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Capítol18

L'impacte cultural
de les noves tecnologies

L'IMPACTE CULTURAL
DE LES NOVES TECNOLOGIES

Enrie Marín Otto
Joan Manuel Tresserras
Departament de Periodisme

I de Ciencies de la Comunicació
(Universitat Autónoma de Barcelona)

L 'estreta vinculació de Catalunya als processos de
construcció de la societat de la informació ha
permés una rápida introducció de les noves tecno-
logies de la informació i la comunicació (NTIC) i
n 'hafet sentir ben aviat l'impacte. En aquest capitol
s'apunten les raons d'aquesta implantació tan
rápida i es reflexiona sobre les conseqüéncies que
poden tenir les NTIC sobre la cultura catalana.
L 'éxit d'Internet, la televisió per satéllit i els
videojocs a Catalunya són els indicadors que s'hi
analitzen.
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Prospectiva en comunicació.
Grans tendencias
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1. Introducció

L'impacte cultural de les noves tecnologies de la informació i de la
comunicació (NTIC) en la Catalunya del canvi de segle s'ha caracteritzat,
simultániarnent. per la rotundrtat (l'evidencia generalitzada d'aquest
Impacte), la profundrtat (ha afectat aspectes de l'orqarutzació quotidiana
de la vida) i I'amplada (ha implicat segments socials molt amplis). Gairebé
totes aquestes apreciacions coincideixen amb la proliferació d'expressions
que, seguint una moda de tendencia global, es refereixen --parlant o no de
crlsi-- a un canvi d'era o de dvilrtzació, a una recomposició del capitalisme,
a un salt cultural o a una nova alfabetització. La idea, dones. d'un canvi
cultural de grans dunensions. associat a la implantació de les aplicacions de
les noves tecnologies i a la convergencia entre mitjans de comunicació
audiovisuals, mtorrnatrca i telecomunicacions sobre la base de la digitalit-
zació deis senyals, ha esdevingut una mena de Iloc comú de les arra lisis del
present o de la história recent.

L'estreta vinculació catalana als processos més dinarnics de la globalit-
zació i la nova rnodernitzauó. encara que sigui incrementant la subordina-
ció económica i cultural (satel·lització respecte a les multinacionals de la
comunicació i als grans conglomerats que operen en les indústries cultu-
rals). col-loca els sectors socials de nivells alts I mitjans molt a prop de posi-
cions d'avantguarda quant a capacitat d'innovació i d'adaptació d'usos I
actituds. Fins i tot el retard general espanyol i els desavantatges provocats
pel fet de no disposar d'infraestructures i operadors competitius han pogut
ser parcialment superats A més, cal mencionar la creació per part de la
Generalitat d'un instrument com el Comissionat per a la Societat de la
lnformacró. que, comptant amb ben pocs recursos, fa d'órgan planificador,
difusor i coordinador d'miciatives i ha trobat una notable acollida entre les
empreses, el sistema educatiu --públic I privat--, el sistema sanitari, les
adrnirustracions i els usuaris particulars.

l.'onentació, pero, pel que fa a models de consum i de comportament,
ha procedit de l'extenor, especialrnent del món anglosaxó. La tradició, tan
estesa en la majoria de societats de base industrial, de fascinació popular
per les aplicacions de la ciencia i la técnica i la seva consideració com a sím-
bols tangibles de la modernitat i el progrés ha trobat a Catalunya, aquests
anys, un terreny tan ben adobat per a la infoelectrónica i les manifesta-
cions de la cibercultura com el que van trobar fa aproximadament un
segle, entre l'ateneisme illustrat I la menestralia industriosa, l'electro-
mecánica o els amateurismes fotografic i cinematografic. La Importancia
d'una tradició de partida que hagi consagrat.la modernització, I'adaptació
al canvi i la innovació com a valors socials positius, i I'activació d'una men-
talitat predisposada a la curiositat tecnológica, a l'adopció de nous aparells
i a la modífícaoó de comportaments són aspectes que no poden ser negli-
gits a l'hora de considerar les raons per les quals els índexs catalans d'in-
corporació a la informacionalització doblen els equivalents espanyols.

