usuari. Ha quedat ja explicat en aquest llibre que 2006 es va caracteritzar, 
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entre altres coses, per l’explosió del consum de vídeo en línia. Fidel reflex d’això 
és el creixement que va tenir YouTube, que va experimentar un augment del 
246% entre març i setembre de 2006.

També van experimentar creixements espectaculars en aquests mateixos sis 
mesos de 2006 MySpace Video (253%), Google Video (170%) i Metacafe (133%).

L’estudi El futur d’Internet

La participació cada vegada més activa dels usuaris en els llocs d’Internet 
és una realitat que es presenta ara molt evident, però no era així fins fa poc 
temps. De fet, en dates encara molt recents gairebé ningú no parlava d’això. Per 
exemple, a principis de 2005, el Pew Internet & American Life Project i l’Elon 
University van presentar un interessant estudi titulat The Future of the Internet 
(El futur d’Internet), en què es recollien les prediccions realitzades per prop de 
1.300 especialistes del sector sobre el que podien donar de si Internet els propers 
deu anys.5

Entre les conclusions n’hi havia algunes d’inquietants, com la realitzada per 
dues de cada tres experts consultats (66%), que consideraven que la infraestruc-
tura que permet el funcionament d’Internet sofriria almenys un atac «devasta-
dor» durant la dècada següent.

Més positives eren les prediccions sobre el desenvolupament de les con-
nexions a Internet. L’opinió majoritària (52%) era que la banda ampla seria cada 
vegada més habitual i oferiria velocitats molt superiors a les existents llavors, 
com de fet està passant en la major part de mercats.

També hi havia coincidència (57%) a l’hora de ressaltar el creixent paper 
que exercirien les classes virtuals en el futur model educatiu, i en la progressiva 
eliminació de les fronteres que separen el treball i el temps lliure (56%), la qual 
cosa provocaria canvis importants en la vida familiar.

Segons els experts participants en l’estudi, l’àmbit que patiria els canvis més 
dramàtics durant la dècada següent era el dels mitjans de comunicació i la in-
dústria editorial, en el que els autors de l’estudi qualificaven com l’«era emer-
gent del blog». L’educació, el lloc de treball, el sector sanitari i la política eren al-
tres àmbits en els quals es preveien canvis substancials a causa de l’ús d’Internet.

Als participants en l’estudi se’ls va demanar també que esmentessin les sor-

5. Vegeu a http://www.pewinternet.orglPPFIr/145/reporcdisplay.asp
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preses més positives aportades per Internet durant els últims deu anys, i els 
aspectes en els quals els avanços havien estat més decebedors.

Entre les sorpreses positives les més esmentades van ser la proliferació de 
fonts d’informació, les millores en la tecnologia de recerca, el desenvolupament 
de les xarxes P2P i l’auge experimentat pels blogs. Com a aspectes negatius, els 
més esmentats van ser els escassos avenços realitzats per les institucions educa-
tives, la falta de connexió que sofrien determinats col·lectius i l’encara escassa 
influència d’Internet en la vida política.

Augmenta la consulta de blogs

Uns quants dies abans de la presentació d’aquest estudi, el Pew Internet va 
donar a conèixer un altre dels seus treballs de recerca,6 centrat en aquest cas en 
el món dels weblogs. L’informe contenia algunes xifres que revelaven l’auge ex-
perimentat durant l’any anterior pels blogs al mercat dels Estats Units.

Així, a la fi de 2004 més de vuit milions d’usuaris nord-americans (7% del 
total) havien creat el seu propi blog. Al febrer de 2004 aquest percentatge era del 
5%. D’altra banda, el nombre de lectors de blogs havia augmentat de manera 
espectacular durant els últims mesos, i havia passat del 17% del total d’usuaris el 
febrer de 2004 al 27% a la fi d’any. Això representava un increment del 58%. En 
xifres absolutes, 32 milions de nord-americans visitaven blogs a Internet.

L’estudi revelava també que el 5% dels usuaris utilitzava agregadors RSS o 
lectors XML per consultar informació publicada tant en mitjans en línia com 
en weblogs.

No obstant això, aquest important increment tant de la publicació com de la 
consulta de weblogs seguia sent un món desconegut per a la major part d’usuaris 
d’Internet. Segons aquest informe, el 62% dels internautes dels EUA encara des-
coneixia el que era un blog.

L’informe presentava també dades sobre el perfil dels blogaires, els creadors 
de blogs. El 57% eren homes, el 48% tenia menys de 30 anys, el 70% disposava 
de connexió de banda ampla a casa seva, el 39% tenia títol universitari i la 
immensa majoria (82%) era veterà a la xarxa: feia més de sis anys que s’hi con-
nectava.

6. Vegeu a http://www.pewinternet.orglpress_release.asp?r=130
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Segona part de l’informe

El setembre de 2006 es va publicar una segona edició de l’informe,7 titu-
lada The Future of the Internet II (El futur d’Internet II), en què s’analitzaven 
les prediccions realitzades per més de set-cents líders, activistes, constructors i 
comentaristes d’Internet sobre els efectes de la xarxa en la vida social, política i 
econòmica el 2020.

Entre les principals conclusions s’apuntaven les següents opinions expressa-
des de manera majoritària:

•	 Hi haurà una xarxa global de baix cost, la qual cosa permetrà que molta 
més gent pugui competir en igualtat de condicions.

•	 Els humans continuaran tenint el control sobre la tecnologia, encara 
que algunes veus apunten que s’hauran creat màquines que escaparan a 
aquest control humà.

•	 Es mantindrà la tensió entre la transparència i la privadesa de les dades 
personals. Les persones podran controlar el grau d’informació personal 
que cedeixen en funció dels avantatges que puguin obtenir.

•	 Hi haurà grups allunyats voluntàriament de la xarxa i la tecnologia.
•	 Els usuaris connectats dedicaran més temps a nous mons virtuals, que 

oferiran un elevat nivell de sofisticació.
•	 L’anglès serà la llengua dominant per a la comunicació intercultural, 

però altres idiomes, com el mandarí, hi guanyaran pes i influència.
•	 A l’hora d’invertir en el futur de la xarxa, la major part d’enquestats 

considerava que els dos objectius principals, els àmbits als quals s’hauria 
de destinar més diners, eren l’augment de la capacitat de la xarxa i 
l’educació tecnològica d’usuaris.

L’explosió dels continguts digitals

Una de les conseqüències directes de la implicació dels usuaris en la creació 
de tot tipus de continguts és l’explosió que s’està produint dels continguts digi-
tals arreu del món.

Segons la consultora IDC, l’any 2010 el 70% dels continguts digitals existents 
seran creats per usuaris individuals.

7. Vegeu a http://www.pewinternet.orglPPF/r/145/reporcdisplay.asp
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El 2006, segons xifres recollides en el llibre blanc The Expanding Digital Uni-
verse, publicat el març de 2007 per la consultora lDC amb el patrocini d’EMC8, 
hi havia a tot el món:

•	 400 milions de càmeres digitals
•	 600 milions de mòbils amb càmera
•	 900 milions de Pe
•	 550 milions de reproductors d’àudio 
•	 1.600 milions d’usuaris de telefonia mòbil
•	 70 milions de televisors de plasma o LCD

Les previsions per al 2010 indiquen que aquestes xifres hauran augmentat 
almenys un 50%, amb dispositius més barats i amb més resolució, la qual cosa 
es traduirà en un volum superior d’informació digital.

Altres xifres posen en relleu aquesta nova realitat. Per exemple, a YouTu-
be es veuen més de cent milions de vídeos cada dia; d’altra banda, diàriament 
s’intercanvien més de mil milions de cançons en format MP3 a través d’Internet.

Al llarg de 2006 el volum mundial d’informació digital creada, capturada i re-
plicada va ser de 161 exabytes o 161.000 milions de gigaoctets. Això representa 
uns tres milions de vegades més que la informació que contenen tots els llibres 
escrits al llarg de la història. Les previsions indiquen que aquest volum s’haurà 
multiplicat per una mica més de sis el 2010.

Actualment, el volum més gran correspon a les imatges digitals capturades 
per més de mil milions de dispositius a tot el món, des de càmeres digitals i mò-
bils fins a escàners mèdics o càmeres de seguretat.

Aquest «increïble augment» de la informació digital té implicacions de tot ti-
pus: sobre la privadesa, la seguretat, la propietat intel·lectual, la gestió de contin-
guts, l’ús de la tecnologia, la gestió de la informació o el seu emmagatzematge. A 
totes les parts implicades no els queda cap altra solució que «utilitzar tècniques 
cada vegada més sofisticades per gestionar, assegurar, buscar i emmagatzemar la 
informació».

Dels continguts digitals existents, una quarta part és original, mentre que les 
altres tres quartes parts són materials copiats o replicats.

Què impulsa aquest creixement? En l’informe s’apunten diversos motius: el 
creixement general d’Internet, el més específic de la banda ampla, el pas de la 
informació analògica a la digital, l’intercanvi d’arxius digitals (fotos, música, 

8. Vegeu a http://www.emc.com/aboutldestination/digital_universe/
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vídeos...), el descens del cost de l’emmagatzematge i la millora de la capacitat 
de processament.

Però la raó fonamental d’aquest augment és el creixement d’Internet. Segons 
les xifres manejades en l’informe, els 48 milions d’usuaris d’Internet de 1996 
s’havien convertit en 1.100 milions el 2006. La previsió per al 2010 assenyala 
que el nombre total d’usuaris serà de 1.600 milions.

Els usuaris individuals van ser el 2006, segons l’estudi d’IDC, els grans prota-
gonistes a l’hora de generar continguts digitals. Dels 161 exabytes d’informació 
creada o replicada durant aquest any, prop del 75% cal atribuir-ho a consumi-
dors que van fer fotos digitals i les van compartir amb altres usuaris, van parlar 
per telèfon, van fer treballs de diversa índole en els seus ordinadors personals, 
van pujar o van baixar cançons, van gravar vídeos i els van pujar a Internet, etc.

Canvien els noms, es manté la tendència

En cinc anys han canviat moltes coses, encara que també és veritat que el que 
més varien són les xifres i els protagonistes, i no tant els conceptes sobre el Web 
2.0 i el paper de l’usuari, que gairebé un lustre després conserven plena validesa.

El Web ha complert 20 anys d’existència precisament aquest any 2011. Entre 
les moltes conseqüències pràctiques que ha tingut Internet figuren els canvis 
que ha provocat en la manera com ens comuniquem i ens relacionem amb els 
nostres amics, familiars, companys de treball o qualsevol altra persona, i també 
la manera que tenen les empreses d’estar en contacte amb els consumidors. 
Gràcies a eines com Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Flickr i molts altres 
mitjans socials, vivim en un món en què cadascú de nosaltres gaudeix –o pot 
gaudir– d’un protagonisme digital impensable fa amb prou feines uns quants 
anys.

En aquesta actualització s’ofereixen les últimes dades aportades per diversos 
estudis publicats recentment, que permeten mostrar quin és l’estat actual de la 
qüestió.

“Internet Trends” en el Web 2.0 Summit

En l’última conferencia “Web 2.0 Summit” (http://www.web2summit.com/
web2011), que va tenir lloc del 17 al 19 d’octubre de 2011 a San Francisco (EUA), 
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una de les analistes més prestigioses d’Internet, Mery Meeker, va fer un repàs 
complet a l’estat d’Internet en la seva presentació “Internet Trends”. Meeker, 
actualment sòcia de Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB), va treballar des 
de 1991 fins a l’any 2010 a Morgan Stanley analitzant constantment el mercat 
digital.

En la seva presentació, disponible en el web de KPCB (http://www.kpcb.com/
insights/internet-trends-2011), va repassar entre altres temes els grans avenços 
de la Internet mòbil i les enormes oportunitats que ofereixen les xarxes socials.

Segons Meeker, les deu empreses més grans del món relacionades amb Inter-
net, atenent el seu valor de mercat, són les següents:

Rank Empresa País

Valor de mercat 
(2011) (en milers 
de milions de $)

Ingressos (2010) 
(en milions de $)

1 Apple EE.UU 373 76.283

2 Google EE.UU 177 29.321

3 Amazon.com EE.UU 108 34.204

4 Facebook EE.UU 77 ----

5 Baidu China 46 1.216

6 eBay EE.UU 42 9.156

7 Tencent China 41 2.967

8 Priceline.com EE.UU 24 3.085

9 Yahoo! EE.UU 20 6.325

10 Yahoo! Japan Japón 20 2.995

Com es pot observar, en la quarta posició ja apareix una de les empreses més 
representatives del fenomen del Web 2.0, la xarxa social Facebook.

