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U n galant de fa
mig segle que
hagués desem-
barcat a les xar-
xes socials i ha-
gués començat

el tuit amb un “Benvolgut amic”
i l’hagués acabat amb el clàssic
afegitó de les cartes “s’acomiada
molt afectuosament de vostè” ja
hauria consumit 53 caràcters,
gairebé el 40% dels 140 que per-
met la xarxa Twitter per als
missatges. Això vol dir que les
maneres de respecte i urbanitat
ja no són possibles? En tot cas,
diferents, perquè ja comencen a
aparèixer manuals d’urbanitat
electrònica aplicables a dife-
rents xarxes socials, també a
Twitter.
És veritat que Twitter només

té sis anys, però els 140 milions
d’usuaris (8,5 milions en la ver-
sió espanyola) i els 340 milions
de tuits diaris permeten establir
un determinat tipus de compor-
tament i, a partir d’aquí, elaborar
certes regles de netiquettes, aquí
anomenades tuiteretiquetes.
De fet, n’hi ha prou d’entrar a

les xarxes per trobar “Els 10 ma-
naments per a l’ús correcte de
Twitter”, del periodista digital Va-
dim Lavrusic, redactat ja fa dos
anys, o les “20 regles d’urbanitat
a Twitter”, del publicitari
Manuel Carlos Teba, per posar
només dos exemples de pro-
postes en aquest sentit. Però les
primeres normes –n’hi ha unes
quantes– les fixa el mateix
Centre d’Ajuda de Twitter al web
de la xarxa social. Aquestes que

assenyalem a continuació són al-
gunes de les més importants:
1. No suplantació de personali-

tat ni de marques. El nom de
l’usuari no ha de suplantar altres
persones ni comptes amb noms
d’empreses i/o logotips que con-
dueixin a confusió.
2. Ni informació confidencial,

ni amenaces, ni promoció d’acti-
vitats il·legals. La informació di-
fosa no pot revelar dades pri-
vades d’altres persones (núme-
ros de targetes de crèdit, domici-
lis, documents d’identitat…).
Tampoc no es podran divulgar
amenaces, ni paraules violentes,
ni es podran promocionar acti-
vitats il·legals o difondre porno-
grafia.
3. No es podran cometre abu-

sos en els comptes i les trame-

ses. La creaciómassiva de comp-
tes es podrà anul·lar (comptes in-
actius demés de sismesos es po-
den eliminar sense notificació).
Tampoc no es podran importar
adreces per a invitacions, ni du-
plicar o vendre adreces.
4. No es podrà enviar spam.

Twitter arriba a definir el que
considera trucs dels spam-

mers, com ara seguir un
grannombre d’usua-

ris en poc temps.
En molts casos aquestes

normes també són aplicables
als webs, blogs o a Facebook, ja
que fan referència als límits de
la llibertat d’expressió. Sense
moure’ns d’aquest terreny més
extern, es considera demala edu-
cació interrompre una reunió
per contestar un tuit a través del
mòbil, o bé fer-ho quan s’està
menjant amb una altra persona,
a meitat d’una pel·lícula, concert
o obra de teatre. Però hi ha al-
tres regles que es refereixen es-
trictament a l’àmbit de Twitter i
que ja tenen un cert consens.
N’esmentem unes quantes:
1. Cal un perfil professional.

Es considera oportú col·locar-hi
una fotografia o caricatura. L’ou
que surt per defecte a la pantalla
s’hauria d’evitar, ja que indica
deixadesa o inexperiència. Tot i
que és gairebé obligatori posar-
hi el nom real i un perfil profes-
sional mínim, s’accepta el pseu-
dònim quan només es tracta

d’un perfil satíric, segons opina
Patrícia Ventura (@Dialalluna),
responsable de xarxes socials de
La Vanguardia. No és mala idea
incloure alguna afició o interès
al perfil per temes que no són es-
trictament professionals. És po-
sitiu tenir un avatar personalit-
zat i enginyós, perquè es tracta
de la teva imatge a la xarxa.
2. S’admet el tutejament, però

no pas els crits. Amb 140 caràc-
ters nohi ha espai per a les galan-
teries. S’admet el tracte directe
de tu, fins i tot ho practiquen les
grans corporacions, en lloc del
vostè. Però en canvi, es conside-
ra ofensiu escriure tot el text en
majúscules, ja que és com parlar
cridant. Només s’admet fer-ho

per destacar alguna paraula.
3.Ni faltes d’ortografia ni abre-

viatures. A diferència dels SMS,
a Twitter, i tot i la limitació d’es-
pai, no hi són ben vistes les
abreviacions, tret d’algunes que
estan molt generalitzades. Al-
trament, es considera oportú
escurçar els enllaços. De la ma-
teixa manera, no s’accepten les
faltes d’ortografia. L’explicació
es podria trobar en els estudis
que s’han efectuat entre els usua-
ris als Estats Units, que indiquen
que el 30% té titulació uni-
versitària (la mitjana del país és
del 19%). Es tracta de persones
amb un nivell d’estudis més ele-
vat, per exemple, que els usuaris
de Facebook. L’escriptor José

