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1. INTRODUCCIÓ 

Un llibre és com un jardí que es porta a la butxaca. 

Proverbi àrab. 

1.1. PRESENTACIÓ 

Igual que el Poble és exaltat per la Democràcia sempre i quant continuï essent Poble (o 

sigui, que no intervingui en l’escena política i social), així es reconeix als consumidors 

la seva sobirania sempre i quan no intentin funcionar com a tals en l’escena social. El 

Poble, són els treballadors sempre que restin desproveïts d’organització. El Públic, 

l’Opinió Pública, són els consumidors sempre i quan es limitin a consumir i prou. 

Baudrillard, La societat de consum: els seus mites, les seves estructures. 

Consumir. Un verb senzill d’escriure: cap accent, cap consonant difícil de pronunciar... 

cap dificultat. Significant simple. Què passa, doncs, amb el significat? El DIEC em diu 

que consumir és fer desaparèixer un producte emprant-lo com a aliment. D’aquí 

s’esdevé que consum és l’acció de consumir i un consumidor és aquell que consumeix, 

especialment en el llenguatge econòmic. El DIEC és objectiu i entenedor. No obstant, a 

vegades, és de les explicacions senzilles i entenedores que s’ha de dubtar. Per què ho 

entenem tan bé? Per què és tan correcte? Perquè forma part del nostre model explicatiu 

de la realitat, d’aquelles coses que “són perquè sempre han estat”. Qui podria qüestionar 

que consumir no és fer desaparèixer un producte emprant-lo com a aliment? Algun 

voluntari...? 

Bé, el silenci també és característic de la nostra estimada societat “lliure”. Tan sols fa 

falta entrar a la classe de matemàtiques, català, castellà... d’un institut de qualsevol 

poble del país just en el moment en què la professora pregunta “Algun voluntari?” per 

entendre el concepte contrari a participació. Suposo que escoltar “Calla, escolta i seu!” 

durant més d’una dècada, cada dia, durant sis hores, dóna el seu gran fruit: SILENCI. 

Silenci davant les preguntes que ens fan i, el que és encara pitjor, que ens fem. 

Silenciada, així doncs, qualsevol acció voluntària, qualsevol iniciativa, qualsevol idea 

increïble o aventura necessària. Silenciat qualsevol rampell d’imaginació, creativitat o 

originalitat. Això sí, no et pots oblidar que, en acabar d’estudiar (si tens la gran sort 

d’acabar o, de fet, de començar), si vols ser una persona amb èxit laboral (entenent com 

a èxit una posició econòmica benestant i no una vida familiar rica i plena), has de ser 



Descontrolats  Treball de recerca 
 

6 
 

original!!! Alerta! Has d’exprimir el teu cervell al màxim per tal d’idear allò encara no 

ideat, d’aportar al món novetat (clau de l’èxit en la societat del consum). I no s’hi val 

tenir una idea brillant aquesta tarda i ja mai més. Aportar novetat constantment, les 24 

hores del dia, arreu del món. T’has de saber vendre! 

Tornem-hi doncs: Qui podria qüestionar que consumir no és fer desaparèixer un 

producte emprant-lo com a aliment? Algun voluntari? JO! 

Consumir és molt més que fer desaparèixer un producte emprant-lo com a aliment. Puc 

consumir objectes per tal de satisfer les meves necessitats (que, per cert, no les tinc gens 

clares), sí. Però també puc consumir conceptes que, sorprenentment, apareixen a la 

Declaració dels Drets Humans. Aquesta em diu que tinc dret a la llibertat, i puc 

consumir llibertat (“3/24, tota la informació quan vulguis i on vulguis”). Em diu que 

tinc dret a la igualtat, i puc consumir igualtat (“Són xulíssims aquests texans. Ara els 

porta tothom!”). Em diu que tinc dret a la intimitat i a la seguretat, i puc consumir 

intimitat (“Tan sols deu anys més i ja haurem acabat de pagar la hipoteca!”) i seguretat 

(“Securitas Direct: el servei d’alarmes més professional al seu abast”). Fins i tot em diu 

que tinc dret a la pròpia identitat. Si et diuen que t’has de saber vendre vol dir que algú 

m’ha de comprar, no? Identitat consumida, llibertat silenciada. Consumir no és el que 

diu el DIEC. Consumir és l’essència de la societat de consum i dels seus mites 

(abundància, llibertat, igualtat, narcisisme o realització del jo, oci i diversió, 

disponibilitat i immediatesa...). Consumir defineix la societat silenciada que accepta la 

més pobra de les definicions del diccionari perquè, senzillament, no hi té res a dir.  

De la necessitat de participar quan es demana un voluntari o (molt important!) quan no 

se’n demana cap, d’aixecar la mà quan es demana una resposta o (també 

importantíssim) de parlar sense aixecar abans la mà. De la necessitat de trencar l’ordre o 

bé d’ordenar el desordre, neix aquest Treball de recerca. Per entendre el control social, 

la repressió i la censura. Per arribar a tenir una idea incendiària dins el petit cervell que 

comença a desobeir el silenci imposat. Una idea pròpia o no tan pròpia, objectiva i 

subjectiva, ordenada i caòtica. Perquè és necessari identificar les contradiccions dins 

una societat de mites antagònics, perquè és necessari qüestionar allò que “és perquè 

sempre ha estat”.  
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Cal limitar l’escenari d’estudi. És per això que analitzaré el mite de la llibertat en la 

societat de consum, les diferents eines de control social que existeixen i la darrera arma 

de control, aquella que perpetua el sistema capitalista i el seu objectiu final: les xarxes, 

fenomen explosiu en la realitat actual. A què es deu el seu ÈXIT en majúscules i com 

s’hi reflecteix la societat de consum? Les xarxes: espai d’abundància, llibertat, igualtat, 

narcisisme, oci, aprovació, immediatesa... També espai d’engany, control, censura, 

discriminació, desigualtat... Consumim realment una llibertat que se’ns ven? En cas 

afirmatiu, la llibertat és lliure si es consumeix? En cas negatiu, això vol dir que, com ja 

crida Alerta Solidària, el malson d’Orwell s’ha fet realitat? 

Començo i acabo amb Baudrillard, entenent que aquest acabament és ja el següent 

començament. Perquè em nego a consumir coses finites. Em nego a “gastar” el meu 

temps i els meus pensaments. Ha arribat l’hora de pensar infinitament en infinites 

solucions davant infinites preguntes. No vull començar ni acabar: vull seguir. 

Què representa el consumidor en el món modern? Res. Què podria ser? Tot, o gairebé 

tot.  

Baudrillard, La societat de consum: els seus mites, les seves estructures. 
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1.2. DESMITIFICANT EL GRAN MITE 

¡Cómo me gustaría ser una moneda de libra esterlina! Ella tiene libertad para viajar a 

un lugar seguro, mientras que nosotros solo somos libres para verla partir. Este es el 

gran logro de la raza humana. Lo llaman “globalización”. A una chica como yo, los de 

inmigración la detienen en el aeropuerto, mientras que una moneda puede saltarse las 

barreras, esquivar los placajes de esos hombretones con gorra y uniforme y montarse 

en un taxi. “¿A dónde la llevo, señorita?” A la civilización occidental, buen hombre, ¡a 

toda pastilla! 

Chris Cleave, Con el corazón en la mano. 

L’any passat, al tercer trimestre, vam fer un examen de filosofia en el qual se’ns 

preguntava si les persones érem lliures, si existien responsables i culpables, exempcions 

i condemnes justes. La definició que havíem de fer aparèixer i a partir de la qual 

donàvem la nostra opinió era la següent: una persona és lliure sempre que tingui la 

possibilitat de decidir per si mateixa sobre la seva conducta. Llavors, calia fer la reflexió 

que una persona podia estar determinada o condicionada. Parlàvem de persona 

determinada quan aquesta no tenia llibertat de decisió, i de persona condicionada quan 

l’agent podia estar influït pel temperament amb què naixia, el medi social... però que res 

d’això el privava de decidir allò que ell considerava adient. D’aquí, n’extrèiem que, 

legalment, a les persones determinades se’ls aplicaria eximents i a les condicionades, 

atenuants. Quan una persona realitzava una acció en total llibertat, dèiem que aquesta 

era plenament responsable de les conseqüències. L’examen va ser entretingut perquè 

ens costava detectar les fronteres. Quan una persona està determinada? Quan actua amb 

total llibertat? I, molt important, qui estableix les llibertats individuals de la població? 

Prèviament i posteriorment a l’examen vam estar unes setmanes dient-nos “ets lliure?” 

cada vegada que ens trobàvem amics pels passadissos de l’institut. I, curiosament, ho 

preguntàvem mentre parlàvem pel mòbil amb una altra amiga sobre un altre tema. I, 

curiosament, discutíem el gran dilema de la llibertat per “grups” de Whatsapp, alhora 

que discutíem unes 20 coses més pel mateix canal. “Ahir, parlaves de llibertat mentre 

arreglaves el Wi-Fi amb ansietat”
1
. Potser desmitifiquem els mites, potser convertim la 

LLIBERTAT en majúscules en la llibertat en minúscules que ens ajudarà a aprovar un 

examen i potser encara no hem entès que cap de nosaltres és lliure.  

                                                           
1
 “Generació tofu”, The Mamzelles. 

2
 Gran Enciclopèdia Catalana (1973), s.v. control. 
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Potser donem per entesos conceptes com “llibertat individual”. Quantes vegades hem 

sentit aquesta expressió? Cada vegada que encenem el televisor, potser? “Es lluita per 

augmentar les llibertats individuals de tots els ciutadans d’un país”. Què significa una 

llibertat individual? Té algun sentit aquesta composició antagònica? “L’ésser humà 

conviu en societat i sempre estarà condicionat pel seu entorn” vaig afirmar en aquell 

examen. Si és així, la creació de llibertats individuals pròpiament dites és l’aniquilació 

de la humanitat.  

O la llibertat és col·lectiva o no serà. I és que allò que “controla” la llibertat és el 

substantiu del verb que acabo d’utilitzar. El control social sí que té un nom que engloba 

la societat sencera. És senzilla de respondre, la pregunta “ets lliure?” que em feien pels 

passadissos? A tots ens agradaria dir que sí. De fet, a tots ens agrada assentir amb el cap 

dient “oi tant que sóc lliure!” mentre quatre càmeres de vigilància repartides pel carrer 

ens observen, el diari que tenim a la mà esquerra ens deforma la realitat, el mòbil que 

ens vibra a la butxaca deixa anar contínues senyals GPS, i algun enemic que t’has 

guanyat al llarg del dia t’està dient “puta” a través de Facebook enlloc de venir i 

escopir-ho a la cara.  

La societat titlla de rareses del sistema aquelles persones que senten aversió al mòbil, 

aquells que tenen por que els amics dels seus amics de Facebook puguin enviar una 

sol·licitud d’amistat que els impliqui. No obstant, Winston Smith, protagonista de 1984, 

també tenia por de l’Estat totalitari que ell sospitava que governava i no s’equivocava. 

És un llibre, sí. Però també és veritat que he escoltat que moltes vegades la realitat 

supera la ficció. Puc assegurar que la superarà. 

El meu objectiu, doncs, és analitzar els diferents mecanismes de control social que 

existeixen i centrar-me, sobretot, en les xarxes, de les quals sospito que són el millor 

mecanisme de control social inventat. Aniré del control més clar al més difícil de veure: 

tots tenim assumidíssim que els cossos policials controlen, però potser dubtem que el 

nostre mòbil ens espiï o que l’estandardització dels gustos a les xarxes socials sigui una 

nova eina de control. Amb aquests dos exemples de control dins les xarxes sembla que 

ja poso dos tipus de control totalment diferents sobre la taula: el control policial i de 

seguiment dins del gran núvol gràcies a l’elaboració de bases de dades, però també 

l’explotació comercial de les preferències de totes aquelles persones que en formen part 

(“Dóna’m un m’agrada i et segueixo”).  
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S’ha d’anomenar consumidora la persona que entra a Internet o es fa un perfil de 

Facebook? També, però, vull buscar totes les cares de la moneda (i sí, n’hi ha més de 

dues tenint en compte que no és de la moneda del capital de què parlo). Vull saber 

quines respostes i solucions han elaborat les persones contra un sistema repressiu i 

controlador. I vull explicar molts casos reals perquè no es tracti d’una simple 

conspiració contra les màquines, sinó d’una recerca per adaptar-nos a aquestes.  

Com he anat desenvolupant aquest Treball de recerca? Doncs bé, com cada vegada que 

vull aprendre alguna cosa, vaig començar llegint. Al principi, vaig llegir llibres sobre la 

societat de consum i, a mesura que avançava en els seus diversos aspectes amb les 

diferents lectures, vaig acabar endinsant-me en la informació referent al control. Volia 

contemplar-lo com un dels aspectes a tractar dins un treball que parlés dels diferents 

mites de la societat de consum, però ràpidament vaig veure que era massa interessant 

per reduir-se a un apartat. Així doncs, vaig centrar la meva total atenció en els 

mecanismes de control a les xarxes i, llegint, buscant i escrivint, aquest projecte va anar 

creixent. M’han preguntat diverses vegades si no em va fer ràbia veure que tots els 

llibres que havia llegit sobre altres aspectes de la societat de consum que no he tractat al 

meu treball no m’havien servit de res. La meva resposta sempre ha estat rotunda. No 

hagués fet el que he fet sense llegir-me el gran Baudrillard o entendre l’ètica del consum 

que planteja Adela Cortina. Llegir sempre serveix d’alguna cosa i el procés que he 

seguit m’ha enriquit molt a l’hora de centrar-me en el tema principal d’aquest treball i a 

l’hora d’entendre una mica més tot allò que em rodeja. 

No vull avançar gaire contingut. Espero que la lectura sigui tan bonica com bonic ha 

estat escriure aquest treball. 
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2. LA SOCIETAT DEL CONTROL 

Posem per cas que en aquell mateix país pocs tenen molt i masses (sic) massa poc; que 

hi ha 2’7 milions de pobres, 1’3 milions d’aturats i 80 desnonaments diaris en plena 

crisi social i econòmica. I que, per mantenir-lo, calen dosis de silenci i tones de control 

social salpebrades amb noves tecnologies. 

David Fernàndez, “Repressió 2.0; resistència a tres unces.” 

El control social consisteix en la regulació de la conducta dels membres d’un grup 

social mitjançant l’establiment de valors ideològics i d’unes normes de comportament. 

Actua com a mecanisme de compensació de les tendències oposades al sistema vigent, i 

en aquest sentit s’oposa al canvi social (modificació d’estructures)
2
. Faria falta entendre 

quan és necessari el control, quan un canvi social és prou amenaçador per aplicar 

mesures repressives i si la nostra gran i “lliure” societat capitalista també s’anomena 

societat liberal perquè no rep cap tipus de control, perquè realment “ens deixen fer” 

sense límits.  

El motor del sistema capitalista clàssic és la recerca del màxim benefici. Per tal 

d’aconseguir-lo, cal utilitzar mitjans de producció d’un cost elevat que no tota la 

societat es pot permetre. I aquí arriba la gran divisió que classifica els actors del nostre 

sistema en capitalistes (posseïdors dels mitjans de producció) i proletariat (no 

posseïdors dels mitjans de producció). Uns requereixen dels altres per viure, ja que els 

capitalistes necessiten mà d’obra pel procés productiu, i el proletariat necessita vendre 

els seus serveis com a mà d’obra per aconseguir el sou que els permetrà viure. Semblen 

conceptes senzills, però que cal tenir molt clars per tal d’entendre allò que ja donem per 

entès. Sòcrates ja ens deia que només en la definició podem copsar realment l’essència, 

allò que defineix el tema que estem tractant. Potser per entendre què és (o què ens han 

fet creure que és) la llibertat cal partir de la relació entre capitalisme i control, entre 

canvi social i control social. Seguint amb el concepte de capitalisme, un cop entesa la 

divisió de la societat en capitalistes i proletariat, caldria veure quin és el paper de l’Estat 

en aquesta societat dividida pel poder adquisitiu de cada persona. El paper de l’Estat en 

el capitalisme és sempre un paper econòmic subsidiari que ha anat evolucionant amb el 

pas del temps.  

                                                           
2
 Gran Enciclopèdia Catalana (1973), s.v. control. 
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Adam Smith a The Wealth of Nations (1776) diu que cap interferència no pot millorar el 

sistema i ja preveu que l’abundància cada vegada més gran suposarà la caiguda dels 

beneficis i, per tant, l’entrada a un estat estacionari, un estat cíclic. No obstant, Marx va 

revolucionar la visió clàssica del capitalisme d’Smith, afirmant que la fi del capitalisme 

suposaria el començament del socialisme (seguint la teoria que els canvis socials porten 

cap a sistemes totalment antagònics respecte els anteriors).  

Per evitar aquest desenllaç, els keynesians formulen la següent solució: una política 

estatal activa. Propietat privada sí, però també empreses públiques. Empreses públiques 

que es convertiran en la institució pública principal del sistema, la Seguretat Social. Poc 

a poc, s’aniran assegurant les necessitats bàsiques (educació, sanitat...) a través de tot un 

sistema pressupostari. Apareix la Societat del Benestar, nom digne d’anàlisi per cert. El 

verb estar el solem utilitzar per estats d’ànim, preocupacions del moment, preguntes 

ràpides de ràpida resposta (Com estàs? Estàs bé? El teu estat al Facebook em diu que 

avui tens un dia trist, és veritat?).  

Una societat que “està” no pot aprofundir gaire en la persona, perquè parla d’aquest 

instant precís i, sense reflexió prèvia, ens quedem en la zona més superficial de la 

persona. Perquè clar, qui s’hagués atrevit a utilitzar el nom de Societat del “Benser”? 

“Ser”, verb que requereix molta més reflexió, que s’utilitza en preguntes de difícil 

resposta (Qui ets? Ets feliç? Ets qui vols?). El llenguatge parla. Potser el Benestar volia 

que ens oblidéssim de contestar preguntes de major transcendència? Potser la paraula 

mateixa ja ens estava alertant en néixer que la societat nova ens acontentaria la nostra 

zona més superficial? Benestar: la paraula que va allargar la vida al capitalisme.  

Augmenta la complexitat del capitalisme amb l’anomenada Societat del Benestar, però 

també amb tot el sistema financer que es necessita perquè els capitalistes puguin desar i 

fer créixer el seu capital (accions, obligacions, participacions...) i el proletariat tingui 

accés a l’activitat econòmica, mitjançant crèdits, bons de l’Estat... Es crea tot un 

llenguatge financer de difícil comprensió (immobilitzat tangible, existències, corrent 

passiu...) i de difícil anàlisi i classificació. Sembla que el coneixement del mateix 

funcionament del sistema ja no està a l’abast de tothom. I amb l’augment de la 

complexitat del capitalisme, augmenta la complexitat de la societat, els canals i el seu 

llenguatge simbòlic.  
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Una societat complexa ho engloba tot: engloba els fills del sistema capitalista, que 

adoren el seu pare; engloba els fills que odien el seu pare; i engloba els fills que no 

entenen el seu pare i no apliquen el que aquest els ha ensenyat. En altres paraules menys 

metafòriques, engloba assassins, racistes, antisistema, ecologistes, anticapitalistes... 

tantes etiquetes com persones. Cal tenir clar, per això, seguint amb la metàfora, que tots 

són fills del capitalisme. Alguns tenen com a mare una dictadura o una guerra, però tots 

són fills del capitalisme. I han desenvolupat respostes a aquest, positives o negatives.  

L’enorme diversitat de la societat necessita un control. Perquè hi ha uns límits que 

sembla que no són traspassables. No només cal intervenir ràpidament on sorgeix un fre, 

sinó que inclús cal intentar-lo prevenir. És així que apareix el que es coneix com a 

control preventiu
3
. Tècniques de vigilància que permetin conèixer “els punts dèbils” del 

poble, tècniques de manipulació de la informació que permetin transformar la opinió de 

la persona respecte d’un fet, tecnologies a l’abast de tothom que acabin amb la 

privacitat, la intimitat i, per tant, els secrets. Totes les cartes sobre la taula i cap per 

amunt, tot observat per tal de ser previst. “El Gran Germà et vigila” ja ens deia George 

Orwell a 1984, seguit de l’eslògan “La guerra és pau. La llibertat és esclavatge. La 

ignorància és força”. El sistema s’adapta als canvis del món. Existeixen diferents tipus 

de control: control policial, control mediàtic i control de seguiment i vigilància. Però 

cap més fort que el que corona actualment la societat del control. Un control que tots 

hem fet possible, perquè tots hi hem entrat, un control que permet l’objectiu final del 

propi control del qual parlaré més endavant: el control a les xarxes.  

2.1. EL CONTROL POLICIAL 

La repressió física, a base de cops, detencions, empresonaments no és més que la part 

més evident, la punta de l’iceberg de tot el sistema repressiu. 

Alerta Solidària, El Malson d’Orwell. 

El control més directe, el que veiem a simple vista és el policial. L’Estat ha creat, dins el 

seu sistema públic de funcionariat, tot un departament encarregat d’assegurar un 

comportament correcte per part de la població. Discutir sobre quines són les funcions 

que caldria atribuir al servei policial ja formaria part d’un altre Treball de recerca.  

                                                           
3
 GIL DE SAN VICENTE (2007), p. 17. 
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En línies generals, el control policial intervé de forma activa per neutralitzar aquelles 

persones que la societat denomina “violentes”, “terroristes”, “delinqüents”. Així doncs, 

parlem d’un enemic intern del sistema, una alteració en l’ordre establert. Baudrillard 

associa la violència amb l’abundància. Defensa que l’abundància no forma part de la 

naturalesa humana, ja que, si així fos, tots els individus amb un poder adquisitiu elevat 

serien feliços. Diu que, en canvi, existeix un rebuig de la societat de consum, que 

adquireix la forma violenta i erostràtica (destrucció cega de béns materials i culturals) o 

no violenta i dimitent (rebuig del compromís productiu i consumidor). Si existeix una 

violència salvatge, sense objecte, informal, és perquè les imposicions contra les que es 

revela també són inconscients, no formulades
4
.  