2. Internet com a metáfora del canvi tecnolóqic

La progressió d'lnternet a Catalunya --malgrat la lenta implantació del
corriere electrónic-- proporciona, segurament, el millor exemple, o potser
la millor metáfora, de I'evolució deis canvis culturals que hi ha en marxa.



Per6 ens cal parar atenció a l'ernerqencia de cultes i de modes concretes
suscitadores de noves practiques rituals, particulars i rnultitudináries, que
incorporen la informática, l'electronica i les telecomunicacions a I'activitat
quotidiana. Més endavant procurarem ordenar, atenent a la situació cata-
lana, les seqüencies aparell-ús/ritual-culte/moda, que ens semblen fona-
mentals per la seva difusió i la seva capacitat d'alteració deis ecosistemes
de comunicació i cultura i, en conseqüencia. de les formes de vida de la
població.

Pero cal cornencar per Internet. En el creixement exponencial experi-
mentat a Catalunya els darrers anys, tal com ha passat amb d'altres feno-
mens comunicatius, el protagonisme i la iniciativa deis particulars i de la
societat civil --amb una vitalitat i una sensibilitat singulars en el context lla-
tí-- han estat el factor clau. De fet, Catalunya, amb un 15% de la població,
concentra la tercera part deis usuaris de la Xarxa al' Estat espanyol.

El sentit majoritari que podem atribuir a aquesta ciberfília sembla com-
binar el pragmatisme de l'eficiencia i la productivitat amb un taranná obert
i progressista. El pes deis factors Iligats al crim, el cornete il·legal o les for-
mes menys admeses de pornografia no ha tingut una repercussió significa-
tiva a Catalunya. Tanmateix, les possibilitats reals de fer de les tecnologies
interactives de la comunicació una palanca de canvi social progressista
estan clarament condicionades. Especialment, si identifiquem aquest horit-
zó progressista amb la recreació de la identitat cultural catalana en el con-
text de la societat del coneixement i la diversitat, i amb I'aprofundiment en
la cultura democrática. En el marc de la consolidació irreversible del nou sis-
tema de comunicació, les dificultats principals per avancar en les 16giques
d'articulació nacional i progrés social, enteses com a manifestacions d'una
cultura de la solidaritat d'expressió universal, són de caire tecnol6gic i/o
economicopolític.

En l'arnbit tecnol6gic, el nou sistema de comunicació mostra problemes
I interrogants, com els següents:

v Els límits derivats de I'arquitectura TCP/IP (Transmission Control
Protocolllnternet ñotocoñ. Amb el ritme actual de creixement de la Xarxa,
la capacitat de gestionar adreces pot quedar saturada cap al 2005.

v L'enfortiment immediat de la infraestructura de la Xarxa amb la migra-
ció a Internet 2. Pero Internet 2 és una iniciativa nord-americana pensada,
preferentment, per augmentar la velocitat de la circulació de la informació.
No sembla que pugui significar cap canvi radical.

v La indefinició pel que fa a les opcions estrateqiques en el camp de les
infraestructures de transmissió. Un cop consolidada la demanda social d'in-
teractivitat descentralitzada, és obvi que el futur d'lnternet passa per la
substitució de la banda estreta per la banda ampla, pero cal precisar como
El retard del cable a Catalunya és prou significatiu.

v L'obstaculització en la universalització de la tarifa plana. En el cas de
l'Estat espanyol, la reacció de Telefónica ha estat lenta: després de l'acci-
dentada posada en marxa d'lnfovía Plus i de les accions de protesta deis
usuaris, I'operadora hegem6nica ha reaccionat vinculant I'oferta de tarifa
plana a la tecnologia ADSL'. Simultaniarnent, la tímida i incipient oferta de
CTC (Cable i Televisió de Catalunya) ja inclou dues ofertes de tarifa plana
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(2) Per a una aproxirnaoó més detallada.
vegeu Marin, Enne, Joan Manuel Tresserras
(1999) SegUlmenr de t'imoecte social de les
noves tecnologles de fa mtottnecto I la (0-
mUn/caoó (3) Barcelona FUSGrup de Fun-
daoons, malg (FlOestraOberta, núrn 10)

amb prestacicns de banda ampla.