I si analitzem els deu llocs web més visitats del món, la presència d’empreses 
del Web 2.0 és encara més elevada: Facebook (3r), Wikipedia (5è) i Vevo (9è).
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Una de les gràfiques amb xifres més reveladores és la que presenta el ràn-
quing de països on els usuaris passen més hores al mes fent ús de xarxes socials. 
L’octubre de 2011, els usuaris de xarxes socials superaven els mil milions arreu 
del món, una xifra superior al total d’usuaris que tenia Internet a la fi de 2006. 
Entre totes les xarxes socials, la més utilitzada amb diferència és Facebook, que 
ha superat ja els 800 milions.

Israel (11,1 hores al mes), Argentina (10,8) i Turquia (10,3) són els països on 
els usuaris fan més ús de les xarxes socials.
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Potser encara més reveladora és la dada següent, recollida en la presentació: 
el juny de 2011, el temps que els usuaris dels Estats Units dedicaven a les xarxes 
socials va superar per primera vegada el que havien passat en portals. I la ten-
dència és clara: les xarxes socials van a l’alça, mentre que els portals presenten 
una tendència global a la baixa, malgrat el lleu repunt dels últims mesos mos-
trats en la gràfica següent:
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L’explosió del mercat dels dispositius mòbils connectats a Internet –smar-
tphones i tablets– és una de les principals dades que cal tenir en compte a l’hora 
d’analitzar l’evolució d’Internet aquests últims anys.

Amb aquests nous dispositius, l’ús que fan els usuaris d’Internet varia. En el 
cas de les xarxes socials, els dispositius mòbils han demostrat ser grans aliats, ja 
que faciliten la connectivitat dels usuaris en qualsevol moment del dia i des de 
qualsevol lloc. No és estrany, per tant, que xarxes socials com Facebook i Twitter 
estiguin experimentant forts creixements gràcies als mòbils. La gràfica següent 
mostra l’evolució del trànsit del web de música Pandora, de Twitter i de Facebo-
ok que arriba a través d’aparells mòbils. Com es pot observar, en tan sols quatre 
anys ha passat de representar un percentatge gairebé insignificant a representar 
més de la meitat en els casos de Pandora (60%) i Twitter (55%), i un molt signi-
ficatiu 33% en el cas de Facebook.
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El constant creixement del nombre d’usuaris d’Internet i del temps que 
aquests dediquen a la xarxa s’ha traduït en un importantíssim creixement de la 
inversió publicitària a Internet. En alguns països, com la Gran Bretanya, Inter-
net s’ha convertit ja en la principal plataforma publicitària, superant la televisió. 
En altres mercats avançats, Internet lluita amb la premsa per la segona posició, 
després de superar altres mitjans com la ràdio o les revistes.

Entre les xifres aportades per Mery Meeker en la seva presentació, hi desta-
quen les següents, que parlen per si soles: l’any 1995, la inversió publicitària 
total a Internet va ser de només 55 milions de dòlars; el passat any 2010, es van 
aconseguir els 73.000 milions de dòlars. I si analitzem la inversió publicitària en 
línia per usuari, ha passat de 9 dòlars el 1995 a 49 dòlars el 2010.
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Nous informes del Pew Research Center

Una de les millors referències que hi ha a Internet per estar al dia sobre usos 
i tendències en el món digital és, sense cap mena de dubte, el web del Pew Re-
search Center (http://www.pewinternet.org). Els excel·lents estudis i informes 
realitzats per aquesta institució solen tractar aspectes relacionats amb el Web 2.0.

Un d’aquests últims informes, presentat el passat mes d’agost (http://pewin-
ternet.org/press-releases/2011/65-of-online-adults-use-social-networking-sites.
aspx), assenyalava que el 65% dels usuaris adults d’Internet dels Estats Units 
utilitzen les xarxes socials, enfront del 61% de l’any anterior. I si portem la 
comparació a l’any 2005, llavors només un 8% dels usuaris d’Internet visitaven 
alguna xarxa social. El creixement està sent, de moment, imparable, com mostra 
el gràfic següent.
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Entre els internautes del grup de 18 a 29 anys d’edat, el 83% fan ús de les 
xarxes socials. El percentatge és del 70% entre els que tenen entre 30 i 49 anys; el 
51% dels del grup de 50 a 64 anys, i entre els més grans de 65 anys, són usuaris 
de xarxes socials el 33%.

Si analitzem l’ús diari, un 43% dels usuaris adults entren diàriament a les 
xarxes socials, enfront del 38% de fa un any. Només el correu electrònic (61%) i 
l’ús de cercadors (59%) superen les xarxes socials.

A l’hora de valorar la seva experiència en les xarxes socials, les paraules més 
utilitzades pels usuaris en les seves respostes van tenir un caràcter positiu, com 
mostra el gràfic següent (les paraules usades amb més freqüència en les respostes 
apareixen amb una grandària superior). “Good” (“bona”) va ser la resposta més 
emprada, per davant de “fun” (“divertida”), “great” (“genial”), “interesting” (“in-
teressant”) i “convenient” (“convenient, còmode, adequat”).
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Una altra activitat molt pròpia del Web 2.0, la de l’ús de llocs web de vídeos, 
com YouTube o Vimeo, també ha anat experimentant creixements sostinguts 
al llarg dels últims anys. Un estudi del Pew Research Center sobre aquest tema, 
presentat el passat mes de juliol, concloïa que el 71% dels internautes nord-
americans eren usuaris d’aquests serveis, cinc punts més que l’any anterior. I si 
ens fixem en la dada d’ús diari, el percentatge d’usuaris era del 28%, també cinc 
punts per sobre del percentatge de l’any anterior.
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Social Media Report, de Nielsen

La companyia d’anàlisi i investigació de mercat Nielsen també ha publicat re-
centment un interessant informe sobre l’ús dels mitjans socials als Estats Units, 
titulat Social Media Report (http://blog.nielsen.com/nielsenwire/social/).

Les conclusions d’aquest informe indiquen que els usuaris utilitzen creixen-
tment les xarxes no solament per estar en contacte de manera genèrica amb 
altres usuaris, sinó per compartir moltes coses en concret: quins llocs visiten, 
quins continguts consulten a Internet o en altres mitjans, com la televisió, o 
quins productes compren. L’impacte que estan tenint les xarxes en el comporta-
ment dels consumidors és molt rellevant.

Els social media ocupen ja gairebé la quarta part del temps que els usuaris 
nord-americans dediquen a Internet. Facebook s’ha convertit, amb molta di-
ferència, en el web en què més hores passen els usuaris. El maig de 2011, aquesta 
xarxa social va acumular 53.500 milions de minuts en visites d’usuaris dels EUA, 
molt per davant dels quatre llocs web socials següents: Blogger (723 milions de 
minuts), Tumblr (623 milions), Twitter (565 milions) i LinkedIn (325 milions).

El fenomen mòbil queda també clarament reflectit en aquest estudi: gairebé 
el 40% dels usuaris de social media accedeix als continguts des del seu dispositiu 
mòbil.

En l’estudi s’esmenta de manera específica la plataforma de blogs Tumblr, 
que ha aconseguit triplicar la seva audiència l’últim any, i plantar cara a les altres 
dues plataformes més populars de publicació de blogs, WordPress i Blogger.

Social Essentials, de comScore

El creixent impacte que estan tenint les xarxes socials en el comportament 
dels consumidors i, per tant, en els resultats d’un nombre creixent d’empreses, 
ha portat a la necessitat de conèixer molt millor aquest fenomen. Aquest és 
l’objectiu, per exemple, d’un nou servei d’anàlisi que ofereix la companyia de 
mesurament d’audiències i anàlisis del comportament dels usuaris comScore, 
que aquest any 2011 ha llançat un nou producte denominat Social Essentials, 
amb el qual pretén quantificar l’impacte real que té en els usuaris de les xarxes 
socials el màrqueting realitzat per les empreses. El primer estudi està dedicat 
a Facebook (http://www.comscore.com/products_Services/Product_Index/So-
cial_Essentials).
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Continua creixent la generació de continguts per part dels usuaris

Una de les principals característiques del Web 2.0 és que són els usuaris els 
que produeixen i pugen els seus continguts a Internet.

El passat mes de juny, el web MyCube (www.mycube.com), que pretén ofe-
rir un entorn en què els usuaris puguin descobrir, compartir, comprar i vendre 
continguts digitals sobre els temes que més els interessin, va publicar en el seu 
blog un interessant infogràfic titulat “How much is your user generated content 
worth?” http://blog.mycube.com/?p=108

Recopilant informació de diferents fonts, en l’infogràfic s’explica, per exem-
ple, que el 2010 es van publicar 25.000 milions de piulades a Twitter o que a 
Facebook es van compartir l’any passat 360.000 milions de peces de continguts 
(enllaços, fotos, notes, etc.).

Les xifres següents de tres dels grans protagonistes del Web 2.0, Facebook, 
Twitter i YouTube, ajuden a quantificar aquest fenomen:

Facebook: la xarxa social per excel·lència

La xarxa social Facebook s’ha convertit, de fet, en la principal protagonista 
del fenomen 2.0. És, actualment, la màxima expressió del que es pot generar a 
partir de l’activitat dels usuaris. A la pàgina corporativa de Facebook s’ofereixen 
algunes dades interessants (http://www.facebook.com/press/info.php?statistics) 
que donen una idea de la grandària i transcendència d’aquesta companyia (da-
des de principis de novembre de 2011):

•	 Té més de 800 milions d’usuaris actius.
•	 Més de la meitat d’ells es connecten diàriament.
•	 Cada usuari té una mitjana de 130 amics.
•	 Cada usuari està connectat a una mitjana de 80 pàgines, grups o esdeve-

niments.
•	 Cada dia es pugen a Facebook més de 250 milions de fotos.
•	 El web està disponible en 70 idiomes.
•	 Més del 75% dels usuaris són de fora dels Estats Units.
•	 Més de 350 milions d’usuaris es connecten a Facebook a través de dispo-

sitius mòbils.
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Twitter: 100 milions d’usuaris

Segons dades oficials facilitades per Twitter l’agost de 2011 a través del seu 
blog corporatiu (http://blog.twitter.com/), cada dia es generen més de 200 mi-
lions de piulades, enfront dels 65 milions diaris que es generaven l’any anterior.

D’altra banda, el passat mes de setembre Twitter va anunciar que havia acon-
seguit la xifra de 100 milions d’usuaris actius a tot el món. Més de la meitat 
d’aquests usuaris es connecten a Twitter diàriament, encara que en molts casos 
sigui només per escoltar què estan dient altres. Twitter és disponible actualment 
en 17 idiomes diferents.

YouTube: 3.000 milions de vídeos vistos al dia

Les xifres que ofereix el portal de vídeos YouTube, propietat de Google, són 
impressionants. Aquestes són algunes de les dades més significatives (http://
www.youtube.com/t/press_statistics):

•	 El 2010 es van pujar més de 13 milions d’hores de vídeo a YouTube.
•	 Cada minut es pugen 48 hores de vídeo. Al dia, gairebé vuit anys de 

contingut pujat.
•	 Cada dia es reprodueixen a YouTube més de 3.000 milions de vídeos.
•	 El 70% del trànsit de YouTube és de fora dels EUA.
•	 YouTube compta amb més de 20.000 partners en 22 països, amb els quals 

YouTube comparteix ingressos publicitaris.
•	 YouTube per a mòbils genera més de 320 milions de reproduccions diàries, 

el 10% del total. La xifra s’ha multiplicat per tres durant l’últim any.
•	 Cada dia es reprodueixen a Facebook 150 anys de vídeo a YouTube (la xifra 

ha augmentat 2,5 vegades d’un any a l’altre), i cada minut més de 500 piu-
lades inclouen enllaços de YouTube (tres vegades més que l’any anterior).

2. Periodisme i web 2.0
Ismael Nafría

A mitjan la dècada de 1990 van començar a aparèixer els primers mitjans 
de comunicació en línia. En la major part de casos es va tractar de mitjans ja 
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existents, especialment diaris, que van decidir ser presents, amb fórmules encara 
molt senzilles, en el nou mitjà electrònic.

Han passat els anys i Internet s’ha convertit en un nou mitjà informatiu cada 
vegada més utilitzat per milions d’usuaris arreu del món. Des del punt de vista 
informatiu, Internet competeix ja de tu a tu amb qualsevol dels tres mitjans tra-
dicionals: premsa (diaris i revistes), ràdio i televisió. I ho fa amb les seves pròpies 
regles, que són precisament les que el converteixen en un mitjà diferent dels al-
tres. Entre altres qualitats essencials, el mitjà en línia és hipertextual, interactiu, 
immediat, profund, multimèdia, participatiu i personalitzable.

