
Tecnologia, llengua i cultura(') 
0. Introducció 

ermeteu-me, per co- 
menqar, fer al10 que 
tots els manuals diuen 
que no s'ha de fer mai, 

que no és altra cosa que parlar de mi 
mateix. Vaig néixer a Felanitx, en un 
moli als afores del poble, vull dir de 
la ciutat. Els meus pares, per separat, 
havien arribat a Mallorca anys enrera 
cercant feina, procedents de la regió 
murciana, i s'havien conegut i casat 
aqui. Aquest moli on vaig néixer esta 
a prop de sa Mola, un dels puigs 
-no sé si són set, com els turons de 
Roma- que enrevolten Felanitx. 

Aquest turó va ser escenari dels 
primers jocs que representaven la 
nostra incipient rebel.lia, ja que ens 
estava vedat d'anar-hi. I justament 
gracies a la soci&tzació que propicia 
els jocs infantils, vaig aprendre a par- 
lar, pensar i viure en catala, encara que 
no ho vaig saber fins més tard. Vull 
dir, amb tot aixo, que som conscient 
que vaig passar un reciclatge que em 
va dur aqui on som ara, i ho record 
particularment perque un dia, a casa 
d'un d'aquests amics d'infantesa, vaig 
dir -tot referint-me a un queixal- 
{{Em fa mal sa mola)). Vaig saber que 
l'havia vessada perque tot seguit, amb 
la ironia felanitxera tan característica, 
algú em va preguntar  tota?),. - - - 

Anys més tard, vaig anar a Barce- 
lona per estudiar matematiques a la 
Universitat, i és just en aquest mo- 
ment que em vaig tornar a sentir com 
a ca meva, després d'una fugissera es- 
tada de dos anys a Madrid. Era natu- 
ralment un jove que maldava per dei- 

xar l'adolescencia i entrar -d'una 
vegada- en el període d'adult. I 
aquesta transició va anar acompanya- 
da de la descoberta d'uns referents 
culturals que m'havien estat amagats 
en una escola mediatitzada pel fran- 
quisme polític i sociologic. Alla, en 
aquella Barcelona dels anys setanta, 
agombolat per un grup nombrós de 
desplaqats com jo mateix, vaig anar 
retrobant, sobretot en els Uibres, all6 
que havia sentit dir als més vells, els 
padrins dels meus amics, ja que els 
meus no hi eren. Estic parlant, és 
clar, de les novel.les d'Antoni Serra, 
de Llorenq Capella, d'Antbnia Vi- 
cens, de Gabriel Janer, de Maria 
Antonia Oliver, de Guillem Frontera 
i d'altres que varen donar peu a parlar 
d'un boom d'autors mallorquins. 

És en aquest context que aquell 
al.lot a qui un dia havia {(fet mal sa 
mola)) es va adonar que també es 
podia fer i comunicar ciencia i tec- 
nologia en catala, i així ho va co- 
menqar a fer, i des d'aleshores ha 
procurat no aturar-se. Que serveixi 
aquesta autoreferencia no tant per 
optar a una medalla per algun tipus 
de merit, sinó com a petita explica- 
ció per que he gosat venir aqui avui 
amb la pretensió de parlar de tecno- 
logia, llengua i cultura. Les refle- 
xions que segueixen no són ni prete- 
nen ser originals: segur que algú altre 
ja ho  ha dit i molt més ben dit. 
Només pretenc afegir-me a un petit 
grup de gent que ha redescobert des 
de la tecnologia afirmacions i fets 
que, fins ara, semblaven més es- 
caients en boca dels, crec que mal 
anomenats, humanistes, perque, de 

fet, si hi ha alguna cosa que és in- 
trínsecament humana, aquesta és la 
tecnologia, ja que és la manifestació 
més pregona de la nostra disconfor- 
mitat amb les coses tal com són, i a 
més ens serveix per estructurar el 
món i explicar-nos el perque de les 
coses, l'activitat més antiga i que ha 
ocupat més temps els humans. 