V' l.'evolucró de les tecruques d'encnptació. Un deis factors clau per al
desenvolupament d'lnternet és I'impuls de les transaccions comercials.
Aquest és un deis motors de I'anomenada economia digital i un deis prin-
cipals estímuls de I'aposta de les entitats financeres i les corporacions
industrials per la Xarxa. La seguretat deis processos és básica. Directament
o indirectament, Internet catalitzara la part central de les inversions de I'e-
mergent economia digital, com ho mostra l'alianca entre Telefónica i el
BBVA. Caixes i bancs catalans, després d'un dinamisme inicial remarcable,
semblen haver quedat desplacats de les línies principals d'innovació del
sector.

V' L'evolució deis navegadors i els portals. La Iluita per I'hegemonia deis
navegadors és ben aferrissada: apostes tecnoloqiques. estrateqies comer-
oals. batalles jurtdiques I concentracions empresarials han perfilat el pai-
satge de la competencia en aquest nou escenario Davant del creixement
exponencial de la informació continguda a la xarxa, els menús facilitats
pels portals tendiran a consolidar la seva funció estrateqica. I encara més
quan I'accés a Internet es deslocalitzi (rnóbils, WebTV, etc.). A Catalunya,
tret d'algunes excepcions --Vi/aWeb, xarxes universitaries-. no s'han
desenvolupat projectes ambiciosos que tinguin la cultura i la Ilengua cata-
lanes com a referents prioritaris. I les mstitucions i les empreses públiques
no han estat prou diligents.

El futur d'lnternet sembla oscillar entre dues apostes. La primera con-
sisteix a desplacer el centre de gravetat deis terrrunals a la Xarxa. D'acord
amb aquesta concepció, la seqüencia de les telecomunicacions interactives
passaria d'una fase inicial d'interconnexió d'ordinadors amb banda estre-
ta, a una fase de maduresa en que la intelliqencia seria a la Xarxa. La con-
nexió a la Xarxa seria ubiqua, multiforme i amable: telefons cellulars, elec-
trodornestics, aparells de radio i televisió, ordinadors portatils, rellotges i
tot un conjunt d'enginys dotats d'intelliqenda i connectats a la Xarxa.
L'altra aposta concebria els ordinadors com a nucIJs del sistema nerviós
digital. Atenent a I'evolució més recent de les NTIC interactives, així com a
la satisfacció de la demanda social plantejada en les fases inicials
d'lnternet, l'opció més coherent semblaria la primera. El fet, pero, és que
aquest tipus de batalles, aparentment tecnoloqiques. es resolen en el camp
de les estrateqies de les grans corporacions transnacionals i I'imperi del
mercat. Des de Catalunya, aquesta mena de dilemes tot just s'observen
amb la preocupació de no prendre decisions equivocades. Pero, de vega-
des, esperar fins a estar-ne segur vol dir fer tardo

3. L'impacte d'lnternet sobre les cultures i identitats

El disseny d'estrateqies i polítiques culturals estará progressivament
condicionat pel tipus d'impacte SOCIalde les NTIC. El conjunt de transfor-
macions estimulades i afavorides per les noves modalitats de comunicació
és el nou marc de referencia interpretativa. Sense cap pretensió de ser
exhaustius', podem destacar els següents aspectes o processos:



1. El reforcarnent de la sirnultaneitat de les lóqiques de globalització
deis mercats culturals i d'una nova emergencia de la diversitat, tot afavo-
rint una redefinició de la dialectka global/local. Aixó obre possibilitats d'ex-
cellencia catalana en algunes arees. com ara la traducció automática i la
producció multilingüe.

