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Les TIC i la Lluita de Classes
El desenvolupament de les conegudes com a tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), 
des de les darreres dècades del segle XX, se'ns presenta sovint com una revolució tecnològica 
equiparable al descobriment del foc o la invenció de la roda, que de manera inevitable ha de 
transformar les actuals societats des d'una perspectiva progressista cap  la Utopia. Aquest optimisme 
tecnològic dominant estén una visió acrítica de la realitat que deixa de banda les profundes i greus 
conseqüències que aquest vertiginós desenvolupament de la tecnologia té en tots els aspectes de la 
societat i de les nostres vides quotidianes i, sobretot, obvia de manera interessada factors 
determinants d'aquest procés com són: qui l'impulsa, cap a on i amb quina finalitat. Pretenem establir 
els elements fonamentals per abordar de manera crítica les conseqüències socials dels avenços de 
les TIC i assentar les bases per a un debat polític rigorós.
 
De fet, una mirada retrospectiva assenyada de la història dels darrers segles ens demostra 
ràpidament que el que se'ns descriu com una revolució sobtada és en realitat una evolució natural 
de les estructures socials i els coneixements tecnològics de l'edat moderna, el destí lògic de la 
Revolució Industrial, fruit de la inèrcia liberal imperant. En qualsevol dels múltiples aspectes que 
analitzem l'actual transformació tecnològica i els seus orígens ens haurem de referir, com a mínim, 
als inicis de la modernitat. És la invenció de la màquina per la burgesia capitalista i la industrialització 
de la producció el que ha fet possible aquest desplegament tecnològic.
 
En aquest sentit, cal assenyalar que ja des dels seus inicis, la revolució tecnològica promoguda pel 
capitalisme ha despertat sempre resistències entre la classe treballadora, segurament perquè mai 
s'ha portat a terme a la recerca dels seus interessos. La introducció de les primeres màquines va 
deixar sense feina milers d'obreres i obrers que van ser reemplaçats per eines dotades d'una 
rudimentària intel·ligència mecànica. La primera resistència organitzada de la classe treballadora a 
aquest procés va trigar en arribar: el Ludisme propugnava la destrucció de les màquines que eren 
percebudes gairebé com a diabòliques. Els obrers llençaven els seus esclops de fusta (els sabots) 
als engranatges per inutilitzar-les i així va néixer el sabotatge.
 
Mica en mica, la classe treballadora va prendre consciència que les màquines no eren l'enemic a 
combatre sinó que només eren eines i que calia organitzar-se de manera col·lectiva per a impedir 
que aquestes eines estiguessin sotmeses als interessos d'unes minories. Entre els primers 
socialistes, els anomenats Utòpics, va destacar un jove revolucionari, Proudhon, amb una senzilla 
consigna: "Què és la propietat? La propietat és un robatori!". Veurem aviat com aquesta consigna 
tant antiga, no només segueix vigent en l'actualitat, sinó que adquireix una nova dimensió amb 
l'explosió de les TIC. Anys més tard, l'aportació al socialisme de la visió científica de Marx i Engels 
va acabar de centrar la lluita de la classe treballadora en el control dels mitjans de producció de la 
riquesa. El progrés tecnològic va deixar de ser percebut com contrari per si mateix als interessos de 
la classe treballadora i assumit molt encertadament per la immensa majoria com a positiu per al 
progrés social. És en aquesta perspectiva que es comprèn que un debat actual sobre les TIC  no es 
pot centrar en l'ètica de la tecnologia sinó en la política del seu ús.
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El progrés tecnològic és indestriable de la resta de processos econòmics, socials i culturals de la 
història, és influenciat pel conjunt de la societat i la influencia al mateix temps recíprocament, de 
manera que no pot ser analitzat sense una àmplia perspectiva històrica, ni descontextualitzat de la 
resta d'interessos polítics amb els es que es conjuga.
 
La relació del progrés tecnològic amb les lluites polítiques s'ha anat fent cada cop  més estreta amb 
el pas del temps, sobretot per la influència dels nous sistemes industrials de distribució de la 
informació que han anat evolucionant des de la invenció de la impremta de Gutenberg. A principis 
del segle XX, Lenin afirmà que la lluita d'interessos entre la classe capitalista i la classe treballadora 
pel control dels mitjans de producció és en essència una lluita ideològica que es porta a terme cada 
dia més intensament a través de la propaganda i els mitjans de comunicació. Els plantejaments de 
Lenin han deixat una profunda petjada en la tradició socialista, totes les revolucions socials des de la 
Revolució Soviètica han tingut en consideració la importància central de la lluita ideològica en la lluita 
política. Aquesta és una relació de cabdal importància per a entendre l'actual explosió de les TIC en 
el marc de l'estratègia liberal: la interconnexió directa entre el desenvolupament dels mitjans de 
producció i el dels mitjans de comunicació.
 
Els ideòlegs del nazisme van comprendre molt bé la importància dels mitjans de comunicació 
massius. A ells devem dos dels invents tecnològics més importants de l'era actual: la televisió i la 
computació. En efecte, les tecnologies de computació, tal com avui les coneixem, van rebre un 
important impuls durant la Segona Guerra Mundial arran de la col·laboració de l'empresa nord-
americana IBM amb el Tercer Reich, en diversos àmbits, entre els que destaquen, el control de 
milions de víctimes dels camps d'extermini. Al final de la guerra, en el marc de la Guerra Freda i la 
política de blocs, el desenvolupament de les TIC es va convertir en una prioritat per a la 
intel·lectualitat tècnica liberal i les classes poderoses del bloc occidental/capitalista. El progrés 
tecnològic, especialment en computació i comunicacions, es va convertir en una mena de prova 
irrefutable de la superioritat del sistema capitalista sobre qualsevol alternativa i en el principal 
impulsor simbòlic de la filosofia consumista liberal. La idea subjacent al discurs liberal és que el 
progrés tecnològic és inherent al sistema capitalista de producció i que aquest desenvolupament 
constant arreglarà tots els mals del món, aportarà solucions tecnològiques als problemes socials i 
farà innecessària la política tal com avui la comprenem. Aquest és també el punt de connexió 
ideològic entre el liberalisme econòmic i el posmodernisme cultural. És obvi, però, que es tracta d'un 
argument fal·laç perquè el formidable desenvolupament tecnològic dels darrers 50 anys no ha 
eliminat o minvat les profundes desigualtats socials, la injustícia, la manca de llibertats i drets a cap 
lloc del món, tot al contrari: ha accentuat les diferències, ha agreujat les injustícies, ha retallat 
llibertats i drets de manera global.
 
