
Il�lustració de Van Morrison. Foto: SILVIA ALCOBA

10/1/2010 10:33 H ELS RISCOS DEL PIRATEIG EN LA INFORMACIÓ

Internet, la fàbrica de boles
• Un ‘hacker’ va entrar a la web del cantant irlandès Van Morrison i va publicar que havia estat pare. La premsa

de tot el món ho va donar per cert

• L'Associació d'Internautes admet que el 70% d'usuaris no distingeixen entre una bola i una notícia

JUAN FERNÁNDEZ

Ni Van Morrison ha estat pare aquest Nadal, ni el

fill de l'exministra de Justícia francesa Rachida

Dati porta els gens de José María Aznar. Ni

George Clooney es va estavellar en una avioneta

l'estiu passat, ni el magnat d'Apple, Steve Jobs,

va patir una fallida cardíaca uns mesos abans. No

obstant, totes aquestes notícies van aparèixer de

la nit al dia a internet, van córrer com la pólvora

per la xarxa, van ser donades per certes per

agències d'informació de mig món i d'allà van

saltar als noticiaris i les pàgines de xafarderia

dels diaris. Quan els protagonistes van

reaccionar, els seus afers, ictus i cadàvers

ficticis eren pastura de xafarderies en tertúlies de

ràdio, barres de bar i salons de perruqueries. El

desmentiment va arribar, però la bola, almenys

durant unes hores (a vegades diversos dies), va

colar.

La facilitat per a la maquinació i la difusió de tota

mena de falsedats, normalment a costa del

prestigi de personatges públics o entitats

importants, ja forma part dels signes d'identitat d'internet. Que ens facin un gol de tant en tant sembla que és el

preu que hem de pagar per tenir el món sencer a l'abast d'un clic del nostre ratolí. Des de la mateixa xarxa es

promouen contínuament tot tipus d'accions per mirar de refrenar la tendència viciosa d'internet per la mentida

compulsiva, encara que només sigui per salvar la credibilitat del mitjà, cada dia més posada en dubte.

Però la bola està a l'aguait i, tard o d'hora, acaba per saltar. I, si té sort, acaba triomfant, com li ha passat

aquest Nadal al hacker que va aconseguir colar-se a la web de Van Morrison, el Tigre de Belfast, per plantar-li

un fill de pega i al que va encertar a entrar a la pàgina de la presidència espanyola de la Unió Europea i hi va

penjar una foto de Mister Bean.
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Pirates informàtics, periodistes aficionats, fans molestos i ociosos digitals de diferent pelatge solen estar

darrere les mentides més grosses que circulen per internet. N'hi ha d'enginyoses i d'absurdes, tot i que altres

sonen previsibles. Al cap de poc de ser notícia (real) per muntar una bronca en un avió en avançat estat

d'embriaguesa, al cantant Melendi el van donar per mort dues vegades: una per sobredosi i una altra en un

tiroteig amb narcotraficants colombians. Després de ser ressuscitat de l'oblit artístic per un grup de seguidors

internautes, al cantant britànic Rick Astley, que es va fer famós als anys 80, el va matar un hacker en un hotel

de Berlín l'estiu passat. El pirata va aconseguir falsificar el logotip de l'agència Associated Press a la nota de

premsa que va redactar sobre el seu òbit i l'estafa va ser donada per bona per diversos mitjans.

La mort de Jackson

De l'infart fictici de Steve Jobs se'n va fer responsable un aficionat a les notícies, que va penjar la informació

inventada a iReporter.com (una pàgina de la CNN dedicada al periodisme ciutadà), i que va provocar a l'instant

una caiguda en el preu de les accions d'Apple. A l'autor de la falsa paternitat compartida d'Aznar i Rachida Dati

no se'l va localitzar, ni a qui va relacionar l'exlíder del PP amb l'actriu Cayetana Guillén Cuervo, però les dues

notícies, que van sortir a la llum en una cadena d'e-mails rebotats, van acabar il·lustrant informatius de la tele.

No hi ha casuística ni lògica en l'insondable món de les boles d'internet, encara que els seus autors semblen

sentir-se especialment excitats davant certs esdeveniments i personatges. La mort de Michael Jackson va

provocar l'estiu passat una allau de defuncions inventades. En pocs dies, els agents de Natalie Portman, Jeff

Goldblum i Harrison Ford van haver d'emetre comunicats negant que els seus clients haguessin acompanyat el

cantant de Thriller en el seu salt a l'altre món, tal com afirmaven diverses informacions.

Aquest Nadal, Britney Spears va tenir la paciència de fer un rànquing amb les mentides digitals que es van

explicar sobre ella al llarg del 2009. Després de reunir més de 13.000 fabulacions, va detallar a la seva web les

75 més absurdes, entre elles la de la seva addicció a la jardineria, una altra que insinuava que el seu pare la

drogava de petita i una biografia en què s'assegurava que quan era petita va passar tanta gana que va arribar a

alimentar-se d'esquirols.

El colador de mentides d'internet té difícil solució. Davant d'accions com la creació d'una fundació per vigilar la

fiabilitat dels portals -–promoguda el 2008 per Tim Berners, el pares de la xarxa-– i l'alerta antiboles que va

posar en marxa la tardor passada l'Associació d'Internautes -–amb recomanacions per ajudar els usuaris a

separar la veritat de la mentida-–, la realitat és molt tossuda: aquesta mateixa associació reconeix en el seu

últim informe que el 70% dels internautes no saben distingir entre una mentida i una notícia certa.

Reblant el clau de la mentida fins a arribar a la broma, la pàgina fakeawish.com proposa als seus usuaris

diferents plantilles tipus perquè triïn el famós que més detestin, li encolomin una història falsa, i enllacin la notícia

a diferents xarxes socials per difondre-la. “Internet amaga un gran avantatge i un gran risc: tothom es pot

informar, però també tothom pot informar. Encara que té un avantatge afegit: la xarxa mateixa

acostuma a respondre molt ràpid per corregir les mentides quan es produeixen”, assenyala Víctor

Domingo, president de l'Associació d'Internautes. L'única víctima és la veritat, encara que només sigui per unes

hores.
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