2. El trencament de les pautes de difusió cultural en el sentit de relati-
vitzar la continurtat deis espais culturals: desterritorialització de la cultura.
Aquesta desterritorialització, pero, conté paradoxes, com la que suposa
que la Ilengua i la cultura esdevinguin territorio

3. El desbordament de les pautes lineals d'experiencia del temps Iliga-
des a la concepció industrial de la producció informativa propia de la cul-
tura de masses i I'organització taylorista del treball. En aquest punt, la clau
consisteix a disposar també de nous mitjans.

4. La modificació deis sistemes de producció i transmissió del coneixe-
ment. Lesfigures del periodista, el mestre o el professor/investigador estan
en procés de mutació radical. Vist el punt de partida, hi podem perdre una
mica, pero hi tenim molt a guanyar.

5. L'agudització de les limitacions deis sistemes de representativitat
democrática heretats de la política de masses i articulats sobre els partits
tradicionals. Pero també la possibilitat de noves formes de participació.

6. La reformulació de les identitats (individuals i col·lectives) d'acord
amb les realitats multiculturals i els processos d'hibridació i mestissatge cul-
tural. En aixo hi tenim tanta experiencia i tradició com el que més. Potser,
fins i tot, constiturm un laboratori privilegiat.

7. L'acceleració de la crisi del model de reproducció cultural associat a
I'estat nació. Si fem cas de la historia, i de la relació entre la nostra cultu-
ra i els estats nació que l'han apadrinat, cap notícia podria resultar més
esperancadora. Les dinamiques de globalització patrocinades per les NTIC
han accelerat la crisi de I'estat nació, que és, també, la crisi del seu model
d'identificació nacional. No és, pero, una crisi de liquidació; és una crisi d'i-
dentitat i una crisi d'adaptació.

De forma general, pode m dir que I'extensió social de la percepció de la
globalització de I'economia i la cultura, afavorida per la dinámica de les
NTIC --i, particularment, d'lnternet--, esta alimentant la necessitat social i
individual de recreació de la diversitat com a mecanisme de reacció davant
del perill d'indiferenciació i d'homoqeneitat cultural. S'esta obrint pas I'e-
merqencia de cultures locals anib vocació cosmopolita: cultures collage
fetes de fragments i interpretades localment.

D'altra banda, si el pas d'una societat agraria i rural a una altra indus-
trial i urbana, orientada a la producció i el consum massius, va significar el
pas d'una concepció cíclica a una concepció lineal i hipercodificada del
temps, el trencament de les sincronies de la comunicació de masses obre
una escletxa en la hipercodificació hornoqenia i lineal del temps. El temps
de la informació, els temps del treball, els temps de I'oci es podrien des-
centrar i personalitzar; es podrien humanitzar. El canvi és quantitatiu, pero,
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sobretot, quahtatiu, I esta dominat pel pas de la lógica de la senalització a
la de la personalitzacró. La interactivitat propiciada per la digitalització fa
possibles la forrnaoó. la inforrnauó o l'entreternrnent a la carta. Si l'alía-
betitzaoó generalitzada ha perrnes la creació d'una base cultural comuna
trencant la dualitat cultural preindustnal. la interactivitat de les comunica-
cions col·lectives i la ubiqürtat de la mforrnació ens poden permetre pen-
sar en un retrobament amb les formes artesana/s i personalitzades de pro-
ducció i apropiació del coneixement. Pero la superació de la mera societat
tecnológica de I'espectacle també depen de variables polítiques, de les
polítiques públiques que s'acabin imposant.

