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cats als banners ha marcat la tendència que manté, en una
mena de “tirania”, la forma de titular les nostres cròniques.
Normalment, els preus de les tarifes es calculen pel CPM –
cost per mil impressions– o pel CPC –cost per clic–. Això fa
que els nostres periodistes es vegin forçats, directa o indirec-
tament, a pensar més en què s’està buscant a la xarxa que en
com empènyer al lector a què entri en les nostres propostes.
D’aquesta forma, els titulars, en comptes de convidar a la sor-
presa, a la interpretació, a utilitzar la metàfora o la polisèmia,
tendeixen a ser merament descriptius, intentant encabir –
amb fòrceps, si cal– tots els elements que ja trobarem dins. 

Posem un exemple. Un títol com ‘(És)cultura a l’aire lliu-
re’ –que aprofita l’element formal del parèntesi per incremen-
tar la informació– hauria de convertir-se en ‘La proposta pel
cap de setmana: exposició d’escultures als carrers de
Barcelona’. D’aquesta manera, els lectors que cerquin
“Barcelona”, “escultures”, o “exposició”, ens trobaran fàcil-
ment. Però ens haurem convertit en un servei, més que en un
periodista que vol conquistar lectors a través del text i de totes
les seves possibilitats. Hauríem de començar a tenir clar que
no som les pàgines grogues.

És com quan feies exàmens imaginant de quina corda era
el professor, quan adaptaves el teu estil, i el teu discurs, depe-
nent de la ideologia de qui t’examinava, sent un alumne apli-
cat, estúpid i eficaç. Descriure tot el que creus que l’altre vol
escoltar, què busca en un examen o en un article, sense capa-
citat pel desconcert, el debat o la provocació. Convertir les
dades en un producte ben empaquetat, amb un embolcall que
diu, exactament, les calories d’allò que et menjaràs. Amb la
por a engreixar-se amb noves veus i noves preguntes. 

Podríem deixar-nos d’hipocresies, i oferir els sous depe-
nent de les visites. Tu has fet X articles, que han tingut Y pàgi-
nes vistes, doncs el teu sou és de Z euros. Periodistes a comis-
sió, i punt. I, si no ens agrada, doncs en preguntem quin és el
nostre rol dins de tot això. El periodisme és literatura o màr-
queting? La resposta és tan senzilla que ho fa tremolar tot.
Tenim totes les eines al nostre abast, i calculem el miracle de
la comunicació com si fossin grans d’arròs. Estem a l’alçada
d’aquesta revolució tecnològica?

El títol pot informar, és clar, però també suggerir, atraure,
captivar gràcies al doble sentit, dir i mostrar, o cap de les dues
coses. El títol pot ser un resum, però també una pregunta, o el
millor desenllaç. 

Groucho Marx diu al començament de les seves particu-
lars memòries que de sobres sé que el títol d’aquest llibre és cap-
ciós, però la veritat és que hi ha mil maneres de vendre un llibre,
com n’hi ha d’escorxar un gat. També hauria d’haver-hi, sense
tenir una calculadora al costat, mil formes de convidar a llegir
un article.
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Albert Lladó

l genial Groucho va deixar reflectida la seva “visió mar-
xista” de la vida al divertidíssim llibre Memòries d’un

amant sarnós, traduït al català per Màrius Serra per a Columna.
Tot i que el títol podia prometre una confessió tèrbola, no és
més que d’un ganxo, una broma al lector, que el mateix autor, en
un “pròleg advertència”, deixa clar: Qualsevol que compri aquest
llibre s’ha de considerar espoliat si s’ha deixat entabanar pel títol. Jo
bé voldria haver escrit un bon llibre eròtic que motivés un escàndol
majúscul... . Però no. Era un reclam, un ham.

I és que això dels llibres, i de la literatura, en general, té molt
a veure amb la seducció, amb el joc. Aquí no hi ha una manual
d’instruccions, ni una recepta. El títol no ha de ser un resum del
que vindrà –o sí– ni ser fidel a res més que a l’artifici que hem
creat. Pot ser una conclusió, l’anècdota que ens desvetlli el secret
del relat, o la combinació de diversos elements de la novel·la. El
títol d’un llibre, d’un poema, o d’un conte, no només és impor-
tant perquè és el que ve primer, sinó perquè és tan literatura com
el que vindrà després. Forma part del tot i, per tant, hi és dins.

Alguns creuen que el periodisme i la literatura no tenen cap
relació, per allò que un cerca la veritat i, l’altra, la ficció. Com si
la veritat fos quelcom palpable, mesurable mitjançant litres o
quilos. O com si el fet literari es limités, només, al terreny de la
faula o la fantasia. Tot sabem que del que es tracta és d’explicar
històries. A vegades, des del rigor dels fets. A vegades, des de la
seriositat que suposa inventar-se’ls.

El periodisme digital ha esdevingut una revolució. En la
possibilitat de crear nous mitjans amb menys recursos, o d’uti-
litzar més canals, més enllà del text i de la imatge fixa. En la
immediatesa informativa. En la manca de censura. O en la rela-
ció entre el periodista i el lector, que deixa de ser passiu per par-
ticipar de la notícia, directament. Però, com en tota transforma-
ció profunda, hi ha perills, terrenys en els que podem retrocedir,
camps que cal protegir. Avui, el periodista digital no només ha
d’estar atent a la seva prosa, als enllaços que hi col·loca, o als ele-
ments gràfics que acompanyaran el seu article. També es veu
obligat a calcular, com si tingués una balança on pesa la llonga-
nissa, quantes visites tindrà el que està escrivint. I, per això, és
fonamental pensar quanta gent buscarà aquest tema, i com, als
diversos cercadors de la xarxa.

El posicionament SEO (per les sigles en anglès, de Search
Engine Optimization) és el procés de millorar la visibilitat d’un
Web – o un article, en aquest cas – en els diferents cercadors,
com Google o Yahoo. De com hagis posicionat el teu text, a tra-
vés de les etiquetes que li hagis posat, però sobretot del títol que
triïs, dependrà l’èxit que tinguis. Un èxit, aquest sí, mesurable en
usuaris únics i pàgines vistes.

El problema fonamental és com hem aixecat la indústria
periodística a la xarxa. En un món que encara vol viure, quasi en
exclusiva, de la publicitat, la manera de vendre els espais dedi-
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