Els mitjans digitals ens permeten estar informats en qualsevol moment i des 
de qualsevol lloc. Som nosaltres, com a usuaris, els que decidim quan i com ens 
posem al dia amb les notícies. La informació més sol·licitada sol ser la d’última 
hora, com certifiquen les dades d’audiència de qualsevol mitjà en línia i com ha 
quedat demostrat en nombroses ocasions al llarg d’aquests tres lustres d’existència 
dels mitjans digitals. Així, esdeveniments com els atacs terroristes de l’11-S als 
Estats Units, de l’11-M a Madrid o del 7-J a Londres, el tsunami asiàtic de finals 
de 2004 o la mort del papa Joan Pau II, entre molts altres, han provocat enormes 
onades d’usuaris que s’han dirigit a Internet per obtenir més informació.

La informació en línia permet jugar amb tot tipus de formats, com textos, 
fotografies, vídeos, àudios i gràfics interactius. De fet, quan avui ens connectem 
a un mitjà digital, cada vegada és més difícil distingir si es tracta d’un mitjà 
els orígens del qual es troben en un diari imprès, en una revista, en una ràdio, 
en una televisió, en una agència de notícies o directament a Internet, perquè 
tots poden fer ús dels formats esmentats anteriorment. En aquest sentit és un 
exercici interessant i molt il·lustratiu comparar les portades de llocs web infor-
matius com BBC News (de la cadena pública de televisió de la Gran Bretanya), 
NYTimes.com (del diari The New York Times), BusinessWeek.com (del setmanari 
Business Week), Yahoo! News (del portal d’Internet Yahoo!), NPR.org (de la cade-
na pública nord-americana National Public Radio) o Reuters.com (de l’agència 
internacional de notícies Reuters), i veure els continguts que ofereixen des del 
punt de vista merament formal. Probablement, si intercanviéssim la capçalera 
de qualsevol d’ells el resultat seria completament versemblant.

Però potser un dels elements més característics dels mitjans digitals és el de la 
participació dels usuaris. Els mitjans en línia no volen que l’usuari sigui un mer 
lector, oïdor o espectador passiu, sinó que pretenen convertir-lo en part activa 
del procés comunicatiu.

Les fórmules per integrar la participació dels usuaris són nombroses i estan 
en constant evolució. Algunes, com els fòrums de debat, es practiquen des de 
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fa molts anys. Altres, en canvi, com, per exemple, els comentaris realitzats pels 
usuaris en les notícies, són d’aplicació molt més recent i estan lligades, sense cap 
mena de dubte, a l’espectacular avanç del Web 2.0, que ha obligat els mitjans 
digitals a tenir molt més en compte l’opinió dels seus usuaris.

Si mirem enrere, veurem que la participació ha començat a ser una caracterís-
tica veritablement diferencial dels mitjans digitals fa només tres o quatre anys. 
No obstant això, avui ja es fa molt difícil concebre un mitjà en línia que no 
tingui molt en compte aquest component participatiu. El Web 2.0 ha irromput 
amb molta decisió en el sector informatiu, tant que fins i tot està modificant 
algunes pautes de funcionament que s’havien mantingut gairebé inalterables 
durant anys.

Quines són les principals vies de participació utilitzades pels mitjans digitals? 
Aquestes són algunes de les més representatives:

Fòrums. Els fòrums de debat existeixen des dels inicis del web i han estat 
utilitzats pels mitjans en línia perquè els seus usuaris puguin debatre sobre els 
temes que els interessin. A diferència d’altres formes de participació, els fòrums 
permeten identificar clarament els diferents fils de debat, cosa que sovint afavo-
reix la discussió.

Enquestes i votacions. Demanar als usuaris que expressin la seva opi-
nió mitjançant un vot a partir d’una pregunta és, com passa amb els fòrums, 
un mecanisme de participació utilitzat des dels inicis del web. Es pot tractar 
d’enquestes molt simples que només exigeixen una resposta afirmativa o nega-
tiva, o d’enquestes més elaborades en què s’amplien les opcions. 

Comentaris en notícies. Aquesta és una forma més nova de participació, 
mitjançant la qual s’ofereix a qualsevol usuari que ho desitgi que afegeixi el 
seu comentari a la notícia que ha estat llegint. Es tracta, per tant, d’una via de 
participació que sol ser més impulsiva que la dels fòrums, i que ha aconseguit 
atreure un percentatge important d’usuaris dels mitjans digitals. Habitualment, 
el nombre de comentaris rebuts en una notícia és un bon indicador del grau 
d’interès que aquesta notícia desperta entre els usuaris del web que l’ha publicat.

Valoració de notícies. S’han creat diferents sistemes perquè els usuaris pu-
guin puntuar o valorar una notícia. Per exemple, una escala d’estels que permet 
puntuar d’un a cinc la notícia, o icones com un dit polze que apunta cap amunt 
o cap avall perquè l’usuari expressi si la notícia li ha interessat o no.
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Presentació de la informació en funció del seu ús. El que els usua-
ris fan en un web de notícies permet establir de manera automàtica diferents 
rànquings que són molt útils per saber quins elements informatius tenen més 
repercussió entre els usuaris.

Per exemple, es pot crear una llista amb les notícies més llegides les últimes 
24 hores, l’última setmana o l’últim mes. Una altra opció és oferir llistes amb les 
notícies més comentades pels usuaris, amb les més ben valorades, amb les que 
han estat enviades més vegades per correu electrònic a altres usuaris o amb les 
que han estat impreses en més ocasions.

Hi ha mitjans que ofereixen també llistes amb els termes més utilitzats en les 
recerques o amb les notícies que han estat més enllaçades des dels blogs.

Eines per compartir. És freqüent trobar al principi o al final d’una notícia 
publicada a Internet una sèrie de petites icones que permeten fer-hi algun tipus 
d’acció participativa. Per exemple, proposar-la a llocs web com Digg o Menéame 
perquè altres usuaris puguin votar-les i establir un rànquing de les notícies més 
populars entre els usuaris d’Internet. Una altra opció habitual és desar aquesta 
notícia en marcadors socials com del.icio.us o StumbleUpon, entre altres.

Els blogs han irromput amb força durant els últims anys en el món del pe-
riodisme per diversos motius. D’una banda, perquè alguns blogs independents 
han aconseguit atreure audiències molt rellevants, la qual cosa els ha permès 
competir amb les marques informatives tradicionals.

D’altra banda, els blogs han ampliat les possibilitats narratives dels mitjans i 
els seus periodistes, i actualment és estrany trobar un mitjà que no en faci ús per 
tractar determinats temes.

El seu caràcter interactiu i el seu estil més personal, directe i informal con-
verteixen aquesta eina en una excel·lent alternativa a altres formats periodístics. 
Alguns mitjans han atorgat una rellevància molt especial als seus blogs amb 
l’objectiu, en molts casos, d’ampliar el ventall d’opinions que ofereixen als seus 
usuaris sobretot tipus de temes.

També hi ha mitjans que han decidit obrir les seves portes perquè els seus 
usuaris puguin publicar-hi els seus blogs, amb l’objectiu de crear potents àrees 
de comunitat.

Entrevistes digitals. Entrevista digital, trobada digital, preguntes dels lec-
tors... són diferents formes de descriure un nou format utilitzat per diferents 
mitjans de comunicació en línia perquè els personatges entrevistats responguin 
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preguntes realitzades no pels periodistes del mitjà sinó pels usuaris. El mitjà as-
sumeix un paper d’intermediari entre l’entrevistat i els lectors.

Periodisme ciutadà. Potser l’expressió més visible de l’efecte que el Web 
2.0 està tenint sobre el món del periodisme sigui l’anomenat periodisme ciutadà. 
Bàsicament, la idea central d’aquest moviment és que qualsevol ciutadà es pot 
convertir en part del procés informatiu en aportar les seves pròpies notícies. Ho 
pot fer utilitzant diferents formats: textos, fotografies, vídeos i altres.

Hi ha projectes periodístics que són íntegrament de periodisme ciutadà. En 
altres casos, són els mitjans tradicionals els que han incorporat espais a la seva 
oferta informativa per recollir les aportacions realitzades pels ciutadans. Entre 
els casos més destacats figuren els d’«I-Report» (de la CNN), «Have Your Say» (de 
la BBC) o «Yo, periodista» (d’elpais.com).

Pàgines de perfil d’usuaris. Totes aquestes formes de participació dels 
usuaris en el món de la informació ha portat alguns mitjans a crear pàgines de 
perfil de cada usuari en què es recullen les seves diferents aportacions. D’aquesta 
manera, s’atorga més protagonisme als usuaris i es facilita la creació de comuni-
tats al voltant d’un mitjà.

Noves tecnologies. El Web 2.0 ha aportat una sèrie de noves tecnologies, 
com els RSS, que faciliten la distribució de notícies a través d’Internet i la perso-
nalització del seu consum. Mitjançant aquest sistema de sindicació d’informació, 
cada usuari es pot configurar fàcilment, mitjançant un programa lector de RSS 
(com, per exemple, Google Reader), el seu propi menú de mitjans que es poden 
consultar, o pot publicar en el seu propi blog els titulars dels mitjans que més li 
interessin.

D’altra banda, un dels formats l’ús dels quals ha augmentat més durant els 
últims anys en els mitjans és el podcast. Es tracta d’un sistema de distribució 
automàtica de la informació que atorga una gran llibertat als usuaris perquè 
puguin consumir els continguts que els interessen –en vídeo o àudio– quan més 
els convingui. Per als mitjans, el podcast representa una via més per arribar a la 
seva audiència arreu del món.

Nous reptes professionals. Des del punt de vista professional, el trànsit 
del periodisme tradicional al nou entorn propiciat per Internet planteja impor-
tants reptes per a la professió, que s’ha d’adaptar a una nova realitat en què 
apareixen noves eines tecnològiques, nous llenguatges narratius, noves formes 
de consum de la informació o nous consumidors/usuaris de notícies.
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Per facilitar aquest camí s’han començat a desenvolupar diferents iniciatives, 
com la del periodista nord-americà Mark Briggs, que el 2007 va publicar el llibre 
Periodismo 2.0: Una guía de alfabetización digital para sobrevivir y prosperar en la 
era de la información. Es tracta d’una iniciativa del J-Lab: Institut de Periodisme 
Interactiu, un centre del Philip Merril College of Journalism de la Universitat de 
Maryland i el Knight Citizen News Network, finançat per la John S. and James L. 
Knight Foundation. La versió del llibre en espanyoll9 –que, a l’igual de l’anglesa, 
és disponible gratuïtament a Internet– va ser promoguda i finançada pel Centro 
Knight para el Periodismo en las Américas de la Universitat de Texas, a Austin 
(Estats Units).

Com el explica el mateix autor, «he fet la que espero que sigui una guia útil 
per a periodistes en exercici que estiguin a punt per abraçar l’era digital».

3. Porta’m amb tu, pren el meu API
Eva Domínguez

Si els mapes de Google estan per tot arreu, en webs de tothom amb els usos 
més diversos no és perquè els prenen prestats sense permís, sinó perquè Google 
es deixa portar. Forma part de la filosofia del Web 2.0, una manera de crear, com-
partir i distribuir en línia que obliga moltes indústries a transformar-se, entre 
aquestes la dels mitjans de comunicació.

El Web 2.0 és un magma de conceptes, tecnologies i pràctiques socials (vegeu 
l’article anterior). En quatre brotxades es pot resumir com la participació de la 
ciutadania, dels usuaris, en la creació, millora i distribució de continguts i apli-
cacions. Per tant, es concreta en múltiples formes. Una d’aquestes formes és la 
distribució.

Sindicació per al contingut

El web no és un producte, sinó un servei. Si som un mitjà de comunicació, 
el que ens interessa és arribar al màxim d’audiència possible i per a això en 

9. Vegeu a http://knightcenter.utexas.edu/journalism20.php
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lloc de limitar l’abast als usuaris que van al nostre web o al nostre servei en els 
dispositius mòbils, sembla molt més eficaç anar on hi ha l’audiència. Una via 
és facilitar que qualsevol web pugui incorporar els nostres continguts. És a dir, 
deixar-se portar a altres llocs.

Per exemple, es pot aconseguir, a través dels RSS (dels quals ja parlem en 
una ocasió anterior), que és un format sindicació, o a través dels widgets, que 
són petites aplicacions que es poden incrustar en altres webs, de manera que el 
contingut apareix com un mòdul més en la pàgina aliena. El que fem és facilitar 
el contingut.

Deixar-se barrejar, els mashup

Una altra opció és facilitar el nostre codi perquè no solament es pugui portar 
el contingut, sinó perquè facin desenvolupaments sobre aquest, perquè el com-
binin amb altres funcionalitats i dades. És el que s’anomena mashup.