Finalment, cal tenir en compte que la sort de les Ilengües i de les iden-
titats culturals com la catalana esta fortament condicionada per I'evolució
deis aspectes económics i polítrcs deis ecosistemes comunicatius.
l.'extenstó de la demanda social de participació en la cornurucació Interac-
tiva propiciada per Internet marca com a prioritat central de les polítiques
culturals la definició d'estrateqies que no reposin únicament sobre les ini-
ciatives de les grans corporacions transnacionals. Caldra. doncs, reconsi-
derar el paper de la cultura catalana en el nou context tecnolóqic i social,
i la recreació deis processos de producció, distribució i apropiació culturals.

4. Les NTIC corn a agents transformadors
de la vida quotidiana

En aquest sentit, cal insistir sobre la transformació de la vida quotidia-
na, indurda per la popularitzaoó d'lnternet entre nosaltres. l.'exit de l'irn-
pacte d'lnternet sobre la vida quotidiana proporciona múltiples exemples.
En destacarem dos i n'apuntarem algunes repercussions.

La navegació per la Xarxa ha esdevingut el nou patró de realització i de
sansfacció de la cunosrtat. I no només deis enganxats. Es tracta d'una
forma específica de descoberta intel·lectual, nova tot i el precedent ciar de
la consulta d'encidopedra o de la consulta en cadena a la biblioteca i no
només per questions d'accessibilitat. de disponibilitat de fonts i dades o
d'immediatesa. Les rutines de la navegació com a forma d'excursió mental
reforcen el desplacament cap al predorniru de I'actualitat --webs acabats
de revisar, informació recent, dades en temps real-- i I'espectaculantat --
bon disseny de webs-, per damunt daltres cnteris de qualitat: la profun-
ditat, l'autontat. l'especificació I el prestigi de les fonts. Així es reforcen
mecanismes que ja havien potenciat els mitjans de comurucació de mas-
ses, especialment la televisió. Les rutines de navegació constitueixen un
metode de funcionament que s'exporta a d'altres ambits d'activitat i que
deixa un Impacte fins I tot en I'organització de la memoria i els seu s
enllacos: la pantalla --com a pagina versátil- i I'hipertext són instruments
molt potents a I'hora de formatejar el nou pensament i les noves formes
de consciencia.

En un sentit diferent, la proliferació espectacular de l' ús del correu
electrónic admet interpretacicns cornplernentaries de signe variat. El
correu electrónic és considerat per la majoria d'usuaris catalans de la Xarxa
com I'aplicació estrella; és la de més alta valoració per la seva reconeguda
utilitat. Persones que reconeixen haver escrit ben poques cartes durant els
últims anys, envien i reben desenes de missatges cada setmana. Es parla,
fins i tot, de la recuperació i la revalorització relativa de I'escriptura; enca-



ra que es tracta, sens dubte i en general, d'una escriptura d'alta velocitat
que altera completament i renova els pararnetres del genere epistolar.
L'obsessió per l'eficacia, la velocitat o la productivitat modifica els usos de
les paraules, deis símbols, de la sintaxi, i amplifica alguns deis vells efectes
del Ilenguatge telegrafie. I amb el correu electronic incorporem habits
(paperera, res posta immediata o ajornament de resposta, supressió, arxiu,
reenviament) que adopten el model d'ofiona i escnptori com a pauta de
vida. De la rna de I'agenda, I'ordinador i la Xarxa qestionem les nostres
relacions i la nostra vida personal incorporant-hi criteris d'eficiencia i ren-
diment manllevats de l'arnbit laboral.

A banda d'lnternet, pero, el protagonisme més gran en la reorientació
deis consums culturals i deis habits d'una part creixent de la població cata-
lana l' han compartit altres aparells i activitats.