Les formes del progrés tecnològic actual evidencien que es porta a terme com un autèntic projecte 
de classe de les oligarquies financeres internacionals. És un projecte que es desenvolupa de 
manera desordenada en funció, en part, dels capricis dels mercats financers i la irracionalitat d'un 
sistema basat en el lucre monetari. Però, no obstant això, no es tracta en cap  cas del resultat casual 
d'un conjunt divergent d'interessos individuals, sinó que respon a una minuciosa planificació 
estratègica que té en consideració les contingències imprevisibles de la història.
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Des del punt de vista de la classe treballadora, la generalització de les TIC  en els sistemes de 
producció i administració ha tingut conseqüències paradoxals en el treball. D'una banda ha tornat 
innecessàries moltes tasques manuals que han estat mecanitzades i ha requerit una població activa 
amb  una major qualificació tècnica: això ha contribuït a elevar la formació tècnica del conjunt de la 
societat. Però d'altra banda, el desenvolupament de les TIC ha comportat la mecanització de molts 
treballs intel·lectuals, de manera que en una sola generació la major part de la classe treballadora ha 
vist substituïda la feina mecànica a la cadena industrial, per la feina mecànica a la cadena 
informàtica.
 
El desplegament de les TIC ha despertat, a més a més, nous moviments de resistència sectorials en 
àmbits tècnics molt diversos. Es tracta de moviments de resistència polítics de la classe treballadora 
qualificada a aspectes concrets molt negatius de determinades polítiques relacionades amb les TIC. 
Parlem del moviment pel Programari Lliure sorgit contra els abusos dels Programaris Propietaris que 
imposen les Corporacions i les Institucions. Parlem del Moviment per la Neutralitat de la Xarxa 
nascut contra les pràctiques de les operadores privades de telefonia de limitar l'accés a determinats 
serveis. Parlem de l'heterogeni moviment Copyleft contra els abusos de les Corporacions, el 
Copyright i la connivència dels legisladors en matèria de Propietat Intel·lectual. Parlem del moviment 
contra els Transgènics i les patents biològiques. Parlem també del moviment per una Salut Pública 
contra els abusos de les patents farmacèutiques i la privatització de la sanitat. Parlem del moviment 
de les Xarxes Ciutadanes per un ús d'Internet que aprofundeixi en fórmules de democràcia 
participativa. Parlem sempre de política, no es tracta de simples qüestions tècniques. En tots els 
casos estem parlant de conflictes de classe derivats del desenvolupament de les TIC  i que tenen per 
camp  de batalla la Propietat Intel·lectual. Estem parlant de propietat, al cap i a la fi, dels mitjans de 
producció de la riquesa en una societat on la informació s'ha convertit en mercaderia.
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El programari: lliure o propietari?

"Que les empreses tinguin especial influència en la política significa que la democràcia està malalta. 
El propòsit de la democràcia és assegurar-se que els rics no tenen una influència proporcional a la 
seva riquesa. I si tenen més influència que tu o que jo, això significa que la democràcia està fallant. 
Les lleis que obtenen d'aquesta forma no tenen autoritat moral, només la capacitat de fer mal. "
Richard Stallman

Fins a la dècada dels 90 del segle XX, els esforços en desenvolupament de les TIC van estar 
centrats en el camp del maquinari (hardware). Els principals agents d'aquest desenvolupament van 
ser el MIT i l'empresa IBM. A la seva ombra van desenvolupar-se altres projectes empresarials 
d'envergadura menor però igualment importants, com Apple, Microsoft, Intel i un llarg etcètera. Cal 
destacar que la implicació dels governs dels EUA en aquest desenvolupament va ser fonamental, 
tant a través del mateix MIT com del proteccionisme exercit sobre aquestes empreses de manera 
estratègica.
 
Actualment, assolits uns mínims admissibles de rendiment en el maquinari, el programari (software) 
s'ha convertit en la principal prioritat de les empreses de tecnologia.
 
Des de la dècada dels 60, el MIT, en col·laboració amb l'empresa AT & Bell havien creat UNIX, el 
primer sistema operatiu multi tasca i multi usuari. Sobre aquella base van començar a desenvolupar-
se diferents versions del SO UNIX, algunes comercials i altres dʼiniciativa pública. UNIX era una 
base perfecta per al desenvolupament de tota mena de software, tal com ha demostrat l'empresa 
Apple amb el seu MAC OS X.
 
No obstant això, la major part de les computadores del món executen un programari de l'empresa 
Microsoft, el popular Windows. A  mitjans dels 80, els acords comercials de IBM amb  Microsoft van 
permetre l'execució de tàctiques monopolístiques que possibilitaren a Bill Gates comercialitzar 
Windows sense donar oportunitat a la lliure competència, instal·lat de sèrie en el maquinari de les 
principals empreses acobladores. El 1987, Microsoft publica Windows 3.0, la versió que popularitzà 
la informàtica domèstica als països occidentals.
 
Les empreses de programari, amb Microsoft al capdavant, han emprat totes les eines a l'abast per 
protegir la propietat intel·lectual dels seus programes informàtics, amb l'objectiu d'impedir l'accés al 
codi font dels seus programes i dificultar a la competència desenvolupar productes similars, no 
lliurant el codi font de l'aplicació i utilitzant mecanismes legals de defensa de la propietat intel·lectual 
com ara el Copyright o les patents de programari. A aquest programari se l'anomena programari 
propietari, en contraposició al codi obert o programari lliure.
 
Durant els 80, Richard Stallman, hacker, ideòleg i activista del moviment Open Source, desenvolupa 
el projecte GNU, basat en UNIX, un conjunt de llibreries de software per a aquest sistema operatiu. 
El 1985 participa en la creació de la Free Software Foundation, en defensa del Copyleft. El 1991, 
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l'enginyer finlandès Linus Torvalds crea GNU/Linux, un nucli similar a UNIX a partir de la versió GNU 
d'Stallman. En ser de codi obert, GNU/Linux permet que qualsevol programador pugui modificar el 
codi del sistema per millorar-lo o adaptar-lo a les seves necessitats. Comencen a organitzar-se 
comunitats de desenvolupament de GNU/Linux que donaran lloc a diferents distribucions del sistema 
operatiu.
 
Programari lliure o software lliure es refereix al programari que es pot distribuir, utilitzar i modificar 
lliurement. En general, es pot dir que un programa és lliure si permet les quatre llibertats definides 
per la Free Software Foundation:
★La llibertat d'executar el programa per qualsevol propòsit (llibertat 0).
★La llibertat de veure com funciona el programa i adaptar-lo a les necessitats pròpies (llibertat 1).
★L'accés al codi font és un requisit.
★La llibertat de redistribuir còpies (llibertat 2)
★La llibertat de millorar el programa i de distribuir-lo de nou amb les millores realitzades, per tal que 
tota la comunitat se'n pugui beneficiar (llibertat 3). Igual que a la llibertat 1, l'accés al codi font és un 
requisit.
 