Com es fa un mashup? Com permeto que es facin barreges o aplicacions a 
partir del meu contingut? Faig públiques les funcions i els procediments que cal 
utilitzar per arribar a les dades i dono la ruta per accedir-hi. És a dir, facilito la in-
terfície de comunicació entre el programari d’un altre i el meu. O, dit d’una altra 
manera, poso els meus API (application programming interface) al servei d’altres.

Empreses i particulars que creen API i les faciliten públicament n’hi ha mol-
tes. N’hi ha prou amb fer un cop d’ull a webs com Programmableweb per fer-se 
una idea de l’extensa oferta. La tendència és tan irrefrenable que capçaleres pe-
riodístiques de pes han decidit posar també en l’aparador algunes API. Que una 
indústria la raó de ser de la qual i la seva via de negoci és la creació d’informació 
consideri necessari alliberar part d’aquest servei no deixa ser un pas important. 
És un intent d’acomodar-se al signe dels temps.

Els mitjans tradicionals donen el pas

Després de The New York Times, la BBC, Reuters o NPR, en l’àmbit anglosaxó 
The Guardian és el més conegut. Aquest últim té una plataforma oberta compos-
ta per un API de contingut i una base de dades.

L’API guia sobre com inserir el contingut del diari (articles, àudios i vídeos) en 
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un altre web. La base de dades és una col·lecció de fulls de càlcul de Google amb 
dades recopilades de diferents àrees i temes, relatius a l’estat de benestar, medi 
ambient, delinqüència, atur, crisi financera, salut i exèrcit, entre altres.

Qualsevol web pot crear gràfics o visualitzacions estadístiques, per exemple, 
a partir d’aquestes dades.

Resultats inesperats

The New York Times també ofereix API dels seus continguts. Entre aquests, a 
tots els articles publicats des de 1981, a les crítiques de pel·lícules o a les contri-
bucions financeres a la campanya electoral, per esmentar-ne alguns.

Són gratuïts únicament per a ús no comercial. Si, per exemple, un web de 
venda de pel·lícules incorpora l’API de crítiques cinematogràfiques, el diari 
n’obtindria un benefici.

La BBC fomenta, a més, la creació de prototips basats en el seu material. 
L’espai ‘backstage‘ va tenir durant cinc anys les funcions d’aparador, punt de 
trobada i de suport als participants.

Actualment, s’hi pot consultar l’arxiu i els projectes encara vigents.

En els gens dels mitjans en línia

A Espanya, els mitjans tradicionals en línia no s’han llançat amb el mateix 
convenciment, encara que no són impermeables al fenomen. Cal destacar la 
iniciativa de RTVE durant el Campus Party de 2008, concentració de milers 
d’entusiastes de la xarxa i les noves tecnologies. Van donar el premi Enjuto de 
Oro al millor desenvolupament sobre una API pròpia amb dades de l’agenda 
esportiva i el medaller dels Jocs Olímpics.

Amb aquests projectes, els mitjans de llarga trajectòria fan un pas endavant 
per seguir sent influents a través del Web 2.0. No obstant això, els nadius a In-
ternet porten la seva filosofia en els gens.

En les nostres latituds va ser pioner Soitu.es (de curta però intensa vida). 
El seu departament tecnològic alliberava part del seu codi i informava detalla-
dament sobre com accedir-hi i aplicar-lo. A més de nombrosos widgets (amb 
informació de la Lliga o de l’estat de l’estacions d’esquí), van crear un API per 
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accedir a la seva eina de catalogació automàtica d’articles. Amb aquesta eina 
s’ordenaven temàticament les informacions del mitjà; per tant, es posa a la dis-
posició del públic el que per a Soitu és una funcionalitat essencial.

Actualment, és freqüent trobar un apartat de widgets en molts mitjans.

4. Periodisme de precisió i visualització de dades
Alberto Cairo

Si sou seguidor assidu de blogs sobre el futur del periodisme, un dels consells 
que hi haureu vist amb freqüència és el d’invertir en “periodisme de dades”. És 
un consell pertinent: per tradició, sobretot en el món hispanoparlant, el perio-
dista ha estat una criatura més literària i romàntica que matemàtica i analítica. 
Però tampoc no pretenguem redescobrir la roda: el “periodisme de dades” té 
arrels molt llargues.

A principis dels anys setanta, Philip Meyer, professor emèrit ja jubilat de 
la Universitat de Carolina del Nord a Chapel Hill, va publicar Precision Journa-
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lism, llibre que, després de diverses edicions, s’estudia massa poc en facultats de 
periodisme i es coneix encara menys dins de les redaccions. Una desgràcia, ja 
que la seva rellevància és creixent.

Meyer propugnava un periodisme que prengués prestades de les ciències 
socials eines conceptuals d’anàlisi quantitativa. La seva proposta estava en sin-
tonia amb el que passava en diversos mitjans americans, que havien anat in-
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corporant a les seves plantilles professionals amb coneixements d’estadística i 
especialistes en gestió de bases de dades.

A mitjà termini, aquesta tendència va tenir efectes notables: el 1993, The 
Miami Herald va guanyar un Pulitzer per un especial de setze pàgines sobre la de-
vastació provocada per l’huracà Andrew titulat What Went Wrong? Gràcies a un 
massiu esforç de data crunching, el Herald va demostrar que la destrucció es devia 
en gran manera a errors en les lleis d’edificació de Florida i a les escasses inspec-
cions de qualitat del Govern. El suplement, publicat el 20 de desembre de 1992, 
combinava textos, fotografies i excel·lents infogràfics; es pot veure sencer en el 
compte de Flickr de Daniel X. O’Neil, que no per casualitat és un dels fundadors 
d’ EveryBlock, un dels millors exemples moderns de periodisme de servei públic.

Avui, els grans mitjans de comunicació nord-americans disposen de depar-
taments dedicats a aquest anomenat “periodisme d’investigació assistit per or-
dinador”. El de The New York Times, liderat per Aron Pilhofer i format per diver-
sos periodistes/programadors, va ser la peça fonamental en l’organització dels 
milers de documents del Departament d’Estat dels EUA filtrats per WikiLeaks; 
també col·labora estretament amb l’equip d’infografia del NYT en projectes de 
visualització interactiva com Mapping America, que permet explorar les dades 
del cens usant l’API de Google Maps.

La importància de la col·laboració dels equips de Pilhofer, Steve Duenes 
(infografia) i Andrew DeVigal (multimèdia) dins del diari va ser objecte fa al-
gun temps d’un extens reportatge en el New York Magazine. L’autora, Emily 
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Nussbaum, es preguntava si aquest grup de “renegats cybergeeks” tindria un pa-
per decisiu a l’hora de “salvar” la Vella Dama Grisa, sobrenom afectuós amb el 
qual es coneix el diari.

Malgrat que el cas del NYTimes és el més visible dins del “periodisme de 
dades” contemporani (perquè és el més reeixit), no és l’únic. El grup Gannett, 
propietari de USA Today, The Indianapolis Star i The Arizona Republic, va impulsar 
fa uns quants anys la creació de petits nuclis multidisciplinaris de periodistes, 
estadístics, cartògrafs i infògrafs en les seves redaccions. The Washington Post 
també disposa d’una estructura similar, la qual cosa li permet publicar projectes 
tan complexos i profunds com Top secret America que, tot i ser fallit des del 
punt de vista de navegació, ajuda a visualitzar el caos i el malbaratament en els 
serveis secrets nord-americans.

The Guardian, al Regne Unit, és un exemple d’alguna cosa diferent. En un 
exercici lloable de transparència, el diari no solament publica infografies i vi-
sualitzacions amb regularitat, sinó que, a través del seu Data Blog, posa a la 
disposició dels lectors les bases de dades (íntegres) i les fonts usades per als seus 
projectes. El lema del blog? “Els fets són sagrats”.

Independentment de com anomenem aquest fenomen –periodisme de da-
des, periodisme de precisió, periodisme assistit per ordinador, periodisme esta-
dístic–, el que els exemples anteriors il·lustren és que potser no sigui possible 
competir en el mercat informatiu actual si no es compta amb especialistes a re-
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unir, organitzar i interpretar nombres; o, en altres paraules, a donar-los sentit i 
presentar-los visualment de manera que puguin ser aprehesos i estudiats. Com 
fer els primers passos en aquesta direcció, en cas que no s’hagi fet encara? La 
resposta parteix d’una obra mestra de fa un segle i mig.

En moments d’incertesa, torna als clàssics. Si aquesta màxima 
és vàlida per a la literatura, tal vegada ho sigui també per al 
periodisme. La primera part d’aquest post feia referència a 
un clàssic. Es tracta de l’obra més famosa del metge britànic 
John Snow, que ofereix nombroses lliçons per al futur. La pri-
mera, que en infografia i visualització, com en periodisme en 
general, l’essencial és entendre els fonaments; el programari 
és accessori.

John Snow i el millor infogràfic de la història

El Londres de mitjan segle xix era una massa humana pestilent. Els seus carrers 
estaven bruts, els rius i les fonts d’aigua potable, contaminats. En aquella mega-
lòpolis caòtica, malalties infeccioses avui fàcilment tractables afectaven milers de 
persones cada any. Entre les més terribles, el còlera, provocat pel bacteri Vibrio 
cholerae, que mata per deshidratació després d’una diarrea massiva.
La majoria dels metges de l’època pensava que els agents causants del còlera –que 
havia arribat a Anglaterra des de l’Índia a principis del segle– eren efluvis que, 
emanats pel sòl immund, obstaculitzen en l’organisme a través de les vies respi-
ratòries. Aquesta hipòtesi, anomenada miasmàtica, explica per què en pel·lícules 
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sobre la pesta medieval apareixen amb freqüència personatges vestint màscares 
que imiten el rostre d’una au. El bec de la màscara estava farcit de materials fra-
gants, com flors seques. Per als “miasmàtics”, les males olors eren els culpables de 
les infeccions. No els faltaven evidències: el còlera tenia un impacte més gran en 
els barris més pobres, on l’aire era pudent per culpa de les deixalles.
No obstant això, hi havia un grup de metges que raonava basant-se en una vella 
regla de l’estadística: la correlació entre dos fenòmens no implica causació entre 
l’un i l’altre, encara que sí que pugui suggerir una certa connexió. És a dir: podia ser 
cert que males olors i incidència de còlera estiguessin relacionats d’alguna mane-
ra, però era també possible que la mala olor no fos la causant del còlera, sinó que 
tant l’un com l’altre depenguessin d’un tercer factor no identificat. El metge més 
destacat d’aquest corrent era John Snow.
Snow havia estudiat diversos brots de còlera durant els seus anys d’aprenent a 
Newcastle. Va comprovar que el patró d’expansió de la malaltia durant cada brot 
no era continu: dins d’un mateix barri, per exemple, hi havia edificis en els quals 
moria una gran quantitat de gent i altres on l’impacte era molt menor. En diversos 
estudis publicats fins a mitjan segle, ja vivint a Londres, Snow va suggerir una 
hipòtesi que pocs van acceptar en un primer moment: el còlera entra pel sistema 
digestiu, no pel respiratori. Morim per ingerir aigua i aliments contaminats, va 
afirmar.

Mort a Broad Street

L’oportunitat de posar la seva hipòtesi a prova va aparèixer el setembre de 1854. 
En menys de dues setmanes, un agressiu brot de còlera va matar gairebé mil perso-
nes en una àrea petita del barri del Soho, a Londres. El consultori de Snow estava 
molt proper a l’epicentre de la catàstrofe.
El primer que Snow va fer va ser convèncer les autoritats locals que clausuressin 
la bomba d’aigua al centre del carrer Broad (Broad Street), on s’havia produït una 
quantitat desproporcionada de morts. El brot epidèmic va cessar immediatament. 
Una investigació posterior va descobrir que restes fecals procedents de bolquers 
d’un bebè malalt s’havien filtrat al pou.
A continuació, va comprar un mapa del barri. Hi va registrar tots els morts basant-
se en informació d’hospitals propers i en les seves pròpies observacions: va visitar, 
un a un, la major part dels edificis de la zona. El resultat va ser aquest, tal vegada 
el millor infogràfic de la història:
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En una ampliació és possible veure que cada mort està representada per una línia 
fina. Aquí està la part central del mapa, que inclou el pou contaminat (pump):
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El mapa va aparèixer dins d’un article acadèmic en el qual Snow insistia en la seva 
hipòtesi de la transmissió a través de l’aigua. El mapa era la principal evidència per 
defensar-la: el patró visual és clar, afirmava Snow: en general, com més proper al 
pou de Broad Street és un habitatge, més elevat és el nombre d’òbits. Hi ha excep-
cions, que el metge detallava: hi ha edificis no afectats, com una fàbrica de licors 
propera al pou. L’explicació era senzilla: aquests edificis posseïen les seves pròpies 
bombes d’aigua potable.