I .  La parla com a 
tecnologia 

Diuen els entesos que vivim en 
rera de les tecnologies de la informa- 
ció i de la comunicació i, a tot estirar, 
quan sentim dir aixo, pensam en un 
ordinador, un telefon i, de vegades 
fins i tot, en aixo que en diuen Inter- 
net. També hem sentit dir, segur que 
més d'una vegada, que les tecnologies 
de la informació i de la comunicació 
han donat lioc a canvis radicals en els 
processos productius, en les formes 
d'organització social i en el mateix 
saber humi: tan radicals són aquests 
canvis que només des d'una perspec- 
tiva historica és possible intentar 
acostar-se a la comprensió de les 
transformacions que ja estam vivint. 

Sense cap casta de dubte, la prime- 
ra i més sofisticada de les tecnologies 
és la de la parla. La codificació del 
pensament mitjanqant sons fou un 
dels fets més revolucionaris de tota la 
historia de la humanitat, ja que va 
permetre fer referencies d'objectes no 
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presents, expressar els estats interns 
de la conscikncia, fet que va donar 
una nova dimensió a la interacció hu- 
mana. La paraula parlada va propor- 
cionar un mitja als humans per dotar 
d'una estructura el pensament i trans- 
metre'l als altres. La parla va convertir 
el pensament en una mercaderia i va 
fer possible fer públic i emmagatze- 
mar el coneixement huma. 

La potencia i el poder que la tec- 
nologia de la parla proporciona als 
humans és referida al capítol onze del 
Genesi, que tracta de l'episodi de la 
torre de Babel: Déu veu amb preocu- 
pació com una gent amb una tecno- 
logia simple -la de la construcció- 
i, sobretot, amb una sola llengua per 
a tots, vol arribar a profanar el cel, la 
seu dels seus dominis. D'aquesta ma- 
nera els humans volien arribar a trac- 
tar Déu com un igual. Aquest, davant 
la convicció que, si arribaven a bastir 
la torre, res no els podria aturar, els va 
confondre les llengües amb l'objectiu 
d'aturar la seva obra. Fixau-vos que 
no els va esbucar la torre, sinó que els 
va dificultar que es poguessin enten- 
dre en parlar, va sabotejar la tecnolo- 
gia més sofisticada que els humans 
tenien a l'abast per haver desafiat la 
seva autoritat. 

Aquest passatge posa de manifest 
la potencia que des de sempre s'ha 
atribui't a la primera i més humana 
de les tecnologies, la de la parla. No  
tan sols és la més caracteristica, sinó 
que també és l'origen de tota la resta. 
D e  tota manera, he d'afegir rapida- 
ment que el castig de Babel no ha 
estat, al cap i a la fi, tan dolent: mol- 
tes llengües han originat moltes cul- 
tures diferents, i d'aquesta riquesa i 
varietat ens n'hem aprofitat tots els 
humans. Sigui dit deApassada, alguns 
dels detalls referents a aquesta histo- 
ria van més enlli de la pura imagina- 
ció d'un autor inspirat, ates que ex- 
cavacions fetes a la NIesopotamia 
han mostrat restes del que podrien 
ser autentiques torres de Babel. 

Si algú prefereix referencies més 
del nostre temps per avalar aquesta 
potencia de la meravellosa tecnologia 
que és la parla, basta que giri la mira- 
da cap a aquesta quimera que és la 

intel~ligencia artificial, és a dir, la 
construcció de maquines que emulin 
els comportaments humans. Hem 
aconseguit -1'especie humana- fer 
ordinadors i programes que juguen 
tan bé als escacs que poden guanyar al 
campió mundial, per6 no hem estat 
capaqos --i la veritat és que no en 
duem camí- de fer programes per a 
aquestes mateixes maquines que imi- 

tin la parla humana. Aquest any n'ha 
fet trenta des que es va estrenar la co- 
neguda i ja mítica pel.licula 2001, una 
on'isea de /'espai. El veritable protago- 
nista és l'ordinador HAL, un ordina- 
dor intel.ligent, que, per no guanyar 
sempre, juga a escacs amb les dues 
cames i un braq fermats i parla i, fins i 
tot, arriba a tenir sentiments. 