Entre els desenvolupadors de programari lliure podem diferenciar clarament tres grups:
★Projectes promoguts per empreses, com Sun Microsystems, la fundació Mozilla o Ximian.
★Projectes promoguts des d'universitats, algunes vegades amb finançament d'empreses o del 
govern. Un dels més representatius és la família de sistemes operatius BSD, concretament NetBSD i 
FreeBSD desenvolupats a la Universitat de Berkeley, a Califòrnia.
★Projectes promoguts per voluntaris, com, per exemple, Debian, GNU o Abiword, que són 
desenvolupats per voluntaris de tot el món. La motivació principal dels col·laboradors d'aquest tipus 
de projectes és pensar que el programari lliure és un bé comú.
 
Les implicacions polítiques del debat sobre el programari lliure o propietari són molt més serioses del 
que sovint es planteja.
 
Des d'un punt de vista econòmic, tal com demostren tota mena d'estudis recents, l'ús de programari 
propietari i llicències d'ús tan restrictives actua de fre en les inversions en investigació i recerca 
tecnològica. El software propietari encareix de manera alarmant la prestació de tota mena de serveis 
i l'obtenció de tota mena de recursos, afegeix traves burocràtiques al comerç i el desenvolupament, 
contribueix a dificultar l'accés a les TIC a les classes més pobres i representa una sobrecàrrega 
injustificada de costos econòmics, tant a les administracions públiques, com a les empreses 
privades, i també als usuaris i usuàries privats.
 
De manera més concreta, lʼextensió del programari propietari de Microsoft representa també una 
amenaça a la seguretat de la informació a tots els nivells. La pèssima enginyeria de Windows el 
converteix en l'únic sistema operatiu vulnerable a la definició estricta d'un virus informàtic: la que no 
sol·licita de cap intervenció de l'usuari per a permetre que el control del maquinari quedi a disposició 
de l'atacant. Ni els sistemes operatius basats en UNIX ni els que es basen en GNU/Linux són 
vulnerables a tal nivell. El fet que Windows estigui instal·lat en la major part de les computadores del 

7



planeta constitueix un risc per a la seguretat de la informació, fet que resulta realment preocupant 
quan ens referim a la informació que gestionen les administracions públiques.
 
Microsoft és una poderosa corporació amb ramificacions d'interessos en molts sectors productius 
que s'ha imposat a la pràctica com un monopoli. La major part de les computadores del món 
depenen del seu programari, té una influència desmesurada sobre tots els sectors de la societat, és 
una part imprescindible de la comunicació de tota la informació que circula,i, com a empresa privada, 
no està subjecte a cap control democràtic efectiu. Les polítiques de Microsoft per a impedir l'acord 
d'uns estàndards internacionals de formats d'arxiu digital i imposar els seus formats privats de 
pagament han estat agressives i han dificultat el desenvolupament d'Internet.
 
Un cas diferent en el món dels sistemes operatius és el que constitueix la Corporació Apple com a 
empresa líder de la indústria tecnològica en matèria d'innovació i recerca en l'àmbit del programari i 
les interfícies de comunicació amb l'usuari. Amb un programari basat en UNIX, Apple té un mercat 
reduït però molt sòlid, amb productes dirigits a les elits econòmiques i les avantguardes 
professionals que és de referència per a comprendre l'evolució immediata de les TIC. Malgrat 
treballar en bona mesura amb codi obert i ser, amb Google, una de les principals empreses 
defensores dels estàndards oberts en els formats d'arxiu, Apple és també una Corporació privada 
que comercialitza un sistema propietari tancat i molt restrictiu, ja que el seu programari només pot 
executar-se legalment a les seves computadores.
 
En resum, l'única alternativa real en programari lliure als problemes que origina el programari 
propietari és GNU/Linux. L'ús de programari lliure és una qüestió política. L'ús de GNU/Linux com a 
Sistema Operatiu, en qualsevol de les seves distribucions, és una qüestió estratègica. Ho és tant a 
nivell individual com a nivell col·lectiu. Ho és des d'un punt de vista ètic, humanista i solidari, per a 
garantir la seguretat de la informació i la llibertat d'ús de la tecnologia, la Neutralitat Tecnològica, per 
a afavorir l'accés a les TIC dels més febles i per a permetre el progrés social. L'expressió Neutralitat 
Tecnològica s'utilitza preferentment per descriure l'actitud que s'espera per part de les 
Administracions Públiques en relació amb  els seus proveïdors, sobretot tractant-se de proveïdors de 
béns i serveis informàtics. La Neutralitat Tecnològica és en definitiva la vindicació fonamental que 
exigeix que l'administració pública aposti de manera activa pel programari lliure, els estàndards 
oberts com a única garantia de la transparència que li és exigible.

Malgrat tot, les computadores són només una petita part de les TIC, un engranatge fonamental, però 
no l'únic, de l'actual fase de desenvolupament tecnològic del capitalisme.
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Xarxes de comunicacions: 
lliures o propietàries?

"La madre del decoro, la savia de la libertad, el mantenimiento de la República y el remedio de sus 
males es, sobre todo lo demás, la propagación de la cultura."
José Martí

Des del punt de vista estructural la xarxa telefònica de comunicacions constitueix l'altre element 
imprescindible per al desenvolupament de les TIC. Internet en si mateix no és cap  altre cosa que el 
conjunt de computadores comunicades entre elles a través de la xarxa de telefonia.
 
El desplegament de les xarxes telefòniques pot dividir-se en dues grans etapes. Durant tot el segle 
XX, des de la invenció de la telefonia per cable terrestre, la iniciativa de la seva implantació va venir 
de la mà dels Estats que la contemplaven com un aspecte estratègic de les seves comunicacions. La 
inversió estatal va portar-se a terme en la majoria dels casos a través de Companyies Públiques de 
caràcter Nacional. A finals de segle XX, els avenços en telefonia sense cables van requerir de noves 
inversions en infraestructures i, aquest cop, el procés es va portar a terme segons l'estricte model 
liberal. Des de la dècada dels 80 i durant tots el 90, els Estats van privatitzar les companyies 
públiques de telefonia: la gestió de la xarxa terrestre va quedar en mans de grans societats 
anònimes. Així van néixer les operadores privades de telefonia, també conegudes com a ISP 
(Proveïdores de Serveis dʼInternet). Aquest procés es va portar a terme de manera molt irregular i en 
moltes ocasions les concessions es van fer segons criteris polítics, no estrictament econòmics.
 