Presentació i exploració: la frontera difusa entre infografia i visua-
lització

En alguns cercles universitaris es fa de vegades una distinció entre infografia i 
visualització d’informació. La infografia consisteix a presentar informació, a 
reduir, editar i triar les dades rellevants i eliminar les secundàries, donar-los for-
ma gràfica i presentar-les perquè puguin ser assimilades per l’audiència. D’altra 
banda, la visualització de dades és la disciplina que s’ocupa de crear eines 
visuals, de vegades interactives, perquè una audiència (generalment formada 
per acadèmics), les pugui explorar i estudiar. Explicat d’una altra manera: en 
una visualització l’usuari ocupa el lloc de l’editor: tria quines dades vol veure 
i com les vol veure, per tal d’analitzar-les amb més comoditat. Presentació i 
exploració són les funcions que, segons aquest corrent teòric, caracteritzen i 
separen la infografia de la visualització.

No obstant això, si acceptem aquestes definicions, com hem d’anomenar al 
mapa de Snow? És una infografia o és una visualització? És cert que presenta 
unes dades però, al mateix temps (i, sobretot, si hi pensem com a part d’un con-
junt simbiòtic format pel mapa i l’article, en què s’incloïen les xifres exactes de 
defuncions), també permet múltiples possibilitats d’anàlisi, des de la més super-
ficial (morts-pou) fins a la més subtil (l’impacte nul del còlera en alguns edificis, 
assenyalat anteriorment).

La relació entre infografia i visualització, que suggereix el mapa de Snow, és 
un continu. Tot gràfic (de dades, cartogràfic, etc.) fa una presentació, però també 
es pot convertir en una eina que una audiència manipuli mentalment per expli-
car-se unes dades, per extreure’n significats, tendències, per vincular-los amb la 
seva pròpia vida, per buscar-hi el seu propi barri, la seva ciutat, el seu habitatge. 
La clau dels millors gràfics consisteix a aconseguir un equilibri entre presentar i 
facilitar un cert aprofundiment.

Hi ha exemples molt recents d’aquest equilibri. Chiqui Esteban, del blog In-
fografistas, va escriure sobre aquest gràfic de The Washington Post –guanyador 
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d’una medalla d’or en els premis Malofiej 2011, anomenats de vegades els “Pulit-
zer” de la infografia– i ho relacionava amb el mapa de Snow:

El gràfic forma part d’un reportatge d’investigació sobre una botiga d’armes 
de l’Estat de Maryland. D’aquesta botiga van sortir les pistoles, els revòlvers 
i els rifles usats en diversos milers de crims en un radi d’uns 15 quilòmetres. 
L’establiment és al centre del mapa; cada cercle representa un crim.

Si un s’atura a llegir-lo (els grans infogràfics no són només per veure), co-
mençarà a percebre patrons interessants, explicats en el cos del reportatge: el 
mapa principal mostra una alta concentració de punts en el districte federal, 
però quan es compara amb els mapes menors, a la dreta, es veu que molts d’ells 
corresponen a meres aprehensions d’armes il·legals; els crims amb violència (ho-
micidis, assalts, etc.) estan molt més dispersos. Això en un nivell superficial, 
però: què és el que farà cada lector d’un diari local, com The Washington Post? 
Exacte: estudiar el gràfic per veure quants d’aquests crims són propers al seu barri.

Fem un pas endavant: els departaments d’infografia i visualització han 
d’abandonar la idea que la seva única funció és sintetitzar i organitzar dades 
visualment; en alguns casos, es poden convertir en desenvolupadors de pro-
gramari interactiu amb els quals cada lector examini i adapti els continguts als 
seus propis gustos, necessitats o interessos. Aquesta filosofia de treball és darrere 
d’aquest gegantí projecte de The New York Times, que agrega les dades de l’últim 
cens nord-americà, i en el qual l’usuari pot escriure el seu codi postal per accedir 
a les diferents informacions de la seva àrea. És periodisme? Ho és. Però és perio-
disme en el qual el lector, àdhuc de manera limitada, es transforma en editor.
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O la recent cobertura sobre la Guerra Civil americana en diversos diaris nord-
americans, que inclou mapes com aquest. És possible passar hores explorant-lo; 
per a un lector nord-americà, el principal incentiu serà probablement esbrinar si 
alguna gran batalla va tenir lloc prop del lloc on viu:

És inevitable preguntar-se, després de visitar aquests projectes recents, quina 
forma tindria el famós mapa de John Snow si hagués estat creat fa un mes i no 
fa més de segle i mig. I és impossible també no meravellar-se davant la genialitat 
d’algú que, sense cap mena de formació en disseny i arts gràfiques, sense accés 
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a un ordinador, armat només d’un tosc mapa en blanc i negre, una ploma i un 
tinter, va ser capaç de donar aquesta lliçó de bon fer informatiu.

Nota final: els assoliments de Snow estan explicats amb detall en El 
mapa fantasma (Steven Johnson) i Cartographies of Disease (Tom Koch), 
tots dos recomanables per a qualsevol periodista, visual o no.
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Capítol III

La narració audiovisual a Internet

Adriano Morán

1. Experimentació narrativa i nous models de producció

Des de fa més de deu anys, la majoria dels mitjans en línia anglosaxons 
compten amb una figura gairebé desconeguda (cada vegada menys) a Espan-
ya: el productor multimèdia o videoperiodista. Alhora, floreix l’oferta formativa 
d’aquesta branca del periodisme amb força més futur que la tradicional. Les sec-
cions multimèdia han sofert com les altres els últims anys, però la translació pu-
blicitària cap al vídeo en línia i la quantitat i qualitat de continguts sorprenents 
que pot subministrar un bon videoperiodista el converteixen en una figura cada 
vegada més necessària per a la premsa diària.

Aquesta nova manera de narrar procedent del món anglosaxó (multimèdia 
storytelling) ha rebut una empenta definitiva gràcies a l’aparició de les càmeres 
rèflex que graven vídeo (HDSLR) i a l’abaratiment de costos d’enregistrament i 
edició.

Els treballs de videoperiodismo realitzats amb aquestes càmeres i disponibles 
a Internet ens donen una idea del que s’està fent ara mateix i del que es pot 
arribar a fer. La majoria d’aquests treballs han estat elaborats amb les eines de 
què parlarem al llarg d’aquest manual, amb poc pressupost i amb personal molt 
limitat.

Tenen una estètica molt concreta, propera al llenguatge del cinema, i ator-
guen més entitat a les històries de sempre. Fruit d’aquest abaratiment i de la crisi 
del sector són moltes les petites productores que han nascut per Internet i per 
a Internet. El camp està sembrat i les possibilitats són moltes. S’està llaurant un 
nou llenguatge, barreja de cinema i periodisme pur que, al contrari del que pu-
gui semblar, està permetent una etapa daurada per als productors audiovisuals.

Aquest manual té per objecte resumir les destreses tècniques i els coneixe-
ments teòrics necessaris per desenvolupar continguts periodístics audiovisuals 
adaptats al web. Per a això, analitzarem les tècniques i eines de captació i edició 
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a disposició del periodista i aprendrem a decidir quin material i quin format 
necessitarem per explicar cada història.

2. Les càmeres més apropiades per al videoperiodista. De les 
MiniDV a les HDSLR

Hi ha múltiples solucions al mercat que s’adaptaran a les nostres necessitats, 
però segurament les més versàtils i econòmiques són les MiniDV i, sobretot avui 
dia, les HDSLR (High Definition Single Lens Reflex).

Les primeres tenen diversos avantatges sobre les segones: la cinta MiniDV 
(un petit casset) és un estàndard professional que es pot trobar gairebé en qual-
sevol lloc del món. Hi ha cintes que graven en Full HD (en alta definició, 1920 
x 1080 píxels). A més, aquestes càmeres solen tenir estabilitzadors d’imatge i 
òptiques amb zooms molt llargs per adaptar-se a qualsevol circumstància: des de 
l’angular per prendre paisatges, fins al “tele” per aconseguir objectius llunyans o 
efectes de desenfocament en objectes propers. Un altre apartat en què guanyen a 
les càmeres HDSLR és el del so. Solen incloure una entrada de “minijack” (la dels 
cascos normals), que si bé no és un estàndard professional, permet la utilització 
d’una bona gamma de micròfons externs, fonamentals a l’hora de fer entrevistes 
o d’aconseguir so professional. També inclouen micròfons estèreo incorporats 
amb els quals aconseguir un bon so ambient. Totes aquestes virtuts es poden 
traslladar per extensió a les de vídeo casolà de les grans marques orientades a un 
sector no professional.

Per contra, no ofereixen la versatilitat fotogràfica i l’estètica de les càmeres 
HDSLR. Aquestes no són una altra cosa que càmeres rèflex que ofereixen la 
possibilitat de gravar vídeo en alta definició. Això vol dir que podem traslladar 
l’estètica de la fotografia rèflex a les nostres creacions de vídeo. Les implicacions 
són enormes. Des de l’aparició, fa uns quants anys, d’aquest tipus de càmera, 
el sector audiovisual ha viscut un boom de creativitat, abans frenada pels alts 
preus de les càmeres amb estètica cinematogràfica. Amb un bon joc de lents 
(més endavant recomanarem algunes), es poden aconseguir resultats abans no-
més possibles amb càmeres de més de 20.000 €, quan les HDSLR més econòmi-
ques del mercat no superen els 700. No volem dir amb això que una càmera de 
700 € faci el mateix que una de 20.000, però amb un parell de consells i ben 
utilitzades, podem aconseguir resultats molt professionals, a anys llum, pel que 
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fa a imatge, de les esmentades MiniDV o, fins i tot, de les Betacam que solen 
emprar les televisions en informatius i programes.

L’enorme avantatge d’aquestes càmeres resideix en la seva habilitat per jugar 
amb la profunditat de camp. Es tracta de la possibilitat de centrar l’atenció, 
o bé en un objecte proper, o bé llunyà, jugant amb els ajustos manuals de la 
càmera perquè o l’un o l’altre aparegui desenfocat. Bàsicament, s’aconsegueix 
modificant l’obertura (F a partir d’ara) i usant l’anell d’enfocament de l’objectiu. 
És un recurs molt utilitzat, per exemple, en retrats, on observem els ulls del per-
sonatges perfectament enfocats i les seves orelles, pèl i el fons en difuminació 
progressiva. Les òptiques rèflex s’obren i es tanquen manualment. Ajudats de 
l’enfocament, aconseguirem que el que és proper estigui més enfocat obrint-les 
fins al seu màxim F (les millors i més cares tenen 1.2 o 1.4) i viceversa.

F més tancat (nombre més alt. Ex.: f8)
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F més obert (nombre més petit. Ex.: f2)

Però no es tracta només de l’òptica. Els sensors d’aquestes càmeres són més 
grans que els de les MiniDV i així aconsegueixen aquest efecte de desenfocament 
selectiu o diferencial. Aquest efecte, a més d’estètic, és narratiu. Pot ser que, per 
explicar una acció, vulguem moure el focus per anar guiant l’ull a través d’ella. 
Un exemple clàssic és el de l’“efecte lectura”. Podem enfocar la primera parau-
la d’un text i, simplement girant l’anell, fer que les paraules següents es vagin 
enfocant a poc a poc mentre que les primeres, ja llegides, queden difuminades.

Un altre efecte directe de la profunditat de camp i de l’ús de les òptiques 
rèflex és l’aspecte cinematogràfic del gravat. Les claus per obtenir aquesta 
aparença són el joc amb els diferents plànols visuals de l’escena (l’espectador 
necessita saber què hi ha al davant i què al darrere gràcies al focus), una qualitat 
d’imatge impecable i una postproducció adequada. Com diem, aquestes càme-
res presenten un gran sensor, capaç en alguns casos de prendre fotografies de 24 
megapíxels. La major part dels models del mercat ofereixen Full HD, una qua-
litat més que suficient per a l’emissió en televisió (que, en la majoria dels casos 
se segueix fent a menys de la meitat de qualitat) i per permetre una bona edició 
posterior del material. La grandària i qualitat del sensor també les capaciten per 
gravar en condicions de molt baixa lluminositat, on amb prou feines arriben les 
càmeres professionals.

La sensibilitat en fotografia es mesura en ISO. Es tracta d’una taula equiva-
lent a l’antic ASA dels rodets fotogràfics. Les càmeres HDSLR graven a ISO altís-
simes, d’aproximadament 3.600 o 6.400, que permeten, juntament amb la gran 
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lluminositat d’alguns objectius, oblidar-se de la il·luminació artificial i estalviar 
costos. És important destacar com més ISO menys qualitat d’imatge, amb la qual 
cosa en la majoria dels casos és important usar la menor que ens sigui possible. 
La majoria d’aquestes càmeres es comporten perfectament fins als 800 o 1.200 
ISO.