Caldria plantejar-se si expressions com “si els detenen, alguna cosa hauran fet” són 

sempre certes o difoses per l’Estat en el moment en què trobem casos que, ben mirats, 

surten de la normalitat, de l’estricta normativa de les detencions i els judicis, com ara el 

cas de Patricia Heras, la jove madrilenya que decideix suïcidar-se amb tan sols 32 anys, 

incapaç de suportar la condemna de tres anys de presó que un grup de policies i un 

judici ràpid i totalment imprecís decidiren carregar-li. Algú s’escandalitza en saber que 

l’any 2011, al nostre estimat país lliure, els abusos del sistema policial i judicial van 

conduir a la desesperació una persona innocent? Per conèixer amb detall la història, 

vegeu el Cas 1, a l’Apèndix. 

2.2. EL CONTROL MEDIÀTIC 

Dia a dia, i gairebé minut a minut, s’actualitzava el passat. D’aquesta manera, totes les 

prediccions fetes pel Partit podien ser presentades com a encertades amb proves 

documentals.  

George Orwell, 1984. 

La indústria mediàtica ens informa de l’actualitat internacional. Totes o gairebé totes les 

cases modernes tenen, com a mínim, un televisor. Tots o gairebé tots els cotxes tenen 

una ràdio que emet l’actualitat les 24 hores del dia. Tots o gairebé tots els barris tenen 

una papereria que ven diaris. I tots o gairebé tots disposem d’un mòbil amb un sistema 

Android que ens permet saber què passa al món cada minut.  

                                                           
4
 BAUDRILLARD (1974), p. 224. 
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No obstant, apareix l’olor de la sospita quan ens adonem de la magnitud de canals 

televisius, emissores radiofòniques, la quantitat de diferents diaris que podem comprar o 

la inesgotable llista de webs informatius que ens ofereix el mòbil. No hi ha una veritat, 

no hi ha una actualitat. Se’ns ofereixen múltiples versions de la realitat i nosaltres hem 

de decidir amb quina ens quedem. Existeix, doncs, la informació? O es tracta d’un 

procés total i perfecte de desinformació? Cada dia arriben a les redaccions dels grans 

mitjans unes 4000 noticies
5
. Qui decideix quines són importants i quines no? Existeixen 

noticies no importants? Tantíssima informació requereix d’un sistema de filtres, que 

segons el lingüista Noam Chomsky i l’economista Edward S. Herman, en el seu llibre 

Los guardianes de la libertad, són “los vericuetos a través de los cuales el dinero y el 

poder tamizarán las noticias hasta dejarlas listas para su publicación, marginarán las 

discrepancias y permitirán que el gobierno y los intereses privados dominantes difundan 

un mensaje adecuado para el público”
6
. La pregunta, llavors, és què és adequat per al 

públic? Què convé i què no? Si, com he dit, existeixen infinits canals per on circula 

informació, n’hi ha que no es deixa circular, n’hi ha que no pot sortir a la llum? Sembla 

ser que les urpes del control també arriben als mitjans de comunicació i trobem 

nombrosos, de fet, incomptables casos que ho reafirmen, com ara l’ineficaç silenci de 

TV3 durant el judici de Patricia Heras i  el de després de la seva mort. La jove ha 

necessitat un reportatge com és Ciutat Morta per aconseguir escampar la seva història, 

potser una mica tard (vegeu el Cas 1). També és un clar exemple de censura la història 

del Cafèambllet, la revista que va passar d’escriure notícies locals de Blanes a gravar un 

vídeo explicant com de podrit està l’actual sistema sanitari català. La Marta i l’Albano, 

escriptors de la revista, no s’haguessin imaginat mai que el vídeo esdevindria viral, però 

molt menys que acabarien a judici per culpa d’aquest. Vegeu aquesta història de censura 

llegint el Cas 3, a l’Apèndix. 

El cantant de rap Pablo Hasél, a una conferència d’Hipnotik titulada “Por la libertad de 

expresión” ja ens alerta que la infinitat de canals no és més que el laberint del propi 

sistema, que aquesta aparent diversitat no recull l’alternativa. Són diferents maneres 

d’explicar una mateixa i única realitat. Ho exemplifica dient que no trobarem mai un 

canal comunista dins el nostre estimat sistema TDT.  

                                                           
5
 SERRANO (2009), p. 32. 

6
 CHOMSKY i HERNAN (1990), citats a SERRANO (2009), p. 32. 
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Seguint amb la metàfora del laberint, la indústria mediàtica té dues eines per tal que mai 

es desfaci l’entramat. La primera és l’enorme diversitat de canals, emissores, diaris... 

que impossibiliten la recerca de la veritat de la realitat. Potser pot servir una mica de 

guia saber qui té el control dels diferents mitjans, qui hi ha al darrere de cada versió de 

l’actualitat. Saber que, per exemple, el diari El Periódico i la revista Cuore (revista rosa, 

masclista, superficial... digna d’un altre Treball de recerca) tenen el mateix pare 

econòmic, Grupo Zeta. Descobrir que La Vanguardia, Mundo Deprotivo, Play Boy, 

8TV, RAC1, RAC105... tenen també un mateix origen, Grupo Godó
7
.  

La segona eina que perpetua el laberint mediàtic és el metrallament d’informació. 24 

hores de notícies, 1440 minuts de trets de diferents versions de la realitat, 86400 segons 

de desinformació. La immediatesa de l’actualitat està aconseguint banalitzar-la. 

Asseguts al sofà de casa, assistim a milers d’assassinats, violacions, bombardeigs, 

guerres... i som capaços d’acabar-nos la sopa calentona que ens ha fet la mama, avui 

que fa fred, avui que desnonen dues famílies més. Violència gratuïta impregna les 

pantalles mitjançant una successió d’anuncis i notícies: 100 morts a Gaza, compra 

farinetes Nestlé, aprovada la llei espanyola contra l’avortament, que còmodes són els 

nous Tampax Pearl... Resultat: potser de tota la successió infinita recordaràs una notícia 

(vertadera o falsa, no ho sabràs mai) i un suavitzant que farà del teu niu de garses una 

frondosa i suau cabellera.  

La manipulació de la informació pot dur-se a terme mitjançant el silenci per part dels 

mitjans institucionals, el silenci imposat als mitjans alternatius, les paraules estudiades 

dels mitjans institucionals, les paraules vetades als mitjans alternatius, les imatges 

planificades dels mitjans institucionals o les imatges vetades als mitjans alternatius. 

Quant al silenci, està exemplificat amb el Cas 1 de la història de Patricia Heras. I la 

imposició de silenci s’entén molt clarament amb el Cas 3 del Cafèambllet, tots dos 

casos a l’Apèndix. Passem, doncs, al no silenci, al soroll, a les paraules. El llenguatge és 

l’eina de manipulació principal. El com s’explica una notícia influeix molt en el 

receptor. Serà a partir de l’anàlisi (no gaire exhaustiu) del missatge que el receptor 

decidirà si l’accepta com a vertader o no.  

                                                           
7
 ALERTA SOLIDÀRIA (2014), p. 26. 
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En els últims anys, el llenguatge de la diferència de classes econòmiques ha donat pas al 

llenguatge identitari (raça, ètnia, gènere...)
8
. La indústria mediàtica no parla de rics i 

pobres, afavorits i desafavorits, sinó d’homes i dones, adults i nens, africans, russos, 

coreans, catòlics, islamistes... El món es divideix. Torna a aparèixer l’enorme diversitat 

dels canals, però aplicada a les persones. Si tot es magnifica és difícil trobar l’origen del 

problema, oi? Al programa El intermedio del Gran Wyoming, a La Sexta, fan un intent 

de recuperar el llenguatge de classes mitjançant una mena d’experiment sociològic. 

Pregunten sobre fets d’actualitat a persones de barris baixos de Madrid i a persones 

adinerades de barris benestants. Sorpresa! Les respostes sempre són totalment oposades. 

El receptor té l’oportunitat de veure alhora dues versions de la realitat.  

Per acabar amb el control mediàtic, cal parlar de l’altra eina de manipulació que ha 

agafat tanta força amb l’expansió de l’expressió “una imatge val més que mil paraules”. 

Segur? 

 

Kong Yong, fotagrafia de Kevin Carter guanyadora del Pulitzer 1994 

D’acord, sí! O almenys en alguns casos. El poder de les imatges s’accentua en el 

moment en què es converteix en el primer element buscat pel receptor. Una notícia pot 

ser llegida o no en funció de la imatge que l’acompanya, a més del títol i l’entradeta. Per 

tant, la frontera entre llenguatge i imatge està poc definida i el control també s’ha 

d’expandir fins a les imatges.  

                                                           
8
 SERRANO (2009), p. 61. 
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Per tal d’exemplificar la manipulació de la informació, es pot utilitzar l’enorme contrast 

entre les portades de La Razón i El País, totes dues fent referència al moviment dels 

Indignats. Les imatges parlen. Sembla que La Razón no volia que el món s’adonés del 

grandiós volum del moviment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. SEGUIMENT I VIGILÀNCIA 

Comencem l’assemblea. Heu apagat els vostres mòbils? 

19 d’octubre del 2014 a les 17:30h, Assemblea setmanal d’Arran 

Es devia imaginar Alexander Graham Bell l’any 1876 que l’aparell que estava patentant 

sota el nom de telèfon es convertiria en un objecte d’ús diari que s’introduiria a les 

butxaques de totes les persones amb accés al consum desenfrenat del segle XXI? Devia 

pensar que, modificant aquell corrent elèctric continu per tal d’imitar les vibracions que 

produeix la veu humana, no tan sols comunicaria milions i milions de persones de llocs 

diferents de món, sinó que, a més, delimitaria la frontera entre aquells integrats i 

connectats a la societat i “els altres”? Telèfon (1876), telèfon sense fils (1891), telèfon 

mòbil (1950), telefonia mòbil d’alta velocitat o ADSL (1986). Tan sols 100 anys són 

necessaris per evolucionar completament un canal, un codi i, conseqüentment, uns 

emissors i receptors. Actualment, els contractes de telefonia mòbil a Espanya superen el 

nombre d’habitants. Els mòbils assoleixen la funció de televisió, diari, ràdio (control 

mediàtic) i de vigilància (control policial). Una combinació ideal i efectiva (són el mitjà 

de comunicació capitalista per excel·lència).  

Portada de El País en referència al 15M Portada de La Razón en referència al 15M 
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Vaig néixer el 1997, l’any 2000, la meva mare va tenir el seu primer mòbil, un mòbil 

que ara anomenaríem prehistòric. El 2004, els meus cosins rics van aparèixer amb un 

aparell que anomenaven Iphone a un sopar familiar. L’havien comprat als Estats Units i 

deien que era el futur. Me’l van deixar provar i no em podia creure que fos tàctil. El 

2007, els Iphones van arribar a tot Europa i, actualment, aproximadament la meitat de la 

meva classe de 30 persones té un Iphone. La immediatesa de la seva expansió és 

proporcional a la immediatesa que ofereixen per a tota la població. No cal tenir un 

Iphone per comunicar-te: la resta de la classe que no té diners per tenir-ne un, es compra 

un Smartphone. No tenir cap d’aquests aparells és símbol d’incomunicació, marginalitat 

i raresa. Per tant, qui tingui el control de la xarxa tindrà el control del món? La por a la 

vigilància i a les noves tecnologies com a processadores de dades es basa en simples 

llegendes urbanes o caldria cremar el mòbil, com ens proposa el projecte Quema tu 

móvil? 

Actualment, la majoria de les comunicacions entre els ciutadans es duen a terme via 

satèl·lit i, així com podem trobar lleis que regulen la conducta adequada que cal tenir en 

les diferents interrelacions personals, no hi ha cap legislació que contempli i reguli 

l’espai via satèl·lit, les activitats dels aparells fora de l’atmosfera. I no parlo 

d’extraterrestres, parlo de forats negres. Forats negres de les nostres dades. On van? Qui 

les té? Qui les regula? El poder de les nostres dades el té el responsable de la 

instal·lació, per això no hi intervé cap jutge ni cap llei. Per primera vegada, un policia 

pot utilitzar la tecnologia sense cap tipus de permís
9
. Les nostres dades estan en venda.  

El fenomen més representatiu de la pèrdua de privacitat en la telefonia mòbil és 

Whatsapp. Un fenomen tan explosiu que requereix d’un apartat sencer per ser explicat, 

més endavant, a la pàgina 25. 

El mòbil, amb el perill del qual acabaré aquest apartat de vigilància i seguiment, no és 

l’únic aparell tecnològic en mans dels forats negres de l’atmosfera. Recollida d’imatges 

gravades per part de la pròpia policia o per tot tipus de càmeres de seguretat en carrers, 

comerços o locals públics, aprovisionament de mostres d’ADN, càmeres de control 

biomètric, lectors d’iris, rastreig amb dispositius GPS o pel sistema SITEL per 

posicionar titulars de telèfons mòbils, controls de trucades telefòniques, control de les 

                                                           
9
 MORDOS (1999). 
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comunicacions per Internet, emmagatzematge dels missatges electrònics, seguiment i 

registre de relacions i contactes íntims, perfils sobre gustos, afinitats i oci
10

. 

Per tal que no es converteixi en una enumeració amb intenció demagògica d’esporuguir, 

passem a definir.  

2.3.1. DISPOSITIUS BIOMÈTRICS 

La sensació de perill i risc és ja omnipresent, tot, a la llarga, pot considerar-se 

amenaçador i necessitar vigilància. 

Gilles Lipovetsky, La felicidad paradójica. 

Els dispositius biomètrics
11

 s’utilitzen per identificar persones a través de diferents parts 

del cos, ja siguin trets molt precisos com ara les petjades dactilars, el palmell de la mà, 

l’estructura de la cara, la retina o l’ADN, o trets menys precisos com els patrons de veu, 

la firma o els moviments bruscs o marcats. Són sistemes automàtics encarregats de 

capturar imatges, extreure’n dades amb altres continguts de referències prèvies, decidir 

fins a quin punt s’hi ajusten i indicar si es produeix o no la identificació. Alguns 

exemples de dispositius biomètrics són el sistema SIGMA-AFIS, el sistema automàtic 

d’identificació de veu (SAIVOX) i el software Face Explorer v3.1.  

El sistema SIGMA-AFIS
12

 analitza les imatges capturades en vídeo i converteix en 

dades alfanumèriques els tres plans facials, l’alçada, la complexió, les característiques 

especials. Llavors, el sistema compara les coincidències amb les fitxes descriptives de la 

base de dades i proporciona la identitat de la persona i les seves dades més importants. 

Emmagatzema tota aquesta informació a temps real i està demostrat que, almenys 

l’Ertzaintza (Policia integral del País Basc) ja utilitza aquesta tecnologia.  

El sistema SAIVOX
13

 és un projecte encarregat per la Guàrdia Civil a l’Escola 

Politècnica de la Universitat Autònoma de Madrid l’any 2003. Es va començar a portar 

a la pràctica l’any 2004 amb la implantació de sistemes que capten la veu per tota 

Espanya en Unitats de la Guàrdia Civil.  

                                                           
10

 ALERTA SOLIDÀRIA (2014), p. 37. 
11

 Ibidem, p. 37. 
12

 ARZUAGA (2010), p. 168. 
13

 ALERTA SOLIDÀRIA (2014), p. 39. 
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Les veus captades per diferents canals (micròfons, telèfons...) s’ordenen en una base de 

dades central, a la qual tenen accés totes les Unitats de la Guàrdia Civil. En aquesta base 

de dades, les veus s’ordenen per ítems com sexe, nacionalitat, canal de gravació, idioma 

i, fins i tot, dialecte.  

El software Face Explorer v3.1
14

 és capaç de realitzar el reconeixement de totes 

aquelles persones que assisteixin a un esdeveniment amb una resolució fotogràfica de 

molta precisió, per comparar-lo en pocs segons amb les dades emmagatzemades en una 

potent base de dades. El programa permet comparar 80 trets característics del rostre 

humà i quan 20 d’aquests trets coincideixen entre un dels rostres fitxats a 

l’esdeveniment i un dels que conten a la base de dades, s’estableix la identificació. Pot 

identificar malgrat canvis de pentinat, barba, ulleres... 

No cal dir que, per tal de ser identificat per algun d’aquests sistemes, has d’haver estat 

introduït abans a les esmentades bases de dades que retenen la teva informació, que es 

manté a l’ombra en espera fins el dia en què tornes a aparèixer per alguna zona que 

“calia tenir controlada”. I, per tal que t’introdueixin en aquestes bases de dades, cal que 

qualsevol policia te les hagi demanat. Qui és sospitós? Qui es considera enemic del 

sistema? Això ja no és cosa teva, sinó d’aquell qui te les demana. Potser tan sols 

portaves un pentinat “antisistema” com Patricia Heras, vegeu el Cas 1, potser has anat a 

massa manifestacions seguides i milites, a més, a un partit polític “minoritari”, potser 

tan sols has anat a denunciar que t’han robat la moto i al policia que t’ha atès se li ha 

passat pel cap introduir-te.  

Ningú no pot saber si ja forma part de les bases de dades del sistema, si la seva veu o 

rostre apareixeran en alguna pantalleta d’alguna unitat policial un dia d’aquests. Els 

sistemes de videovigilància es reprodueixen a velocitats desmesurades. Vegeu com a 

exemple el Cas 2 de l’Apèndix, la història de les 48 càmeres que es van instal·lar al 

barri de Lavapiés, a Madrid. Les 48 càmeres que, actualment, vigilen el barri les 24 

hores per garantir, en teoria, la seguretat dels ciutadans de la zona observada.  

 

                                                           
14

 ARZUAGA, op. cit. p. 168. 
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2.3.2. TELÈFON MÒBIL 

Podem trucar encara que no tinguem res a dir... perquè és gratis. 

Publicitat Orange 

Tal és el poder dels telèfons mòbils que s’ha sumat a la llista de canvis semàntics 

característics de la llengua. Ningú pensa en aquell objecte bonic que penjava del sostre 

dels bressols dels nadons quan escolta la paraula “mòbil”. El mòbil és l’aparell que tots 

portem a la butxaca unes deu hores al dia, aproximadament. Quantes vegades al dia 

mirem la familiar pantalleta? Tantes com calgui, tenint en compte que ho tenim tot allà 

dins: correu electrònic, Whatsapp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, servei de 

missatgeria, servei de telefonia, reproductor de música, calculadora, gravadora, 

reproductor de vídeo, càmera, galeria, cronòmetre, alarma... Visca els smartphones i el 

seu pragmatisme! Seguim tranquils i agraïts quan BioInitiative publica, el 2007, un 

informe sobre els efectes de les ones magnètiques que desprenen els estimats 

smartphones sobre la nostra salut? Seguim tranquils i agraïts quan ens expliquen que les 

ones que desprèn l’aparell que viu adherit al nostre cos poden causar leucèmia infantil, 

tumors cerebrals, neurinomes del sistema auditiu, danys a l’ADN, pertorbacions al 

sistema immunològic, reaccions inflamatòries, al·lèrgiques o canvis en les funcions 

immunològiques normals? Quan sabem que són un factor de risc per al càncer de mama 

i la malaltia de l’Alzheimer i que afecten l’activitat elèctrica del cervell?
15

 I els efectes 

secundaris no acaben en l’estat físic de la persona. És pràctic un aparell que destrossa 

les relacions socials principals? Ja no és necessari haver d’encetar una conversa amb un 

desconegut, ni trencar el gel en una situació incòmoda, ni haver d’escoltar allò que no 

t’interessa. Sempre pots amargar-te rere la pantalla i desaparèixer. Aquesta és la funció 

del mòbil: et permet estar on vols estar malgrat no ser-hi, tornar-te invisible (emmudir) 

per a aquells que no formen part del lloc on vols estar en aquell moment. Però, la nostra 

activitat telefònica també és invisible? També es perd en el núvol (seria interessant 

analitzar aquesta paraula i el seu nou significat, totalment encertat si tenim en compte 

que és on van a parar els missatges que somien en una altra situació amb una altra 

gent)? Cal afirmar que el núvol, malgrat semblar inexistent i gens sòlid, té propietaris, 

dels quals pararé més endavant. De fet, cada país té un sistema encarregat de ser l’amo i 

controlador del núvol.  
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 BIOINITIATIVE (2012). 
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Nosaltres tenim el SITEL (vegeu pàgina 30). Com es pot controlar la telefonia mòbil i 

classificar totes les dades que fem circular? Amb les escoltes, el BlueTooth, el 

Mobilebackup, la localització, la retenció de dades, els ISMI-catchers i la inhibició de la 

senyal.   

Les escoltes es poden utilitzar per escoltar-te a tu i els altres. Les converses de mòbil 

poden gravar-se i escoltar-se perfectament amb col·laboració amb la companyia de 

telefonia. El 2008, a França, van haver-hi 30000 escoltes legals ordenades per un 

jutge
16

. És extremadament fàcil utilitzar escoltes, ja que no és necessari posar un 

dispositiu físic a la línia o entrar a casa de la persona controlada, amb el perill i les 

despeses que això suposa. Gràcies a la digitalització de les comunicacions tan sols es 

necessita un programa informàtic (SITEL) per recopilar les converses de les persones. 

Si el mòbil no està apagat ni separat de la seva bateria, és possible utilitzar-lo, doncs, de 

micròfon d’ambient per escoltar les converses no dutes a terme amb l’aparell. Per tal 

d’evitar aquesta destrossa de la privacitat, l’única solució possible seria parlar amb el 

mòbil apagat i separat de la seva bateria. Serà un fet irrellevant que els Iphones no 

permetin aquesta divisió? 

El BlueTooth, si està activat, també pot ser una porta d’entrada per als lladres de dades i 

informació
17

.  

El Mobilebackup és un sistema compost per un mini-portàtil, una PDA i un software 

que sumen 2500€. Permet gravar automàticament les dues bandes d’una conversa, a més 

de controlar correus electrònics, escoltar el so ambient i conèixer la localització exacta 

del telèfon per GPS
18

. 