E l  mateix HAL, quan es presenta, 
diu: (<Vaig esdevenir operatiu el 12  
de gener de 1997 en una fabrica 
d'urbana, Illinois,,. Més enlla de la 
ficció, el director de la pel.lícula ha 
confessat, repetides vegades, que 
varen acordar aquesta data perque 
estaven convenquts que, efectiva- 
ment, pels volts de 1997 ja hi hauria 
maquines com H A L ,  que no només 
parlarien sinó que, a més, podrien 
llegir els llavis quan algú parlas. La 
realitat -certament, babeliana- és 
que, avui, a més de no tenir una mA- 
quina que llegeixi els llavis, un per- 
centatge elevat dels nostres joves 
graduats, batxillers o fins i tot uni- 
versitaris llegeixen molt rarament, 
com ens recordava a principis d'a- 
quest any la revista Wired en un arti- 
cle dedicat a l'aniversari. 

Encara un exemple més agafat de 
la literatura, a la novel.la 1984, de 
George Orwell, ens dibuixen un 
món en el qual les llibertats de tota 
mena són progressivament elimina- 
des pel regim del dictador Big Brot- 
her. Curiosament, Orwell marca 
com a fites essencials en aquest pro- 
grés cap a la desaparició de les lliber- 
tats dues coses: per una banda, la re- 
núncia a l'orgasme d'un col.lectiu de 
dones militants a favor del dictador. 
Per l'altra, els esforqos per aconse- 
guir una anomenada ccnovallengua)), 
que té com a caracteristica essencial 
que en les progressives edicions del 
diccionari normatiu hi ha cada vega- 
da menys paraules. 

E n  resum, la tecnologia de la llen- 
gua és el nostre instrument ideologic 
més potent. Ideologia vol dir aquí 
aquell conjunt d'assumpcions de les 
quals gairebé no som conscients, 
pero que, malgrat aixo, dirigeixen els 
nostres esforqos per donar forma i 
coherencia al món. La llengua és 



pura ideologia, ens diu no sols els 
noms de les coses sinó, el que és més 
important, quines coses poden tenir 
nom. Si ho voleu dit d'una altra ma- 
nera: el que és important d'una llen- 
gua no és la quantitat de gent que la 
parla, sinó el que amb aquesta llen- 
gua es diu. 

És clar que la majoria de nosal- 
tres, la major part del temps, no ens 
adonam com la llengua fa la seva 
feina. Vivim immersos en els límits 
de les nostres assumpcions lingüísti- 
ques i tenim poc sentit de la manera 
com veuen el món els que parlen una 
llengua molt diferent. Per exemple, 
la perspectiva científica és una 
tendkncia ideolbgica concreta carac- 
terística de les llengües occidentals 
que altres llengües no tenen. Aques- 
ta és una afirmació que féu un premi 
Nobel de medicina d'origen japonks, 
de la qual us en puc donar un contra- 
punt, gracies a la meva especialitat, 
coneguda amb el nom de lbgica di- 
fusa, un tipus de lbgica que permet 
acostar-se més a les subtileses del 
cervell hum&, per la qual cosa no hi 
acostuma a haver una transició 
abrupta entre el que és i no és, sinó 
que es tracta d'una transició més 
gradual. Es un fet que, tot i que és 
d'origen occidental, ha estat gracies 
al fort impuls que ha rebut des del 
Japó que aquesta teoria ha superat 
les prevencions inicials amb les quals 
va ser rebuda en els orígens. Són 
molts el que atribueixen aquest fet a 
la mentalitat diferent del japonks, 
que l'allunya del mktode cientific tal 
com el coneixem a Occident. 