PERFIL PROFESSIONAL

No posar una
fotografia al
compte denota
una certa deixadesa

TUTEJAR, SÍ; CRIDAR, NO

S’admet el tutejament
en lloc del vostè, però
no escriure sempre
en majúscules

BONA ORTOGRAFIA

Les faltes
d’ortografia
i les abreviacions
no hi són ben vistes

Noves regles de comportament a internet

Tendències

RÀNQUING DELS TUITERS AMB MÉS SEGUIDORS AL MÓN

FONT: Twitter.com

1. Lady Gaga
20.622.692

2. Justin Bieber
18.356.136

3. Katy Perry
15.930.097

4. Rihanna
14.777.233

5. Shakira
14.758.692

6. Kim Kardashian
13.885.124

7. Britney Spears
13.882.997

8. Barack Obama
12.929.055

9. Taylor Swift
11.619.884

10. Selena Gómez
10.858.389

Laurbanitata
TWITTER
La xarxa social es construeix les seves pròpies regles
de cortesia i civisme, diferents de les del món analògic



DIUMENGE, 8 ABRIL 2012 T E N D È N C I E S LAVANGUARDIA 23

4. Regne Unit 23,8
5. Indonèsia 19,5
6. Índia 13
7. Mèxic 11

8. Filipines 8,5
9. Espanya 8,5
10. Canadà 7,5

1. Estats Units 107,7
2. Brasil 33,3
3. Japó 29,9

J. PLAYÀ Barcelona

L a precipitació en el
llançament d’unanotí-
cia o comentari, la res-
posta a cop calent o

l’ús inapropiat de les paraules
poden provocar errors difícils
d’esborrar i d’oblidar. I aquest
tipus de problemes poden pas-
sar a qualsevol. I, si no, que ho
diguin a l’exministre i antic alt
representant de Política Exteri-
or i Seguretat Comuna de la
Unió Europea, Javier Solana,
que va anunciar elmatí del diu-
menge 6 de novembre de l’any
passat, a través del seu compte
a Twitter, la mort de l’expri-
merministre d’Israel, Ariel Sha-
ron, que ha passat els últims
cinc anys en coma.
La notícia es va expandir

com la pólvora, no en va el ma-
teix Solana té 22.000 seguidors,
fins al punt que l’hospital ho va
haver de desmentir poc des-
prés. Aproximadament una ho-
ra i mitja després del tuit que va
donar entitat al rumor , Solana
publicava el següent text també
a Twitter: “@xtianbg probable-
ment. Després de 5 anys en co-
ma i a la seva edat em va sem-
blar creïble pels que m’ho van
dir”. Una rectificació vaga que
reconeixia un error a què l’hau-
ria induït una trucada des de
Jerusalem, l’autoria de la qual
no revelava.

Avançar la mort d’algú que
està malalt és ja un error habi-
tual. A Fidel Castro se l’ha do-
nat per mort en diferents oca-
sions. També Hugo Chávez. Fa
escassos dies es va anunciar la
mort del director de cinemaPe-
dro Almodóvar a través d’un
fals tuit del ministre d’Hisen-
da, CristóbalMontoro.De la fal-

sa notícia es va fer ressò fins i
tot el diari anglès The Guar-
dian, que després es va veure
obligat a reconèixer l’error.
Una altra de les espifiades

més difoses és la del cantant
David Bisbal en esclatar les re-
voltes a Egipte. Va tenir la pen-
sada de tuitejar: “Mai no s’han
vist les piràmides d’Egipte tan
poc transitades, tant de bo que
aviat s’acabi la revolta”. La reac-

ció de la comunitat tuitaire va
ser jocosa. I malgrat que va eli-
minar el tuit va provocar un
efecte contrari i va donar peu
al hashtag #turismobisbal (del
qual ja s’han produït fins i tot
samarretes).
Un altre cas polèmic va ser el

del cantant Alejandro Sanz, lí-
der dels tuitaires espanyols,
ambmés de cinc milions de se-
guidors. Sanz va sortir endefen-
sa dels seus drets com a autor i
es va manifestar d’una forma
explícita a favor de la llei Sinde
i en contra de la classe política
que rebutjava la llei. Però ho va
fer d’una forma tan brusca,
amb al·lusions als drets a l’Àfri-
ca, que no va agradar gens en-
tre els usuaris. De Sanz s’han di-
fós també alguns missatges
amb faltes d’ortografia i l’em-
bolic provocat en confondre la
jove desapareguda Marta del
Castillo amb l’atleta Marta
Domínguez.
També el diputat i actor To-

ni Cantó va penjar un comenta-
ri en què es feia ressò d’un ví-
deo en què es veu com un mís-
sil fa saltar pels aires l’edifici
de la televisió pública valen-
ciana i va afegir: “Molt bo! Una
possible solució al dèficit de
Canal 9”.
El 28 de gener del 2011 el di-

rector de cinema Nacho Viga-
londo va escriure en el seu
compte de Twitter: “Ara que
tinc més de 50.000 followers i
he pres quatre vins podré dir el
meu missatge: L’holocaust va
ser un muntatge!”. Poc després
va afegir: “Tinc una altra cosa
per explicar-vos. La bala mà-
gica que vamatar Kennedy, en-
cara no ha aterrat!”. L’escàndol
va obligar fins i tot a queEl País
cancel·lés una campanya en la
qual el cineasta protagonitzava
una campanya publicitària del
diari, malgrat que aquest es va
escudar que es tractava d’una
paròdia per difondre falses
notícies.c