Quant a la localització que permet saber on estàs a cada moment, existeixen diverses 

tècniques. La tècnica Cell-ID localitza des de quina antena estàs rebent la informació 

(serà l’antena més propera a tu). En funció de la densitat d’antenes, la localització serà 

més o menys precisa (a la ciutat, hi ha antenes cada 100 o 200 metres aproximadament 

i, al camp, poden estar separades per més de 35 quilòmetres). Les companyies de 

telefonia mòbil han estat venent serveis com el de LSB, que t’indica els restaurants que 

tens a prop, et permet trucar automàticament al taxi lliure més poper, t’envia publicitat 
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 ALERTA SOLIDÀRIA (2014), p. 41. 
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personalitzada... I han acabat venent serveis que permeten als pares localitzar els seus 

fills o als seus empleats (Mensar-Red Localización de Vodafone) i els teus amics poden 

veure en temps real on ets (Google Latitude). Gairebé tots els mòbils de “0 euros” ja 

disposen de la tecnologia A-GPS, que permet la seva localització.  

La retenció de dades permet que es pugui saber on has anat i amb qui has parlat durant 

l’últim mes. La llei espanyola sobre la retenció de dades (llei 25/2007) diu que: 

- S’han de conservar els números de telèfon d’origen i de destinació. Així com els 

números IMSI (que identifiquen les targetes SIM) i els números IMEI (que 

identifiquen els telèfons). 

- S’han de poder identificar les persones rere aquests números. Des del novembre 

del 2009, les targetes prepagament ja no poden ser anònimes i les operadores 

han d’identificar-les i desactivar-les.  

- S’ha de conservar la localització del mòbil, com a mínim amb l’identificador de 

l’antena. 

- S’ha de conservar l’hora de principi i de final de la trucada. Així com el tipus de 

comunicació (trucada, bústia de veu, missatge...). 

- S’han de conservar totes aquests informacions inclús en el cas de trucades 

perdudes, però no en el cas de trucades fallides.  

- Aquesta llei no permet conservar cap dada que reveli el contingut de la 

comunicació. 

- S’han de cedir aquestes dades als agents facultatius: els membres de les Fuerza y 

Cuerpos de Seguridad quan desenvolupin les funcions de policies judicials, als 

funcionaris de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera i al personal del 

Centro Nacional de Inteligencia.  

- El període de conservació es pot ampliar fins a dos anys.  

A Espanya, cap d’aquests agents facultatius necessita demanar un ordre a un jutge per 

consultar aquestes dades emmagatzemades d’any en any
19

. Ostres, quina tranquil·litat 

que em donen els smartphones. 
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Els IMSI-catchers són una altra tècnica de control policial. Són dispositius que es 

poden instal·lar, per exemple, a una furgoneta i que es fa passar per una antena d’una 

operadora de telefonia mòbil. Els mòbils d’aquesta operadora a la zona es connectaran 

directament amb aquesta antena falsa. Permet, doncs, localitzar i identificar en temps 

real tots els mòbils encesos a la zona que abraci l’antena. La policia els utilitza, sobretot, 

per aconseguir llistes d’activistes durant una assemblea
20

.  

 

 

 

 

 

 

La inhibició de la senyal serveix als cossos policials per inhibir freqüències i, així, 

impossibilitar el funcionament dels telèfons mòbils i, per tant, de les comunicacions. 

Potser no és casualitat que durant llargs trams a moltes manifestacions els mòbils no 

funcionin.  

2.3.2.1. EL FENOMEN WHATSAPP 

Quin espai deixem a allò imprevisible, a viure el que estem vivint i no mil coses a la 

vegada? 

María Luisa, “Carta d’una addicta
21

”. 

Un bon dia, l’expressió anglesa “What’s up?” es va convertir en l’aplicació WhatsApp. 

Un bon dia, aquesta aplicació es va difondre com la pólvora fins arribar a 10 milions de 

mòbils espanyols, 500 milions de mòbils al món. Un bon dia, els propietaris d’aquests 

500 milions de mòbils van arribar a enviar una quantitat mitjana d’uns 2000 milions de 

missatges al dia. WhatsApp, el servei de missatgeria instantània per a telèfons 

intel·ligents.  
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Sona irònic associar adjectius humans als telèfons (intel·ligència telefònica? Què hem 

d’entendre amb això?). Bé, també sona irònic que una aplicació que acaba amb la 

comunicació oral es digui Whatsapp (“Ei! Com va això?”).  

Whatsapp va començar sent un servei gratuït de missatgeria instantània. Així es va 

poder donar el gran boom. No hi havia smartphone sense Whatsapp fins el dia en què 

l’empresa va decidir cobrar per l’aplicació. La xifra insignificant de 0,99 euros l’any va 

generar la resposta: Line o Telegram, les còpies del Whatsapp gratuïtes. Malgrat 

escampar-se ràpidament entre la població, Whatsapp no ha decaigut, tot al contrari. 

Cada vegada és menor l’edat en què els nens comencen a tenir mòbil (per suposat, tots 

smartphones, que la mama s’ha de comunicar amb tu per Whatsapp per assegurar-se a 

quina hora surts de teatre o si ja has arribat a casa de l’amiguet que viu al costat). La 

immediatesa de Whatsapp ha convertit la comunicació en un cúmul d’angoixes. Si la 

persona ha vist el teu missatge i no contesta, per què no contesta? Si l’ha vist i t’ha 

contestat immediatament, ostres! Aquest és un enganxat que no té res millor a fer que 

passar-se el dia mirant el mòbil. Si la persona no l’ha vist, per què no l’ha vist? Si la 

persona no l’ha vist i necessites una resposta urgentment, sempre hi ets per xorrades i 

quan et necessito, passes del mòbil. Tot el que s’escriu ARA ja és PASSAT en el 

moment en què l’altre ho llegeix, perquè no pot existir ni existeix realment la 

immediatesa virtual, sinó una còpia de la immediatesa real, únicament aconseguida cara 

a cara amb mirades i assentiments o negacions que un percep en l’altre. Hi ha 

autenticitat en la virtualitat? Que cadascú en tregui les seves conclusions.  

La pregunta que a mi m’interessa és: hi ha llibertat en la virtualitat de Whatsapp? 

Existeix la llibertat en el moment en què es perd la privacitat? 

El gran error de Whatsapp és que no xifra les dades contingudes en les seves bases de 

dades. Això significa que qualsevol pot conèixer tots i cadascun dels missatges rebuts i 

enviats d’una persona, sense comptar que hagin estat o no esborrats, ja que únicament 

s’esborren del telèfon. L’anomenat núvol ho reté tot. A més, sorpresa! El programa 

s’encarrega de desar les coordenades dels missatges que s’envien amb el GPS activat. 

No és necessari tenir Whatsapp perquè et retinguin les dades. Si tens als teus contactes 

qualsevol persona que utilitzi l’aplicació, també s’emmagatzemen tots els teus 

contactes. Per tant, no hi ha ningú que se salvi de la vigilància.  
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Evidentment, si no ets una persona de mitjà o alt risc (per entendre-ho amb més detall, 

vegeu l’entrevista amb el Cafèambllet, adjuntada al Cas 3, a l’Apèndix, en què s’explica 

amb detall com una base de dades els tenia marcats amb un gomet groc -mitjana 

perillositat- per tal d’emmagatzemar totes les seves publicacions i la seva activitat a la 

xarxa), ningú lluitarà per aconseguir les teves dades. Però, si no és així, Whatsapp ven 

dades sense cap mena de mirament. Res ens impedeix pensar que els serveis 

d’intel·ligència i vigilància del país (en el nostre, el SITEL, explicat a la pàgina 30), no 

tinguin accés a tots els missatges instantanis i localitzacions d’una persona i els facilitin 

als cossos policials.  

Quina gran eina, Whatsapp. Quina gran eina de control. Un control que arriba a uns 

extrems inimaginables, ja que passa en mans de la població. Ara nosaltres tenim el 

control de la privacitat dels altres i els altres de la nostra. Podem enfadar-nos quan la 

persona no ens respon després del “doble check blau” (vegeu la notícia sobre aquesta 

nova escandalosa actualització de Whatsapp amb el Cas 4, a l’Apèndix), podem exigir 

que ens respongui a qualsevol hora del dia i amb una rapidesa exigida que sobrepassa 

els límits del respecte per la intimitat de l’altre. L’aplicació que dóna a la població l’eina 

per controlar-se a ella mateixa. Ens anem acostant a l’objectiu final del control social, 

que s’assolirà, definitivament, a les xarxes (vegeu pàgina 33). La característica 

necessària per tal que una eina així funcioni com cal és que tothom hi estigui ficat, que 

tothom s’hi adhereixi i assumeixi l’activitat com a un fet quotidià.  

El problema arriba quan “whatsappejar” es converteix en una activitat quotidiana i el 

seu ús excessiu es comença a incloure a l’apartat “addiccions” d’un centre de 

desintoxicació com és el de Can Rosselló, a la Garriga, que contempla les addiccions al 

mòbil des de fa relativament poc: http://www.centroadiccionesbarcelona.com/, per si la 

curiositat us portés a fer una ullada a la pàgina web d’aquest centre. 

Segurament és una bogeria fer cas a l’apartat “Bones pràctiques” de l’escrit Crema el 

teu mòbil, o potser no. Potser no van tan equivocats recomanant-nos que cremem el 

mòbil per guanyar més llibertat. Potser senzillament ens estan advertint. Els anuncis 

propagandístics que lluiten contra el consum de drogues sempre acaben amb una frase 

magistral com ara “atura-ho o s’ho emportarà tot”. De moment, Whatsapp ja s’ha 

emportat la nostra privacitat i, m’atreviria a dir, la nostra llibertat.  
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De moment, segueixo parlant per Whatsapp amb una amiga, sense mirar els ulls de la 

persona que tinc davant.  

A continuació, l’apartat de “Bones pràctiques” que recomanen a Crema el teu mòbil: 

Una vegada superada la crisi de paranoia, tens dues opcions: anar a viure 

despullat al bosc o desenvolupar un ús responsable del teu mòbil, és a dir, que sigui 

el menys perillós possible. Pots, igual que amb el consum de drogues, informar-te i 

organitzar-te amb els teus companys per reduir els riscs i adoptar pràctiques que 

limitin la capacitat de control: 

- Crema’l! 

D’acord, d’acord; som uns pesats. 

- Deixa’l a casa! 

Es pot canviar el xip i, enlloc de tenir-lo sempre amb tu, deixar-lo a casa per 

emportar-te’l només quan realment el necessitis. 

- Quan estiguis trucant... 

No parlis d’activitats polítiques o delictives: accions, assemblees, 

campanyes, etc. Encara que no et sembli arriscat, pensa-ho dues vegades 

abans de trucar: “Hi ha alguna altra manera de comunicar el que vols 

dir?”. Pensa que, a més, pots donar informació sobre els altres. 

- Abans d’una assemblea, d’una manifestació, d’una acció o d’una cita 

romàntica... 

Si el que vols és que el teu mòbil no emeti cap senyal, has de treure la 

bateria o, millor encara, guardar-lo dins una caixa de metall. No obstant, 

aquesta tècnica és bastant sospitosa: si diversos mòbils vigilats situats en 

una mateixa zona deixen de connectar-se a la xarxa al mateix temps, es 

sospitarà de persones que tenen alguna cosa a amagar i dóna possibilitat a 

la policia d’enviar un dispositiu d’escoltes a distància amb micròfons 

unidireccionals. Així doncs, altra vegada, la millor opció és deixar el mòbil 

a casa.  

- Les teves dades... 

Com ja hem explicat en el text Les escoltes, el teu mòbil es pot hackejar i 

això posa en perill totes les teves dades guardades: llista de contactes, 

missatges guardats, fotografies, vídeos, agenda, etc.  
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I, a més, igual que a qualsevol memòria digital, quan s’esborren les dades, 

no s’esborren del tot i existeixen especialistes capaços de trobar-les com ho 

demostra el cas dels incendiaris d’Horta de Sant Joan, en el qual tècnics 

dels mossos d’esquadra van recuperar quinze fotografies esborrades d’una 

targeta de memòria, el gener del 2010.  

Una altra possibilitat és ennuvolar les dades personals que transmets 

donant falses pistes. En fi, intentar confondre el Big Brother.  

El nervi de la guerra són els diners i amb algunes tècniques pots intentar 

complicar la seva feina i obligar-los a investigar d’una manera molt més 

intensa per aconseguir dades... inútils! Recorda que la quantitat de 

comunicacions i, per tant, d’informació és enorme i que, tot i la 

informatització i els nombrosos programes, és complicat tractar les dades. 

Per exemple, el sistema de vigilància global nord-americà ECHELON busca 

paraules clau com ara “campanya”, “ecologistes radicals” o “revolució”. 

Les màquines obeeixen les regles, que són molt estrictes (principal punt 

dèbil). Si utilitzes altres formes d’expressar-te (l’euskera no val), si estàs 

alerta, ets conscient i imaginatiu pots despistar-los...  

A partir del 9 de novembre del 2009, tots els números de mòbil hauran 

d’identificar-se amb les dades d’algú. Pot ser interessant intercanviar el teu 

xip identificat al teu nom amb una altra persona. També pots fer viatjar el 

teu xip amb algun amic, fer que la teva vida no sigui la teva...
22
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Eina que impedeix que els altres sàpiguen l’última hora en què 

t'has connectat 
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2.4. SITEL, UN HOME OBSERVADOR 

Mamá dice que cada uno de nosotros tiene un velo entre nosotros y el resto del mundo. 

Caminamos por ahí con este velo invisible colgando sobre la cara. El mundo está un 

poco borroso, y nos gusta así. Pero a veces nuestros velos se apartan por un momento, 

como si el viento nos lo levantara de la cara. Y cuando el velo se levanta, podemos ver 

el mundo como es de verdad, solo unos pocos segundos antes de que vuelva a bajar. 

Vemos toda la belleza, la crueldad, la tristeza y el amor. Pero generalmente estamos 

contentos sin hacerlo. He pensado mucho en esos velos. Me pregunto si, de vez en 

cuando, alguien nace sin uno. Alguien que vea las cosas importantes todo el tiempo. 

Quizá como tú. 

Rebecca Stead, Cuando me alcances. 

Al llarg del treball, analitzant els diferents mecanismes de control social, apareixen 

sistemes que retenen dades, sistemes que classifiquen i analitzen dades, empreses que 

venen dades... Que pesada aquesta noia amb la pèrdua d’identitat, amb el robatori 

d’informació! Ja he explicat el què i el com. Potser que ens centrem amb el qui durant 

una estona. Qui és que classifica les persones controlades amb puntets de colors en 

funció de la perillositat com ens diu l’Albano (vegeu pàgina 87)? A Espanya, té el nom 

de SITEL. A nivell europeu, hi ha el cosinet INDECT, a Amèrica del Nord, el company 

ECHELON... 

L’existència del SITEL va sortir a la llum gràcies a la trama Gürtel. És el Sistema 

Integrat d’Interceptació de Telecomunicacions de l’Estat espanyol. La seva creació va 

ser anunciada per Rajoy, llavors ministre d’Interior, el 2001 i començat a utilitzar pel 

govern de Zapatero, des del 2004. El seu cost total va ser de 36 milions d’euros, pagats 

per empreses com Ericson i Fujitsu
23

. Aquest programa informàtic, utilitzat per la 

Policia espanyola, la Guàrdia Civil i el Centre Nacional d’Intel·ligència, permet als 

cossos policials tenir accés directe a l’historial de les comunicacions guardat pels 

operadors descrits a Seguiment i vigilància (vegeu pàgina 18) en temps real, el 

contingut de les comunicacions de fins a 1500 mòbils alhora i la localització de 

qualsevol mòbil encès.  
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SITEL ha provocat una enorme polèmica jurídica: les dades de comunicació com ara la 

localització i la identitat de l’usuari es poden consultar sense ordre judicial, per tant, 

aquests s’entreguen sense signatura judicial, fet que no impedeix que hagin estat 

manipulats. A més, es denuncia que el programa mai hagi estat anunciat públicament i 

que funcioni fora de tot control. Així doncs, el novembre del 2009, el fiscal del Tribunal 

Suprem de Justícia de Madrid adverteix que les dades de SITEL no serviran com a 

prova en un procediment judicial. Aquesta sentència (1078/2009) del Tribunal Suprem, 

estableix la següent informació tècnica sobre SITEL
24

: 

EL PROGRAMA SITEL, és de titularitat del Ministeri d’Interior de 

l’estat espanyol i es crea amb l’objectiu d’articular un mecanisme 

modern, automatitzat i simplificador per a la intervenció de les 

comunicacions. Aquest sistema s’articula en diversos principis 

d’actuació: 

 

Centralització: el servidor i l’administrador es troben a la seu central 

de la Direcció General de la Guàrdia Civil, distribuint la informació 

aportada pels operadors de comunicacions als diferents usuaris 

implicats.  

 

Seguretat: estableix molts filtres de seguretat distribuïts en dos nivells. 

 Nivell central: hi ha un ordinador central per a cada seu dotat 

del màxim nivell de seguretat des d’on es dirigeix la informació 

als punts d’accés perifèrics de forma estanca. Aquest àmbit 

central s’encarrega d’emmagatzemar la informació i distribuir 

la informació. 

 Nivell perifèric: compta amb ordinadors únics per a aquesta 

funció amb els grups perifèrics d’enllaç amb les unitats 

encarregades de la investigació i responsables de la intervenció 

de la comunicació, dotats de sistemes de connexió amb seu 

central pròpia i segura.  
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S’estableix una codificació d’accés per usuari autoritzat i clau 

personal, sent necessari que aquest sigui un component de la 

Unitat d’investigació i responsable de la intervenció. 

Automatització: Sistema que actua sense necessitat d’intervenció         

humana. Actualment, el sistema aporta les següents dades: 

 Data, hora i duració de les trucades. 

 Identificador IMEI i número de mòbil de l’afectat per la 

intervenció. 

 Distribució de les trucades per dies. 

 Tipus d’informació: SMS, àudio... 

 Respecte el contingut de la informació: 

 Repetidor activat i mapa d’actuació del mateix. 

 Número de telèfon que efectua i emet la trucada. 

 Contingut de l’àudio o SMS. 

  FORMA D’OPERAR:  

Sol·licitada la intervenció de la comunicació i autoritzada per l’Autoritat 

Judicial, l’operadora afectada facilita l’enviament d’informació al 

Servidor Central, on s’emmagatzema a disposició de la unitat 

encarregada. Realitzada la supervisió del contingut, es confeccionen 

diligències d’informe corresponents per l’Autoritat Judicial. L’evidència 

legal del contingut aportada pel servidor central, es transmet a un DVD, 

que s’entrega a l’Autoritat Judicial, constituint-se com a única versió 

original. 

Ja coneixem el qui i com actua. Potser caldria destacar que, a nivell europeu, INDECT 

és un projecte finançat per la UE amb 10 milions de lliures juntament amb la Policia 

d’Irlanda del Nord i la Universitat de York. Aquest projecte té com a objectiu crear un 

software per controlar la informació que circula a través de la xarxa. Com a cosinet del 

senyor SITEL no es queda curt en aspiracions. ENFOPOL (sortida a la llum arran de les 

filtracions que un grup de parlamentaris europeus van fer a Telepolis l’any 1999), també 

d’abast europeu, és la xarxa secreta d’escolta que pot filtrar totes les comunicacions 

digitals, ja siguin telefòniques, de correu electrònic, de telefonia mòbil o de fax. 
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ECHELON (descobert per Steve Wright a partir de la seva curiositat per unes petites 

antenes a la seva universitat l’ús de les quals tothom desconeixia) és una xarxa de 

satèl·lits  que intercepta les comunicacions i les enregistra, n’examina les paraules clau i 

les remet a la National Security Agency (NSA), on són estudiades.  

Després d’haver destapat el què, el com i el qui del control social, potser estaria bé 

centrar-se en el gran perquè. Ha arribat el moment de començar a trobar respostes dins 

la xarxa. 

2.5. LA GRAN XARXA 

Xauxa és el país més gran i bonic per excel·lència, allà es neda en l’opulència i de 

pobres no n’hi ha. Allà no mana ningú, i tothom creu i va recte, perquè s’acata i 

respecta el pensar de cadascú. Així doncs, viuen tranquils i amb la més dolça 

harmonia, sense crims ni policia, ni plets ni guerra civil. 

Antoni Bori i Fontestà, La terra de Xauxa. 

Fa sol i la temperatura de l’aigua del mar és agradable. El fons marí es desperta: les 

algues comencen a absorbir tota l’energia que els dóna la llum, els peixos inicien el seu 

camí rutinari per tal d’assaborir les diferents exquisideses que els ofereix el mar. Neden 

sols i pensen de forma totalment individualista, la seva funció a la vida és sobreviure. 

De sobte, la llum desapareix sobre els seus caparrons, una immensa ombra s’apropa i 

sona un soroll espantós. El pànic s’escampa. Vénen els humans. Vénen els humans amb 

els seus enormes motors, que mouen enormes vaixells, que porten enormes xarxes. El 

mar crida, el mar té por i s’individualitza encara més la situació. Cal sobreviure, nedar, 

fugir. Quan l’enorme xarxa xoca contra el terra, l’angoixa ja és desorbitada. En 

qualsevol moment s’aixecarà i tots saben que s’emportarà a tots aquells que abraci amb 

les seves terribles cordes. Perquè saben que és perfecta, saben que un cop dins ja són 

morts, saben que s’ho enduu tot. La xarxa puja i tots criden, ploren, demanen pietat... La 

xarxa és perfecta, la xarxa mata. I passa allò inevitable. Puja i s’ho enduu. Moren 

ofegats per l’aire que manté en vida els seus enemics, moren sols i amb els ulls oberts, 

de tanta por que han passat.  