La doctrina liberal utilitzada per a justificar la privatització de la telefonia va ser la recorrent invocació 
a la lliure competència com a factor determinant per a la reducció de costos. No obstant això, la 
privatització de les telecomunicacions ha suposat un veritable desastre econòmic: s'han encarit els 
serveis, les corporacions han desatès les inversions necessàries en infraestructures, no hi ha hagut 
cap  planificació a llarg termini i l'única estratègia ha estat l'obtenció de beneficis ràpids gràcies a la 
minimització de tots els costos.
 
Així mateix, el desplegament de la xarxa telefònica per radiofreqüències, la telefonia mòbil, de mans 
de les operadores privades no pot considerar-se en cap cas com a modèlic. L'ús de tecnologies 
obsoletes en el seu moment d'implantació ha estat una constant de tot aquest procés. A excepció del 
Japó, cada nova generació de telefonia mòbil s'ha dut a terme amb  tecnologies que ja estaven 
totalment superades, com el GSM, el GPRS o el 3G. Aquesta implementació per fases respon 
únicament a la voluntat de les corporacions d'obtenir qualsevol benefici possible del procés de 
modernització de la xarxa, obligant als consumidors a renovar constantment els seus aparells 
tecnològics per a poder gaudir de les noves prestacions que són publicitades.
 
Paral·lelament, els avenços tecnològics i la popularització de les TIC van permetre a universitats 
públiques i particulars voluntariosos desenvolupar projectes de telecomunicació que requerien dʼuna 
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mínima inversió econòmica. Exemples d'aquestes tecnologies populars són el WI-FI i la telefonia de 
veu IP. El desenvolupament d'aquestes infraestructures no comercials de telecomunicacions ha 
suposat un seriós problema per a les corporacions que hi lluiten en contra aferrissadament per tots 
els mitjans, exercint la seva influència com a lobbie sobre els governs i contaminant el debat a través 
dels mitjans de comunicació.
 
El WI-FI és una popular tecnologia de molt baix cost que utilitza l'espectre lliure de radiofreqüències 
que fan servir els radioaficionats per a transmetre dades entre computadores. Es tracta d'una 
tecnologia desenvolupada principalment per no professionals però tan eficaç que el mercat de 
computadores ha acabat per adoptar-la: actualment, pràcticament totes les computadores venen 
equipades de sèrie amb un port WI-FI, especialment les portàtils. L'ús generalitzat d'aquest sistema 
de comunicacions suposa una important amenaça per als interessos de les operadores privades de 
telefonia. A través del WI-FI, centenars d'usuaris i usuàries poden compartir una única connexió a 
Internet, amb  l'estalvi econòmic obvi que això suposa. De fet, gràcies al WI-FI seria possible una 
Internet totalment oberta que no depengués en absolut de la xarxa de telefonia, especialment en els 
nuclis urbans. Les limitacions de les actuals antenes són fàcilment superables a través de repetidors 
i amplificadors que no requereixen de grans inversions. També seria possible estendre la xarxa a 
través de Wi-Max, una versió optimitzada de la tecnologia Wi-Fi per aconseguir major velocitat i 
cobertura. A iniciativa d'empreses com Google i una sèrie d'Ajuntaments de tot el món s'han portat a 
terme experiències d'implantació de xarxes WI-Fi a molts nuclis urbans, amb  l'objectiu de 
proporcionar Internet gratuït a la ciutadania. Barcelona ha estat capdavantera a lʼEstat Espanyol en 
aquest sentit, amb  un desplegament del WI-FI que va ser aturat per una demanda de les operadores 
per competència deslleial davant del mercat de valors. Totes aquestes iniciatives han quedat 
aturades per la pressió de les operadores privades de telefonia que veuen en això, lògicament, una 
seriosa amenaça al seu model de negoci.
 
Per la seva banda, la telefonia IP és una tecnologia que permet la transmissió de veu digitalitzada a 
través del protocol IP que usa Internet. La coneguda com a VoIP, de Voice IP, fa possible 
l'establiment de converses de veu, i també de videoconferències, a través de la xarxa, de manera 
diferent a la telefonia analògica. Es tracta bàsicament d'un programari que transforma la veu o la 
senyal d'imatge en dades binàries, les transmet a través d'Internet emprant el protocol IP i les 
subministra altre cop  recombinades com a senyal audiovisual al receptor. El desenvolupament 
d'aquest enginyós programari respon a la necessitat dels usuaris i les usuàries d'Internet d'esquivar 
els abusos tarifaris de les operadores privades de telefonia. L'existència de plans tarifaris que no 
responen a cap  lògica, el cobrament per separat de serveis que se sustenten sobre una mateixa 
infraestructura, com la telefonia analògica, la banda ampla i la televisió per satèl·lit, han despertat la 
capacitat creativa de la societat civil. La tecnologia VoIP es basa en estàndards oberts i ha estat 
promoguda per organitzacions socials i, fins i tot, per grans empreses tecnològiques com Google, 
Apple o Skype, amb interessos econòmics molt diferents dels que tenen les operadores.
 
Del que sʼha esmentat anteriorment sobre les tecnologies WI-FI i VoIP es desprenen reflexions molt 
interessants. En primer lloc, la combinació d'ambdues tecnologies fa temps que hauria pogut abaratir 
els costos de les telecomunicacions, fins al punt que s'hauria pogut subministrar connexió de banda 
ampla, telefonia i videoconferència de manera gratuïta a tota la població. En segon lloc, si això no 

10



s'ha fet ha estat per la pressió exercida sobre els governs i els/les consumidors/es per les 
operadores privades de telecomunicacions, poderoses corporacions financeres, constituïdes com a 
grups d'interessos i lobbies d'influència. En tercer lloc, aquesta realitat explica, de manera molt 
gràfica, l'absurditat del mode de producció capitalista i la capacitat d'innovació tecnològica de la 
societat civil organitzada per un interès comú. Finalment, tot això demostra que només des de 
l'empresa pública, la iniciativa nacional i la implicació de la classe treballadora es poden portar a 
terme amb veritable èxit infraestructures de gran envergadura que persegueixin el bé comú i el 
progrés social.
 
En aquest context les mateixes operadores de telefonia són conscients de la seva vulnerabilitat i 
intenten desplegar estratègies de supervivència enfocant-se a altres sectors econòmics al voltant 
d'Internet. En aquest sentit cal que siguin enteses les operacions de Vodafone i Telefonica a nivell 
internacional reclamant a empreses com Google o Yahoo el pagament de taxes pel suposat ús de 
les seves xarxes. Aquesta operació és una cortina de fum rere la qual s'intenta amagar un atac obert 
al que es considera el problema de fons: la xarxa d'Internet tal com ha estat concebuda.
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Internet: lliure o propietària?