I sabeu una cosa? Bona part d'a- 
quest mktode cientific reposa en l'o- 
bra d'un mallorquí universal que va 
escriure les seves obres en catali: 
Ramon Llull, el primer informitic 
que ha existit. La recerca de la veritat 
en la qual es va engrescar el va portar 
al disseny de mecanismes que por- 
tassin a aquesta veritat. Aquests me- 
canismes foren després emprats per 
Leibniz per fer les seves primeres 
calculadores i per Turing per fer el 
Colossus, la maquina que va servir 
per desxifrar els codis alemanys du- 
rant la Segona Guerra Mundial i en 

la qual es troba el veritable origen de 
la informitica tal com I'entenem 
avui. Molts d'altres varen beure en 
les fonts dels treballs de Ramon 
Llull, una bona part dels quals esta- 
ven dedicats a divulgar -en ca- 
tali- les seves idees, mal enteses 
pels seus contemporanis i algunes 
generacions posteriors. 

2. L'escriptura 

Caparició de la tecnologia de l'es- 
criptura fou una altra de les fites so- 
nades en la historia de la humanitat. 
La paraula escrita va possibilitar de 
preservar per a la posteritat el regis- 
tre del que s'havia dit o escoltat. No 
va importar gaire que la paraula es- 
crita tingui alguns inconvenients: és 
lenta en relació amb la rapidesa del 
llenguatge parlat i la seva audikncia 
és menor. De fet, la lectura és un acte 
individual (llevat que es converteixi 
en paraula parlada) i, en definitiva, 
és un mitja molt menys interactiu de 
comunicació que la parla. La forma 
del discurs s'adapta a aquestes carac- 
terístiques. Es va fer més reflexiu, 
deliberat i estructurat. 

La fiabilitat de la sistematització 
que l'escriptura va conferir al coneixe- 
ment i al pensament va canviar la 
forma de la cikncia, atks que va per- 
metre acumular el coneixement així 
com transferir-10 a la posterioritat. La 
importincia de la permankncia del 
missatge en el text escrit es posa de 
manifest en episodis de les tradicions 
religioses de nombrosos pobles. 

Fet i fet, l'escola apareix com una 
conseqükncia de l'alfabetització, tot i 
que l'acceptació de l'escriptura com a 
mitja per a l'avenq del coneixement 
no fou immediata. La difusió de res- 
criptura no va ser rapida ni genera- 
litzada i també va haver de sofrir 
atacs dels classics, com reflecteixen 
les idees que Plató posa en boca de 
Sbcrates al Fedó, i la seva crítica del 
ccmajestitic silenci,, del text, del qual 
diu que, a diferkncia del mestre, 
quan pregunta a un text no obté cap 
resposta. 

En un altre dels seus llibres, Plató 
descriu el dideg següent: Sbcrates 

explica a Fedre la histbria de Tha- 
mus, el rei d'una ciutat egípcia que 
tenia com a convidat el déu Theuth, 
inventor de moltes coses, entre les 
quals hi ha l'escriptura. El déu va 
mostrant els seus invents al rei i li 
diu que s'haurien de fer conkixer als 
egipcis. Aquest demana quins avan- 
tatges aportarien al seu poble; cada 
argument del déu és jutjat pel rei 
d'acord amb la seva visió particular. 

És extraordiniriament significatiu 
el que passa quan Theuth ofereix a 
Thamus l'escriptura com una troba- 
lla que ha de servir per millorar la sa- 
viesa i la membria del seu poble. Da- 
vant aquests arguments Thamus 
reacciona tot indicant al déu Theuth 
que és molt bo per inventar coses, 
perb que no hi toca ni de prop a 
l'hora d'avaluar el mal o el bé dels 
seus invents. Continua dient que allb 
que li és presentat com la recepta per 
millorar la membria produiri l'efecte 
oposat, ja que aquells que facin servir 
l'escriptura deixaran d'exercitar la 
mernoria, perquk es refiaran de sig- 
nes ex.terns en lloc de fer servir els 
recursos interns que tenen. I pel que 
fa a la saviesa, diu que els efectes en- 
cara serien pitjors, perquk posaria a 
l'abast dels seus alumnes molta d'in- 
formació sense la formació adequada 
i, per consegüent, els convertiria en 
una xacra per a la societat, ja que se- 
rien tinguts per savis tot i que serien 
uns ignorants. I aixo que Plató no 
havia conviscut -crec- amb els or- 
dinadors ni Internet! 