La immensa gamma d’objectius al mercat poden despistar qualsevol. Cada 
fotògraf/camerògraf té les seves preferències, però hi ha algunes òptiques que 
sens dubte són adequades per a la iniciació. La majoria de les ofertes de càmeres 
HDSLR inclouen objectius molt toscs. Sovint val la pena adquirir només el cos i 
comprar l’òptica; d’altra banda, existeix un gran mercat de segona mà que cal te-
nir en compte, ja que els objectius, ben tractats, no envelleixen. Per començar, és 
recomanable utilitzar òptiques zoom per no haver d’intercanviar constantment 
de lent. Una longitud focal (els nombres que precedeixen la marca de l’objectiu 
i que indiquen el seu angle d’acció) recomanable pot ser un 17-50, 17-70 o un 
24-105 mm buscant sempre les menors obertures possibles (F). Al mercat hi ha 
nombrosos equips 17-50 F2.8, molt més lluminosos (amb més capacitat de cap-
tar llum) que les seves equivalent F3.5. És recomanable que estiguin estabilitzats 
per evitar salts i brusquedats en la imatge (se sol anunciar clarament en la caixa). 
Si el que volem és resultats més estètics, l’opció segura són les òptiques fixes. 
Són més lluminoses però no canvien de focal: sempre tindrem el mateix pla. Per 
començar, el més recomanable són les òptiques de 35 i 50 mm, especialment 
aquesta última. Hi ha opcions d’1.8 F i d’1.4 F, totes dues amb òptims resultats 
(també de menys F, però molt cares i no els traurem partit al principi).

Com a desavantatges d’aquestes càmeres, cal destacar el capítol del so. Al 
contrari que les MiniDV i que les càmeres professionals de vídeo, les HDSLR no 
vénen ben preparades per a la captació de l’àudio, al cap i a la fi són càmeres 
de fotos. La majoria tenen un micròfon al frontal, però tan sols ens servirà per 
gravar toscament. És important, a l’hora de triar càmera, buscar una que tingui 
entrada de micròfon minijack (com la dels cascos estàndard), així podrem usar 
micròfons que després acoblarem al sòcol del flaix. Encara que la millor opció és 
gravar en una gravadora externa i més tard sincronitzar les pistes de la càmera 
i la gravadora en un programa d’edició. Un altre gran desavantatge és que, si 
gravem directament en la càmera, no tindrem cap manera de saber si el so és bo, 
ja que no hi ha opció de monitoratge.

Una altra característica que distingeix les HDSLR és que graven en targeta. 
Aquestes, encara que molt abaratides, continuen sent més cares que les cintes, no 
permeten el seu emmagatzematge i no sempre hi ha una botiga a mà en segons 
quins països o zones d’enregistrament. Com a norma aproximada, una càmera 
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HDSLR utilitza 16 gigues per gravar una hora de vídeo. Un truc si ens quedem 
sense espai és gravar a una qualitat inferior (1.280 x 720 píxels, per exemple).

A més, consumeixen molta bateria, és important tenir-ne a mà almenys un 
parell. També se solen escalfar molt, un greu problema a l’hora de gravar en ex-
teriors amb molta calor.

Dit això, és important recordar que la millor càmera és la que es té en el 
moment de l’acció. S’han fet grans treballs amb càmeres compactes, mòbils i 
artefactes pensats per al gran públic.

3. Sense història no hi ha res

Hi ha una màxima a l’hora d’afrontar qualsevol treball periodístic: sense his-
tòria no hi ha res. També s’aplica al videoperiodisme. Igual que els reportatges 
escrits, en què el redactor pot jugar amb les seves destreses estilístiques, el vi-
deoperiodista té a l’abast una sèrie d’elements narratius i estètics. No obstant 
això, tots, absolutament tots, han d’anar en funció de la història. De poc serveix 
ser el millor editor del món, la persona amb més sensibilitat estètica o amb més 
destreses tècniques si no tenim una bona història al darrere. Plataformes com Vi-
meo, on es reuneixen alguns dels millors videoperiodistes del món, estan plenes 
de vídeos amb una gran qualitat artística però que no tenen rerefons. Un dels 
més grans pecats de principiant, pecat que d’altra banda cal cometre, és deixar-
se arrossegar per la qualitat i l’estètica de les imatges que ofereixen les HDSLR. El 
gran joc de desenfocaments provoca que molts vídeos en vagin plens, cosa que 
mareja l’atenció de l’espectador i el distreu del subjecte principal, que sol ser un 
entrevistat o una acció concreta.

És convenient treballar molt a casa, utilitzar molt les eines de què disposem, 
experimentar amb tot tipus d’estètiques, llums, innovacions i efectes artístics; 
deixar-los a un costat quan ens posem a treballar i només usar-los en els mo-
ments oportuns. Els grans reportatges multimèdia o documentals tenen una cosa 
en comú: són relativament agradables de veure, ens atrapen. Això s’aconsegueix 
gràcies a una depuració estilística que es resumeix a esborrar, esborrar i esborrar 
per afavorir la fluïdesa narrativa, de la mateixa manera que un escriptor des-
trueix paràgrafs sencers massa recarregats.

Com en tots els gèneres periodístics, una de les claus per aconseguir-ho és la 
documentació: com més sapiguem de la història que hem de cobrir, menys ma-
terial inservible gravarem. Sabrem orientar les nostres preguntes millor i, el més 
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important, no farem el ridícul. Qualsevol entrevistat percep al moment quan el 
periodista ha fet els deures i, sobretot, si li interessa el seu cas.

En videoperiodisme es treballa gairebé sempre tot sol, cap a aquí tendeix el 
mercat: cara a cara amb l’entrevistat. Necessitem que cada minut del que s’ha 
gravat compti i que així es reflecteixi en el resultat final. S’aconsegueix establint 
un llaç intel·lectual amb l’entrevistat, que ha de percebre que no solament sa-
bem de què parla sinó que ens interessa, deixant els prejudicis i les tesis a casa. 
Altrament, aconseguirem una de tantes entrevistes, la qual cosa es traduirà en 
una absència de connexió emocional amb l’espectador.

Tot comporta una certa emoció i en temps de tanta abundància informativa 
és important saber buscar-la, percebre-la i transmetre-la en la seva justa mesura. 
Si ens quedem curts, tindrem un treball pla i avorrit. Si ens passem, serà sensi-
bler i potser demagògic. Buscar l’emoció no significa implicar-s’hi. Cal tractar-la 
com un element informatiu més perquè és real, està aquí, és una part importan-
tíssima del comportament humà. És la nostra obligació transmetre-la i informar 
sobre l’acció i sobre el subjecte. Una dels grans avantatges del videoperiodisme 
respecte del text és l’ús del llenguatge no verbal, dels gestos, de les cares. Cal es-
tar molt atents a tot això. L’espectador percebrà d’alguna manera si l’entrevista 
ha estat honrada i el treball seriós, si el periodista buscava transmetre el que 
passava o si, per contra, volia que l’entrevistat li confirmés alguna idea prè-
via. Ho percebrà perquè aquestes sensacions i aquest llenguatge no verbal que 
s’estableix entre entrevistat i entrevistador traspassen la càmera.

Hi ha una regla que mai no falla: com més temps es passa amb la persona, 
més la coneixerem i millor sabrem transmetre la història. Si podem, és impor-
tant estar el màxim temps possible amb un tema, no només per aconseguir més 
plans, més declaracions i comprendre-ho nosaltres millor, sinó perquè les perso-
nes van a poc a poc, es relaxen i cedeixen terreny. És important tenir en compte 
que la majoria de la gent tem la càmera i el micròfon. Sovint obtindrem el millor 
material amb la càmera apagada. Més tard es pot repreguntar o, en el pitjor dels 
casos, utilitzar el text en el nostre vídeo.

4. Com afrontar un enregistrament? Equip tècnic i humà

Una vegada feta la pertinent documentació, hem de pensar quin equip neces-
sitarem per dur-la a terme. Quant a l’equip tècnic, hi ha diverses preguntes que 
cal fer-se:
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Volem usar trípode? El trípode dóna més presència i serietat a les entre-
vistes, ens permet col·locar la càmera i acudir-hi solament de tant en tant per 
vigilar el pla, canviar-lo cada cert temps per donar dinamisme al vídeo, com-
provar que tot està en focus, etc. És l’opció més còmoda per fer entrevistes a 
l’ús i reportatges normals. En el mercat hi ha una gran varietat de trípodes i és 
una part molt important de l’equip. Recomanem el més lleuger i sòlid possible, 
però que ofereixi la possibilitat d’aconseguir una certa elevació. Un truc a l’hora 
de fer una entrevista és que la càmera estigui a la mateixa altura dels ulls de 
l’entrevistat i molt pegada a nosaltres. Generalment l’entrevistat ha de mirar 
l’entrevistador i d’aquesta manera aconseguirem certa naturalitat.

Veure vídeo: Preparació d’una entrevista

També ens serà útil en cas que tinguem una segona càmera, encara que sigui 
una càmera barata. Així, més tard podrem sincronitzar els dos plans i oferir di-
versos punts de vista de l’escena. D’altra banda, pot resultar incòmode dependre 
d’ell. Si és difícil aturar els entrevistats en la nostra història, potser sigui millor 
gravar a pols o optar per un monopeu (una mena de bastó llarg telescòpic on 
col·locar el pes de la càmera).

L’ús del trípode també s’estén als plans de recurs. És especialment útil a 
l’hora d’enfrontar-se a plans llargs on la càmera necessiti estar quieta durant 
molt temps, com passa en els time-lapses o per explicar un lloc mitjançant un 
escombratge.

Quins micròfons necessito? Un vídeo professional es distingeix d’un 
amateur principalment en la qualitat del so. L’espectador pot suportar que les 
imatges siguin pobres, fins i tot que provinguin d’un mòbil, que estiguin fos-
ques o massa mogudes, però no tolera un so entretallat, rajado (així es defineix 
quan un so és tan alt que supera el nivell d’enregistrament de la càmera) o poc 
nítid. Val la pena aturar-se una mica en aquest apartat i pensar bé a què ens hem 
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d’enfrontar. Sense entrar en els detalls de micròfons direccionals, alimentats, no 
alimentats, etc., bàsicament hi ha dos tipus de micròfon: el de corbata o solapa 
i el d’ambient. Tots dos poden compartir funcions en un moment determinat, 
però el primer està pensat per col·locar-lo a la solapa i captar un so proper níti-
dament (és el cas d’una entrevista o el so d’un violí) i el segon, en el nostre cas 
col·locat damunt de la càmera, per captar el so ambient que ens envolta.

Idealment, utilitzarem els dos en tot moment. Hi ha solucions en el mercat 
per ampliar la limitada capacitat de captació de so de les càmeres HDSLR perme-
tent l’entrada de dos micròfons professionals. Però, de moment, com que només 
disposem d’una entrada, haurem de triar. A grans trets, si la nostra història és 
bàsicament una entrevista, triarem el micròfon de corbata. Si es tracta d’una 
cobertura amb molt de moviment, potser ens interessi moure’ns només amb el 
micròfon d’ambient.

Hi ha moltes opcions al mercat, però, encara que en imatge hi ha càmeres 
d’alt nivell per preus molt baixos, en so encara no existeixen els miracles. Un 
bon micròfon és car i la inversió en productes molt barats se sol pagar cara a la 
llarga. Per començar, podem utilitzar un micròfon de corbata amb diversos me-
tres de cable, procurant que aquest no es vegi durant els enregistraments, però 
el més versàtil és un set de microfonia sense fil.

Quant a l’ambient, disposem d’una llarga sèrie de productes adaptats a les 
HDSLR, amb la particularitat que es munten en el sòcol del flaix, i d’aquesta ma-
nera faciliten la tasca del videoperiodista. Donen bons resultats si ens col·loquem 
molt a prop del subjecte.

Hi ha l’opció de les esmentades gravadores externes. Les millors solen tenir 
entrades professionals d’àudio i, a més, solen muntar bons micròfons d’ambient, 
ideals per exemple per gravar música en directe. Si es disposa de temps, és reco-
manable gravar el so directament en aquestes, perquè a més permeten el moni-
toratge en temps real ja que solen tenir una sortida de cascos. Així sabrem si el 
so està entrant correctament.