"Si tu tens una poma i jo tinc una poma, i intercanviem pomes, aleshores tant tu com jo seguim tenint 
una poma. Però si tu tens una idea i jo tinc una idea, i intercanviem idees, aleshores ambdós tenim 
dues idees. "
George Bernard Shaw

Internet s'ha convertit en poc més de 30 anys en una xarxa global d'informació paral·lela a la realitat, 
una malla de dades binàries i béns immaterials que s'entremescla amb la nostra realitat quotidiana 
fins als aspectes més íntims. Nascuda a l'ombra de la intel·ligència militar nord-americana, la xarxa 
Arpanet, va ser autoritzada més tard per al seu ús civil i va atraure ràpidament l'atenció de l'àmbit 
universitari i acadèmic, així com d'un grup d'emprenedores empreses especialitzades en programari.
 
Des d'un principi, Internet va ser concebuda com una xarxa de computadores al mateix nivell, 
relacionades d'igual a igual. Aquest aspecte es va considerar fonamental per a garantir la no 
dependència de la xarxa a un o diversos servidors centrals que la sostinguessin i al mateix temps la 
tornessin més vulnerable. Això, no obstant, va resultar ser un veritable problema en molts sentits en 
el moment que van voler participar-hi les empreses i fer-hi negoci.
 
L'expansió d'Internet es va fer a principis de la dècada dels 90 a través de maniobres econòmiques 
altament especulatives que van començar amb moviments en borsa de grans grups empresarials i 
en inversions de capital a les famoses empreses .com. Des de 1995 van sorgir multitud d'empreses 
que operaven a través de la xarxa promovent negocis de tota mena. En aquesta primera etapa, les 
corporacions financeres van invertir molt activament en projectes empresarials a Internet de manera 
irracional. Els baixos tipus d'interès i l'optimisme tecnològic van animar als inversors a donar suport a 
projectes grandiloqüents que no se sustentaven ni tan sols des del punt de vista estrictament 
econòmic de la doctrina liberal.
 
El desenvolupament de les empreses .com va ser molt accelerat, es van cercar beneficis ràpids i van 
deixar de costat altres aspectes del negoci molt importants. A partir de 1999, la desconfiança dels 
clients, i l'absència d'un pla de negoci ben definit i amb objectius concrets, duen a aquestes 
empreses a una gran crisi econòmica, que durant els primers anys s'oculta de manera descarada a 
l'opinió pública, mentre se segueix convidant als petits inversors a invertir en el que s'anomena "un 
valor segur". A principis de 2001, l'empresa Yahoo! perd més del 19% del seu valor en borsa. En el 
mercat espanyol, Terra és la més perjudicada amb pèrdues de més del 10% de la seva cotització. La 
borsa de la Nova Economia, el Nasdaq, perd una mica més del 2% i a l'Octubre de 2002 arriba al 
seu punt més baix. En el període comprès entre l'any 2000 i el 2003, 4.854 companyies d'Internet 
van desaparèixer, ja fos per haver-se fusionat o perquè havien fet fallida.
 
Les víctimes principals de la crisi de les tecnologies van ser els petits inversors i les empreses que 
havien realitzat importants esforços inversors en un seguit de projectes excessivament tècnics i 
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difícils de comprendre. De lʼeufòria inicial en lʼàmbit empresarial pel que fa als temes relatius a les 
noves tecnologies es va passar a un ambient de desconfiança generalitzat. Els coneguts portals 
d'Internet basaven el seu model de negoci en una concepció tradicional del màrqueting que entenia 
els usuaris de la xarxa com consumidors passius de continguts. El principal problema que van patir 
les empreses .com dels anys 90 va ser la manca de solidesa de les propostes de negoci i la creença 
irracional que el nou mitjà de comunicació que suposava Internet era un nou espai verge per al 
consum que havia de donar molts diners als qui es pugessin al tren. Generalment, no es va tenir en 
consideració el fet que els/les consumidors/es a Internet són una minoria dels/les consumidors/es 
que hi ha en el món real. El nou mitjà necessitava dʼuna mínima i complexa inversió per part dels 
potencials consumidors en material informàtic, programari i connexions que segueixen lluny de ser 
assequibles per a moltes economies familiars. Va influir de manera determinant el fet que el nombre 
d'usuaris de la xarxa fos insuficient per fer rentables la majoria dels projectes empresos. També 
important, va ser la manca de continguts atractius per als/les usuaris/es, ja que es treballava amb 
formats i tecnologies noves que no estaven estandarditzades.
 
L'única empresa que va sortir reforçada de la crisi de les .com va ser Google. Google Inc. és una 
empresa que té com a principal producte el motor de recerca del mateix nom. Va ser fundada el 
1998 per dos estudiants de doctorat en informàtica en l'escola d'enginyeria de la Universitat 
d'Stanford, Larry Page i Sergey Brin. Encara que el seu principal producte és el cercador, l'empresa 
ofereix també centenars d'altres serveis que es caracteritzen per permetre a la publicació de 
continguts elaborats pels mateixos usuaris. El paper de Google en l'actual xarxa d'Internet és el de 
peça fonamental. S'ha convertit, de fet, en el portal d'entrada de la majoria d'internautes a la xarxa. 
La clau del seu èxit, que diferencia el seu destí de la resta d'empreses .com d'aquella generació, és 
que Google mai s'ha preocupat de crear continguts, sinó que s'ha limitat a ordenar-los mitjançant 
criteris oberts i modificables que persegueixen oferir a l'usuari allò que busca, sense donar 
preferència a criteris econòmics o polítics. De fet, la base del seu èxit ha estat una concepció del 
cercador similar a la d'un servei públic autogestionat, que els seus fundadors van voler resumir en el 
lema "Don't Be Evil" (“No ser dolents”). En estudis realitzats l'any 2006, Google era l'empresa del 
món que millor tractava i retribuïa els seus empleats i empleades, a part de ser una de les cinc 
marques més ben valorades pels/les consumidors/es. Però, malgrat la bona imatge de marca que 
han intentat projectar els seus fundadors, Google és una empresa poderosa que exerceix un control 
determinant sobre tota mena d'informació, pública i privada, motiu pel qual ha despertat la 
desconfiança de diversos sectors de l'escena pública internacional, inclosos els defensors dels drets 
civils dels Estats Units d'Amèrica i governs de Països de la Unió Europea. Fins l'any 2010, Google 
sempre havia mantingut un respecte escrupolós amb la legislació internacional, adaptant-se als 
requeriments de les lleis de països tan diferents com la Xina o els Estats Units quan ha estat 
necessari i complint una ferma política de protecció de dades i privacitat de cara als usuaris. No 
obstant això, aquesta actitud de neutralitat de l'empresa ha variat de forma important arran del que 
s'ha conegut com la primera guerra del Ciberespai, que ha enfrontat lʼempresa i el govern xinès en 
un conflicte purament polític.
 
