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Pensar en el futur

Calaixos de mobles antics, 
armaris a les golfes, ra-
cons de traster o de soter-
rani, lleixes de garatge 
plenes de capses. El ver-

tigen de l’inventari, l’exigència de fer 
neteja. Pols. Temps transcorregut. 
Pertot s’acumulen les restes que pro-
ven la transformació de les maneres 
de viure. Dispositius emblemàtics de 
fa quatre dies ara són andròmines de 
mercat de vell. Mirar fotografies 
guardades i contemplar objectes ob-
solets que un dia no vam llençar pro-
porciona una bona mesura de l’acce-
leració del canvi que vivim. Potser per 
això ens aboquem a un present tan 
precipitat, que no permet entretenir-
se gaire avaluant trajectòries del pas-
sat, ni unes opcions de futur que sem-
pre semblen imminents i inevitables. 

Aquest dies, en ocasió del Mobile 
World Congress, el present cedeix 
bona part del protagonisme informa-
tiu al futur. Que Barcelona en sigui 
la seu contribueix a subratllar i exa-
gerar l’exercici prospectiu dels mit-
jans de comunicació. Competència 
frenètica per suscitar l’atenció; per 
mostrar o dir alguna novetat. Entre el 
cop d’efecte, el màrqueting i la cièn-
cia-ficció. Tot el que no som capaços 
de fer amb els grans problemes quo-
tidians –adoptar una actitud reflexi-
va i el compromís d’actuar–, gosem 
assajar-ho quan es tracta de l’avenç 
tecnològic que s’albira. La tecnologia 
ha ocupat l’espai de la fe i dels mira-
cles, i ens fascina. No sabem com res-
pondre als reptes socials més ur-
gents, però ens meravella saber que 
podrem fer coses que mai no havíem 
imaginat i que, ben aviat, concentra-

ran la nostra atenció i 
canviaran la nostra vida. 
Seduïts i abduïts. 

Com elaborem les nos-
tres projeccions de futur? 
Què i qui les acaba deter-
minant? Quin pes hi té 
l’anàlisi rigorosa de ten-
dències i riscos? Quins ob-
jectius inspiren les princi-
pals indicacions i pres-
cripcions que rebem? A 
quins interessos servei-
xen? Són els nostres? ¿Es correspo-
nen amb les nostres prioritats? Qui 
marca el ritme i l’agenda? ¿Hi ha po-
lítiques públiques que no estiguin dic-
tades per l’interès immediat de les 
grans corporacions? ¿Som més feli-
ços, ara? ¿Hem pogut reduir les desi-
gualtats? De tots els camins possibles, 
per què hem seguit aquest? ¿No hi ha-
via cap alternativa? Qui ha guanyat i 
qui ha perdut mentrestant? En què? 

Parlem de “portar internet al món” 
que encara no hi està connectat i de 
“l’internet de les coses” que encara no 

mundial i una part substancial dels 
nostres conciutadans no tenen rao-
nablement resoltes les necessitats 
primordials tradicionals: subsistèn-
cia (alimentació, habitatge) i dignitat 
(reconeixement social, educació). 
Potser no cal, doncs, que el nostre hu-
manitarisme i el nostre compromís 
social s’identifiquin amb els neguits 
del departament comercial de Google 
o de Facebook. I potser no cal que el 
nostre criteri sobre el progrés en la 
qualitat de vida de les persones sigui 
deutor de la lògica del benefici màxim 
i l’acumulació sense límits. 

Les nostres rutines són caduques. 
I el canvi va per davant de la nostra ca-
pacitat d’interpretar-lo. Les connexi-
ons mòbils són la infraestructura ac-
tual de les indústries de l’experiència. 
El mercat ho sap. També hem de sa-
ber-ho. La facilitat d’interconnexió 
ha canviat profundament els proce-
diments de la política, per exemple. 
Ara tot és més transparent i accessi-
ble. Sí. Però també menys deutor 
d’una racionalitat pròpia que conte-
nia alguna utopia de futur. Com si els 
subjectes polítics connectats d’avui 
fossin més proclius a compartir 
l’emoció i la consigna que no pas el 
discurs crític o el projecte complets.  