La televisió via satellit i la televisió de pagament mitjancant contracte
amb les plataformes digitals han multiplicat I'oferta per als receptors cata-
lans de més capacitat de consum i nivell cultural més alt. En el balanc, cal
tenir en compte que aquesta ampliació espectacular de I'oferta ha seguit
la tendencia establerta per la legislació sobre televisió privada, afavorint la
multiplicació de canals en espanyol --i en algunes altres grans lIengües
(anqles, trances, alemany)-- disponibles a Catalunya, i reduint el pes rela-
tiu deis canals públics catalans. Aquesta nova oferta inclou canals tematics
amb segments d'especialització de qualitat comparativa alta (productes
més nous, estrenes, espectacles especials en directe, canals d'informació
--CNN--, canals d'informació especialitzada en economia --CNBC-- o
esports --Sportmanía, Eurosport, canals de clubs--, ete.). Malgrat les difi-
cultats de consolidació del pagament per visió, l'eixarnplament del mercat
de televisió de pagament a Catalunya ha cornencat a provocar una divisió
notable en la fidelització de les audiencies. que tendira a créixer amb les
expectatives provocades per les noves ofertes de serveis (Internet via tele-
visió, realització particularitzada rnitjancant el comandament, ete.).

Els videojocs i els jocs d'ordinador han modificat I'esbarjo domestic i
competeixen amb la televisió quant a temps destmat pels més joves a
adquirir-hi destresa. En general, a banda deis sectors socials més deprimits,
la consola i I'ordinador constitueixen un requeriment infantil prioritari i, en
molts ambients, la joguina universal. El seu exit ha estat aclaparador, espe-
cialment entre els nois (entre les noies es manté més vigent la tradició de
jocs de simulació de la vida quotidiana o professional deis adults), i les
habilitats desplegades pels més addictes provoquen I'admiració de
col·legues i, per descomptat, de molts adults maldestres que justifiquen la
seva ineptitud amb mostres de rebuig, no sempre sinceres.
L'especialització generacional deis jocs virtuals --amb I'addició d'especialis-
tes i col·leccionistes de tota edat, sexe i condicló-- es manifesta com un pri-
mer graó d'accés i com un deis símptomes principals de la facilitat d'a-
daptació deis més joves a la nova tecnologia i la nova cultura i, comple-
rnentariarnent. com un senyal inequívoc de la dificultat progressiva d'a-
daptació entre els adults a mesura que augmenten d'edat.

En una direcció semblant apunta I'altre gran exit de masses del sector
de la comunicació: el telefon mobil. La seva implantació a l'Europa lIatina
ha estat fulgurant els darrers tres anys. A Catalunya, les xifres són contun-
dents. Més de la meitat de la població adulta diu que en té i s'ha conver-
tit en el regal preferit per als joves durant la campanya de Nadal de 1999-
2000. El 60 % deis usuaris catalans tenen entre 15 i 30 anys. Al voltant
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deis teleíons rnobils s'han modificat fms i tot criteris d'urbanitat i de dis-
creció. El so inoportú de I'avís de trucada, la conversa als Ilocs més inver-
semblants, la irrupció aliena enmig de qualsevol activrtat, han esdevingut
familiars. 1, ara, la nova qeneració d'aparells ja és un instrument basic en
I'aprenentatge de procediments I en la promoció de nous usos i serveis.
l.'alhberarnent que suposa poder parlar des de qualsevollloc, no estar fixat
a un espai --una casa o un despatx determinats--, ofereix enormes possi-
bilitats, fins i tot per a I'engany, pero també té moltes contrapartides.
t.'accessibilrtat I la disponibilitat permanents que atnbuíern a la plaga deis
busca persones han trobat una primera apoteosi i han determinat nous cos-
tums i noves dependencies. I I'accés directe a Internet des deis telefons
rnobils ja és una realrtat. Cap altre aparell de cost mitja o redurt ha demos-
trat una capacitat comparable d'assignació de patent de modernitat i dina-
misme.

A Catalunya, les generacions joves mostren un entusiasme creixent per
les NTIC més próximes i, en terminis molts curts, qualsevol element inno-
vador és assimilat amb absoluta normalitat. Més aviat sobta la perplexitat
i el vertigen que experimenten els joves davant de la possibilitat que mai
s'hagi pogut viure sense aquestes joquines. aparells i les necessitats artifi-
cials que els generen. Potser per aixo la seva ideologia de la distinció gene-
racional és construida en bona part a partir de les NTIC.