Sota l'empara de l'experiència del model de negoci de Google moltes empreses han sorgit en els 
darrers anys oferint serveis als usuaris per publicar els continguts creats per ells mateixos o per a 
ordenar i personalitzar els continguts de la xarxa, entre les quals destaquen Flickr (imatges), 
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YouTube (vídeos), Writely (textos) i un interminable etcètera. Durant l'any  2006, un seguit de 
moviments entre empreses han evidenciat la tendència a la concentració de serveis entre Google i el 
seu principal competidor, Yahoo!. Google ha adquirit Writely (ara Google Docs) i YouTube, mentre 
que Yahoo s'ha fet amb el control de Flickr i una sèrie de serveis similars. Els enormes guanys 
d'aquests models de negoci, que obtenen molts beneficis en proporcionar serveis gratuïts als/les 
usuaris/es a canvi que aquests/es accedeixin a fórmules de publicitat contextualitzada, ha portat 
alguns/es estadistes a parlar en els darrers temps d'una revolució de la web  que han anomenat Web 
2.0. En realitat, més que una revolució, aquest procés també té totes les maneres d'una lògica 
evolució en l'ús d'Internet per part dels/les usuaris/es, acompanyat d'una adaptació per part de les 
empreses als nous canals de comunicació cibernètics, un cop passada l'eufòria irracional dels 90. 
Des d'un punt de vista tècnic, l'evolució del llenguatge web per donar pas a noves classes de 
continguts, com la interactivitat, el vídeo o l'àudio, s'ha realitzat sense cap trencament ni innovació 
veritablement revolucionària amb les tecnologies anteriors. Aquestes aplicacions web són possibles 
gràcies a la combinació de diferents tècniques de programació que ja existien juntament amb els 
beneficis d'una major velocitat de navegació proporcionada per la popularització de les connexions 
ADSL.
 
L'actual ressorgiment del mitjà web després de la crisi dels 90, ha estat possible gràcies a la 
penetració de la filosofia col·laborativa del Codi Obert i el Software Lliure en la societat. Els 
defensors de l'existència d'un moviment Web 2.0 el defineixen com una expressió que vol fer 
referència als canvis esdevinguts a Internet des de les webs tradicionals pensades per a 
consumidors/es a les noves aplicacions web  destinades a usuaris/es. Els/les propulsors/es d'aquest 
pensament consideren que Internet només té sentit com a mitjà per compartir continguts creats per 
els/les usuaris/es mateixos/es. Deixant de banda l'esperit comercial d'aquestes proclames, cal 
constatar un canvi de tendència significatiu en l'ús d'Internet, amb afectacions a la resta de canals de 
comunicació tradicionals. Efectivament, Internet ha modificat de manera notable l'ús dels mitjans de 
comunicació d'una part important de la població, que han passat de ser simples espectadors/es a ser 
usuaris/es actius/ves i creadors/es de continguts. Internet ha convertit els mitjans de comunicació 
unidireccionals en eines cares i ben sovint inútils. Allò més visible d'aquest canvi de tendència és la 
irrupció dels blocs o weblogs que posen a disposició de tothom una manera senzilla de publicar 
notícies i opinions personals en condicions de relativa igualtat amb els mitjans que tenen a Internet 
els grans grups de comunicació. En el mateix sentit, la Viquipèdia o YouTube han esdevingut, en poc 
temps, una font d'informació que utilitzen tots els mitjans tradicionals. D'altra banda, l'ús de la 
sindicació de titulars i els cercadors de notícies està desplaçant la premsa escrita tradicional, de 
manera que els punts de referència informatius han deixat de ser les capçaleres de prestigi o les 
agències de notícies i cada cop són més els blocs d'especialistes i els moviments ciutadans els 
generadors d'opinió.
 
Lʼactual debat sobre la "neutralitat d'Internet" sorgeix a conseqüència de les pressions d'un seguit de 
companyies operadores de telecomunicacions, al capdavant de les quals figuren Cisco, Motorola, 
Vodafone i Telefonica, que propugnen un replantejament de la xarxa sota criteris de mercat. 
Aquestes corporacions pretenen establir una Internet de pagament a l'estil de la televisió per cable 
que discrimini els usuaris en funció de les seves quotes de pagament i limiti l'ús de determinades 
aplicacions fins ara gratuïtes, com el correu electrònic o la telefonia de veu sobre IP. Les operadores 
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es convertirien en "porteres" d'Internet, amb la potestat de discriminar entre diferents tipus de tràfic. 
Implicaria que els portals web  amb  major capacitat de pagament podrien tenir accés a rutes ràpides, 
mentre que els llocs que no paguen el peatge estarien condemnats a la via lenta.
 
Aquest debat és el primer dels 25 temes més ocultats per la gran premsa dels EUA segons l'informe 
Projecte Censurat 2007, reportatge anual sobre la censura en els mitjans nord-americans que 
dirigeix el sociòleg Peter Phillips en la Universitat Sonoma State de Califòrnia. A l'extrem contrari 
dʼaquests plantejaments, diversos estats com la Xina o l'Índia i alguns països de la Unió Europea, 
conjuntament amb  les principals agrupacions de programadors i de cibernautes, propugnen una 
traspàs dels organismes reguladors dʼInternet a l'ONU per tal de garantir-ne la seva neutralitat.
 
Dʼaltra banda, per motius similars, les operadores privades també tenen en el seu punt de mira una 
altra tecnologia oberta molt popular: el P2P. Les xarxes d'igual a igual (peer to peer o P2P en 
anglès), defineixen un sistema de comunicació que no té clients ni servidors fixes, sinó un seguit de 
nodes que es comporten alhora com a clients i com a servidors dels altres nodes de la xarxa, en el 
qual les dades o les metadades es transfereixen a través d'una xarxa dinàmica. Aquest model 
contrasta amb el model client-servidor. Qualsevol node pot iniciar o completar una transacció 
compatible. Converteixen doncs les computadores en elements actius que permeten als usuaris 
intercanviar informació i agrupar capacitat de processament. Fent-ho a més al marge de la World 
Wide Web. Els nodes poden diferir en configuració local, velocitat de procés, ample de banda i 
capacitat d'emmagatzematge. Com que la majoria d'operadores privades no proporcionen als seus 
clients una IP fixa, no podrien connectar-se entre elles perquè no coneixen la IP que han d'utilitzar. 
Les plataformes Peer To Peer realitzen una connexió a un servidor (o servidors) amb una adreça 
coneguda, que s'encarrega de mantenir la relació d'adreces IP dels clients de la xarxa, dels altres 
servidors i normalment d'informació addicional, com un índex de la informació de que disposen els 
clients. Després d'això, la clientela ja té una informació sobre la resta de la xarxa i pot intercanviar 
informació, sense sol·licitar la intervenció dels servidors.
 
