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debat

Les xarxes han contribuït a
fer més visible i inaccep-
table la corrupció políti-
ca. També a Catalunya. I
observen si el president

Mas té l’audàcia d’anticipar-se a
l’acció judicial per procedir a la des-
infecció pública dels seus entorns.
Per convicció democràtica. I per
servir el procés emancipador.

En una brillant defensa del poten-
cial alliberador d’internet, Manuel
Castells escrivia fa unes setmanes
que “internet és com l’electricitat: in-
fraestructura de les nostres vides”. I
concloïa, després de denunciar una
sèrie de temors tòpics, que “témer
internet és témer la llibertat”. Hi es-
tic d’acord. Castells té raó. Però que
els beneficis dels usos socials d’una
tecnologia, o d’una infraestructura
amb una gran capacitat de canviar les
nostres vides, resultin evidents no
vol dir que no haguem d’analitzar el
seu desplegament en un context real
de conflictes socials, d’interessos no
coincidents, d’enormes desigualtats.
I que procurem fer un balanç ponde-
rat de les seves principals aplicaci-
ons. Per fugir tant del temor apoca-
líptic infundat com de la simple apo-
logia d’unes suposades virtuts essen-
cials que serien inherents a la
tecnologia. Ens cal analitzar detalla-
dament les pràctiques exercides per
cadascú per poder qualificar les nos-
tres posicions.

Lacrisifinancerainternacionalha
revelat alguns dels sofisticats nous
procediments d’apropiació i d’acu-
mulació de capital a escala global.
L’enginyeria financera, avesada a
moure’s al límit dels marcs norma-
tius locals, s’ho ha passat pipa en un
contextglobalsenseregulaciónivigi-
lància efectiva. Un festival de fluxos
de diners –bits– circulant en temps
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realentreleseconomiesproductives,
les principals places borsàries i els
bancs dels paradisos fiscals. La con-
nexió entre explotació, especulació i
frau ha trobat en les tecnologies de la
informació una plataforma extraor-
dinàriament adequada per desple-
gar-se. De l’amuntegament de tre-
sors, o del transport de metalls valuo-
sos d’un continent a un altre, l’enri-
quimentvaderivarcapalsdocuments
de propietat, accions i bitllets en cai-
xes de seguretat. Ara, les operacions
de compra i venda o les transferèn-
cies de recursos d’una punta del món
a l’altra es fan des d’un telèfon mòbil,
mitjançant un número de compte i
unacontrasenya.Unsaltmoltconve-
nient. Al capital li encanten els bits.
Noésculpadelsbits,nid’internet,es-
clar. No és culpa estricta de ningú. És
la naturalesa del capitalisme global,
que aprofita tots els instruments a
l’abast per satisfer els seus objectius i
servir la seva vocació.

Els escàndols del nou espionatge,
exercit també a una escala global i a
l’empara de la tecnologia disponible,
han posat en evidència la immensa
capacitat que tenen els centres de
poder per controlar les nostres vides
i limitar les llibertats. Sovint amb la
cínica coartada de la seguretat públi-
ca, uns poders interessats substan-

cialment a eixamplar les bases del
seu domini sobre els altres i sobre les
respectives ciutadanies recorren a la
més avançada tecnologia en infor-
mació, en telecomunicacions i vigi-
lància, en filtres d’anàlisi de textos,
de veu i d’imatge, en capacitat d’in-
toxicació... Condicionen els progra-
mes de desenvolupament de les em-
preses, perquè en són els principals
clients, i limiten el desplegament in-
dustrial d’aquells aspectes de la tec-
nologia que tenen més possibilitats
alliberadores.

L’anàlisi del potencial allibera-
dor i benefactor d’una tecnologia
determinada i del seu desenvolupa-
ment no es pot deslligar del seu con-
text històric específic, de la correla-
ció de forces en termes econòmics
i de poder. La capacitat d’internet
de constituir un nou espai integrat
d’interconnexió, d’accés molt més
obert que els espais generats per cap
altra tecnologia anterior, és indub-
table. Com la seva capacitat de con-
tenir recursos que poden ser fàcil-
ment compartits, o la seva flexibi-
litat a l’hora de potenciar vies de
participació social i produir noves
formes d’autoorganització.

La possibilitat d’eixamplar la lli-
bertat és ben present, efectivament
–com explica Castells–, en les tecno-
logies i en les xarxes. Però també en
aquest àmbit ens resulta imprescin-
dible el debat informat i crític, dispo-
sar de propostes, exercir pressió, for-
mular objectius. Perquè l’energia de
l’alliberament és la voluntat política.
Com la de la democràcia. La clau som
nosaltres, no pas la xarxa. Internet és
un instrument magnífic, carregat de
possibilitats. Però el poder i el capi-
tal també ho saben i ho aprofiten.

Anàlisi crítica, transparència i
salfumant.

apallissen fins a deixar-los mig
morts. La gent està al límit! Fins que
la nit de dissabte ho vaig viure en
pròpia pell. Girona capital, 4 de la
matinada. Casa (gens ostentosa)
amb jardí petit, dos gossos deslligats
a fora. Comencen a bordar com bo-
jos. M’aixeco. Sento converses dins
el jardí. Em comença a tremolar la
mà. Recordant les paraules de la ve-
terinària obro la porta: “Nus, Terri,
ràpid, cap dins!” Sense sortir de casa
vaig cap a darrere. Sí, hi ha algú! En-
cenc tots els llums, poso la minica-
dena, la tele i la ràdio de la cuina a tot
drap i truco al 112. I tremolo, tremo-
lo molt. 2 minuts més tard, llums
blaves, ja són aquí!

Diumenge a la tarda em van dir
que ja l’havien trobat. No em puc ni
imaginar les famílies dels masos ata-
cats amb gent gran i els robatoris
amb violència. La sensació que tenim
és que en pot passar una de grossa. La
raó d’aquesta carta és dir-vos que cal
que procurem pels nostres i pels nos-
tres veïns (sobretot la gent gran, in-
defensa, que viu sola), perquè amb
uns bons veïns tot és més fàcil.
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