Alguns segueixen al mar i refan les seves vides. La por sempre hi serà, però han 

sobreviscut. I això era l’únic que volien. Sobreviure. 
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Recordo la pel·lícula Buscando a Nemo. Recordo l’escena en què una enorme xarxa 

penetrava el mar i els peixos, morts de por, cridaven i ploraven, exasperats. Recordo 

quan el Nemo, que havia quedat fora la xarxa, entrava dins tranquil·litzant tots els 

peixos i cridant que si s’unien podrien evitar el gran final fatídic. El Nemo els deia que 

nedessin tots cap a baix, alhora. I l’esperança es dibuixava en els ulls dels peixos 

dividits, que decidien nedar junts fent força cap avall. Recordo l’alegria que vaig sentir 

quan la xarxa es va trencar gràcies a l’enorme pressió que havien aconseguit tots els 

peixos. Recordo que vaig pensar que eren lliures. Supervivència conjunta. 

No conec cap llei de la física per afirmar que l’escena d’aquesta pel·lícula és possible a 

la realitat, però aquesta preciosa metàfora que em va ensenyar la pel·lícula de Nemo sí 

que em permet afirmar que la xarxa és perfecta quan existeix la por i l’individualisme, 

tots dos provocats per un govern repressor que es sosté gràcies a un control total de la 

població i les seves debilitats.  

Per sort, també em permet afirmar que la xarxa té imperfeccions quan la por és 

substituïda per el cooperativisme, quan l’instint individual i egoista de supervivència és 

substituït pel coneixement del col·lectivisme que lluita per un bé comú. Contemplo i 

entenc la por, tots en tenim. Crec, per això, també en la resposta (vegeu pàgina 64), en 

la lluita que busca dia rere dia una mínima imperfecció que ens permeti recuperar la 

llibertat, treure’ns de la xarxa que ens ha agafat de ple i en un moment de màxim 

individualisme, competència i egoisme.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Escena de la pel·lícula Buscando a Nemo 

http://2.bp.blogspot.com/-R2IHCAHuzmw/T36b2NFgTHI/AAAAAAAAAFo/ycHdDEJ7F6A/s1600/logran+escapar.png
http://www.rankia.com/respuestas/1208699/fotos/66795
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Ens acostem a l’objectiu final del control social: l’autoregulació ciutadana. Segons la 

Viquipèdia (sorprenentment, ni el DIEC ni l’Enciclopèdia Catalana contemplen aquest 

significat), la xarxa informàtica és una eina que té com a finalitat compartir els recursos 

i la informació en la distància, assegurar la fiabilitat i la disponibilitat de la informació, 

augmentar la velocitat de transmissió de les dades i reduir el cost general d’aquestes 

accions
25

. Quan generacions futures vulguin estudiar la cultura i les formes de 

comunicació dels seus avantpassats (nosaltres), no hauran de desxifrar curiosos 

jeroglífics, ni llegir papirs o restaurar edificis sencers buscant restes de tinta o gravats 

inintel·ligibles. En tindran prou contemplant el gran núvol, l’indret invisible de 

l’Internet on s’emmagatzemen tots els recursos. No obstant, la pròpia paraula ja sembla 

fràgil. Núvol? Perquè canvia de forma constantment (eternament modificable gràcies a 

l’enorme fluïdesa de la informació immediata)? Perquè la informació no té forma i 

pertany als satèl·lits (situats, com un germà petit diria, a dalt, amb les estrelles)? O 

perquè en qualsevol moment pot desaparèixer? Quan vaig estudiar el cicle de l’aigua 

(tots els anys de primària i de l’ESO, per si ens n’oblidàvem) recordo haver après que 

l’aigua es transformava constantment. Algun dia, el gran núvol informàtic es 

condensarà i es precipitarà, de cap, al terra? Som conscients de què passaria si Internet 

desaparegués?  

Correu electrònic, telefonia mòbil, Google, Facebook, Twitter, Youtube, premsa digital, 

Messenger, Skype, reproductor de música, imatges digitalitzades, Instagram, venda 

online, Spotify... Viuríem si Internet petés? Si una part de la nostra vida pertany a les 

xarxes, morirem socialment el dia que desapareguin? Mentre existeixin, però, hem de 

fer-nos una altra pregunta. Som lliures dins aquestes? O també hi arriben les urpes del 

control? 

Pel que fa al control a través d’Internet, els cossos policials persegueixen principalment 

dos objectius: els delictes tecnològics i els subjectes perillosos. Cadascú tindrà la seva 

opinió respecte les connotacions dels mots “delictes” i “perillosos”, però imagino que 

no és gaire difícil extreure’n conclusions mitjançant la lògica: les persones perilloses 

cometen delictes, els delictes són totes aquelles accions que la Llei decideix prohibir. 

Per tant, les persones perilloses són aquelles fora de la Llei. “Tots som perillosos en 

potència”, em va dir un amic.  

                                                           
25

 VIQUIPÈDIA (24/11/14), s.v. xarxa informàtica 
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Analitzar la justícia del marc legal no és l’objectiu d’aquest Treball de Recerca, però sí 

que caldria aclarir que al grup dels perillosos hi ha pederastes i hi ha okupes, hi ha 

España 2000 (partit d’ultradreta) i hi ha Arran (partit socialista, independentista i 

feminista). La generalització que amenaça amb destrossar l’essència (com a definició) 

de tots els significants també arriba al sac de la perillositat, que no se separa 

simbòlicament, sinó gradualment (classificació dels grups en graus de perillositat) i on 

tothom hi té cabuda.  

La xarxa dóna sensació d’anonimat i cal desmentir tal afirmació, ja que, seguint amb la 

persecució de delictes tecnològics i subjectes perillosos per part dels cossos policials, 

cal tenir en compte que se segueixen tot un seguit de passos per aconseguir aquests 

objectius. Per tal de seguir una informació apareguda a la xarxa, el primer pas consisteix 

a descobrir la IP (nombre que identifica cada connexió a Internet), el propietari de la 

qual és un proveïdor de serveis d’Internet (ISP), que és una institució privada amb un 

domicili social i no necessàriament registrada a l’Estat espanyol. Per seguir aquest IP, 

cal sol·licitar a l’autoritat judicial una ordre pel proveïdor per tal que aquest informi 

sobre la identitat del client de la IP. A la pràctica, s’han denunciat diversos casos en què 

la policia es dirigeix directament al proveïdor i aquest li facilita les dades sense requerir-

li cap ordre. Un cop identificat el propietari de la IP, la policia pot saber des de quina 

consola física s’ha enviat la informació investigada
26

. A més de la cerca i localització de 

la IP, també es poden controlar els correus electrònics, als quals els cossos policials 

poden tenir accés després de seguir el procés d’autorització pertinent (el mateix que per 

punxar un telèfon). Obre un compte propi i els correus rebuts al compte intervingut es 

desvien al correu creat per l’agent. La fibra òptica ha acabat amb els inicials col·lapses 

d’aquest mètode. El correu electrònic no és més que una extensió del servei de 

missatgeria de la telefonia mòbil i, per tant, utilitza eines de control similars.  

Al principi del treball, ja vaig preveure que hi hauria controls més fàcils de veure i 

d’altres que vindrien acompanyats de diverses discussions. Doncs bé, si bé la policia 

local es veu més que el control de dades, quan desglossem els fins del control de les 

dades informàtiques també n’hi ha un que es veu abans que l’altre. Tots podem arribar a 

afirmar que a la xarxa existeix un continu control de dades per a fins policials, oi?  
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 ALERTA SOLIDÀRIA (2014), p. 43. 
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Si no, quin malviure sabent que el teu fill pot accedir a qualsevol zona del gran núvol i 

patir qualsevol abús, no? El control policial de dades del gran núvol, de fet, és aquell 

sobre el qual hem estat parlant fins ara: seguiment de la localització de diversos IPs, 

seguiment d’activitats aparentment perilloses dins la xarxa... Però algú veu en el control 

de dades un altre fi més proper al nostre sistema de mercat lliure actual? Sí, senyors! 

Fins comercials! Qui crearia un enorme núvol al qual s’hi enganxa un elevadíssim 

percentatge de la població sense fins comercials, sense oportunitats perfectes de vendre 

i comprar “lliurement” i sense límits? La xarxa, el millor mètode de metrallament 

d’informació, no podia perdre aquesta gran oportunitat. “Si coneixem l’individu i les 

seves preferències, podrem mostrar-li el producte perfecte, en el moment perfecte i en el 

millor lloc ideat” em va dir un publicista a la sauna d’un gimnàs referint-se a les cookies 

que emprava per tractar la publicitat a Internet. L’amiga que anava amb mi en aquell 

moment, va quedar fascinada pel poder de la publicitat i es va plantejar estudiar aquella 

carrera si no li arribava la nota per fer periodisme. Jo vaig quedar horroritzada i vaig ser 

la noia més feliç del món quan em va dir que havia entrat a periodisme.  

Resumim una mica abans d’entrar en el darrer tipus de control, el que fa més por. He 

parlat de control policial entenent sota aquest concepte el control que exerceixen els 

cossos policials amb accions directes i aparentment palpables com ara les detencions; he 

parlat de control mediàtic, és a dir, de la manipulació de la informació, la força dels 

mitjans de comunicació, les fotografies, el metrallament de notícies a totes hores i del 

concepte “desinformació”; he parlat de dispositius de seguiment i vigilància, destinats a 

la creació de bases de dades on estiguin registrats tots els individus i també palpables i 

observables a simple vista; he explicat amb més detall aquests sistemes aplicats a la 

telefonia mòbil i, concretament, amb l’aplicació Whatsapp; i m’he endinsat en les 

profunditats marines per parlar de les xarxes. Ara caldrà analitzar concretament les tres 

xarxes socials per excel·lència: Facebook, Twitter i Youtube. Però, cal tenir en compte 

en tot moment que es poden analitzar des de tres perspectives diferents: 

1) La perspectiva del control amb fins policials. És lliure una persona que pot ser 

denunciada per una altra persona i que pot denunciar una altra persona tan sols 

pitjant un botó? María Belón ja ens diu, després d’haver sobreviscut a un 

devastador tsunami, que “només un ésser humà pot salvar un altre ésser humà”. 

Així doncs, una societat en què els ciutadans es denuncien entre ells està 

condemnada a la mort, no?  
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2) La perspectiva del control amb fins comercials. Potser ens hauríem de preguntar 

el perquè de la batalla entre les corporacions Microsoft, Google... per crear una 

xarxa central que aconsegueixi centralitzar tota la informació i registrar les 

persones en servidors, emmagatzemar la informació dels servidors i 

implementar progressivament el “cloud computing” (el gran núvol ja esmentat). 

Informació centralitzada de fàcil accés i cookies a totes les pàgines web:  

 

 

Les cookies, a més de galetes, són petits fragments de text que els llocs web 

envien als navegadors i que s’emmagatzemen en la terminal de l’usuari, que pot 

ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, una tablet... Aquests arxius 

permeten que el lloc web recordi informació sobre la visita de l’usuari, com ara 

l’idioma i les opcions preferides. Així, es pot facilitar la seva propera visita, 

personalitzant el seu contingut. No s’acaba aquí, de galetes en tenim de xocolata 

i naturals, oi? Doncs les cookies informàtiques tampoc es queden curtes a l’hora 

de dividir-se les tasques.  

Hi ha cookies tècniques (encarregades de controlar el tràfic i la comunicació de 

dades, identificar la sessió que l’usuari inicia, arribar a les parts web d’accés 

restringit, recordar els elements que integren una compra...), cookies de 

personalització (encarregades de recordar l’idioma, el tipus de navegador a 

través del qual l’usuari accedeix al servei, la configuració regional des d’on 

s’accedeix al servei...), cookies publicitàries (permeten adequar el contingut de 

la publicitat perquè aquesta sigui rellevant per l’usuari i evitar mostrar anuncis 

que aquest ja ha vist!), cookies d’anàlisi estadística (s’encarreguen del seguiment 

i anàlisi del comportament dels usuaris en el lloc web per introduir millores en el 

servei en funció de les dades recollides sobre l’ús que en fan els usuaris) i les 

cookies de tercers (com per exemple, les cookies estadístiques de Google 

Analytics
27

). La publicitat guanya terreny gràcies a les cookies, però podríem 

enumerar infinits exemples dins les xarxes socials amb fins comercials. Algú 

s’ha preguntat mai per què Facebook ens demana el dia del nostre aniversari? 
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Per fer una crida a tots els teus amics i amics dels teus amics (en funció de la 

configuració de privacitat que utilitzis) dient “felicita a Mar” el dia del teu 

aniversari!  

Sí, d’acord, recordar un aniversari no equival, actualment, a recordar que has de 

fer alguna sorpresa a la persona que fa anys? I, si just al costat de la icona que 

t’informa que “avui és l’aniversari de Mar, ajuda Mar a celebrar el seu 

aniversari” (frase totalment il·lògica i estranya, tot s’ha de dir), una cookie s’ha 

assabentat a temps que necessites fer un regal a una amiga teva i t’ofereix un 

“ofertón de ropa, todo a mitad de precio” no aconseguirà que pitgis la pestanyeta 

desplegable? Chapeau, xarxa, ja ens has ben pescat! 

3) I, finalment, la perspectiva del control de caire psicològic que produeix l’ús de 

les xarxes. És lliure una persona que pateix una estandardització diària dels seus 

gustos a les xarxes socials, una pressió notable del nombre d’amics, una cerca 

contínua de l’aprovació per part dels altres, d’allò que és “normal” en qualsevol 

individu del segle de la informació? Com controlar els gustos de les persones? 

Amb preguntes de resposta limitada, amb llistes de preferències. Quantes 

vegades Facebook ens demana quina música escoltem i llavors ens ofereix 

opcions com Pop, Rock, Indie...? Aquest tipus de preguntes es reprodueixen 

cada vegada que obrim el nostre compte i, com que és cada dia, tant pot ser que 

en aquell moment decidim marcar el Rock ben decidits com que passem 

absolutament de la pregunta. No obstant, mica en mica, un conjunt de dades 

personals et va definint i es va creant una identitat virtual que tu vas modelant. 

La gran pregunta és: realment és l’usuari qui modela aquesta informació? En la 

pràctica sí, però la pressió de tenir 300 amics i aquesta sensació d’anonimat que 

donen les xarxes i que permet que qualsevol et deixi un comentari sota una foto 

que has penjat, no et condicionarà a l’hora de penjar segons quina foto o marcar 

segons quina música preferida?  

Si tota la teva classe escolta Justin Bieber i a tu sempre t’ha agradat el disc de 

Lluís Llach que la teva mare porta al cotxe des d’abans que nasquessis, marcaràs 

a la llista de preferències la cançó “I si canto trist” del segle passat? Així doncs, 

és l’usuari el que modela el seu perfil sí, però en funció dels altres, produint així 

un efecte d’estandardització dels gustos, i una pèrdua d’identitat progressiva que 
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acaba “normalitzant” l’usuari dins els límits d’opinió de la societat a la qual 

pertany. Aquesta normalització imposada per l’enorme poder del “què diran” 

accentuat per les xarxes socials perpetuen els mecanismes d’autorrepressió 

aconseguint així que cap persona es representi tal i com és a les xarxes i creant el 

que jo anomenaria “la necessitat del M’agrada”, és a dir, l’aprovació constant de 

tot allò que et “defineix”.  

Recordo que una vegada vaig rebre un missatge privat al Facebook d’una de les 

meves “amigues” (una persona que anava al mateix institut que jo i que només 

coneixia de vista) que deia: “Me gusta a mi foto de perfil porfis. Muaa <3”. Em 

vaig preguntar què li devia passar pel cap per demanar un simple M’agrada a 

una persona que ni tan sols coneixia. Canviaria la seva vida amb unes quantes 

aprovacions més? Karsten Gerloff, president de la Fundació de Software Lliure 

d’Europa, diu que “Facebook define quiénes somos, Amazon establece lo que 

queremos y Google determina lo que pensamos”.  Si aquest senyor no va errat, 

ja no som les persones les que decidim qui som, què volem i què pensem? 

D’altra banda, també amb fins de control psicològic, les xarxes perpetuen els 

ítems de rellevància social. Quins són aquests? Cada moment històric en té de 

diferents. Actualment, estaríem d’acord que aquests són la família, el treball, els 

estudis, els amics i la parella, entre d’altres? A continuació, amb l’anàlisi de 

Facebook es veuran més clars, però sí que llenço una pregunta. No és una 

pregunta cruel “qui és la teva mare?” per part de Facebook a una nena sense 

mare? O, “de què treballes?” a un aturat que ha de mantenir la seva família com 

sigui? Estandardització, pressió i “normalitat”... i així una persona va perdre la 

seva identitat. Som-hi amb l’anàlisi de les tres xarxes. 
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2.5.1. FACEBOOK 

No odies a los medios, conviértete en el medio 

Manuel Castells, Redes de indignación y esperanza. 

Facebook és una de les xarxes socials amb més èxit en l’actualitat. Tan sols cal entendre 

bé el seu nom per captar la seva funció. Cara-llibre, una derivació aparentment senzilla i 

increïblement complexa alhora. Hem d’interpretar que els usuaris de Facebook 

presentem la nostra vida com un llibre obert a la resta d’usuaris? Que podem crear la 

nostra pròpia imatge a partir d’un llibre en blanc, el llibre blanc de les xarxes socials? 

Que únicament admet la publicació d’informacions personals perquè ho publiques tu i 

no un mitjà de comunicació? Segurament mai trobarem la millor interpretació o potser 

aquesta sigui una barreja de totes, però sí que és veritat que tot el vocabulari que ofereix 

Facebook és analitzable. Només cal veure els seus diferents components. 

- El perfil: és l’espai on l’usuari posa tot allò que el defineix. En aquest apareix el 

nom i els cognoms de l’usuari, una foto d’aquest (només si la posa) i una 

portada també triada per l’usuari (que és la imatge del fons). Analitzem bé el 

vocabulari. La portada és una foto al fons del perfil? Gran metàfora. Així 

comença el teu llibre. Primer la portada ben grossa i després la teva cara en 

petitet i el nom de l’autor. Ja pots escriure la teva pròpia història. L’únic que no 

em lliga en aquesta metàfora és la paraula perfil. Que potser només mostrem una 

cara d’allò que som realment, a les xarxes socials? Bé, sembla que ja he trobat 

una possible explicació. A continuació, afegeixo una foto del meu perfil amb les 

seves parts, de l’inici de la meva història de fades protagonitzada per mi. 

 

 

 

 

 

 
Perfil de Facebook 
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- La biografia: és l’espai que conté les publicacions (vocabulari d’escriptors, 

també) de cada usuari. Rep el nom de biografia perquè conté les dates 

d’absolutament totes les publicacions, ordenades per ordre cronològic. La teva 

vida ordenada i explicada perquè qualsevol usuari la pugui llegir. Observant la 

imatge que ve a continuació d’una de les publicacions que apareixen a la meva 

biografia obtenim la informació següent. La Mar Gibernau Sánchez, el 17 de 

novembre, a les 12:04h, a través d’Instagram, va penjar una foto d’una 

acampada que va titular “Idealistes ingenus que no fan més que somiar”, frase 

extreta de la cançó de Pau Alabajos titulada “Utòpics, idealistes, ingenus”. A 

més, si pitgem sobre la foto, descobrirem els noms i cognoms de les persones 

que l’acompanyen (si aquestes tenen Facebook). Així doncs, i mirant d’altres 

fotos, hem descobert que la Mar Gibernau va sovint d’acampada amb les 

mateixes persones, pel que podrem deduir que pertany al CAU (porten el fulard 

del CAU de Blanes); escolta música catalana, ja que fa referència a Pau Alabajos 

(cantant valencià poc conegut); i què va fer el cap de setmana abans de la 

publicació de la foto (perquè és evident que la sortida va durar tot un cap de 

setmana si estan dins d’una tenda i és de nit). És interessant ser la Mar Gibernau 

ara mateix i adonar-me que la meva biografia de Facebook té més clar qui sóc 

que jo mateixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una publicació de la biografia 
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- La informació: és l’espai on cada usuari fa un retrat de les característiques 

principals (i no tan principals) de la seva vida. Curiosament, jo no he escrit cap 

d’aquestes característiques que surten a la meva informació (imatge inferior). 

Me les pregunta el mateix Facebook cada dia, o bé una de les meves 

conegudíssimes amistats l’afegeix per mi. Facebook és d’allò més xafarder. Ara 

que sap que vaig (no sé per quina raó ha deduït que ja he acabat l’acció) estudiar 

a l’IES Serrallarga, em pregunta què vaig estudiar allà. Sóc de les persones amb 

menys informació al perfil. Cal saber que la mitjana de característiques escrites a 

la informació deu ser d’unes 10 com a mínim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les fotos: és l’espai en el qual s’emmagatzemen totes les fotos que penges i 

totes les fotos en les quals apareixes (penjades per amics teus que t’han 

etiquetat, és a dir, situat el teu nom i els teus cognoms a la foto que pengen). 

Quan penges fotos, tens la opció de classificar-les en àlbums, que també 

s’ordenaran per ordre cronològic igual que totes les fotos penjades. També es 

poden penjar vídeos i poden penjar vídeos on hi apareguis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació del perfil 

Galeria del perfil 
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- Els amics: a la llista d’amics apareixen totes aquelles persones que has “agregat” 

o t’han “agregat”. Fa falta una raó en especial? Cap ni una. Els llistats d’amics 

més usuals tenen cap a 600 membres. La Mar Gibernau no es queda curta. I jo 

que tenia com a norma no “acceptar” (sí, es diu així: “aceptar la solicitud de 

amistad”) ningú que no conegués. Increïble! Conec 390 persones!!! I tinc 10 

sol·licituds d’amistat de gent que no he vist mai. Facebook em permet saber 

quins amics són els que he afegit recentment, quan és l’aniversari de les 390 

persones que tinc al meu llistat d’amistats (m’avisa cada vegada que toca 

felicitar un aniversari. Comptant que l’any té 365, es pot deduir que toca felicitar 

algú cada dia), a quina universitat van i més informació aparentment 

innecessària (però que, al capdavall, respon a ítems de rellevància social).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El xat: Facebook ofereix un servei de mis-

satgeria instantani que, com el Whatsapp, 

també permet conèixer l’última vegada que 

s’ha connectat el teu receptor i si ha rebut els 

teus missatges. Marca amb un puntet verd 

aquelles persones que estan parlant ara 

mateix amb d’altres persones a través de xat 

de Facebook i especifica si ho fan des del 

mòbil o des de l’ordinador. I marca de color 

Llistat d'amistats del perfil 

Xat de Facebook 
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gris aquelles persones que no estan connectades ara mateix i t’informa quant fa 

de la seva última connexió i des d’on l’han realitzat (mòbil o ordinador). A 

continuació, la foto mostra un exemple de cada. 