Les grans corporacions tracten de frenar les xarxes P2P d'igual a igual perquè són una amenaça 
més al monopoli que ostenten sobre les xarxes de comunicació. Però camuflen el seu discurs rere 
una retòrica contra la vulneració dels drets de propietat intel·lectual del material que s'intercanvia en 
aquestes xarxes, a les que consideren responsables de la distribució massiva i il·legal de material 
protegit per Copyright. Tenen la pretensió d'aconseguir de prohibir-les per així mantenir el tradicional 
sistema vertical de comunicació, que els beneficia i els permet exercir un control de la informació que 
arriba a la població. Gran part dels arxius compartits en aquestes xarxes són fitxers de música i 
vídeo, i representen una gran amenaça als models empresarials ja establerts, sobretot per empreses 
discogràfiques i distribuïdores. Hi ha molts interessos en joc i és per això que a les xarxes P2P els 
espera un camí ple de problemes legals, tècnics i econòmics, tot i que ja compten amb un aspecte 
fonamental: milions d'usuaris/es.
 
Aquesta guerra enfronta també a les mateixes corporacions privades, dividides per sectors i 
interessos finals: les operadores contra les empreses de programari i de serveis en línia. Per tal 
dʼimposar un model de xarxa que respongui als seus interessos de negoci, les multinacionals 
operadores han declarat la guerra a Internet i, de retruc a les empreses que han crescut a lʼombra de 
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la seva forma actual. Així mateix, per estendre la seva visió de la qüestió han establert un pacte 
estratègic amb una altre sector perjudicat pel desenvolupament dʼInternet, les productores 
dʼ"entertainment". Juntes intenten portar el debat a un altre terreny on consideren que tenen 
avantatge: el Copyright sobre els béns culturals.
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La cultura: lliure o propietària?
"Hauria d'existir un gran magatzem d'art al que l'artista pogués portar les seves obres i des del qual 
el món pogués prendre el que necessités" 
Ludwig van Beethoven 

La xarxa d'Internet és segurament la cosa més semblant al gran magatzem d'art que Beethoven 
somiava en el seu temps: una immensa biblioteca universal cada dia més gran que hauria pogut 
satisfer les projeccions utòpiques del gran músic i revolucionari alemany. No obstant això, el que 
podria haver estat una eina magnífica de les més grans aspiracions de la humanitat s'ha convertit en 
un terrible camp de batalla entre molt diferents i interessades concepcions de la cultura, el 
coneixement i la societat. El desenvolupament de les TIC  en les darreres dècades ha tornat a 
estendre per la societat un debat aferrissat sobre la propietat: ara, concretament, sobre la propietat 
intel·lectual.
 
La propietat intel·lectual és un concepte estretament vinculat al desenvolupament tecnològic dels 
darrers segles i va néixer, de fet, com a conseqüència de la invenció de la impremta de Gutenberg. 
Fou la invenció d'aquest enginyós artefacte que permetia la reproducció sistemàtica d'una mateixa 
obra la que va crear un nou context social per a l'objecte artístic o científic. Aquest procés de 
desmaterialització dels béns culturals iniciat amb la impremta va ser analitzat i descrit en profunditat 
per Ed Lissitsky i els constructivistes russos a principis de segle XX. Vistes en aquesta perspectiva 
les noves disciplines artístiques com la fotografia, la tipografia, el fotomuntatge i el cinema es 
consideraven exemples d'un procés de desmaterialització imparable, inherent al mateix procés 
d'industrialització. En efecte, és en relació a la producció massiva, la desmaterialització de l'obra i al 
concepte de còpia que neix la necessitat de parlar de drets dels autors i/o les autores. És important 
assenyalar que, al principi, el concepte fou encarat des de la perspectiva dels drets dels creadors i 
les creadores, per a protegir-los de possibles mals usos de les seva obres o d'apropiacions 
indegudes o plagis. Aquesta vindicació neix per tant com una defensa dels creadors i les creadores 
davant dels intermediaris que, proveïts de la capacitat de copiar infinitament una mateixa obra, es 
convertien en els propietaris de fet de l'explotació de les obres. Va néixer, doncs, des d'un punt de 
vista marxista, com una reivindicació de classe: la dels/les creadors/es davant dels/les propietaris/es 
dels mitjans de producció, en aquest cas dels mitjans de reproducció i còpia de les creacions 
intel·lectuals.
 
Així doncs, podríem dir que la propietat intel·lectual és un concepte nascut per a salvaguardar els 
drets d'autoria (i així és plantejat sempre pels seus defensors). Però, tot el contrari, veiem com al 
llarg de la història i avui mateix ha estat i segueix sent utilitzat perversament per a defensar una altra 
mena de cosa: els privilegis de les productores, les distribuïdores i les multinacionals de l'espectacle 
i la propaganda, és a dir, l'explotació dels autors i les autores per part dels intermediaris.
 
Des d'un punt de vista jurídic es poden distingir dos tipus de drets sobre la propietat intel·lectual: els 
drets extrapatrimonials, o drets morals, són els drets que l'autor te com a autor de l'obra intel·lectual 
(és el cas del dret a publicar l'obra o mantenir-la inèdita; i el dret a ser reconegut com a l'autor de 
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l'obra per part de tercers) i els drets patrimonials; que fan referència a l'aspecte econòmic que es 
deriva de l'autoria de l'obra. Com tots el tipus de propietat, la propietat intel·lectual es pot vendre o 
transferir a tercers. A diferència d'altres fórmules de propietat tradicionals; que es mantenen al llarg 
del temps, encara que a vegades sigui a través de diferents propietaris, la propietat intel·lectual té 
caducitat. De forma general els drets d'explotació duren tota la vida de l'autor i 70 anys més després 
de la seva mort per als seus hereus, moment en el qual l'obra passa a ser de domini públic, formant 
part d'un patrimoni comú; podent ser utilitzada lliurement per qualsevol, respectant-ne l'autoria i 
integritat. Els drets morals, pel seu caràcter personal, van vinculats a la vida de l'autor. Tanmateix els 
drets d'autoria i integritat de l'obra poden ser exercits, sense límit de temps, pels hereus o persona 
designada per l'autor.
 
La mal anomenada pirateria, entesa com la vulneració del Copyright, de la propietat intel·lectual, és 
el principal argument liberal emprat per a la limitació de serveis per part de les operadores i lʼariet 
que sʼutilitza per a atacar Internet, per a refermar la propietat privada i per a estendre el seu privilegi 
sobre les coses immaterials.
 