Què compartim és inseparable de 
la manera com ho compartim. Polí-
tica. De moment, al MWC no hi ha 
cap pavelló dedicat a la nova política 
democràtica. Això ens dóna marge 
per pensar-hi. No hauríem de per-
metre que la bijuteria enlluernado-
ra de les interconnexions d’avui ens 
imposés un espai de confrontació 
que demà ens pogués resultar mas-
sa desfavorable.

hi estan connectades. I sí, 
l’accés universal a la xarxa 
sembla un objectiu indis-
cutible. Ho és. No estar 
connectat, o estar mal 
connectat, ha esdevingut 
una de les principals for-
mes de discriminació so-
cial de la nostra època. Pe-
rò hem de saber que arri-
bar on som no era inevita-
ble. Que el món heretat el 
podem canviar seguint al-

tres lògiques i paràmetres. Que potser 
la lluita contra la discriminació es po-
dria plantejar en termes no coinci-
dents amb els interessos d’algunes 
grans companyies que pugnen per ser 
hegemòniques en l’escenari global.  

La majoria de necessitats són una 
construcció social històrica, una 
construcció cultural. I per això no 
tots, sotmesos com estem a règims de 
vida quotidiana diferents, sentim 
com a necessitat les mateixes coses ni 
ens fixem les mateixes prioritats. Ara 
mateix, però, el gruix de la població 
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Cent mil anys
✒ Segurament ja ho han llegit i/o 
escoltat, però ahir la presidenta del 
PP català, la mai prou ben ponde-
rada Alícia Sánchez-Camacho, li va 
etzibar al president Mas que desis-
teixi del seu objectiu d’obtenir es-
tructures d’estat per a Catalunya, 
perquè no les aconseguirà “ni en 
cent mil anys”. Com que va dir això 
en el decurs d’un debat parlamen-
tari, i com que sabem que la senyo-
ra Camacho és una persona de pa-
raula sòlida i fiable, hem de supo-
sar que parlava seriosament i que 
sabia què deia. És improbable, això 
sí, que d’aquí cent mil anys quedi 
ningú de nosaltres per comprovar 
si el seu vaticini va ser correcte, 
tret d’ella mateixa.  

 

✒ Tal com va asseverar Oriol Jun-
queras, que al cap i a la fi és histori-
ador, es fa una mica difícil intentar 
endevinar com serà el món, i fins i 
tot Espanya, d’aquí cent mil anys. 

Sí que podem tenir, en 
canvi, una certa idea del 
que va passar cent mil 
anys enrere, gràcies als 
procel·losos estudis de 
la ciència. D’acord amb 
la prehistòria més fia-
ble, fa cent mil anys la 
humanitat es trobava en 
un estat de transició en-
tre el paleolític inferior 
i el paleolític mitjà. És a 
dir, en el període en què 
va aparèixer l’Homo habilis, que ja 
era capaç de fer-se eines amb pe-
dres de sílex, i que va cedir el pas a 
l’Homo erectus, que va deixar de ca-
minar de quatre grapes per comen-
çar a fer-ho damunt les extremitats 
inferiors, també conegudes com a 
cames. Es va descobrir la caça i el 
foc, de manera que es va procedir 
a deixar de consumir la carn crua 
per passar a fer-ho un cop cuinada. 
Uns quants milers d’anys més tard 

panya ja era aleshores la primera 
potència mundial que ha estat 
sempre, però es tracta de difama-
cions sense sentit. Si algú no acaba 
de veure clares les certeses de la 
senyora Camacho sempre pot acu-
dir al seu superior, el ministre 
Margallo, especialista en cossos 
celestes que vaguen per l’espai ex-
terior pels segles dels segles, com 
va afirmar que li podia succeir a la 
díscola Catalunya en cas que pros-
peressin les ànsies sobiranistes de 
certs pitecantrops. 

 

✒ I és que hi ha una altra transi-
ció que va començar farà aviat 
quaranta anys, però que cada dia 
més sembla que en duri ja cent mil. 
Com si encara haguéssim de des-
cobrir la vida intel·ligent tal com la 
coneixen en altres bandes del 
món, i que no tenen la sort d’haver 
d’escoltar dia sí dia també els di-
rigents del PP.

va fer la seva aparició 
estel·lar l’home de Cro-
manyó, que va formar 
les primeres poblacions 
europees d’Homo sapi-
ens i que va tenir una re-
lació més aviat aparato-
sa amb les tribus ano-
menades neandertal. 

 

✒ La prehistòria, però, 
també té les seves llacu-
nes, que ni savis com 

Eudald Carbonell han pogut em-
plenar. Per tant, hem de recórrer a 
cervells encara més eminents, 
com, sense anar més lluny, la ma-
teixa senyora Camacho. Ella no 
tan sols és capaç de fer previsions 
a cent mil anys vista, sinó que ens 
pot explicar que, cent mil anys en-
rere, ja existien Espanya, la Cons-
titució espanyola i el Partit Popu-
lar. Algun periodista malvat ha 
volgut sembrar dubtes sobre si Es-
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