 

- L’estat: com indica el seu nom, és l’estat d’ànim amb què t’has llevat avui. La 

finalitat és que escriguis qualsevol cosa que se’t passi pel cap i afegeixis una 

emoticona que representi aquesta emoció. Al principi de tot de la teva biografia, 

cada dia de l’any, trobes la pregunta “Què estàs pensant?”. Bé, ha de ser la 

xorrada més enorme que pensis i que no requereixi gaires explicacions per tal de 

guanyar-se l’aprovació dels teus 300 amics.  

 

La meva amiga Maria no corre cap risc publicant “Sóc tonta i m’agrada el Pluto” 

i una foto d’aquest personatge tan adorable. De fet, tot al contrari, aquells que la 

coneixem bé imaginarem que en Jordi (company de la Maria) li ha agafat el 

mòbil d’amagat per fer-li una brometa, ja que el Jordi li va regalar un Pluto pel 

seu aniversari. Quina història tan simple, però tan bonica (bona candidata a rebre 

diversos M’agrada). Què passaria, en canvi, si una persona, en veure el 

martiritzant “¿Qué estás pensando?” digués literalment “estic fins la polla de les 

nenes mimades de la meva classe, es passen la vida parlant de superficialitats i, 

enlloc d’escoltar, criden. Tant de bo perdin la veu un dia d’aquests”? Un 

comentari una mica més enrevessat i molt menys adorable, oi? Aquesta persona 

no només rebria milers de respostes (algunes dient “sí, senyora, algú ho havia de 

dir”, d’altres afirmant “demà sentiràs la meva veu per últim cop, filla de puta”), 

sinó que tindria problemes per tornar a entrar a la seva classe i acabar el curs per 

perdre de vista aquestes persones que tant odia. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta diària del xafarder Facebook 
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Un cop analitzats els diferents elements que componen Facebook, podem definir 

aquesta xarxa social com l’aparador de les nostres vides. Exposem a la vista de la 

multitud que es fa amiga nostra les nostres preferències, els nostres sentiments, les 

nostres fotografies, vídeos, poemes, cançons... Ho exposem tot i de forma il·limitada i 

estandarditzada, ja que les preguntes que ens fan requereixen una resposta coherent a la 

pregunta. No som nosaltres els que fem les preguntes. És lliure una xarxa que 

estandarditza els gustos de la gent, que permet escollir allò que ens agrada i allò que no 

ens agrada, però sense matisos? L’altre dia vaig veure a Facebook un cartell 

propagandístic en el qual apareixia una dona visiblement maltractada i denunciava la 

violència masclista. El meu dilema va ser immediat. Només podia posar M’agrada a 

aquella foto. El missatge que volia transmetre aquella fotografia m’agradava, però vaig 

ser incapaç de donar-li M’agrada a una imatge que mostra una dona maltractada. La 

meva opinió estava guiada. Som lliures si no tenim opcions? La pregunta està 

formulada. Per a qualsevol resposta amb cara i ulls, truqueu al 659666230.  

Independentment de les preguntes constants que ens fa Facebook, en teoria, qualsevol 

persona pot publicar qualsevol cosa en qualsevol moment. Això vol dir que les urpes del 

control no arriben a les xarxes socials? Error! O arriben i més fortes que mai tenint en 

compte que les persones exposen tota mena d’informació de les seves vides a 

Facebook? Encert!  

Estat de la meva amiga Maria 
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“Usted le otorga a Facebook el derecho irrevocable, perpetuo, no exclusivo, transferible 

y mundial (con la autorización de acordar una licencia secundaria) de utilizar, copiar, 

publicar, difundir, almacenar, ejecutar, transmitir, escanear, modificar, editar, traducir, 

adaptar, redistribuir cualquier contenido depositado en el portal”, ens diu la Llicència i 

les condicions d’ús en el moment en què acceptem entrar en aquesta xarxa. Molt bonic, 

senyor Facebook! A sobre de xafarder, resulta que pot transmetre totes les meves dades 

a la policia demà mateix? No és això una pèrdua total de la privacitat? Bé... no passa 

res, podem estar tranquils perquè Facebook protegeix els menors amb l’anomenat botó 

del pànic, que permet un accés ràpid per part de nens i adolescents a una eina que els 

permet posar-se en contacte amb les autoritats en cas de detectar qualsevol indici d’abús 

en línia. Felicitats, Facebook! Tot i ser una xarxa social intangible, has après a utilitzar 

el sarcasme.  

De veritat creus que un nen que pateixi qualsevol abús buscarà un botó anomenat botó 

del pànic, gràcies al qual el nen serà protegit pels increïbles i eficaços cossos policials? I 

la protecció de les dades de la resta dels mortals? Ni una broma sarcàstica com a mesura 

proteccionista per aquests?  

La resposta a aquesta despossessió de les dades personals és aparentment senzilla. Si no 

publiques dades personals a Facebook, aquest no s’encarregarà de destrossar la teva 

intimitat. Llavors, què es pot publicar? Es fa difusió sobre diferents notícies del món, es 

recolza totes les dones maltractades el 25 de Novembre, s’escampa la informació sobre 

la V catalana, que “farà història”, amb els seus comentaris de recolzament i de rebuig 

(carregats de paraules malsonants, és això llibertat d’expressió?). Però, un moment, fer 

difusió sobre un partit polític, un debat a un Ateneu clarament popular i d’esquerres o 

una Via Catalana és no donar informació personal? I clar, què passaria si una persona 

volgués difondre una manifestació contra tots els immigrants “que vénen a treure’ns la 

poca feina que tenim, ja podrien tornar al seu país”? Què passaria, llavors? Veuríem 

amb bons ulls el control, encarregat de reprimir tal difusió? Suposo que és totalment 

impossible establir on estan els límits dins una societat que ens ven que “Where is the 

limit? No limit
28

”.  
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 Publicitat del producte Demon, una beguda energètica. 
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No hi ha límits, estimat servidor, tant pot buscar en mi, el senyor Google, pornografia 

infantil com un moviment revolucionari arran d’un llibre de Hessel que ha omplert la 

Plaça Catalunya i la Plaza del Sol de gent que es fa dir “indignada”. El límit se’l marca 

cadascú, ens diuen. Bé, una frase enganyosa tenint en compte que tant pot ser 

interpretada com una oda a la llibertat d’expressió i a la pròpia regulació personal 

mitjançant l’ètica i una educació que fomenti valors com el respecte, el cooperativisme i 

la fraternitat universal, com una oda a la violència, a la inexistència de frens i, per tant, 

de valors, fruit d’una educació basada en la competitivitat i l’individualisme, una 

educació que anomena “emprenedors” aquells que aconsegueixen sobresortir una mica 

per sobre dels altres. Bé, deixem, de moment, que els límits se’ls marqui cadascú i 

centrem-nos en els límits de Facebook.  

“Facebook ha eliminado mi publicación de hace unos días sobre la exposición 

fotográfica de Ana Álvarez Erreclade. En esta se retrataba el nacimiento de su hija 

desde una perspectiva más sana, más humana, menos patológica. Os dejo otros enlaces 

para que podáis verlo, ya que esta empresa considera contenido inapropiado un 

nacimiento, pero no una ejecución en vivo”, publica a Facebook Luna Contreras de 

Sara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I no, Facebook no ha eliminat aquesta publicació d’aquest grup tan respectuós que es fa 

dir Catalanes Fuera YA España Libre. Sembla que un comentari que envia a “tomar por 

el culo” tots els catalans independentistes no és tan perillós com la difusió d’una 

exposició de fotos d’un part en viu.  

Publicació de Catalanes Fuera YA España Libre 
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Si s’ha d’ensenyar un part per les xarxes socials o no (la que publica l’exposició de 

fotos és la mateixa mare, així que suposo que és decisió seva), evidentment que és 

totalment discutible pel que fa a la pèrdua progressiva d’intimitat, però sembla que no hi 

ha res a discutir sobre un grup que té com a objectiu potenciar l’odi entre persones. No 

deixa de ser un acte de violència, no? De fet, el senyor Facebook, com ja s’ha comentat 

abans, rei del sarcasme, ens diu que: “Los grupos con contenido relacionado con el 

consumo de drogas o que incluyen desnudos u otro contenido sexual no están 

permitidos. Tampoco lo están los grupos que fomentan la violencia o que atacan a 

individuos o colectivos de personas.”  

Facebook ha aconseguit que sigui possible denunciar-se entre usuaris, entre “amics”. 

Potser cal que repeteixi l’afirmació: Pots denunciar una publicació d’un amic teu. Pots 

ser tu qui assoleixi el control, qui reguli la llibertat d’expressió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografia anterior, tindria la possibilitat de denunciar una publicació d’una amiga, 

però també es poden denunciar perfils, fotos, vídeos, missatges, pàgines, grups, anuncis, 

esdeveniments (grups que t’informen d’un esdeveniment concret), preguntes, 

comentaris... A l’hora de denunciar una publicació, un cop tries a l’opció “denunciar 

publicació”, Facebook et pregunta “Per què no vols veure això?”. I, tatxan! La resposta 

és d’opció múltiple. Tries l’opció que millor descrigui el problema, segueixes les 

instruccions que apareixen a la pantalla i Facebook s’encarrega de treure el contingut 

denunciat. Aquí potser caldria tornar a pensar el significat d’”amic” que ens ofereix 

Facebook.  

Com denunciar una publicació d'una amiga? 
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Si pots denunciar un “amic” teu en qualsevol moment, això no li treu la condició 

d’amic? El més interessant, seguint amb una anàlisi del llenguatge, que ens ofereix la 

xarxa és el nom que reben aquest tipus de denúncies: “Problemes de propietat 

intel·lectual”.  

La intel·lectualitat té propietari en el món del consum. No és un dret, no és un valor... és 

una possessió. I es considera intel·lectual qualsevol publicació al Gran Facebook. Un 

vídeo on es trinxa un ratolí a trossets pot comportar problemes de “propietat 

intel·lectual” a qui ha penjat el vídeo. Bé, l’eufemisme és tan rebuscat que no se li 

troben gaires aplicacions. Suposo que aquest vocabulari és el resultat de 

l’estandardització de les crítiques, els sentiments i les emocions, l’estandardització dels 

gustos amb l’única opció de M’agrada, l’estandardització dels pensaments amb les 

preguntes de resposta múltiple. Sempre hi ha una resposta, per això (vegeu pàgina 64). 

No existiria el descontrol sense el control.  

2.5.2. TWITTER 

Hemos derribado el muro del miedo, vosotros derribasteis el muro de nuestra casa. 

Reconstruiremos nuestros hogares, pero vosotros no levantaréis nunca más ese muro 

del miedo. 

Tuit de @souriastrong (Rawia Alhoussaini), a Tahrir 

Twitter és un servei de microblogging que permet als seus usuaris enviar i llegir 

missatges de text d’una longitud màxima de 140 caràcters. Aquests missatges 

s’anomenen tuits o piulades. De fet, el logotip de Twitter és un ocellet blanc sobre un 

fons blau. L’ocellet blanc no s’assembla en res a l’ocell blanc de la Pau, per si algú s’ho 

està preguntant. Sí que podria ser l’ocellet que guiés un canvi en la societat, però, igual 

que a Facebook, és molt difícil descobrir-ne els límits.  

Twitter té més de 500 milions d’usuaris generant 65 milions de tuits al dia i duent a 

terme més de 800000 recerques diàries. Analitzem, doncs, l’estructura i el llenguatge de 

Twitter. 
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- El perfil: com a Facebook, el perfil de Twitter es compon d’una foto de perfil 

(emmarcada en quadrat) i una de portada (allargada i al fons). No hi ha un 

apartat d’informació personal, però sí que és possible afegir una frase que et 

defineixi davant la foto allargada del fons. Sota la fotografia emmarcada, hi 

apareix el nom sencer, que serà utilitzat a Twitter amb una arrova davant. Així 

doncs, el meu nom és Mar Gibernau Sánchez, però el meu usuari és 

@MarGibernau. Qualsevol que publiqui alguna cosa i em vulgui afegir en el 

comentari haurà d’escriure el nom d’usuari.  

Al perfil, també s’hi indica el nombre de tuits que la persona ha escrit (a la foto 

inferior, 27), el nombre de seguidors que té la persona (33) i el nombre de 

persones que segueix (67).  

 

 

 

 

 

 

- Els tuits: o piulades, són els 

missatges de 140 caràcters màxim. 

Poden contenir una foto o un vídeo 

i es publiquen al perfil de l’usuari i 

a l’inici, que té forma de casa, (on 

es mostren els tuits de tots els 

usuaris seguits). Al tuit, a més del 

contingut, s’hi mostra la data en 

què s’ha publicat i quatre símbols 

(vegeu la imatge de l’esquerra d’un 

tuit amb una fotografia).  

 

Perfil de Twitter 

Tuit de Twitter 
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El primer símbol, amb una sola fletxa, és el símbol de “respon”, que permet a 

qualsevol seguidor deixar una comentari de resposta al tuit publicat. El segon 

símbol, amb dues fletxes, significa “retuitejar” i serveix perquè un seguidor torni 

a fer aparèixer el tuit publicat com a seu. És a dir, es poden tornar a fer aparèixer 

tuits de fa cinc mesos, per exemple, a dalt de tot de l’inici (casa). Perquè els tuits 

es van suplantant per ordre cronològic. Com més retuits tingui un tuit, doncs, 

més persones el veuran i més difusió assolirà.  

El tercer símbol és una estrelleta que equival al M’agrada de Facebook. I el 

quart símbol són tres punts suspensius que, també com al Facebook, permeten 

denunciar el tuit, emmudir l’usuari que ha publicat aquest tuit (simplement, 

deixen d’aparèixer els tuits que el silenciat publica a l’inici del que l’ha 

silenciat), compartir-lo o inserint un tuit al lloc web d’on aquest prové.  

- Els seguidors: serien els equivalents als “amics” de Facebook. El tuits que un 

usuari visualitzarà a l’inici seran de totes aquelles persones que l’usuari segueix 

i, alhora, els tuits que aquest publiqui seran vistos pels seus seguidors. Tan sols 

pitjant aquest botó al perfil de l’usuari que es vulgui seguir, ja es podran 

visualitzar, retuitejar, comentar i denunciar els seus tuits. No obstant i com es 

pot suposar, l’usuari sí que tria a qui segueix, però no tria els seus seguidors. 

 

- El hashtag: o etiqueta, serveix per organitzar tuits sobre un tema concret de tal 

manera que, cada vegada que un usuari publiqui sobre aquell tema, s’utilitzi el 

hashtag corresponent per tal que, si després una persona vol buscar tot el que 

s’ha dit sobre aquell tema tan sols hagi d’escriure el hashtag a la recerca. Per tal 

d’entendre-ho millor, seguint l’exemple gràfic inferior, si l’usuari vol saber tot el 

que s’ha dit (piulades de qualsevol usuari de Twitter del món) sobre Podemos, 

tan sols ha d’escriure a la cerca #Podemos i li apareixeran tots els resultats 

relacionats. Llavors, pot triar entre els tuits que s’han fet més populars (per tant, 

els que s’han retuitejat més vegades i ha vist més gent) o bé veure’ls tots. 

 

 

 

 

Botó de seguiment del Twitter 

Cerca d'un tema a partir del hashtag 
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- El trending topic (TT): és la paraula o frase més 

repetida en un moment concret a Twitter. Els 10 

trending topic més rellevants es mostren a la 

pàgina d’inici. Tenen una increïble repercussió, 

tenint en compte que moltes notícies neixen a 

partir de què és trending topic a Twitter. Noticies 

informatives i judicis de valor, clar. Tant pot ser 

trending topic la petició d’alliberament de nenes 

segrestades a Síria com el nou pentinat de Lady 

Gaga. Avui, dia 6 de desembre del 2014, a les 13:43h, són trending topic els 

temes de la imatge de la dreta.  

Malgrat tenir característiques similars amb Facebook, Twitter no s’ha donat tant a 

conèixer com a xarxa vitrina en la qual exposes informació personal, sentiments, fotos i 

gustos, sinó que sempre ha tingut un caràcter més polític. Per començar, no es basa en 

un sistema de respostes d’opció múltiple, sinó que deixa via lliure a la creativitat. I, en 

principi, com més ocurrent siguis utilitzant correctament 140 caràcters per deixar anar 

un missatge, a més gent arribarà aquesta informació. Twitter, doncs, ha venut un 

caràcter més expressiu, en el qual, cada vegada que els seguidors s’han vist amenaçats 

per la censura, han creat més resposta que no pas a Facebook.  

Un bon exemple per entendre aquesta actitud menys superficial és tot el ressò que va 

tenir l’assassinat d’Isabel Carrasco, presidenta de la Diputació de Lleó. “Tenemos que 

combatir el ciberdelito y fomentar la ciberseguridad, y limpiar de esos indeseables las 

redes sociales”, va dir el ministre d’Interior, Jorge Fernández Díaz, després de l’onada 

de comentaris que l’assassinat va provocar, a Twitter. Alguns dels comentaris arran 

l’assassinat d’Isabel Carrasco: 

 

 

 

 

 

Llista trending 

Tuit de Secta Nihilista 
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Aquests comentaris van causar un ressò important entre els cercles polítics. De fet, 

aquest sotrac es va produir poques setmanes després de la “operació aranya”, en la qual 

la Guardia Civil va detenir 21 persones acusades de “enaltecimiento del terrorismo” per 

comentaris fets al Twitter. Un d’ells va ser acusat pel següent tuit, a la pàgina següent, 

que es va convertir en trending topic el 29F 
29

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, l’ambient ja estava calentet. I, quan van aparèixer altra vegada comentaris 

partidaris de l’assassinat de la Presidenta de Lleó, la Unió Federal de Policia va dir que: 

“Es necesaria y urgente la regulación penal de nuevas modalidades delictivas que van 

más allá de las injurias y calumnias, tipificar la violencia ejecutada en masa a través de 

internet. Establecer la correcta identidad de los usuarios y castigar específicamente estas 

conductas podría ser una vía de solución.”Així doncs, Twitter escapava de l’abast 

policial i del control, els tuits neguitejaven el Ministre d’Interior i, malgrat una operació 

“aranya” (imagino que la metàfora que l’aranya controla, mitjançant la teranyina o 

xarxa, les seves preses, no es tracta d’una metàfora sorgida de la casualitat), els tuits 
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 Global Voices (05/05/2014) 

Tuit de DaVid Marzal 

Tuit acusat 
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polítics seguien. De fet, va haver-hi també resposta a “l’operació aranya” i al missatge 

de la policia que exigia el control a les xarxes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter, doncs, ha après a protegir-se del control, ha après a resumir en 140 caràcters 

problemes mundials, ha après a crear una xarxa social que detesta les aranyes que es 

passegen sobre aquesta teranyina. No cal oblidar, per això, que tothom pot accedir a 

aquests 140 caràcters que publiques avui a les 13:00h des de casa teva, que el núvol 

pertany al poder i que l’autorregulació ciutadana (denúncies entre seguidors, en aquest 

cas) també hi són presents.  

La meva intenció no és fer una comparació entre les diferents xarxes socials, sinó 

entendre el seu funcionament i possible censura. No obstant, sí que és possible afirmar 

que Facebook utilitza una vitrina clarament definida en què cada persona es ven i 

s’exposa, mentre que Twitter, en tot cas, ven idees i pensaments, però no 

necessàriament intimitats. Dos moviments interessants que han estat possibles gràcies 

als grumolls que aturen la societat durant uns segons a través del Twitter retornant 

conceptes com fraternitat universal o pacifisme són el Cas 5 de l’Apèndix, que explica 

el moviment de rialles femenines turques que es va produir en el Twitter després que el 

viceprimer ministre turc afirmés que “la dona, per ser decent, no ha de fer moviments 

seductors ni riure davant de tothom”. I el Cas 6 de l’Apèndix, que mostra un altre 

moviment de Twitter de caire social en el qual àrabs i jueus van decidir penjar 

fotografies fent-se petons per fer una crida a la pau entre Israel i Palestina. 

Tuit de Juan Rosell 

Tuit de Toñi Segura 
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2.5.3. YOUTUBE 

I a mi m’és totalment igual el que facin amb el que he dit, però és una pena viure així, 

perquè, el dia que les coses vagin malament, serà quan ens vindran a picar la porta, i 

de nit. 

Albano Dante Fachín 

Youtube és un lloc web gratuït on els usuaris poden penjar i compartir vídeos. Va 

començar sota la propietat d’antics membres de PayPal, però l’any 2006 va ser comprat 

per Google Inc. Actualment, és el lloc de vídeos més utilitzat a Internet, amb 

100000000 usuaris. El gran eslògan de Youtube, Broadcast Yourself, ja dóna una idea 

aproximada de la funció d’aquesta xarxa. Transmet-te a tu mateix! Endavant, mostra al 

món qui ets! Crea un vídeo viral que serà vist absolutament arreu del món amb tan sols 

un clic. Com a totes les xarxes, el seu poder i abast són inimaginables. No cal tenir un 

compte a Youtube per accedir als vídeos penjats pels seus usuaris. El sistema de cerca de 

qualsevol vídeo és senzill i no es necessiten els mots exactes per tal de trobar allò que es 

busca, ja que els mateixos usuaris indiquen un conjunt de paraules clau que permeten 

arribar al seu vídeo. L’inici de la pàgina següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inici de Youtube 
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La senzillesa és observable. Una barra de cerca i tres subapartats: les recomanacions, les 

subscripcions de l’usuari i la música. L’inici envia l’usuari directament a les 

recomanacions (per aquesta raó hi ha una barra vermella just a sota de l’apartat), on 

apareixen llistes de vídeos de tot tipus ordenades per temàtiques diverses: els vídeos 

més populars a Espanya, la música més visualitzada, els vídeos relacionats amb esport 

amb més visites, videojocs, pel·lícules... A l’apartat de “les meves subscripcions” 

apareixen tots els vídeos d’aquells canals als quals l’usuari s’ha subscrit.  