Amb quina càmera he de gravar? Com ja hem dit, la millor càmera és la 
que tenim. Cal treure partit al nostre equip. Però en condicions òptimes potser 
disposem de diverses opcions. Hi ha ocasions en què probablement preferim 
deixar de banda l’estètica cinematogràfica que obtenim amb les HDSLR i pre-
ferim la versatilitat de les càmeres de vídeo, ja que aquestes incorporen millors 
opcions d’àudio. Per norma general, les primeres són més complicades d’usar; 
així doncs, si hem de fer un treball i assegurar-lo, potser el millor sigui utilitzar 
una càmera de vídeo a l’ús. Si ja treballem bé amb les HDSLR, la pregunta que 
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cal fer-se és: quin objectiu cal usar? Els que hem esmentat més amunt amb zoom 
d’angular a “semiteleobjectiu” (17-50, 17-70, 24-105) no fallaran el 90% de les 
vegades, però, si volem donar un aire diferent al nostre vídeo i tenim temps per 
canviar d’òptiques, podem optar per les lents fixes, més nítides, espectaculars i 
exigents (perquè ens haurem d’apropar a l’objecte).

Personal. Aquest sempre és un apartat controvertit. Quantes persones són 
apropiades per fer un vídeo periodístic? La resposta més realista avui dia, so-
bretot en l’àmbit d’Internet, és: les que estiguin disponibles. L’equip clàssic són 
almenys dos: un càmera i un redactor. La resposta òptima és, almenys, un càme-
ra, un periodista i un tècnic de so. En produccions més serioses, s’hi afegiria un 
productor i un tècnic en il·luminació. Però els temps canvien ràpid, l’austeritat 
s’imposa i tot evoluciona cap a la figura d’una mena d’home orquestra, que gra-
va, pregunta i edita. El més important si es treballa en equip és que les funcions 
de cadascun estiguin perfectament definides. Si nosaltres ens encarreguem de 
la imatge i del so, no farem les entrevistes i al contrari. Només en comptades 
ocasions trencarem aquesta norma, ja que desconcerta l’entrevistat i queda poc 
natural en la càmera.

5. Elements d’un vídeo

Analitzarem els elements que defineixen un vídeo i aprendrem a avaluar 
quins necessitem per a cada format desitjat. D’aquesta manera, sabrem identi-
ficar-los en analitzar treballs aliens i estarem preparats per gravar-los o aconse-
guir-los abans de dur a terme un treball. 
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5.1. Els recursos

Veure vídeo: L’ús del pla recurs

Anomenem recurs tota aquella imatge fixa o en moviment que ens ajuda a 
comprendre una història i que no és una entrevista o declaració. Els recursos 
ajuden a situar espacialment l’acció, l’expliquen i la contextualitzen. També ens 
serveixen per afegir detalls o dades que no es poden gravar in situ.

El recurs estàndard és el que es grava en el mateix lloc de la història. És con-
venient tenir recursos per cobrir les parts que ens interessin de l’entrevista, per 
explicar a l’espectador on succeeix i per descriure les accions o la vida dels en-
trevistats. Com es pot veure en l’exemple, els recursos són una part fonamental, 
tant o més que la mateixa entrevista, d’una narració. Per obtenir-los, és conve-
nient reservar-se un temps prudent abans i després de cada entrevista i sol·licitar 
tots els materials que ens puguin ser útils: fotografies, músiques, textos, etc. 
Tot és susceptible d’incorporar-se a un vídeo.

A més dels que es poden obtenir en el terreny, a continuació expliquem tots 
els que ens poden servir per armar el nostre vídeo, generalment accessibles a 
través d’Internet.

5.2. L’immens arxiu digital. Creative commons, domini públic 
i copyright

Malgrat la precarització de les produccions audiovisuals, el modern videope-
riodista disposa d’un suport inacabable: les fonts de vídeo, fotografia i sons de 
la xarxa. Cadascuna té les seves pròpies polítiques d’utilització, resumides en 
el tipus de llicències que detallem a continuació. L’ús de material extern està 
subjecte no solament a la llicència que posseeixi, sinó a la que utilitzarem en la 
nostra producció.
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Bàsicament, hi ha dues grans formes de llicenciar un treball: el clàssic co-
pyright (tots els drets reservats) i el creative commons. Si trobem la primera lli-
cència en una obra que ens interessa (C), haurem de demanar permís a l’autor i 
probablement pagar per això. Les obres així protegides només es poden utilitzar 
gratuïtament amb finalitats educatives i, en comptades ocasions, periodístiques. 
És recomanable insistir en la necessitat de demanar permís abans d’utilitzar 
aquests continguts, ja que en cas contrari ens podrem trobar amb una petició 
de diners per part de l’SGAE, amb una demanda de l’autor i amb el problema 
d’haver de treure del nostre muntatge un tros de vídeo o de música que hi en-
caixava. És preferible lligar abans tots els continguts que lamentar-ho després.

Les llicències creative commons (CC) han revolucionat la concepció de la cul-
tura moderna. No solament de la producció audiovisual, sinó de tots els camps 
creatius, des de la literatura fins a la fotografia i la música. És important recor-
dar que qualsevol obra posseeix copyright des del moment en què es publica, 
però amb CC podrem alliberar tots o alguns dels seus drets. Creative commons va 
néixer com una manera de facilitar el lliure intercanvi d’informació i de cultura 
a través de la xarxa en un temps en què un amateur té a casa seva la potència 
d’edició que abans només existia en estudis professionals. I no solament això, 
sinó que el model establert de distribució cultural trontolla. En molts casos, 
ja no són necessaris els intermediaris (que, d’altra banda, són els que es que-
den amb la major part del rèdit econòmic d’un treball musical o audiovisual). 
Per exemple, la majoria dels blogs s’hi subscriuen i avui en dia ja hi ha des de 
pel·lícules i documentals fins a produccions musicals professionals que es lli-
cencien d’aquesta manera. No es tracta d’una llicència única, sinó que s’articula 
entorn de quatre variables, amb les consegüents combinacions. Així doncs, serà 
fàcil escollir la que més s’adapti a les nostres necessitats. Per utilitzar-les, haurem 
d’incloure algun dels petits bàners que s’expliquen a continuació en la nostra 
producció, tant en el producte audiovisual com en el desenvolupament web que 
fem, si és que el treball es presentarà a Internet. És important que ens fixem bé 
en les variables de la llicència abans d’utilitzar un contingut aliè protegit amb 
CC. Hi ha sis tipus bàsics de llicències creative commons:

Reconeixement (Attribution): En qualsevol explotació de l’obra 
autoritzada per la llicència farà falta reconèixer-ne l’autoria..
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No Comercial (Non commercial): L’explotació de l’obra queda limi-
tada a usos no comercials.

Sense obres derivades (No Derivate Works): L’autorització per 
explotar l’obra no inclou la transformació per crear una obra derivada.

Compartir igual (Share alike): L’explotació autoritzada inclou la 
creació d’obres derivades sempre que mantinguin la mateixa llicència 
en la seva distribució.

Amb aquestes quatre condicions combinades es poden generar les sis llicèn-
cies que es poden escollir:

Reconeixement (by): Es permet qualsevol explotació de 
l’obra, incloent-hi una finalitat comercial, i la creació d’obres 
derivades, la distribució de les quals també està permesa 
sense cap restricció.

Reconeixement - NoComercial (by-nc): Es permet la 
generació d’obres derivades, sempre que no es faci un ús 
comercial. Tampoc no es pot utilitzar l’obra original amb 
finalitats comercials.

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-
nc-sa): No es permet un ús comercial de l’obra original ni de 
les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha 
de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.

Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada 
(by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l’obra original 
ni la generació d’obres derivades.

Reconeixement - CompartirIgual (by-sa): Es permet 
l’ús comercial de l’obra i de les possibles obres derivades, la 
distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la 
qual regula l’obra original.

Reconeixement - SenseObraDerivada (by-nd): Es 
permet l’ús comercial de l’obra, però no la generació d’obres 
derivades.
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Un altre tipus de llicència (o “no-llicència” més aviat) és el domini públic:

Per domini públic s’entén la situació en què queden les obres li-
teràries, artístiques o científiques (cosa que inclou programes infor-
màtics) en expirar el termini de protecció dels drets patrimonials exclu-
sius que les lleis de dret d’autor reconeixen en favor del drethavent i que 

implica que poden ser explotades per qualsevol persona o corporació, però sempre 
respectant els drets morals (bàsicament la paternitat). Això succeeix habitualment 
transcorregut un termini comptat des de la mort de l’autor (post mortem auctoris).
Les obres cobertes pel dret d’autor passen al domini públic passats 50 anys des de 
la mort del seu autor com a mínim, en concordança amb el Conveni de Berna, 
encara que aquest conveni reconeix el dret dels països signataris a ampliar el ter-
mini de la protecció. Per això, en molts ordenaments, el termini és de 70, 80 o 100 
anys des de la mort de l’autor. Països signataris de l’Acord d’aspectes de propietat 
intel·lectual aplicat al comerç (ADPIC o TRIPS per la seva sigla en anglès), un dels 
acords de l’Organització Mundial del Comerç, es comprometen a un mínim de 70 
anys després de la mort de l’autor. En alguns països, l’autor pot voluntàriament 
cedir al domini públic una obra, és a dir, renunciar als drets patrimonials sobre la 
seva obra, i mantenir-ne la paternitat.
Domini públic en aquests casos se sol abreujar com a PD (de l’anglès, public do-
main).
De vegades sembla que per domini públic s’entén allò que no té propietari. Aques-
ta accepció no és encertada: el que no té propietari es denomina res nullius, que 
pot ser apropiat per qualsevol, però mai domini públic.

Wikipedia

Sabut això, a continuació explicarem els llocs, en la seva major part de con-
tingut sota llicència creative commons on trobar música, vídeos de suport i 
fotografies per a la nostra producció. Recordant que cada peça individual té la 
seva pròpia llicència, que serà necessari observar abans d’utilitzar-la. La majoria 
tenen filtres de recerca CC per a finalitats comercials o domini públic.

5.3. Vídeos de suport

Potser el millor lloc per trobar contingut audiovisual lliure sigui:

•	 Archive.org. Aquest immens arxiu digital ens permet fer recerques 
d’imatge en moviment, àudio o textos. Pel que fa al vídeo, destaca pel 
seu arxiu històric i per oferir els vídeos en baixada en diversos formats; 
entre aquests, els més utilitzats per a l’edició, com ara l’MPEG i el MOV. 
A més de l’enorme quantitat de vídeos més o menys amateurs, mereix un 
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esment a part un petit apartat anomenat arxius Prelinger, una selecció 
de 2.000 vídeos i milers d’hores d’enregistraments de la televisió nord-
americana, d’organitzacions comercials, l’exèrcit i tot tipus de fonts de 
la cultura dels Estats Units. Comprèn pràcticament des dels inicis de la 
televisió fins als nostres dies i està perfectament etiquetat, amb la qual 
cosa és fàcil trobar-hi el que necessitem. Es tracta d’un contingut de do-
mini públic.

•	 Youtube. Youtube en si mateix no ens serà útil per aconseguir contin-
gut, ja que encara que a mitjan 2011 van incorporar l’opció de pujar 
vídeos amb llicència CC, la major part del contingut continua sent co-
pyright. Sí que ens serà útil per localitzar un vídeo i posar-nos en contacte 
amb el seu autor perquè ens el cedeixi.

•	 Vimeo.com. La xarxa social i plataforma de vídeos de creadors audiovi-
suals més gran del planeta. És especialment útil per posar-se en contacte 
amb altres autors, obtenir consells sobre com fer vídeos, quina càmera 
usar, etc. Aquí es mostren gran part de les obres artístiques del moment, 
i també videoclips i peces periodístiques de tot tipus. Destaca per la qua-
litat dels continguts i perquè ofereix la baixada de l’arxiu en brut una 
vegada que ens hem registrat i si l’autor ho ha permès. Ofereix la possi-
bilitat de llicenciar els treballs en totes les llicències creative commons i 
copyright.

•	 Blip.tv. És la plataforma de vídeo lliure per excel·lència. Menys massiu 
que Vimeo, però té l’avantatge de permetre més personalització en el vi-
sor (player) i la utilització de publicitat abans, durant i després del vídeo. 
Com a Vimeo, ens podem baixar fàcilment el contingut que ens interessi 
per tal d’editar-lo posteriorment.
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5.4. La música

Veure vídeo: L’ús de la música

La música és probablement un dels elements més importants d’un vídeo. És, 
juntament amb la qualitat estètica de les imatges i el bon gust en el ritme i el 
muntatge, la seva ànima. És la que defineix el sentiment, i fins i tot el significat 
inconscient del vídeo. Moltes vegades una bona música ens ajudarà a arrencar 
un muntatge, ens encendrà l’espurna. És necessari, si el temps ho permet, buscar 
amb cura fins a trobar la que millor s’adapti al nostre treball. En el millor dels 
casos, treballarem sobre una banda sonora professional, és la manera ideal de tre-
ballar, però poques vegades gaudirem d’aquest luxe. En el seu lloc, si llicenciem el 
nostre treball amb creative commons, disposem de bases de dades amb gegantines 
amb sons i músiques amateur i professionals. Són molts els grups que decideixen 
posar a disposició dels altres la seva música en lloc de deixar que es quedi per 
sempre en el calaix d’algun productor. A més, hi ha milions d’enregistraments 
d’àudio professional de sons de tot tipus, des de la xiulet d’un tren fins als cants 
dels ocells d’un bosc remot. Tot això ens ajudarà a enriquir el nostre treball.