Perb el mateix Plató considera 
que el grec és una llengua noble en 
tant que té un codi escrit i, per con- 
següent, amb la histbria de Thamus i 
Theuth ens adverteix d'un dels pe- 
rills inherents a la tecnologia de l'es- 
criptura. La reflexió de Plató ha de 
ser vista -no queda altre remei- 
com un seriós advertiment: si feu 
servir aixb, heu de saber que hi 
guanyareu per aquí, perb també heu 
de saber que hi perdreu per alli deqi. 
Prometeu i el foc, la caka de Pando- 
ra i les imprudkncies d'Icar, la matei- 
xa torre de Babel són altres exemples 
de seriosos advertiments sobre els 
perills de la tecnologia, d'algunes de 



les seves manifestacions. Cal apren- 
dre a reflexionar sobre aquests pros i 
contres de cada tecnologia. Pero cal 
fer-ho sense por, amb respecte, sí, 
perb sense por, per poder-les fer ser- 
vir per millorar de debb la nostra 
qualitat de vida i, a la vegada, no es- 
devenir-ne esclaus servils. La tecno- 
logia i la cultura van indissoluble- 
ment unides. Sense cap casta de 
dubte, la tecnologia ha d'estar al ser- 
vei de la cultura, per6 igualment 
sense cap casta de dubte, la tecnolo- 
gia també és cultura. 

Arribats a aquest punt, no em puc 
estar d'esmentar un dels fetitxes de 
molts informitics: la pedra de Ro- 
setta, descoberta pels volts de l'any 
1800. Aquesta pedra és molt impor- 
tant perque conté un edicte del rei 
egipci Ptolemeu V (que va regnar 
vers l'any 186 a. de C.) escrit en tres 
escriptures diferents: jeroglífica, 
dembtica i grega. Aquesta pedra va 
permetre desxifrar l'escriptura jero- 
glífica, ja que es va poder comprovar 
que els altres dos textos deien el ma- 
teix. La criptografia, la codificació 
d'informació, és a la base de tot 
aquest aldarull informitic que estam 
vivint. Ramon Llull va proporcionar 
un sistema mecinic per trobar veri- 
tat, que fou emprat per codificar in- 
formació. La maquina de Turing 
-primer ordinador que ha existit- 
fa servir els sistemes d'engranatges 
del Beat. 

3. La impremta 

Perb no hi ha cap casta de dubte 
que la gran revolució que va consoli- 
dar i fer bona la de l'escriptura és l'a- 
parició a Europa de la impremta de 
tipus mbbils de Gutenberg. H i  ha un 
abans i un després de la introducció 
d'aquest invent. 

Estam tan adaptats a la impremta 
i a la societat que va configurar, que 
es fa difícil trobar alguna connotació 
negativa en els canvis que va propi- 
ciar. Per poc que us hi fixeu, veureu 
que aquests canvis atribu'its a la im- 
premta són atribui'ts també a la po- 
pularització d'Internet, ja . que 
aquests arguments: la informació en 

excés, la isolació i la no presenciali- 
tat, són moneda de curs corrent, es- 
pecialment entre els seus detractors. 

Encara més: la sobredosi d'infor- 
mació que genera la impremta crea 
la necessitat d'aprendre de llegir, 
cosa que no deixava de ser un luxe 
abans de la producció massiva de lli- 
bres. La necessitat d'alfabetització 
duu, al seu torn, a la necessitat de 
crear i estendre a més capes de la po- 
blació un sistema escolar que, rnuta- 
tis rnutandis, és el sistema del qual 
encara gaudim (o que encara 
patim?). 