Què són canals? Un compte de Google et permet veure vídeos, marcar M’agrada i 

subscriure’t (el que equivaldria a fer-te seguidor, a Twitter, o amic, a Facebook). No 

obstant, el compte de Google no ve amb un canal de forma predeterminada. El canal, 

doncs, és creat pels usuaris i és allò que permet tenir presència pública a Youtube. El 

canal permet a l’usuari penjar ell mateix els vídeos, realitzar comentaris i fer llistes de 

reproducció. Finalment, a l’apartat de Música, també hi apareixen diferents llistes 

ordenades per temes: “mixos” de Youtube (compilació de molts vídeos sobre un mateix 

tema), recomanats (sorprenentment, en aquesta llista apareix música que t’agrada. Que 

simpàtic el Youtube, que em recomana vídeos que m’agraden!), els últims vídeos vistos, 

trendings (aquí també arriba el nou mot per la popularitat). I aquí s’acaben els apartats 

de Youtube. Segurament la seva enorme senzillesa deu ser una de les claus del seu èxit. 

Iniciem la recerca. Si es busca una cançó concreta a Youtube, la primera que apareix sol 

ser la que es buscava, però apareixen moltíssims més resultats perquè la cerca no es 

quedi curta. Amb l’exemple iconogràfic inferior, busco la cançó Alquitrán y carmín de 

El Niño de la Hipoteca i Youtube troba 1920 resultats (són pocs, el cantant no és 

conegut).  

A cada resultat hi apareixen el canal (“de: El Niño de la Hipoteca”), el temps que fa que 

està penjat el vídeo (Fa 10 mesos), el nombre de visualitzacions (181554 

visualitzacions) i informació addicional afegida pel propietari del canal. Els resultats 

s’ordenen per ordre cronològic (de menys a més antic) i nombre de visualitzacions (de 

més a menys visualitzacions).  
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Si es busca un artista en concret, els resultats són diferents. Les primeres opcions són els 

àlbums d’aquest artista, el seu canal i, a la dreta, una referència de totes les cançons del 

grup de música amb un mix per a aquell qui vulgui música per estona. En l’exemple 

següent, el primer que ens apareix del grup Perotá Chingó és el seu últim àlbum (també 

s’ordenen per ordre cronològic i ordre de visualitzacions) i, com a segona opció, tenim 

el seu canal. Si hi entrem, apareixeran tots els vídeos penjats pel grup, ja que, a la 

recerca corrent, apareixen tots els vídeos relacionats amb el grup, però no 

necessàriament penjats pel grup. Qualsevol usuari pot penjar una gravació d’un concert 

de Perotá o una cançó que tingui descarregada. Finalment, a la dreta, hi apareix el Mix i 

una referència de totes les seves cançons i la seva durada.  

 

 

 

 

 

 

 

Cerca d'una cançó a Youtube 

Cerca d'un/a artista a Youtube 
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Youtube és una plataforma d’accés il·limitat. Aquesta característica és possible gràcies a 

la seva gratuïtat. Però, un moment! Un espai on es pot veure qualsevol vídeo de forma 

gratuïta, sense anuncis i amb les pauses que es vulgui? El somni va durar poc. Com fer 

de Youtube un negoci? Convertint-lo pròpiament en un negoci. Actualment, tots els 

usuaris amb canal (youtubers o tubers) tenen un incentiu per seguir penjant vídeos: 

diners. Els ciutadans es van convertir en els propis empresaris de Youtube. Actualment 

l’empresa només té 70 treballadors. És estrany que una xarxa social que arriba a tot el 

món i que és freqüentada per 100000000 persones aproximadament tingui menys 

treballadors que l’empresa (actualment en ERE) del meu pare, no? Quan l’Albano del 

Cafèambllet diu que “el vídeo ja era del poble” amb certa ironia (vegeu pàgina 84), no 

va gens equivocat. Tot tuber pot arribar a cobrar penjant un vídeo original. Com? 

Publicitat! L’usuari es registra a la plataforma Google AdSense, l’eina oficial de 

Youtube (Google) d’anuncis publicitaris. A través d’aquesta plataforma, milers 

d’empreses paguen perquè aquesta col·loqui els seus anuncis als llocs web, i part 

d’aquests diners també van a la pàgina a la qual es col·loquen. Així doncs, AdSense 

insereix un anunci en el vídeo d’un usuari i els guanys es divideixen entre Youtube i el 

youtuber que ha penjat aquell vídeo.  

Per tal de no fer-ho tan fàcil, AdSense només comença a repartir els guanys quan les 

visites al vídeo del tuber superen els 100 dòlars. De tal manera que, quantes més visites, 

més diners. Passem a l’exemple pràctic. Ningú no coneix el nom de Guillermo Díaz, 

suposo. Però, segurament no deu existir cap adolescent que no conegui el seu nom a 

Youtube: Willyrex, el noi de 20 anys que viu de Youtube. Es dedica a penjar vídeos de 

videojocs.  

Una feina poc usual, però sembla que profitosa si es tenen més de 5 milions de 

subscriptors entre els seus dos canals i més de 850 milions de visualitzacions dels seus 

vídeos. Càlcul ràpid: si es guanyen 2 dòlars aproximadament per cada mil 

visualitzacions i té una mitjana de 200000 reproduccions diàries, guanya uns 400 dòlars 

al dia. Per tant, 12000 dòlars al mes. Comptant que té dos canals, 24000 dòlars com a 

sou total per ser youtuber. Sorprenent, oi? Cal dir que per haver arribat a les 200000 

reproduccions diàries ha necessitat penjar dos vídeos cada dia d’uns sis minuts cadascun 

i, també, haver tingut la sort que la gent el visités, lògicament.  
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Així doncs, Youtube ja no és lliure d’anuncis. Què passa amb el contingut dels vídeos? 

Es pot penjar qualsevol cosa? Quins límits ha establert Youtube? La pornografia no és 

tolerada. No obstant, ja fa estona que remarco que tota acció té una resposta. Així 

doncs, arran d’aquesta prohibició, un grup de persones alienes a Youtube van crear 

YouPorn. Youtube sí que permet vídeos de baralles, relacionats amb el terrorisme, 

vídeos voyeur (gravació de genitals masculins i femenins en transports públics sense 

que els gravats ho sàpiguen), vídeos xenòfobs, feixistes, racistes (abunden les crítiques a 

gentilicis)...  

Youtube també ha estat utilitzat per bandes narcotraficants, amb imatges de cadàvers i 

decapitacions de bandes rivals sense censura, tot i que aquests han estat retirats 

immediatament pels administradors. Així doncs, els límits de Youtube són molt 

indefinits. Malgrat anunciar als usuaris que no està permès cap vídeo discriminatori, el 

ventall de vídeos d’aquest caire és enorme.  

Què passa amb la vigilància? El control també ha arribat a la xarxa dels vídeos. Aquesta 

vegada, sota el nom de Squeaky Dolphin. Sempre es llueixen amb els noms. Dofí 

cridaner? No sé com interpretar això. Amb unes filtracions de l’any 2013, un document 

de  l’agència d’intel·ligència britànica GCHQ de l’agost del 2012 van definir què era el 

projecte Squeaky Dolphin, un programa de recol·lecció i anàlisi de dades que pot vigilar 

en temps real l’activitat a Youtube, Facebook i Blogspot i que utilitza InfoSphere 

Streams, una plataforma analítica que permet analitzar i correlacionar tota la informació 

que arriba de milers de fonts en temps real.  

El cas de la Marta i l’Albano del Cafèambllet (vegeu el Cas 3, a la pàgina 80) és un clar 

exemple de censura a Youtube, ja que la condemna que van rebre els obligava a retirar 

el vídeo que havien penjat i pel qual havien estat acusats. Un vídeo que no contenia 

racisme, feixisme, violència, terrorisme, pornografia, baralles... Un vídeo polític que 

denunciava la corrupció a la sanitat catalana.  

Són un clar exemple de censura, però també d’explosió a les xarxes. Malgrat que ells es 

van veure obligats a destruir el vídeo de Youtube, el vídeo hi és. Potser sí que és veritat 

que les xarxes permeten que la informació deixi de tenir propietaris, que la informació 

sigui dels usuaris i no de les empreses, que la població es converteixi en el mitjà de 

comunicació per excel·lència.  
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3. LA CIUTAT DELS ADORMITS 

Quan es fa de dia a la ciutat dels adormits, tothom persegueix les hores. Mai no 

s’adormen els despertadors. Mai no es desperten les persones. I en algun racó d’aquest 

desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana embasta un vestit de llum 

sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un 

borratxo que balla mentre desmuntem l’orquestra. Que a fora s’ensorri el món. Que 

caiguin mil tempestes. Desfarem amb els peus, a poc a poc, les onades de la pressa. 

Que s’ensorri el món.  

Txarango, “Batega”. 

Que hi ha control és evident. No cal parlar d’un Gran Germà que observa o d’una 

conspiració perquè no és aquest el fonament d’una societat del control perfecta. Perquè 

potser el control modern no es tracta d’un control basat en la vigilància, la repressió 

policial o el seguiment (que també i molt), sinó més en l’estandardització de la societat, 

en el foment del silenci, en l’autoregulació ciutadana. Potser una societat perfectament 

controlada és aquella que no necessita cossos policials o dirigents que espiïn darrere, 

sinó una ciutadania totalment individualista que tingui com a funció controlar-se a si 

mateixa. Una ciutat en què el concepte més aproximat al significat d’amic siguin els 

“amics” de Facebook i en què no es dubti a l’hora de denunciar el veí. Una ciutat 

adormida i immòbil que no sàpiga com ha arribat fins aquella situació per por de 

preguntar. Una ciutat en què les preguntes estiguin malvistes, perquè les preguntes 

sempre creen resposta (vegeu La resposta a la pàgina 64), perquè les respostes creen 

d’altres preguntes i, per tal de viure aquest procés, calen diferents visions, cal discutir 

col·lectivament... En una societat silenciada, individualista i adormida, doncs, les 

preguntes no existirien.  

Aquest és, per mi, l’objectiu final del control social. Un objectiu que no s’ha aconseguit 

ni amb el control policial, ni amb el control mediàtic, ni amb el seguiment i la 

vigilància. Però sí amb les xarxes. Les xarxes que han estandarditzat els gustos dels seus 

usuaris amb preguntes de resposta múltiple ja predeterminada, amb recomanacions que 

s’escauen perfectament al que a tu t’agrada (perquè t’agrada, perquè les cookies ho 

saben, que ja ho has buscat abans), amb milers d’amics adormits als quals pots 

denunciar en qualsevol moment... 
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Per no perdre el costum, passem a l’exemple pràctic del ciutadà policia. I com que, a 

vegades, només a vegades, una imatge val més que mil paraules... 

  

 

 

 

 

 

 

Per a tots aquells homes i dones desesperats i possessius amb la seva parella, arriba el 

servei de FLEXISPY, que li permetrà saber què està veient, escoltant, dient i fent la 

seva parella!! “Gracias al móvil, no hace falta madrugar tanto o irme a dormir a las mil 

para espiar a alguien”, va dir un policia francès el setembre del 2007. Podria ser 

tranquil·lament l’eslògan d’aquest gran servei. Però això no és tot! Compri també el 

servei per controlar els seus fills i els seus empleats.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servei de FLEXISPY 

Servei de FLEXISPY 
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I visqui tranquil divorciant-se per possessiu/possessiva, perdent la confiança dels seus 

fills i acomiadant empleats perquè confia en el servei contractat! Clar que sí! El seu 

benestar és el que compta per sobre de tot, per sobre de l’amistat, l’amor, la família... 

Visqui tranquil! 

I així, neix la ciutat dels adormits, la ciutat amb por entre veïns, la ciutat en què l’única 

igualtat que hi intervé és la igualtat de les preferències i els gustos. En aquesta ciutat, 

crear és tan difícil, que els ciutadans són “seguidors”, parlar és tan dur que els ciutadans 

busquen emoticons per expressar els seus sentiments, abraçar-se i felicitar-se és tan 

estrany que els ciutadans cliquen un M’agrada per transmetre aprovació.  

Encara hi ha preguntes i respostes, encara parlem i cridem. Toca, doncs, parlar sense 

aixecar el dit, cridar cada vegada que el silenci s’imposi i preguntar-se sempre el com, 

el què, el qui, el perquè... tot, absolutament tot. Responem! 

A la vall dels adormits, el meu cor no hi fa parada. El cant de les encantades se 

l’emporta bosc endins. 

Txarango, “Sempre balla”. 

Servei de FLEXISPY 
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4. LA RESPOSTA 

Voy a romper con la herencia al lado de los rebeldes 

La raíz, “A la sombra de la sierra”. 

No hem de veure en el control evident un sistema conspirador. Tots i cadascun dels 

casos esmentats en aquest treball són reals i tan sols fa falta buscar una mica per 

Internet, diferents llibres o a la premsa per descobrir-los. Sí, són casos de control 

vertader i jo he fet una recerca dels seus mecanismes i les seves diferents 

representacions. Però en cap moment no he volgut donar una visió pessimista (tot i que 

moltes paraules pesin), en cap moment no he buscat que el treball esdevingués fruit de 

paranoia i representació del símbol del Gran Germà d’Orwell. Queda reservat per 

cadascú el judici cap al poder del control i les seves extensions.  

Pel que fa a les xarxes socials, m’he basat totalment en els fenòmens Facebook, Twitter 

i Youtube, incloent-hi el fenomen Whatsapp, que podria rebre tranquil·lament el nom de 

xarxa social. He volgut mostrar el perill de la pèrdua de la privacitat, del núvol que 

conté totes les nostres dades, dels sistemes operatius que, actualment, estan 

emmagatzemant totes les paraules que escrivim, que diem, que sentim... Però no les que 

pensem.  

Cal tenir clar en tot moment que si bé llibertat pot ser l’acceptació de tots els drets i els 

respectes existents (dret a la privacitat, respecte a la persona...), també pot ser la 

capacitat de decisió. I sí, l’espai de decisió pot ser acotat (M’agrada), pot estar 

condicionat, pot estar reprimit a través del control i, per tant, del sentiment constant de 

desorganització, por i ordre dins el caos. Però existeix. Cal tenir molt present que, al 

mateix instant que una persona denuncia una imatge d’una altra persona a través de 

Facebook i aquest retira la imatge, es multiplica a velocitats frenètiques el hashtag 

#BringBackOurGirls demanant l’alliberament de les 200 noies desaparegudes a Nigèria 

(i celebritats com Michelle Obama i la guanyadora del Nobel, Malala Yousafzai s’hi 

sumen per augmentar la seva expansió). Al mateix temps que una mare decideix 

comprar un servei per espiar l’activitat telefònica del seu fill, es fa difusió mitjançant 

Facebook d’un taller de Pensament crític de l’Ateneu de Blanes que permetrà no esgotar 

la capacitat de preguntar i respondre, respondre i preguntar. La resposta a una societat ja 

coneguda com la Societat de la Informació no és incomunicar-se.  
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Estar en contra del tipus d’Internet i comunicacions que se’ns ofereixen, no equival a 

cremar el mòbil (malgrat que seria aconsellable en alguns casos), viure sense 

ordinadors, televisió o ràdio... Això seria no acceptar el moment històric en el qual 

vivim, que també seria una opció totalment lícita, tenint en compte que el moment 

històric no l’hem triat. Però potser caldria canviar les paraules. No es tracta de “triar” 

una societat “ideal” de forma individual i “ara cremo el mòbil per anar en contra del 

món”, sinó de “crear” col·lectivament una societat “justa” que sigui capaç d’educar la 

llibertat d’expressió des de la idea de responsabilitat, que assumeixi aquest títol de 

Societat de la Informació i sigui conseqüent a allò que aquest comporta.  

No es tracta de sortir-ne, sinó de canviar-la. Vocabulari potser massa optimista després 

de tanta censura, vigilància i control, però, probablement, necessari. 

Podem dir “freaky” un partit polític com és Pirates de Catalunya que, a grans trets, lluita 

per l’alliberació total de la xarxa. Però, llavors, també diguem “freaky” l’alcaldessa de 

Madrid que evidencia la incapacitat espanyola d’assolir certa serietat aconseguint que 

un vídeo on surt dient “a relaxing cup of café con leche” es converteixi en viral dins les 

xarxes. Tots formem part d’aquesta gegantina xarxa i entendre que l’excessiva rapidesa 

amb la qual s’escampa un vídeo que promou l’odi és la mateixa rapidesa amb la qual 

s’escamparà un vídeo que promou valors positius és el millor motiu per seguir piulant a 

Twitter, difonent a Facebook i observant a Youtube. Perquè, com diu l’Albano del 

Cafèambllet (vegeu pàgina 75), “si comencem a tuitejar amb por per si el dia de demà 

ens passa alguna cosa... Potser el que hem de fer és tuitejar amb força perquè el dia de 

demà no ens puguin fer res”.  
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5. CONCLUSIÓ 

Ser joven es un delito. La realidad lo comete todos los días, a la hora del alba; y 

también la historia, que cada mañana nace de nuevo. Por eso la realidad y la historia 

están prohibidas. 

Eduardo Galeano
30

 

Fa pocs dies una persona em va dir: “Quan has lluitat per avançar, avançar i avançar 

(perquè defenses la millora constant i no el retrocés) i te n’adones que el camí que has 

seguit no porta enlloc, l’única solució és tirar enrere. Fa mal reconèixer que t’has 

equivocat, però alhora, quan desfàs el camí, vius un dels millors processos 

d’aprenentatge. Això és saber cedir i aquesta és la base de la pau.” Així vaig començar 

jo el meu inicial Treball de recerca, avançant tossuda cap a un tema que se m’escapava 

de les mans. Trobar el sentit de la felicitat? Caldrien mil llibres per aconseguir-ho i no 

serien suficients. Quan el vaig replantejar, per això, no em vaig quedar curta: “ara vull 

llibertat”, com una nena petita, de valors inquantificables en valors inquantificables, 

creient-me la filòsofa capaç d’entendre el món. Què he après, doncs, fent aquest Treball 

de recerca? A desfer camins, a trobar el límit entre els meus somnis i les meves 

possibilitats i capacitats reals. Vaig aprendre a limitar el gran tema de la llibertat, vaig 

descobrir el món del control i em vaig interessar per la censura a les xarxes. I, tan bon 

punt vaig posar un peu en aquest camí, vaig saber que seguia un rumb. I he gaudit, i 

molt. He après tantes coses llegint i observant que escriure s’ha convertit en una part 

secundària de tot aquest procés. Farà ara un any una professora em va dir: “És el procés 

i no el resultat l’encarregat de fer-te aprendre i nosaltres únicament us exigim resultats.” 

Doncs bé, potser per primera vegada a la vida puc afirmar que amb el procés ja he 

quedat més que satisfeta. He complert els meus tres objectius del dia a dia: escoltar, 

parlar i somriure.  

Centrant més l’atenció en el cos del treball, he estructurat el meu discurs d’allò més 

general a allò més concret i de les formes més clares de control a les formes més difícils 

de veure, al meu entendre. Pel que fa als tipus de control, he analitzat el control policial, 

el control mediàtic i els mecanismes de seguiment i vigilància de forma més general, i 

els diferents controls que planteja la xarxa informàtica de forma més concreta.  

                                                           
30

 Citat dins ARZUAGA (2010), p.8. 
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En tot moment he volgut intentar demostrar la validesa de les meves paraules mitjançant 

casos reals: el Cas 1 de la Patricia Heras per tal de donar una mostra del control policial; 

el Cas 3 del Cafèambllet per exemplificar el control mediàtic; i el Cas 2 de les 48 

càmeres instal·lades al barri madrileny de Lavapiés i el Cas 4 del terrible doble check 

blau per tal d’il·lustrar el poder dels mecanismes de seguiment i vigilància, els quals 

vaig dividir en dispositius biomètrics i telefonia mòbil (específicament, l’aplicació 

Whatsapp).  

Un cop analitzats els tres controls externs a la xarxa, vaig endinsar-me en els diferents 

tipus de control que ofereix la virtualitat, en tot moment intentant explicar el mite de la 

llibertat amb el qual vaig començar el treball. En començar a observar les xarxes, em 

vaig adonar de la seva complexitat. Vaig identificar-hi tres tipus de control. Per una 

banda, el control amb fins policials (encarregat de perseguir els delictes informàtics i 

vigilar les activitats “perilloses” dins la gran xarxa). També em vaig trobar amb una 

forma de control que tenia fins comercials (descobrir les cookies que no es mengen ha 

estat tota una experiència). I, finalment, vaig trobar el concepte de l’APROVACIÓ, 

potser el més interessant de tot el treball, segurament perquè és el més humà. Si en el 

món real hi ha contínues influències, pressions i condicionaments, què impedia que el 

control psicològic existís també a les xarxes? He analitzat aquests tipus de control dins 

les tres xarxes social que m’han semblat de més rellevància, és a dir, Facebook, Twitter 

i Youtube i, tot analitzant diferents mecanismes de repressió, conductes a les xarxes i 

documentant-me sobre diferents moviments virtuals, vaig topar-me amb LA 

RESPOSTA: amb un Albano indignat que m’oferia una visió optimista de la força 

revolucionària de les xarxes, amb un seguit de moviments al Twitter que desbordaven 

força i, sobretot, esperança, amb partits o grups de joves que aconseguien retornar certa 

activitat al seu poble gràcies a les xarxes socials...  

Malgrat parlar del SITEL i d’un món de la informació que he titulat ciutat dels 

adormits, sempre he cregut en la gran importància que tenen les últimes pàgines d’un 

llibre (decisives a l’hora de valorar-lo) i, és per això, que, a més d’endur-se el regust de 

la ironia, també vull que els lectors d’aquest Treball de recerca acabin pensant, per 

sobre de tot, en la resposta, en la necessitat d’actuar i poder tornar a començar un altre 

treball amb una introducció que no es digui “Desmitificant el gran mite”, sinó tot el 

contrari, “Fent realitat el gran mite”. Crec que és molt necessari que la llibertat es 

converteixi en una acció plenament valorada (un mite deixa de ser mite quan esdevé 
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realitat), però només després d’una educació importantíssima en els àmbits del respecte 

i la llibertat (la de debò) d’expressió.  