Antonio Millán
(@librosybitios), au-

tor de Manual de urbani-
dad y buenas maneras en la red,
diferencia entre l’SMS, que s’es-
criu “a corre-cuita”, i el tuit, que
“exigeixmés repòs i un llenguat-
ge més articulat per confeccio-
nar els missatges”.
4. No és un lloc per xatejar. A

diferència d’altres espais de la
xarxa creats per xatejar, aquest
no és l’objectiu principal de Twit-
ter. És habitual dir que a Face-
book es tenen amics, mentre que
a Twitter hi ha seguidors, amb
qui es comparteixen interessos
comuns i informació. En general,
no interessa saber si algú surt a
dinar, excepte si és algú inte-
ressant que ens revela qui són els
contertulians que l’acompanyen.
Tampoc no és gaire important
que algú es queixi perquè plou o
perquè hi ha molt trànsit. Per dir
qualsevol d’aquestes coses a un
amic hi ha altres sistemes de

comunicació o el missatge direc-
te (privat), “tot i que de vegades
hi ha gent que sembla que no ho
sàpiga”, diu José AntonioMillán.
5. Control dels seguidors. Si bé

al principi es considera lògic
seguir tots els seguidors (followx-

follow) que tens, quan el nom-
bre creix en excés ja no és in-
dispensable. Encara més,
no és recomanable te-
nir-ne una llista gaire
llarga, perquè difícil-
ment es pot llegir i
respondre a un
nombrede perso-
nes tan elevat.

6. S’han
d’agrair lesmen-
cions i retuits. En
principi es consi-
dera adequat do-
nar les gràcies a tot-

hom que t’hagi retui-
tejat un missatge o que

t’hagi citat. I es conside-
ra més lògic fer-ho de ma-

nera oberta que no pas en
missatge directe. Millán, però,
considera que la millor manera
d’agrair és retuitejar o citar la
font d’on prové una idea, ja que
“donar les gràcies no deixa de ser
una manera d’introduir soroll al
sistema”.
7. No promoure’s a un mateix

en excés. La comunitat es pot
cansar de veure que hi ha algú
que només publica tuits sobre els
productes o serveis que ofereix,
malgrat que tot depèn del tipus
de persona que sigui i de l’interès
dels articles i entrades que faci.
Es dóna per fet que no s’han d’en-
viar tuits que no són propis sense
dir-ho. En tot cas, si s’afegeix un
comentari propi s’ha de separar
del retuit.
8. Twitter és interactuar. La

xarxa és com la vida mateixa, diu
Patrícia Ventura. El que només
famonòlegs, el que s’atribueix in-
formacions sense citar la font,
acaba desprestigiat. Un segueix
qui té alguna cosa per oferir. Un
altre especialista en xarxes, el pe-
riodista Juan Varela, assenyala
que entre les habilitats dels nous
comunicadors no només hi ha el
saber què hem d’explicar, sinó
com ho volem explicar i a qui.
Del que es tracta, diu, és de “so-
cialitzar els continguts”.c

JAVIER SOLANA

El polític va afirmar
que Ariel Sharon
estava mort
quan no era cert

ELS PAÏSOS AMB
MÉS TUITERS
(EN MIL IONS)

Molts llegeixen, pocs escriuen

NACHO VIGALONDO

El director de
cinema va dir en un
tuit que l’holocaust
va ser un muntatge
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RÀNQUING DELS TUITERS ESPANYOLS

1. Alejandro Sanz
5.325.922

2. Reial Madrid
4.091.809

3. David Bisbal
3.004.734

4. Andrés Iniesta
2.851.302

5. Cesc Fàbregas
2.811.863

6. Gerard Piqué
2.488.351

7. Carles Puyol
2.481.731

8. FC Barcelona(.es)
2.103.131

9. Sergio Ramos
2.070.276

10. Xabi Alonso
1.990.031

]La xarxa social Twitter
ha fet sis anys recentment
i el nombre d’usuaris no
para de créixer, encara
que només es pot conside-
rar l’existència d’una mino-
ria de persones tuitaires
actives i líders d’opinió.
Els diaris tradicionals són
la principal font generado-

ra d’informació a Twitter,
segons els resultats d’un
estudi de Yahoo amb la
Universitat de Cornell.
Aquest informe indica
també que el 50% dels
tuits prové d’una elit de
200.000 usuaris –la majo-
ria, comptes de mitjans de
comunicació–.

Les presses i la falta de sentit comú a l’hora de difondre
missatges han posat en un compromís diversos tuitaires populars

Errorsque
quedengravats