Cescola ha esdevingut un altre 
dels protagonistes del canvi associat a 
la irrupció de les tecnologies in- 
formatiques. Una vegada i una altra 
hem sentit i repetit la reflexió que féu 
Seymour Papert, un dels gurus de la 
intel.ligencia artificial, a propbsit dels 
canvis operats en la societat i en el 
sistema escolar. Papert deia que, si fa 
cent anys s'hagués pogut fer hibernar 
un cirurgia i un mestre i ara hom els 
retornas a la vida, cadascun en el seu 
lloc de treball actual, resultaria que el 
cirurgia dificilment reconeixeria un 
quirhfan modern, mentre que el mes- 
tre identificaria gairebé tots els estris 
de l'aula de classe i, amb una mica de 
sort, adhuc podria continuar l'expli- 
cació ell mateix. 

Potser aquesta afirmació de Pa- 
pert també és una mica exagerada, 
pero el que no ho és, d'exagerat, és el 
missatge que es vol que transmeti: 
encara fem servir un sistema escolar 
que, més enlla dels continguts con- 
crets, esta condicionat i adaptat a la 
impremta i als requeriments de la 
societat industrial. Els alumnes que 
preparava aquest sistema estaven 
destinats, majoritariament, a fer 
feina en fabriques en cadenes de 
muntatge. Caula estava feta a imatge 
i semblanqa de la línia de fabricació, 
i el sistema funcionava, ates que pro- 
dula allb que calia, és a dir, alumnes 
que eren tranquils, obedients i no 
particularment imaginatius. Perb en 
una societat com la que van confor- 
mant les tecnologies de la informa- 
ció, aquest model educatiu deixa la 
majoria dels alumnes -tret d'alguns 

dels més brillants- mancats de la 
preparació escaient per resoldre pro- 
blemes i pensar amb independkncia, 
les dues qualitats imprescindibles per 
viure en aquesta societat. 

Perb, a més, és ben segur que el 
sistema perviu perque esta basat en 
unes tkcniques comunicatives que di- 
fícilment podran ser millorades per 
cap tecnologia, que no són altres que 
les habilitats comunicatives prbpies 
dels éssers humans. De fet, és difícil- 
ment imaginable que es pugui arribar 
mai a inventar o desenvolupar una 
tecnologia per contar histories -que 
d'aixb es tracta- més purament in- 
teractiva que la dels humans. Perb al 
costat d'aquesta pervivencia, mostra 
dels innegables valors de l'escola tra- 
dicional, no deixa de ser preocupant 
l'elevat percentatge d'allb que s'acos- 
tuma a anomenar ((fracis escolar,,. 
Tal vegada no hem acabat d'entendre 
que hem passat d'una societat en la 
qual l'escola proporcionava als alum- 
nes més del noranta per cent del total 
de la informació que aquests rebien, a 
una societat en la qual aquest percen- 
tatge s'ha vist redui't d'una forma es- 
pectacular. 

4. Ordinadors i lnternet 

La nostra kpoca esta caracteritza- 
da per la digitalització, la codificació 
en dos signes -zeros i uns- de 
qualsevol tipus d'informació escrita, 
sonora i visual, que ha permks que 
sigui emmagatzemada i transmesa 
amb una facilitat extraordinaria. 
Gracies a aquesta nova forma de co- 
dificar la informació no només 
tenim textos, imatges i sons digita- 
litzats que podem emmagatzemar i 
reproduir indefinidament de manera 
fidel, sinó que també els podem re- 
produir des del no-res, generar-10s a 
voluntat. Aquesta capacitat és la que 
molts xifren com la clau d'una nova 
transformació social, en tant que ha 
donat peu a una pova forma d'activi- 
tat economica. Es el que tot sovint 
ens diuen a tort i a dret: hem passat 
d'una economia basada en el tracta- 
ment d'itoms, de matkria, a una eco- 



nomia basada en el tractament dels 
bits, d'informació, de zeros i uns. 