Com a anècdota força condicionant, cal dir que he avançat el meu Treball de recerca 

alhora que avançava en la lectura de 1984 (George Orwell), però vaig decidir no acabar 

el llibre fins que no hagués acabat el treball perquè veia massa semblances entre el llibre 

i la realitat i sabia que la lectura condicionaria massa l’enfocament del meu treball. Que 

bé haver-lo acabat! Ja tinc lectura per aquest Nadal! Crec que queda més que clar què 

m’ha aportat a mi el Treball de recerca.  

Però, que aportarà als seus lectors? No he descobert res, no he trobat la fórmula de la 

llibertat ni he inventat alguna cosa que facilitarà la vida de moltes persones. Em 

complau molt poder afirmar que tot el que he escrit té un perquè i fets que ho 

demostren. Sí que és veritat que el meu punt de vista es pot entreveure a cada línia del 

treball, però no consisteix en això el pensament i raonament humans? Al cap i a la fi, 

defensem la nostra opinió fins que morim i, si la llibertat pot ser un mite, per què no ho 

pot ser també l’objectivitat?  

No haver descobert res no significa no haver aportat res. Aporto una visió més del 

control social i parlo sobre les xarxes, sobre l’ús de les quals encara no hi ha una ètica 

que n’estableixi els límits.  

Desitjo que aquest treball aporti totes les emocions que m’ha aportat a mi: indignació, 

esperança, tristesa, ràbia, felicitat, intriga, desconsol, inquietud, diversió... A l’entrevista 

que vaig fer al Cafèambllet, l’Albano em va dir que potser la funció dels periodistes no 

era aconseguir la noticia d’última hora, buscar l’exclusiva i publicar el que no s’havia 

publicat mai, sinó repetir les coses per evitar l’oblit. Doncs m’aferro a aquesta afirmació 

esperant que el meu treball recordi. Recordi que la història de la humanitat s’ha basat en 

la lluita per la felicitat, possible amb la llibertat. Recordi que cal exigir respostes i, 

alhora, respondre sense aixecar el dit. Cal preguntar-se on va a parar la informació del 

gran núvol i quin sentit té que algú la llegeixi. Cal preguntar-se per les eines que tenim 

contra el control social i la censura. I, sobretot, cal tornar a exigir la llibertat que no 

se’ns roba, se’ns ven. Cal potser descobrir que no totes les preguntes tenen respostes, 

però que és el procés de preguntar-se-les el que ens fa créixer. El que ens fa recordar. 

Acabo amb Mario Benedetti: 
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¿Qué les queda a los jóvenes? 

¿Qué les queda por probar a los jóvenes 

en este mundo de paciencia y asco? 

¿sólo grafiti? ¿rock? ¿escepticismo? 

también les queda no decir amén 

no dejar que les maten el amor 

recuperar el habla y la utopía 

ser jóvenes sin prisa y con memoria 

situarse en una historia que es la suya 

no convertirse en viejos prematuros 

 

¿qué les queda por probar a los jóvenes 

en este mundo de rutina y ruina? 

¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas? 

les queda respirar/ abrir los ojos 

descubrir las raíces del horror 

inventar paz así sea a ponchazos 

entenderse con la naturaleza 

y con la lluvia y los relámpagos 

y con el sentimiento y con la muerte 

esa loca de atar y desatar 

 

¿Qué les queda por probar a los jóvenes 

en este mundo de consumo y humo? 

¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas? 

también les queda discutir con dios 

tanto si existe como si no existe 

tender manos que ayudan/ abrir puertas 

entre el corazón propio y el ajeno/ 

sobre todo les queda hacer futuro a 

pesar de los ruines del pasado 

y los sabios granujas del presente. 
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CAS 1:  PATRICIA HERAS 

 

Què va passar la matinada del 4 de 

febrer de 2006? Silenci. Silenci 

mediàtic, silenci policial, oblit. A algú 

li sona el nom Patricia Heras? 

Segurament, als centenars de persones 

que es van mobilitzar intentant treure a 

la llum tot el que estava passant, a tots 

els manifestants, els que van fer vagues 

de fam, actes, xerrades... Què és Ciutat morta? Silenci mediàtic, oblit.  

A algú li sona aquest nom? Segurament, a tots aquells que van assistir al Festival de 

Cinema de Donosti i a tots aquells que van veure els cartells enormes que anunciaven el 

festival internacional, cartells gegants amb la cara d’un ex-alcalde de Barcelona.  

Patricia Heras, 32 anys, viu a Barcelona des de fa pocs mesos i és procedent de Madrid. 

Estudia Filologia a la Universitat de Barcelona. La nit del 4 de febrer del 2006, surt de 

festa per Barcelona amb un amic seu i, tornant cap a casa, els dos pateixen un accident 

en bicicleta. Ell es dóna un fort cop al cap i ella es fa unes quantes rascades. Un cotxe 

s’atura per ajudar-los i truquen a una ambulància que els porta a l’Hospital del Mar. 

Allà, mentre atenen el seu company, Patricia espera a la sala d’espera d’urgències. La 

sala, però, està moguda aquesta nit. Hores abans, al centre de Barcelona, un agent de la 

Guàrdia Urbana ha resultat greument ferit en el transcurs d’una intervenció a un antic 

teatre ocupat del carrer Sant Pere Més Baix. La intervenció ha acabat amb nou 

detinguts, alguns d’ells ferits en estranyes circumstàncies. Mentre els metges atenen els 

ferits, agents de la Guàrdia Urbana veuen Patricia i la detenen. Sí, sí! La detenen! 

Patricia no forma part del col·lectiu okupa, però la policia assegura que porta una 

indumentària “anti-sistema”. Això sumat al tallat de cabell que s’ha fet fa poc a l’estil 

Cindy Lauper, dibuixant un tauler d’escacs al cap, relaciona Patricia amb els fets de la 

intervenció policial i és condemnada a 3 anys de presó. Sí, sí! Tres anys de presó! 

L’abril del 2011, durant un permís penitenciari, Patricia Heras no aguanta la pressió i es 

llança per la finestra del setè pis on vivia. Ja sabem qui és, qui va ser Patricia Heras. 

Anem, doncs, cap a la Ciutat morta. 

Patricia Heras 
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Ni els 128 minuts de durada, ni la Menció Honorística al Festival de Cinema 

Documental MiradasDoc 2013, ni el Premi al millor documental al Festival de Cine de 

Màlaga 2014, ni la Secció Especial al Festival Internacional DocsBarcelona 2014, ni la 

Secció Oficial al Festival Internacional de AtlanticDoc Uruguai 2013 han servit a Ciutat 

morta per ser anunciada pels carrers i els mitjans de Catalunya. Què explica Ciutat 

morta? Ha calgut un any perquè TV3 ens digui la veritat. Un any després de la seva 

estrena il·legal al Palau del Cinema (Via Laietana, Barcelona), ocupat el 8 de juny del 

2013 per 800 persones amb l’objectiu de veure el documental, TV3 s’ha atrevit a oferir-

nos la història del 4 de febrer de 2006. Això sí, amb cinc minuts del documental 

censurats. Possiblement, els cinc minuts més vistos de tot el documental gràcies al gran 

aldarull que van provocar a les xarxes.  

La història detallada de Patricia Heras i dels altres joves detinguts i condemnats en un 

procés policial, mediàtic, polític i judicial esfereïdor 
31

.  

Explica com Joan Clos, alcalde de Barcelona en el moment d’aquesta història, va 

canviar la versió dels fets; com els nois detinguts (Rodrigo Lanza Huidobro, Alex 

Cisterna Amestica, Juan Daniel Pintos Garrido) van ser torturats per la policia, tal i com 

va denunciar Amnistia Internacional (més informació sobre el cas a la pàgina 47 de 

http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/documents/eur204120

06f2007.pdf); com els testimonis clau que van tancar Patricia a la presó van ser dos 

policies (Víctor Bayona i Bakari Samyang) condemnats per tortures greus; com es van 

implicar en el cas Jordi Hereu i Carles Martí, llavors els alts càrrecs socialistes a 

l’Ajuntament de Barcelona; com TV3 va alterar els seus arxius pressionats per 

l’Ajuntament.  

Hoy es otra de esas fechas que no se me olvidan, parece como si tuviera en el cerebro 

injertado un chip que comienza a emitir alarmas cuando el 17 de octubre se va 

acercando. Hoy Patri cumpliría 40 años. 

Amiga de Patricia Heras, 17 d’octubre de 2014 

 

                                                           
31

 CAFÈAMBLLET (30/09/2014) 
 

http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/documents/eur20412006f2007.pdf
http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/documents/eur20412006f2007.pdf
http://poetadifunta.blogspot.mx/
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CAS 2: LES 48 CÀMERES 

El anonimato que se oferta en las grandes ciudades no debería traducirse en 

desconfianza hacia nuestros vecinos. 

SOV Madrid (CNT-AIT) 

El 4 d’octubre de l’any 2009, a la plaça de 

Lavapiés, la CNT madrilenya va convocar una 

concentració contra la videovigilància als barris de 

Lavapiés i Tirso de Molina, dos barris cèntrics de 

Madrid. Al llarg d’aquell any, es van anar 

instal·lant 48 càmeres CCTV (“circuito cerrado de 

televisión”) encarregades de vigilar tot el territori 

que va des de la plaça de Tirso de Molina fins la 

Glorieta de Embajadores. L’administració de 

Madrid es defensava explicant que no era més que 

una estratègia per acabar amb la criminalitat i la 

violència pròpies d’aquest barri. No obstant, molts 

veïns van protestar dient que era una mesura 

ineficaç i incapaç de reduir la delinqüència, i els 

adhesius “Sonría, le están grabando” van omplir els 

racons dels barris afectats, caracteritzats per ser 

barris multiculturals amb un alt percentatge 

d’immigrants. 

Segons la legislació vigent, només les forces de seguretat (FSE) podien instal·lar aquell 

tipus de càmeres a la via pública. Per això, l’Ajuntament de Madrid necessitava un 

informe favorable aprovat per una comissió de sis membres del Tribunal de Justícia de 

la Comunitat Autònoma de Madrid. Aquest informe va ser aprovat sense cap mena 

d’impediment. 

“Una vez más nos encontramos con las manipulaciones acerca de que el barrio es 

inseguro y que un control masivo puede ayudar a mejorarlo. Y con este discurso quieren 

tenernos a todos bajo las cámaras, las cuales no harán otra cosa que vulnerar nuestros 

derechos de intimidad”, van criticar uns veïns activistes de la SOV Madrid (CNT-AIT).  

Cartell contra la videovigilància a 

Lavapiés, 2009 
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Aquests explicaven que el discurs polític sobre Lavapiés es focalitzava contínuament en 

la venda de drogues i la rutinària violència, i assegurava als comerciants que una neteja 

del barri beneficiaria la seva rendibilitat i atrauria turistes. Respecte de la venda de 

drogues, van exposar que “si hubiera un interés real por querer limpiar las calles de los 

vendedores de droga muy fácilmente podrían hacerlo, si los policías encubiertos (que 

los vecinos y vecinas ya conocemos) lo quisieran. Pero, ¿por qué no lo hacen? ¿Acaso 

no tienen la fuerza?”.  

Arribaven a la conclusió que, amb aquest discurs, el que es pretenia era donar una 

imatge de degradació al barri. Respecte de la neteja per tal de beneficiar els 

comerciants, els veïns van alertar que aquesta neteja seria general i, per tant, no 

afavoriria ningú: “¿Acaso los beneficios se los llevarán las pequeñas tiendas? ¿O se 

mercantilizará como otros barrios? ¿Algún comerciante puede asegurar que le renueven 

el contrato de alquiler cuando el barrio comience a tener una imagen más glamurosa? 

¿O serán relegados por los grandes empresarios de servicios y franquicias que cogerán 

el monopolio de los comercios?”. 

Els principals afectats d’aquesta mesura “orwelliana” van ser els immigrants. Anouk, de 

l’Associació Sin Papeles de Madrid (ASPM) va dir: “Quieren hacer un barrio céntrico 

orientado al turismo, convertirlo en un mundo feliz donde no pase nada, un barrio donde 

todo sea controlable, cómo y cuándo ellos quieran, y este proceso lo está frenando la 

gente que ha venido de fuera y que ya está instalada en el barrio”. I un altre veí 

senegalès exposava la seva queixa dient: “Son controles muy bestias. Uno baja a por el 

pan y no puede volver a su casa porque está la policía en la plaza y sabe que le van a 

pedir la documentación si se acerca. Yo me tiré tres días en comisaría por bajar a por 

zumo y por pan para comer”. El propietari d’un bar de la zona, en defensa del col·lectiu 

reprimit, va dir: “Yo era de los que, hace un par de años, pensaba que más policía iba a 

traer más seguridad. Fuimos muy ingenuos. Están centrados en la represión; se dedican 

a molestar a inmigrantes trabajadores en vez de ir detrás de los delincuentes. No es más 

que un lavado de imagen del Ayuntamiento para contentar a sus votantes. Éste es el tipo 

de falsa seguridad que suele ofrecer la derecha”. 

El sindicat de la CNT, situat a la plaça de Tirso de Molina, va començar una campanya 

contra la videovigilància oferint als veïns la localització exacta de les 48 càmeres i més 

adhesius van omplir el barri desitjant un “Feliz 1984”.  
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Situació de les 48 càmeres a Lavapiés, 2009 

Cartell de la CNT contra la 

videovigilància 
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CAS 3: CAFÈAMBLLET 

Recordo que el judici es va allargar, que la jutgessa s’impacientava, que passaven els 

minuts i que mai arribava el moment de parlar. Recordo perfectament quan l’Oriol va 

ser cridat per explicar les muntanyes d’irregularitats que enfonsaven la sanitat 

catalana. Passaven els minuts, la jutgessa no ens deixava parlar, i recordo quan la 

Marta i jo ens vam adonar que ens condemnarien sense deixar-nos dir ni una sola 

paraula. Recordo la fiscal quan va demanar que fóssim condemnats, quan la jutgessa 

va donar per acabat el judici, com a mi em va haver d’agafar en David mentre ens 

deia: “Marxem d’aquí, aquí no podem fer res”. Recordo que en Juan García, un veterà 

iaioflauta que estava assegut just darrere nostre, ens deia: “Tranquils, tranquils, el que 

volen és que perdeu els nervis”, mentre intentava sense èxit que no ens aixequéssim del 

banc. Recordo la jutgessa ordenant-nos que abandonéssim la sala i com es va tancar la 

porta, quedant-s’hi a dins la jutgessa, en Via i la fiscal. Recordo el personal de 

seguretat intentant que sortíssim al carrer. A la Ciutat de la Justícia el personal de 

seguretat és d’una empresa privada. Recordo que no em va estranyar
32

. 

L’Albano i la Marta encara recorden aquell matí del 27 de setembre del 2012 a la Ciutat 

de la Injustícia. També recorden la trucada de José Aznar (el seu advocat) la tarda del 

23 d’octubre, moment en què els va anunciar que la jutgessa els havia condemnat a una 

multa de 10000€, a publicar la sentència a la seva revista Cafèambllet i a retirar i 

destruir tots els vídeos denunciats.  

Qui són la Marta i l’Albano? Què és el Cafèambllet? Quins vídeos, denunciats per Josep 

Maria Via, van permetre una injusta condemna? Quines millors respostes per a aquestes 

preguntes que les seves? La Marta i l’Albano han patit gairebé tots els tipus de control 

existents: control mediàtic, control a les xarxes i seguiment i vigilància. Han patit i 

pateixen, dia rere dia, la violació de la llibertat d’expressió. No obstant, es declaren 

periodistes lliures i no tenen cap intenció de deixar d’escriure, de deixar de recordar.  

Abans de llegir l’entrevista, recomano que vegeu el vídeo pel qual van anar a judici i 

gràcies al qual són qui són. Aquí adjunto una recopilació de les dues parts de què es 

compon el vídeo El major robatori de la història de Catalunya precedides pel vídeo que 

van penjar per tal d’avisar que retirarien el vídeo principal. Es tracta d’una còpia, ja que, 

a dia d’avui, no l’han tornat a penjar: http://www.youtube.com/watch?v=1mHa6e45Zb0 
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L’ENTREVISTA 

*Les paraules de l’Albano són les que estan en negreta i les de la Marta, les que no. 

Comença parlant la Marta... 

El Cafèambllet comença l’any 2004. Comença sent una revista d’un full DIN-A3 i amb 

2000 exemplars, a la vila de Blanes. Era una revista amb les notícies locals, algun 

acudit, algun passatemps i poca cosa més. Surt de les ganes de fer una publicació 

amena, que no atabali, que es pugui llegir tot prenent un cafè amb llet (d’aquí el nom). 

Però, de seguida ens adonem que un DIN-A3 té molt poc espai i passem a fer quatre 

pàgines i l’escampem per tres pobles més a part de Blanes. Per tant, quatre pàgines, 

quatre pobles i 5000 exemplars. A mesura que van passant els anys, anem augmentant 

pàgines, anem augmentant pobles, anem augmentant tirada... fins arribar a fer tota la 

zona de la Selva marítima del Maresme i fem fins a 30000 exemplars. No és per res una 

revista d’investigació, ni de denúncia. És un a revista on s’expressen i es publiquen 

notícies locals, on surten desfilades canines, on s’explica què passa als pobles del 

voltant... És una revista finançada per publicitat de les petites i mitjanes empreses de la 

zona. Per tant, és una revista gratuïta de cara al lector. I així comença el Cafèambllet. 

Com fem el pas d’aquest canvi de registre?  

Era una revista local que publicava informació local i vam començar a treballar un 

tema local. Però, veiem que a l’hospital de Blanes passen coses que, a més de ser 

molt greus, ens fan obrir els ulls i entendre que aquestes coses passen perquè el 

sistema les permet. Per tant, arribem a la conclusió que si el sistema permet això a 

Blanes, també ho està permetent a Reus, o a Lleida, o a on sigui. Llavors, ens 

adonem que el que comença com una història local és una història que afecta tot el 

país. I, en aquell moment, és quan el Cafèambllet canvia. Abans ja fotíem canya, 

pregunta-li al Marigó. Però quan ens cau a les mans un tema que és més ampli que 

l’abast de la nostra revista és quan es comença a transformar. Per això ara el 

Cafèambllet és el que és, perquè al final resulta que la feina que estàvem fent era 

sobre coses que passaven des de la Noguera Pallaresa fins a les Terres de l’Ebre.  

“El periodisme o és lliure o és una farsa” és una frase de Rodolfo Wolf. Per què la 

posem al nostre web? Perquè sembla que el periodisme sigui un mètode, es 

considera una professió com pot ser fer de metge, arreglar sabates... Per les quals 

hi ha una sèrie de tècniques concretes.  
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Però, en el cas del periodisme, cal entendre que és diferent. Seguint amb l’exemple 

del metge, un metge pot ser el que vulguis, però, si és un metge honest, la seva feina 

la farà igual. Encara que sigui del sindicat Manos Limpias, és metge i, si no es vol 

fotre, farà la seva feina de metge i punt. En canvi, un periodista no. La feina del 

periodista sí que és totalment indestriable de les condicions sobre les quals la 

desenvolupa.  

Si un periodista, per més bon periodista que sigui, treballa a un diari sota 

propietat de la Caixa “te pongas como te pongas això no ho publicaràs, o això ho 

posarem així de petit a la pàgina 74”. Per tant, no hi ha un marge.  

Sí que és veritat que a La Vanguardia surten coses molt interessants, però, a l’hora 

de la veritat, allà on el periodisme se la juga i, això ho va dir en una columna el 

Sánchez Pinyol quan ens van condemnar, “El Cafèambllet demostra que, al final, el 

periodisme ben fet sempre acaba xocant amb el govern”. Un diari al qual mai se li 

enfadi la gent, els mossos d’esquadra no se li tirin a sobre... no és de refiar. 

Nosaltres ens considerem periodisme lliure perquè ara mateix ens financem a través de 

la gent que hi diposita tota la confiança i perquè podem dir les coses tal com són, tal 

com estan passant, sense amagar res. Ja ho diu aquesta frase de “qui té el cul llogat, no 

seu quan vol”. El Periódico o La Vanguardia no poden posar el que volen. Paga qui 

paga. Al Cafèambllet,  paga una part de la gent del poble molt nombrosa. I aquestes 

persones paguen perquè se’ls informi del què s’està amagant. Per tant, podem publicar 

el que està passant amb total llibertat. Per això fem periodisme lliure.  

Fem un vídeo pensant que no el mirarà gaire gent. No fem un vídeo viral (els quals no 

duren més d’un minut i mig), sinó que fem un vídeo de dues parts, una de catorze i 

l’altra de dotze. Fem un vídeo explicant com és el sistema sanitari català, que “és un niu 

de corrupció i ho podem demostrar” (comença així). Surten noms tan coneguts dins el 

sistema sanitari català com el de Ramon Bagó, el de Carles Manté, Xavier Crespo... 

personatges amb molt poder i que tothom coneix. Curiosament, la persona que ens 

denuncia sí que surt en aquest vídeo i l’anomenem, però en un moment molt puntual. És 

un senyor que es diu Josep Maria Via, assessor en temes de sanitat del president Artur 

Mas i escriptor d’articles. Nosaltres, al vídeo, el citem per un article que escriu al diari 

El País en el qual diu que al sistema sanitari hi ha massa controls burocràtics, que 

s’hauria d’agilitzar tot molt més retallant controls.  
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I, pocs que en tenim, jo li dic en el vídeo: “Sí clar, vostè què vol? Que traiem tots els 

controls i que li ingressem els diners a vostè directament en un compte a 

Liechtenstein?”. Arran d’això, aquest senyor sembla que s’ofèn molt perquè, a més, el 

vídeo es diu “El major robatori de la història de Catalunya” i creu que l’estem 

anomenant lladre. I ens denuncia perquè atemptem el seu dret a l’honor, segons ell. 