•	 Archive.org. També en música, és el gran arxiu digital universal. Hi 
trobarem tot tipus de continguts, però és especialment bo per localitzar 
música restaurada i descatalogada. Aquí es troben els principals i més 
antics enregistraments clàssics i jazzístics. Si el contingut s’ha d’usar amb 
finalitats comercials, Archive té un filtre de recerca avançada per localit-
zar contingut que permeti aquest ús.

•	 Youtube. Encara que soni estrany, és un dels millors llocs per localitzar 
música d’Internet. Hi ha moltes opcions per baixar el so d’un vídeo de 
Youtube. Potser la millor sigui Keepvid.com. Compte amb les llicències.

•	 Musopen.com. Aquest petit web ofereix centenars d’obres clàssiques 
lliures de drets. Moltes, curiosament, interpretades per l’Orquestra de la 
Marina dels Estats Units.
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•	 Freesound.org. Quant a l’apartat de sons, és la més recomanable. És 
necessari registrar-s’hi per baixar-los.

5.5. La imatge fixa

Sovint les fotografies o els recursos infogràfics fixos ens poden salvar una edi-
ció. Per trobar-los, el millor lloc és la recerca avançada de Google (Advanced Image 
Search), que ens permet buscar per grandària, contingut i llicència i Flickr.com.

Aquest últim és probablement el contenidor d’imatges més gran de la his-
tòria. El seu filtre és potentíssim i permet també la recerca per llicències.

5.5.1. Retolació i pantalles de dades

Veure vídeo: Retolació

Un gran element per contextualitzar, fitar o aportar informació en general 
que no ens proporcionen ni l’entrevistat ni els vídeos de suport és la retolació. 
Intentarem que sigui el més curta possible i la utilitzarem amb cura, ja que cansa 
a l’espectador. És molt important que romangui el temps en pantalla suficient 
perquè es pugui llegir, en cas contrari espatllarà el vídeo. S’hi poden afegir petits 
efectes de moviment per alleugerir-les. És important que siguin senzilles. Sovint 
una retolació exagerada, massa virolada o massa sòbria espatlla el resultat general.

5.5.2. Locució

La locució és l’ús de la veu humana per narrar. Presenta un problema princi-
pal: és molt difícil fer-ho bé. A més, té gènere, edat i accent. La major part de les 



© UOC 118 Periodisme digital

vegades no disposarem d’un bon locutor a prop i una mala locució espatlla un 
vídeo. D’altra banda, tant la locució com la presència en càmera del periodista 
s’associa a un estil molt concret de narrar: el dels informatius. Si volem ser ori-
ginals i no tenim gaire ànsia de protagonisme potser puguem substituir aquests 
elements per les pantalles de dades o deixar que siguin els entrevistats els que 
expliquin la seva història.

5.5.3. Les declaracions

És tot aquell enregistrament de veu que ajuda a explicar la història. No so-
lament les que gravem de primera mà amb la càmera o la gravadora, sinó, per 
exemple, àudios que recollim d’Archive.org o de qualsevol altra base de dades, 
entrevistes telefòniques cobertes amb fotografies o vídeo, enregistraments an-
tics, etc. Són l’esquelet de la història i sempre és millor tenir més de les que 
sembla que necessitarem.

6. Usos narratius del vídeo

Mut. És el vídeo més elemental de tots. Es tracta d’una successió d’imatges 
sense cap altre recurs. Com a molt, algun rètol de lloc i data.

Entrevista. Hi ha diversos tipus d’entrevista, però la més encertada per al 
videoperiodista aprenent (i per a l’home orquestra) és la que es realitza a una 
càmera, amb el subjecte ben centrat i sobre un tema concret. Com hem dit, és 
important tenir en compte el fons del plató o del lloc on s’està gravant, com-
provar diverses vegades que el so es grava correctament, il·luminar la cara del 
subjecte, que mai no estigui a l’ombra (almenys no totalment) i situar la càmera 
a l’altura dels seus ulls. És important que el subjecte se senti còmode, i per a això 
nosaltres també ho hem d’estar. A Internet, difícilment suportarem més de tres 
minuts d’entrevista.

Entrevista reportatge. És una entrevista a la qual s’afegeix context, imat-
ges d’arxiu i recursos diversos. L’objectiu és no tant destacar el personatge com 
utilitzar-ho d’esquelet per explicar una història. De vegades, l’entrevistat és la 
història. La durada estàndard és d’uns cinc minuts.
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Peça locutada
Es tracta de la clàssica estructura d’informatius d’entrevista + recursos + locu-

ció. És un format televisiu que a Internet no té la mateixa força narrativa.

Fotoassaig clàssic. Els fotoassaigs o audiovisuals basats en fotografia són 
un dels gèneres més antics del videoperiodisme i s’han usat en una o una altra 
forma des de pràcticament la invenció del cinema. Es tracta d’utilitzar la imatge 
fixa com a únic recurs visual. Aquí el so té un paper fonamental, igual que la 
qualitat de les fotografies. Els millors fotoassaigs de l’actualitat es troben a me-
diastorm.org. Solen ser peces llargues i força denses, per a públics molt minori-
taris. Però també constitueixen la millor manera d’apropar-se a l’edició.

Veure vídeo: Audiovisual basat en fotografies.

Reportatge multimèdia. És la utilització de tots els elements i recursos 
que hem esmentat anteriorment per a la creació d’un vídeo llarg que expliqui 
una història complexa. A Internet no solen superar els 10 minuts.

Directes. Un dels grans avantatges d’Internet és la immediatesa i la dismi-
nució de costos. Hi ha múltiples solucions per retransmetre esdeveniments en 
directe amb una gran qualitat d’imatge i so sense haver de recórrer a les carís-
simes unitats mòbils. Des del mòbil, aplicacions com Qik i Ustream permeten 
emetre gratuïtament. Funcionarà bé sempre que no ens moguem gaire i tinguem 
molt bona cobertura 3G (o WiFi si pot ser). Són molt efectives, ja que el vídeo 
que emetem pot ser vist en múltiples webs. N’hi ha prou amb copiar un codi i 
incrustar-lo. A més, els usuaris ens poden enviar missatges en directe al nostre 
propi mòbil amb suggeriments sobre l’enregistrament o preguntes als entrevis-
tats. Val la pena experimentar-ho.

Una altra manera d’emetre és connectant una càmera via USB, firewire o 
HDMI a un portàtil i emetre des d’aquest. D’aquesta manera aconseguirem més 
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qualitat, però també serà més enutjós. Ustream té una completa realització en 
directe que ens podem baixar.

Ja hi ha solucions que utilitzen el 3G per emetre en directe per TV amb qua-
litat professional, propera a l’HD, però són cares (encara que infinitament més 
barates que el satèl·lit). Es tracta de motxilles amb diverses targetes SIM de diver-
ses companyies telefòniques. D’aquesta manera, és difícil que perdem cobertura.

Videogràfic. És el vídeo que utilitza recursos de la infografia animada per ex-
plicar un fet complex. El seu principal recurs són les infografies o gràfics. Especial-
ment útil per comprendre informacions amb moltes dades, com les econòmiques.

Vídeo interactiu. Els últims temps, amb l’arribada de noves tecnologies 
com l’HTML5, hi ha la possibilitat que l’usuari faci clic en el vídeo o en alguna 
zona del vídeo i que passin coses. Per exemple, es pot usar perquè l’usuari deci-
deixi entre una o altra versió final, perquè continuï veient el següent episodi o 
per enviar-lo a un web que contextualitzi la història.

Documental web. És la gran estrella dels nous formats audiovisuals a Inter-
net. Incorpora tots els elements que se suposen necessaris per a un documental, 
però a més els ordena i presenta de formes totalment noves. Utilitza recursos 
interactius (com el vídeo interactiu però a gran escala) per contextualitzar i na-
rrar. Al contrari que tots els altres gèneres propis d’Internet, el documental web 
permet una gran extensió temporal. Podem incloure tots els recursos que millor 
ens sembli, sempre que estiguin ben presentats i no distreguin de la història. 
El principal problema d’aquest format és que s’abusi de la interactivitat i cansi 
l’espectador. Cal recordar que l’atenció es redueix molt a Internet.

7. Tècniques especials

Time-lapse
Es tracta de la successió de fotografies preses generalment des del mateix lloc 

amb un temps que pot variar dels segons als dies entre aquestes i col·locades 
seqüencialment en un vídeo per fer l’efecte que el temps transcorre més de pres-
sa. Un exemple clàssic són els time-lapses del sol que es va ponent, dels núvols 
creixent o d’una planta florint.
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Moltes càmeres ja incorporen aquesta opció (es diu intervalòmetre) de pren-
dre una foto cada cert temps durant un període indefinit. Hi ha disparadors 
petits i barats per a les rèflex que fan aquesta funció. La clau és en el trípode, que 
ha de ser sòlid per evitar que la càmera es mogui, per exemple, amb les ratxes de 
vent, i a calcular correctament la llum que farà a la meitat i a la fi de la presa, ja 
que la càmera, generalment, haurà d’estar en mode manual.

Tilt-shift
Existeixen unes lents desenfocables o tilt-shift molt populars per a fotografia 

arquitectònica o de paisatges, que permeten corregir les perspectives mitjançant 
dues rodes situades a l’anell d’enfocament. Això té un “efecte secundari”, i és 
que podem enfocar o desenfocar selectivament les zones laterals, superiors i 
inferiors de l’enquadrament. D’aquesta manera, fa l’efecte que l’objecte és més 
petit (moltes vegades més petit) del que realment és. La tècnica per aconseguir 
un vídeo tilt-shift és:

•	 Enfocar només la part que ens interessi i desenfocar molt els extrems.
•	 Deixar la càmera quieta i fer un time-lapse de diverses fotos per segon.
•	 En edició, fer que el vídeo tingui 4 frames per segon i que cada frame sigui 

una fotografia.
•	 Saturar i contrastar molt les imatges.

Moltes càmeres ja inclouen aquesta opció i hi ha aplicacions de postproduc-
ció que emulen el resultat de les lents desenfocables.

8. Distribució del treball. La importància de les xarxes socials. 

En els temps que corren no solament cal treballar, sinó que se sàpiga. 
L’expansió de les xarxes socials representa un gran avantatge per al petit pro-
ductor audiovisual / videoperiodista, ja que posen a la disposició de qualsevol 
una audiència potencial de milions de persones. Arribar a ella continua sent 
molt complicat, però almenys no necessitem intermediaris, un dels principals 
frens per a qualsevol projecte audiovisual.

Cada vegada són més les petites productores i agències de publicitat que es 
llancen a la xarxa directament sense passar per televisió o circuits habituals. És 
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lògic, tenint en compte que cada vegada hi ha més deriva d’usuaris de la televi-
sió cap al vídeo en línia. D’altra banda, per si el videoperiodista encara no tenia 
prou treball, ara ha d’assumir el de l’autopromoció en xarxes, que no és una al-
tra cosa que publicitat. A la pàgina professional a Facebook i Twitter, cal afegir-hi 
els circuits socials professionals.

Un exemple és Vimeo, ja comentada anteriorment. Es tracta en primer lloc 
d’una plataforma seriosa i fiable per publicar els nostres vídeos, però sobretot és 
una petita gran xarxa social de productors audiovisuals. La majoria dels vídeos 
disposen d’una fitxa tècnica, en què s’expliquen les tècniques, els objectius, les 
càmeres i els sistemes d’edició utilitzats i els autors solen explicar com han fet el 
treball o qualsevol detall que no entenguem d’aquest.

És recomanable tenir una mica de material abans de llançar-se a la promoció. 
Si aconseguim que algú senti curiositat per nosaltres però en entrar a la nostra 
pàgina no troba material, òbviament no hi tornarà. A més, les xarxes socials faci-
liten l’accés a sectors molt concrets. És recomanable centrar-se en algun (salut en 
la tercera edat, esports minoritaris, cultura tradicional, etc., etc.), ja que els grans 
mitjans i les grans productores no sempre cobreixen adequadament els nínxols.

És summament important mantenir un compte ben gestionat de Facebook 
i Twitter. Seguir persones del nostre cercle, respondre educadament tots els co-
mentaris (especialment els crítics) i procurar estar al cas de tot el que passi en 
el sector. És la millor manera de mantenir-se al dia i aconseguir un hipotètic 
encàrrec.