El ciberespai és un espai comuni- 
catiu practicament il.limitat, que ha 
creat la conflutncia de les tecnologies 
informatica i de telecomunicacions, 
que presenta reptes d'abast inimagi- 
nable que indueixen a pensar als més 
agosarats que som als inicis d'una 
nova era en la qual els humans es 
fondran i confondran amb protesis 
de silici connectades en xarxa, és a 
dir, amb formes de vida no estricta- 
ment biolbgiques. Han aparegut, a 
més, nous tipus de materials, desco- 
neguts anteriorment: multimkdia, hi- 
permkdia, simulacions, documents 
dinamics producte de les consultes a 
bases de dades, etc. Els satkl-lits de 
comunicacions i les xarxes terrestres 
d'alta capacitat permeten enviar i 
rebre informació des de qualsevol lloc 
de la Terra. Aquest és el medi dels 
nins i joves d'avui, el món per al qual 
hem de formar-10s a les institucions 
educatives. Aquesta revolució, en quk 
es troba immersa la nostra generació, 
és per consegüent la dels mitjans 
electrbnics i la digitalització, un nou 
codi més abstracte i artificial (neces- 
sitam aparells per reproduir-10 i des- 
xifrar-10) de representació de la in- 
formació les conseqükncies del qual 
ja hem comenqat a experimentar. 

Amb la impremta també neix una 
nova forma d'activitat econbmica 
que avui se sent amenaqada -amb 
raó- per la tecnologia informatica. 
Aquesta forma no és altra que la ba- 
sada en el negoci de ficar en caixes i 
vendre arreu les idees que altres és- 
sers humans han tingut. Els llibres 
són el primer gran exemple d'aques- 
ta casta de contenidors, ja que no són 
els únics: discs, vídeos, CD-ROM ..., 
en serien altres exemples. Les noves 
tecnologies de la informació i de la 
comunicació amenacen en les seves 
arrels el procés industrial consistent 
a ficar les idees en capses -del tipus 
que siguin-, posar les capses en 
grans mitjans de transport i distri- 
buir-les arreu, a fi i efecte que 
aquests contenidors de ments, de la 
seva expressió més pregona que són 
les idees, acabin arrenglerats en pres- 

tatgeries perquk nosaltres els com- 
prem. Un procés industrial conegut i 
rendible, per6 del qual l'autor de les 
idees, per regla general, se'n duu ben 
poc guany o benefici. 

Perb, fins no fa gaire, si un hom 
volia escampar les seves idees arreu 
no quedava més remei que sotmetre's 
a aquest procés industrial de repro- 
ducció: calia encabir les idees en un 
llibre o en qualsevol altre tipus de 
contenidor. En canvi avui, de sobte, 
resulta que qualsevol de nosaltres pot 
posar les seves idees a l'abast de -1i- 
teralment- tot el món sense neces- 
sitat que ningú les fiqui en conteni- 
dors. La capacitat de reproducció, 
que abans depenia d'un procés in- 
dustrial i, per consegüent, d'una in- 
fraestructura determinada, aixi com 
d'unes inversions de capital, ara s'ha 
tornat il.limitada i, sobretot, ha dei- 
xat de dependre indispensablement 
de les inversions i la infraestructura 
necessaries per fabricar els correspo- 
nents contenidors: amb un ordina- 
dor, un mbdem i una línia telefonica 
n'hi ha mou. almenvs tebricament. 

1 ' 

És aixi que les idees estan en el 
camí de tornar al lloc que els perto- 
ca, és a dir, al centre de tota l'activi- 
tat humana, i aixb ho devem també a 
la tecnologia. No vull dir que el pro- 
cés industrial que va generar la im- 
premta estigui a punt de desaparki- 
xer, dic que, per primera vegada, s'ha 
d'enfrontar amb un competidor amb 
característiques diferencials molt 
significatives, car els mitjans d'es- 
campar idees que han anat aparei- 
xent en el decurs d'aquest segle -la 
radio, la televisió, discs.. .- seguei- 
xen el model de l'estructura disse- 
nyada per la impremta, és a dir, hi ha 
un procés industrial que és el que di- 
rigeix tot l'entramat i en el qual les 
idees tenen un paper secundari o, si 
ho voleu més fi, no tenen la rellevin- 
cia que es mereixen. 