Però clar, tot això amaga una història. Tots els que nombrem queden retratats i 

aquest senyor que ens denuncia surt al final. Per què ens denuncia aquest i no els 

altres? Els mesos següents ho vam veure. Perquè estaven tots emmerdats. Bagó, 

investigat per la fiscalia; imputats a Reus del consorci hospitalari de Catalunya; 

Josep Prats, multi imputat per blanqueig de diners, operacions prohibides... Al 

vídeo ho posava i la vam clavar! En aquell moment la pressió cap a la corrupció 

del sistema sanitari català era brutal i nosaltres estàvem parlant massa.  

El 23 de setembre vam anar a judici. Un judici on no vam poder parlar, no se’ns va 

deixar expressar cap tipus d’opinió. Només van parlar el jutge, la fiscal, els advocats i el 

senyor que ens acusava. Però, a l’hora de poder dir qualsevol cosa, nosaltres, per un 

tema de normes legals i judicials, sembla que si no et pregunta l’advocat acusador, tu no 

tens dret a expressar-te ni a dir res.  

Va ser tot molt farsa, perquè, la veritat, ni aquell judici ni l’acusació  en si no 

s’aguantaven per cap peu. Quan vam sortir de la porta, van ser uns moments de molta 

tensió. Quan ens van dir que no hi havia res a fer, van ser uns moments molt 

desagradables i intensos. Vam pensar que ens havien fet una putada, que no havíem 

pogut explicar res, que tot era un circ i que res servia de res. Però, sí que és veritat que, 

de seguida, vam dir que havíem de continuar lluitant. I, quan vam sortir fora, vam sortir 

amb molta empenta dient-nos “hem fet el que havíem de fer, no hem dit cap mentida, no 

surt res fals en el vídeo i ens estan condemnant per motius polítics”. Per sort, hem tingut 

un piló de recolzament sempre, mai no ens hem sentit sols i aquesta és una de les coses 

més emocionants que tenim a la nostra vida. Saber que t’estan abraçant, recolzant, 

acompanyant en tot moment i dient que no estàs sol... això provoca una empenta que no 

oblidaré mai. 
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Jo encara és el dia en què, quan miro el vídeo d’aquell moment, ploro. Veure un 

vídeo, una imatge ja emociona. M’emociona veure el que som capaces de sentir juntes 

les persones. Quan apareix un moment en què s’ha de lluitar per una cosa que està clar 

que és per defensar els nostres drets, és increïble com ens fem pinya i no ens deixem 

sols. Com aquella lluita, com aquell moment difícil, com aquella condemna injusta, com 

aquell trepitjar el teu dret... ve acompanyat de tota la gent que s’hi dedica com tu, que 

dóna la cara per tu, que està allà al teu costat i no et deixa. Per això serveixen les 

xarxes socials. Aquell dia, allà, hi havia molta gent que no havíem vist mai. En el 

moment en què t’acusen i no saps què fer i te n’adones que surt un advocat que no 

et vol cobrar per fer el seu servei, un munt de gent que et recolza... tot això no 

hagués estat possible sense les xarxes socials. A més, la capacitat de crear molt 

ràpidament i de respondre molt ràpidament davant l’agressió és fruit de les 

xarxes. Abans la gent s’organitzava en partits i, quan un deia “han detenido a uno 

de los nuestros”, tota aquella gent que estava organitzada reaccionava. Els altres 

estaven en sindicats, en associacions del barri... Hi havia tot un seguit d’estructures 

que reaccionaven. Amb les xarxes, en canvi, potser l’organització formal no és 

tanta, tot està com diluït, però en moments puntuals i de cop, allà s’hi forma un 

grumoll. I en aquell moment, aquells que segueixen el grumoll interactuen amb tu. 

Potser mai més els veuràs ni tornaran a venir a buscar-te, però han descobert què 

ha passat i han decidit seguir-ho. Així, les xarxes van creant i van reaccionant, com 

un cos. “Ostres, ha passat això, actuem. Ha passat allò altre, actuem”. I ho vam 

viure. Vam passar de ser una revista local a rebre milers de missatges. 

La condemna ens obligava a pagar una multa de 10000 euros i retirar el vídeo de 

les xarxes. Vam pensar-nos bé si treure’l o no i el que vam fer va ser amagar-lo als 

ciutadans (ningú el podia veure), però sense destruir-lo de Youtube per no perdre 

totes les visites i l’enorme difusió en cas que ens absolguessin. No obstant, ens van 

dir que ens cauria el pèl i el vam destruir definitivament de Youtube.  

Però, vam fer un vídeo avisant que el destruiríem, vam penjar a Twitter i a 

Facebook “a l’hora tal, aquest vídeo, per ordre judicial, es deixarà de veure”. Clar, 

això va fer que tothom se’l descarregués i que tothom el tornés a penjar. Si tu ara 

busques el nom del vídeo, apareix, però no l’hem penjat nosaltres. Hi ha còpies que 

tenen 20000 visualitzacions. No va caldre que el tornéssim a penjar, el vídeo ja era 

del poble.  
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Em va fer, per això, moltíssima pena haver-lo de destruir perquè a l’article que ens 

havia fet el Washington Post hi havia el link del vídeo que nosaltres havíem penjat. 

I la notícia encara hi és, però quan li “dónes” al vídeo ja és impossible arribar-hi. I 

això ja no ho podrem recuperar. No cada dia surts al Washington.  

Lamentablement, penjar aquell vídeo era un acte de valentia perquè vivim a un 

lloc on, collons, això no és normal. A mi, quan em diuen que valenta, el meu pare a 

vegades m’ho diu, no m’hi identifico. Jo, sincerament, mai he sentit que allò fos un acte 

de valentia. Crec que vaig fer el que havia de fer. A mi em va o molt gran o no ho acabo 

d’entendre què vol dir ser valent. No m’identifico com una persona valenta, tot i que 

sembla, pel que diuen, que sóc una mica valenta per fer aquest vídeo... però jo ho feia 

perquè calia explicar tot allò que la gent desconeixia. Ho vam fer per tancar el tema 

paranoic d’haver-ho explicat en tants articles i que no passés res... vam dir: “Ens estem 

tornant bojos amb això de la sanitat, fem un vídeo, ho expliquem extensament i parem. 

Perquè ja no podem més. No pot ser que estiguem escrivint i que la gent no reaccioni 

amb això tan bèstia que estem dient”. I vam fer el vídeo per dir punt i final, però va ser 

el principi.  De fet, no era un acte de valentia perquè pensàvem que no ho miraria 

ningú, però no va ser així. Ser periodista lliure comporta que et censurin un vídeo, 

que et retirin revistes, que et neguin anunciar-te (que tampoc ho volem), que el 

CECyT et monitoritzi la teva activitat a les xarxes... Però, tot i així i seguint amb el 

tema de la valentia, els valents són els periodistes de Mèxic, Rússia... Aquí el més 

greu és tractar el Crespo i que es rigui de tu a la teva cara. Em fotrà tota la 

setmana, però si ho compares amb tota la gent que està a Guatemala, Salvador... 

que els pelen contínuament... aquells sí que són valents. Matar periodistes és un 

esport nacional a molts països. El mateix que estem fent aquí ho féssim a Mèxic, ja 

hauríem hagut de marxar.  

El fet que es comenci a censurar una revista que diu veritats et fa anar a totes. Van 

prohibir el Cafèambllet als hospitals de Calella i Blanes i a l’Ajuntament de Calella. No 

sé si és a partir d’aquell atac de censura que esclata el nostre boom o que ja ve 

condicionat per totes les circumstàncies prèvies.  

Jo crec que la denúncia va ser el que va marcar el canvi. El vídeo és mirat per 

molta gent, se’n parla i, ostres, una demanda que fa que se’n parli més i, ostres, 

una condemna.  
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La gent va sentir l’agressió com a pròpia i també l’alegria quan ens van absoldre. 

Recordo que vaig fer un tuit posant que ens havien absolt i va esclatar una alegria 

increïble. Per tant, és evident que la condemna no va fer l’efecte que pretenia. De 

fet, dins aquesta estructura corrupta, molts van retreure a Via que ens hagués 

denunciat.  

Van pensar que era una revista local i que amb una demanda callaríem com si res, 

però els va sortir malament. De fet, va ser la demanda la que va fer que moltíssima 

gent ens conegués. Hi ha periodistes que, sistemàticament, sigui quina sigui la 

situació es posen del costat del poder. Això nosaltres no ho fem i el cooperativisme 

polític va intentar frenar-nos sense aconseguir res.  

Escriure un llibre va ser com dir: “Ens han tret el vídeo, ens estan censurant molt, els 

està sortint tot molt malament, no ens deixen parlar... doncs nosaltres ho explicarem 

més a fons encara. No en tenien prou amb un vídeo de vint minuts? Doncs farem un 

llibre de 350 pàgines. Ho volem deixar tot per escrit (la nostra història i el cas investigat 

per nosaltres i molts altres companys)”. Ho volíem deixar tot clar, explicar la injusta 

condemna i que acabés per sempre. A més, calia aconseguir diners per pagar la 

multa. Va ser molt maco perquè, si no hagués estat per la multa, el llibre no 

l’haguéssim escrit. I la gent el va comprar i se’l va llegir. Una altra cosa que els va 

sortir malament i que ens va afavorir. Si escrius un llibre sobre sanitat poca gent 

se’l llegirà, però el nostre era un llibre sobre sanitat escrit per uns condemnats i 

censurats. Tot l’anàlisi i la documentació del llibre va ser un procés molt maco. I, 

llavors, ens van absoldre. Vam enviar a la gent quant havia costat la impressió del 

llibre i quant havíem guanyat i, quan ens van retirar la multa, vam poder pagar les 

pèrdues del Cafèambllet i ens va permetre continuar amb el projecte.  

Una altra de les coses que els va sortir malament va ser prohibir-nos anunciar el 

llibre als autobusos dient que era contingut polític. Per la mateixa regla de tres no 

es podria anunciar 1984. I, actualment, la campanya “Ara és l’hora” està 

anunciada a tots els autobusos. I estic molt content que visquem en un país on es 

pot anunciar la campanya “Ara és l’hora”, però no pot ser que el meu llibre no es 

pugui anunciar.  

Els va sortir malament prohibir-nos-ho perquè va sortir una notícia al 20 minutos i 

al País, de mitja plana, dient “no es pot anunciar un llibre crític amb Artur Mas”. 
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La sensació desagradable continua. Aquesta mateixa notícia surt a Veneçuela i ja 

et dic jo que es parlaria de la dictadura xavista, el control dels mitjans de 

comunicació... I és el nostre dia a dia.  

A nosaltres ens han vigilat. Resulta que hi ha unes persones, que no estan 

controlades per cap cadena de comandament, que s’encarreguen de fer informes 

del que fa la gent a les xarxes socials.  

I, quan diem gent, doncs volem dir tota aquella gent que en un moment determinat 

es mobilitza pel tema de la sanitat, pel tema de les bales de goma... Fan fitxers 

ideològics. Quan es va filtrar tot això, vam posar tots els moviments on ells 

ensenyaven les campanyes, com les monitoritzaven... Posaven colors a les diferents 

persones: verd (poca perillositat), groc (perillositat mitjana) i vermell (molta 

perillositat). Nosaltres teníem el groc i sortia la campanya que vam fer contra 

Crespo perquè algú en el CECyT devia dir “vigileu aquests que parlen d’en 

Crespo” quan en Crespo havia estat proposat per ser el cap dels mossos 

d’esquadra i el CECyT actuava com a mà oculta dels mossos d’esquadra. Jo no 

m’he d’amagar de res del que he publicat a les xarxes i que mirin el que vulguin, 

però que amb diners públics unes persones, amb uns objectius polítics, recopilin la 

informació, l’elaborin, li posin puntets de perillositat i després això sigui utilitzat 

per tota aquella gent que diu que la política ha de garantir la seguretat... això és un 

estat policial. I a mi m’és totalment igual el que facin amb el que he dit, però és 

una pena viure així, perquè, el dia que les coses vagin malament, serà quan ens 

vindran a picar la porta, i de nit.  

Però hi ha llibertat a les xarxes. Quan vas a una mani et piquen, no? I tu hi vas 

igualment. Segur que tot el que hi ha a la xarxa es recull i fan historials amb tot el que 

anem comentant, els nostres tuits... però, clar, de moment és una arma molt potent, la 

xarxa, per espantar. La faran  servir algun dia per fins polítics i, segons com vagin les 

coses, costarà molt car a molta gent? Potser sí, però, de moment, ningú no ens pot 

retallar una veritat com un temple. Ja es veurà més endavant i ja farem el que haguem 

de fer. Si comencem a tuitejar amb por per si el dia de demà ens passa alguna 

cosa...  
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Potser el que hem de fer és tuitejar amb força perquè el dia de demà no ens puguin 

fer res. Sempre ha tocat córrer. Aquesta sensació de vigilància i el fet de ser 

conscients que tot s’està guardant comparat amb els beneficis que se li poden 

treure a la xarxa, eina  per aturar-los els peus, deixar-los en evidència... Crec que 

val la pena. Publicar una cosa que saps i de la qual no s’està parlant i que està 

atemptant els drets de les persones, tot i pensant que en un futur les coses poden canviar 

i pots acabar a la presó... guaita tu! Millor posar-ho i, si has d’anar a la presó, ja hi 

aniràs o fugiràs. Però hauràs dit el que calia perquè serveix de molt. 

El més bonic de seguir amb el Cafèambllet i fent el nostre periodisme és que no 

només engeguem els nostres projectes, sinó que ens poden utilitzar d’eina per 

potenciar-ne d’altres. És el cas de Ciutat morta, per exemple. Jo no coneixia la 

història de Patricia Heras i, quan la vam publicar, els del projecte de Ciutat morta 

ens van venir a dir que, des que havia sortit al Cafèambllet, havien rebut la tira de 

correus, havien petat l’aforament d’una de les presentacions.  

El canvi és possible. Hi ha molta gent fent feina, hi ha molta gent formant, hi ha molta 

gent sense por, hi ha molta gent treballant, hi ha molta gent construint, lluitant, hi ha 

molta gent buscant noves vies i intentant trencar amb tot això.  

No sé com ni quan serà, ni quina forma tindrà, però, que hi ha una resistència que es 

nega a la dictadura que ens està aixafant, és evident. Les xarxes socials influeixen en el 

tema informatiu. Sí que es fan servir de qualsevol manera, a vegades, però, ara mateix, 

no es pot obviar que tenen molta força. Encara que no hi sigui tothom, a les xarxes s’ha 

de deixar anar tot el que se sàpiga i més. Jo vull pensar que tot està canviant molt. 

Nosaltres tot el que hem explicat ja ho han explicat d’altres. No hem inventat res. 

Senzillament, ho hem ordenat una mica. Hi ha una frase a l’inici del nostre llibre 

d’en Walsh que diu: “El poble va aprendre que estava sol. El poble va aprendre 

que estava sol i que havia de lluitar per si mateix i que de la seva pròpia entranya 

en trauria els mitjans, el silenci, l’astúcia i la força”. A més, ell deia que moltes 

vegades el poble no té la capacitat d’explicar-se a si mateix la història i la història 

l’explica gent que no és del poble. Per això, quan el poble ha de fer alguna cosa, ha 

de començar sempre de zero, perquè no ho té a l’instint.  
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Per això, s’han de repetir les coses. I aquest és un debat que hi ha en el periodisme. 

Es creu que l’objectiu del periodisme és publicar allò que no ha publicat ningú, 

buscar l’exclusiva. I això és un greu error. El cas de la Patricia Heras ja se sabia, 

jo no vaig descobrir res. La meva feina era que la gent ho sabés. L’objectiu doncs, 

és evitar que es perdi la informació, fer recordar. I l’Orwell diu: “Veure el que 

tenim davant dels nassos requereix una lluita constant”.  
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CAS 4: EL TERRIBLE DOBLE CHECK DE COLOR BLAU 

La primera setmana de novembre del 2014, Whatsapp va iniciar (o imposar) a Espanya 

una nova funció de l’aplicació: la de la doble marca blava. Per aquells que desconeixen 

els símbols del Whatsapp, quan un missatge s’ha enviat des del teu mòbil i el receptor 

no l’ha rebut, apareix un únic check de color gris; quan un missatge s’ha enviat i l’altre 

l’ha rebut, apareixen dos checks de color gris; i, ara, quan un missatge s’ha enviat i 

l’altre l’ha rebut i l’ha LLEGIT, apareixen dos checks de color blau. A més, pressionant 

sobre el text marcat pel doble check blau, Whatsapp permet veure l’hora en què el 

destinatari ha llegit el missatge enviat.  

 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

Per suposat, aquesta novetat ha generat molta polèmica. Si ja es va titllar de violació de 

la intimitat l’inicial doble check, el doble check blau ha tingut nombroses protestes. I 

ben sòlides que són. La comunicació deixa de tenir fluïdesa i cohesió en el moment en 

què es virtualitza. La immediatesa de Whatsapp ha volgut acabar amb aquesta visió fins 

al punt d’aconseguir uns graus de realitat i versemblança virtual que, sorprenentment, ja 

no escandalitzen ningú de tanta versemblança que transmeten. Ja ningú qüestiona l’ús 

de Whatsapp malgrat que a tots ens ha arribat la poca seguretat d’intimitat a la qual 

s’enfronten totes les nostres dades enviades. Segons els propis propietaris de Whatsapp, 

“els checks són importants perquè indiquen l’estat d’enviament i recepció d’un 

missatge
33

”. És una altra eina per afavorir la immediatesa que aporta realitat al mitjà. 

Però, com totes les reformes, podia ser acceptada o refusada.              

                                                           
33

 EL PAÍS, versió digital, tecnologia 

Explicació dels cheks de l'aplicació 

http://www.elperiscopio.cl/wp-content/uploads/2014/11/tumblr_nelgf4Ut9B1td6yp0o10_500.jpg
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I, després de nombrosos articles contra aquesta novetat, sàtires per totes les xarxes 

socials, Whatsapp ha respost. La població ha generat la resposta, al cap i a la fi, és 

aquesta la gran consumidora. L’aplicació ha llançat una actualització que, de moment, 

només se la poden descarregar els mòbils amb sistema Android i que permet anular el 

doble check blau.  

No obstant, com totes les respostes que ha ofert fins ara l’aplicació, negar-se que la resta 

de gent observi el doble check blau a qualsevol missatge enviat per tu, implica deixar de 

veure tu també si l’altre ha rebut els teus missatges. Una resposta semblant va tenir 

respecte l’hora de la última connexió, que és possible treure sabent que tampoc podràs 

veure les últimes hores dels altres. 

 

Si treus l'última  

 

 

 

 

 

 

 

L’eficaç resposta a tantes queixes ha afavorit Whatsapp, retratada com una aplicació al 

servei dels seus consumidors i de les seves necessitats. El País explica feliç: “los 

responsables de Whatsapp han vuelto a demostrar su capacidad de reaccionar ante las 

preferencias de sus usuarios al poner en marcha una actualización que incluye la opción 

para desactivar el doble check azul”. El que podria haver estat una queixa col·lectiva 

contra la pèrdua de privacitat, s’ha convertit en un episodi humorístic en el qual cadascú 

ha dit la seva sense qüestionar en cap cas l’ús de l’aplicació.  

 

Si treus el doble check blau 

Si treus l'última connexió 

http://tecnologia.elpais.com/tag/whatsapp/a/
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Definitivament, podem dir que Whatsapp forma part de les nostres vides. Vides que 

obliden, vides que incorporen fets dramàtics com a anècdotes gracioses per a la nostra 

memòria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de les moltes fotografies humorístiques i crítiques amb el doble 

check blau 
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CAS 5: ELS RIURES PROHIBITS 

La dona, per ser decent, no ha de fer moviments seductors ni riure davant de tothom. 

Amb aquestes increïbles paraules de Bülent Ariç, viceprimer ministre turc, en el discurs 

del dia en què es va finalitzar el Ramadà, es va encetar un inesperat moviment a les 

xarxes protagonitzat per més de 300000 dones. Com respondre a Bülent Ariç? Com 

demostrar-li que les dones turques no només poden riure, sinó que també saben fer-se 

veure? I com convertir-ho en un moviment mundial del qual se’n parli durant mesos? 

Les xarxes. 

Twitter es va emplenar de fotografies o vídeos de dones turques rient sense parar. Que 

no podien riure? Les turques es van riure d’ell. No volies riures, Bülent Aric? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí en tens... i més de 300000, sota els hashtags #direnkahkaha (resisteix, riure) i 

#direnkadin (resisteix, dona), per si t’interessa buscar la quantitat de dones que s’han 

rigut de tu gràcies a les xarxes.  

 

Somriures turcs 
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CAS 6: ELS PETONS PROHIBITS 

Però tinc un secret. Podeu construir murs fins al cel que jo trobaré la manera de 

sobrevolar-los. Podeu provar d’immobilitzar-me amb cent mil braços que jo trobaré la 

manera de resistir-m’hi. I som molts aquí fora, més dels que us penseu. Gent que es 

nega a deixar de creure. Gent que es nega a no tocar de peus a terra. Gent que estima 

en un món sense barreres, gent que estima malgrat l’odi, malgrat les mentides, contra 

tota esperança, i sense por. Us estimo. No ho oblideu mai. Això no ens ho poden 

prendre. 

Lauren Oliver, Delirium. 

#JewsAndArabsRefuseToBeEnemies, el hashtag que va enderrocar una mica més el 

gran mur que hi ha entre Palestina i Israel. Un altre fenomen viral a les xarxes que va 

començar amb la difusió de fotos en les quals apareixien jueus i àrabs fent-se un petó i 

que va acabar amb fotos de tot tipus que mostraven amistat i pau entre les dues cultures. 

Es va escampar com a resposta a les nombroses imatges de nens mutilats, escoles 

bombardejades, mares plorant... d’un bàndol o de l’altre. El missatge era clar: abans de 

jueus o àrabs som humans i ens neguem a ser enemics. És un fenomen fotogràfic així 

que, millor gaudir observant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