Mentrestant, el món adult i els seus intel·lectuals més convencionals
oscillen entre l'esforc d'actualització, el neguit davant de les exiqencies de
readaptació I la crítica/autocrítica sobre el sentrt de tot plegat a la Ilum de
la dassica tradicró moderna d'assignació de sentit. Fluctuen (naveguen?)
entre la por i el deixar-se seduir, en funoó de I'edat, I'origen social, el nivell
de formació i la vinculació entre les NTIC i el propi treball, pero amb el
reflex conservador sempre a punt: massa informació poc contextualitzada,
canvi massa rapid perqué es pugui assimilar, confabulació de les empreses
del sector amb els grans poders I el pensament úruc, etc., i enyorant les
certeses i els projectes de la vella rnoderrutat. Pero. al capdavall, ingressant
en el corrent de canvi i procurant no perdre'n el ritme ni el ftl.

5. Conclusions

En síntesi, considerem que s'ha constiturt una veritable ideologia de la
praxi, en l'arnbit del treball i del Ileure, en els espais públic, empresarial I

domestic. Una ideologia de carácter practic que relaciona la intelliqencia.
la qualrfrcació personal, la modernitat de concepcions i d'estrl de vida amb
I'ús toternic d'aparells i de les noves activitats distintives que s'hi vinculen.
Aquesta ideo logia, sens dubte, ha estat esperonada per la publicitat inte-
ressada de fabricants i operadors, i per una literatura especialitzada de
quiosc I de canal ternatic. que segrega pseudoutopies basades en claus
com la intelliqencia col·lectiva o anacronismes que combinen la ciencia-
ficció I les biotecnologies. Peró ha esdevingut hegemónica i efectivament
popular

Malgrat la proliferació, encara, d'un discurs intel·lectual apocalíptic,
que es pronuncia a la defensiva i accentua els perills i els accidents que els
canvis que hi ha en marxa presagien, a Catalunya s'ha consolidat una fran-
ca heqernorua, en termes de cultura quotidiana, que expressa la confianca
en I'efecte general benefactor --fins i tot, progressista i democratitzador--



de la implantació de les noves tecnologies. I aixo fins al punt que es detec-
ten, entre els que s'han mantingut o han quedat al marge del corrent cen-
tral de la metamorfosi, bosses de població acomplexada --generacionals i
socials-- més que no pas rebutjada. Tant aquests complexos defensius deis
que dimiteixen del present per escepticisme o per considerar que aquest ja
no és el seu temps, com I'especialització apocalíptica d'una part del pen-
sament crític, que no és capac de reflexionar en concret sobre les tecnolo-
gies, les seves potencialitats i el ventall d'usos possibles, per tal de formu-
lar propostes polítiques que tendeixin a controlar el procés, acaben de
retorcer el to apologetic i conformat de la tendencia dominant exposada
abans.

En el futur immediat, una de les claus en la valoració global de les pro-
postes i de la gestió deis polítics i els partits remetra a I'entusiasme que
puguin transmetre o a l'exit que puguin obtenir en I'aplicació i el desenvo-
lupament de polítiques d'aprofitament i optimitzacró del potencial de les
NTIC en camps com I'ensenyament, la sanitat, I'agilitació deis trarnits admi-
nistratius, la seguretat en les transaccions electr6niques, els serveis d'as-
sistencia, els programes de reducció de I'efecte de les minusvalideses, o la
correcció de desequilibris socials, generacionals o d'instrucció.

La transversalitat de les NTIC, la seva capacitat de modificar I'economia,
la política i la cultura, i la flexibilitat codificadora/descodificadora de la digi-
talització són, al capdavall, el fonament de la seva posició central en la reor-
ganització de la nostra societat, del seu pes estrateqic en la viabilitat futu-
ra de les cultures i les identitats de base nacionalitária, i de la seva inciden-
cia en tots els replecs de la nostra vida.
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