5. Conclusions? 

El ciberespai ha esdevingut un im- 
mens espai virtual en el qual la prime- 
ra matkria són bits, que és la forma en 
quk la digitalització ha permks codifi- 

car tot al10 que podem escoltar, veure 
i pensar. És en aquest sentit que la 
tecnologia, aquesta particular forma 
de tecnologia, s'ha convertit en una 
autentica prbtesi per a la ment, per als 
seus productes, i li dóna un abast que 
transcendeix el temps i l'espai. 

Perb no hem de perdre de vista 
que per poder digitalitzar idees cal, 
per damunt de tot, que hi hagi idees. 
Per consegüent, la creativitat i la 
imagin.aci6, el fet d'exercitar-les, han 
de deixar de ser el privilegi d'uns 
quants i han de passar a formar part 
destacada dels valors que cal fomen- 
tar en tots els ordres de la vida i no 
només en l'ambit educatiu. 

No és gens agosarat, en definitiva, 
dir que el món de les idees, l'exercici 
de la imaginació i la creativitat, estan 
esdevenint més que mai l'eix central 
de l'activitat humana. Aquests, la 
imaginació i la creativitat, són els va- 
lors que cal protegir i promocionar si 
volem participar en el futur, si volem 
tenir-ne, de futur. Es tracta, per altra 
banda, d'un escenari en qut hi ha un 
lloc per a tothom que estigui dispo- 
sat a participar-hi, sigui quin sigui el 
seu camp d'especialització, tant si és 
de lletres, com de cikncies, de tecno- 
logia o qualsevol altre. 

En resum, estic convenqut que 
s'equivoquen de valent els que no 
veuen que els canvis tecnolbgics que 
ens ha tocat viure propicien una 
mena de nou Renaixement. En 
aquest marc, l'humanisme veu re- 
forqat el seu paper, en tant que és l'u- 
nic que és capaq, ara per ara, de con- 
trolar i guiar el bon ús de les 
enormes potencialitats que posa al 
nostre abast una tecnologia que cada 
dia és més faci1 de fer servir. Es d'a- 
questa manera que la tecnologia 
torna a convertir-se, una vegada 
més, en una de les més indispensa- 
bles aliades de la cultura. 

Per altra banda, igual que la im- 
premta va generar la necessitat de 
noves destreses -llegir i escriure- 
les noves tecnologies de la informa- 
ció i de la comunicació també ho 
fan. I aquestes no són -o no es re- 
dueixen a-simplement les prbpies 
per emprar els ordinadors, sinó que, 

Seeberger. Paris, 1900 F 





ben al contrari, es tracta d'habilitats 
ben creatives i que es podrien resu- 
mir en: saber buscar la informació, 
saber-ne avaluar el contingut, tenir 
capacitat per navegar en hipertext, és 
a dir, en un text no lineal com el del 
llibre, entre altres. I per tant, també 
ha canviat radicalment la naturalesa 
de la instrucció basica, de l'alfabetit- 
zació per llera digital. 

Pensa de forma global i actua de 
forma local. Aquest ha esdevingut el 
lema del nostre temps, caracteritzat 
perquk qualsevol de nosaltres pot fer 
arribar sense zaires dificultats a tot el 

vivkncia i expansió per a les cultures 
minoritiries, en les quals el procés 
industrial associat a les velles tecno- 
logies de la informació i de la comu- 
nicació no és rendible. Per conse- 
güent, la supervivgncia ara ja no 
depkn només del fet que es venguin 
més o menys llibres, sinó que d e p h ,  
essencialment, del fet que hi hagi 
idees importants expressades en 
aquesta llengua, generades des de la 
seva cultura prbpia, com ho varen ser 
les de Ramon Llull, que, tot just ara, 
comenqam a poder valorar en tota la 
seva extensió i importancia. + 
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