Amb la voluntat de lluitar ideològicament en aquest sentit, les operadores de telecomunicacions i les 
productores i distribuïdores de lʼespectacle han alimentat les Entitats de Gestió dels Drets dʼAutor 
arreu del món, veritables policies culturals que actuen de forma mafiosa en els límits de les 
legislacions, cobrant taxes injustificades i efectuant un paper determinant dʼintimidació de lʼopinió 
pública. És important assenyalar que es tracta d'entitats que agrupen tant a autors/es com a 
intermediaris de manera conjunta, són organitzacions interclassistes amb interessos contradictoris, 
formades per socis/es que ho són per pròpia voluntat. Teòricament, doncs, es limiten a representar 
els seus associats/des en funció de les seves aportacions a la Societat, és a dir, de les seves 
vendes. Això significa que els autors i les autores que no s'hi inscriuen, no formen part d'aquestes 
societats, ni les seves obres són retribuïdes per elles. És per això que més que els Drets d'Autoria el 
que es defensa des d'aquests sectors són els Drets d'Explotació Comercial de les obres 
intel·lectuals. Les problemàtiques derivades de les exigències dʼaquestes entitats de representació 
són internacionals, ja que a la major part de països occidentals existeixen entitats dʼaquestes 
característiques (per exemple, la RIA als Estats Units o l'SGAE a l'Estat Espanyol).
 
Les pressions d'aquests poderosos grups d'interès són responsables de l'actual ofensiva legislativa 
que s'està duent a terme per a blindar els privilegis que genera la Propietat Intel·lectual. En aquesta 
línia es comprenen les recents propostes legislatives com la Llei d'Economia Sostenible a l'Estat 
Espanyol, la Llei Hadopi a França o l'ACTA. L'ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) és un 
tractat internacional desenvolupat de manera silenciosa a l'ombra de la llum pública, un acord 
multilateral entre diversos països per a la protecció dels continguts digitals subjectes a Copyright a 
Internet. Pel poc que se'n sap, els principals signants serien els Estats Units, la Unió Europea, 
Canadà, Austràlia, Corea del Sud i Suïssa. Amb l'ACTA es pretén fer un primer pas cap a una 
legislació global per a Internet, atacant una qüestió tan polèmica com estratègica: els continguts 
digitals (música, pel·lícules, llibres) a Internet, la pirateria i dʼintercanvi dʼarxius. Entre les mesures 
que contempla ACTA s'hi compta lʼobligatorietat per part de les operadores de telecomunicacions de 
facilitar informació sobre els/les usuaris/es dels seus serveis que emprin programes dʼintercanvi 
dʼarxius per a descarregar continguts subjectes a drets de copyright i propietat intel·lectual.
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El debat sobre la Propietat Intel·lectual portat al terreny vulgar del que mal s'anomena "pirateria" es 
troba contaminat per un gran conjunt d'equívocs i ambigüitats que s'utilitzen de manera interessada 
per a distreure l'atenció sobre el veritable centre del debat. A través de la propaganda liberal s'ha 
estès la idea que l'intercanvi o la descàrrega gratuïta de continguts subjectes a Copyright és il·legal. 
Les entitats de gestió, amb la complicitat dels governs liberals, han emprès una veritable campanya 
de terror sobre la opinió pública, estenent la sospita sobre qualsevol activitat relacionada amb les 
xarxes P2P, convertint en presumptes delinqüents a tots i totes les usuàries d'Internet, exigint el 
pagament d'un cànon injustificable sobre els productes tecnològics i arribant a l'extrem d'estendre 
rumors insostenibles sobre un lucre inexistent per part dels/les usuaris/es d'aquestes xarxes que 
estaria finançant el terrorisme internacional (!). El nou marc jurídic que se'ns vol imposar pretén 
superar una legislació vigent que fins el moment ha resultat contrària al aquests interessos 
corporatius. La gran majoria de resolucions judicials en matèria de descàrregues, còpia i intercanvi 
privat de material protegit per Copyright, han fallat a favor dels internautes a tot el món. Excepte 
comptades excepcions, la justícia internacional ha considerat que el Dret a Còpia Privada, el Dret de 
Cita i el Dret a l'Intercanvi Privat, estan per damunt dels drets d'explotació comercial de les obres. 
Així doncs, l'estratègia d'aquests lobbies consisteix en promoure una nova legislació que permeti a 
un òrgan governamental, deslligat de les institucions judicials, ordenar i executar sentències de 
violació de la Propietat Intel·lectual: tancar pàgines web, limitar l'ampla de banda d'aquells usuaris i 
usuàries que utilitzin la connexió per a comunicar-se amb xarxes P2P o, simplement, publiquin o 
descarreguin continguts que violin qualsevol normativa.
 
L'argumentari simplista de la doctrina liberal en matèria de Drets d'Autoria es refereix constantment a 
les multimilionàries pèrdues que suposadament pateix la indústria discogràfica i de l'entreteniment 
amb  el desplegament d'Internet. Les mateixes dades utilitzades per a justificar aquesta doctrina són 
falsejades i descrites amb obscena parcialitat, tal com descriu l'Oficina de Responsabilitat 
Governamental (GAO) del Govern dels Estats Units en un informe recent en què admet que "és molt 
difícil, si no impossible, quantificar els impactes econòmics de la pirateria en la indústria audiovisual". 
L'informe posa en dubte la fiabilitat de les dades que utilitzen entitats com BSA (Business Software 
Alliance) o la MPAA (Motion Picture Association of America), basats en metodologies incorrectes. En 
el cas BSA, els informes sobre l'ús de programari il·legal en tot el món són realitzats per la 
consultora IDC. La MPAA, per la seva part, ha reconegut que la dada que el 44% de les pèrdues 
dels estudis de cinema es devia a la pirateria era errònia, i que en realitat l'impacte es reduïa a un 
15%. D'acord a un article publicat per TorrentFreak, les vendes de música als Estats Units han 
augmentat un 669% entre el 2004 i el 2008, i encara que el nombre d'àlbums venuts ha caigut un 
42%, la venda de cançons individuals s'ha disparat, especialment la venda a través d'Internet. 
Aquestes dades demostren que és la lentitud de la indústria en adoptar nous formats, ancorada en la 
defensa de fórmules que no resulten pràctiques per als usuaris (com el CD, el DVD o el Blue-Ray), 
l'única responsable del seu descens de vendes i no un suposat ús abusiu i irresponsable dels drets 
de còpia privada o de cita per part de la ciutadania, tal com se'ns intenta presentar.
 
De manera similar, la defensa que es fa de les mesures de protecció de la Propietat Intel·lectual 
se'ns presenta com una defensa dels drets dels autors i les autores, dels creadors i les creadores, 
quan en realitat beneficia únicament a una minoria d'aquests/es autors/es (els/les més cotitzats/des) 
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i a una gran majoria d'intermediaris, entitats de gestió, productores de l'espectacle, discogràfiques i 
editorials. Així mateix, aquest plantejament parteix d'un pressupòsit totalment fals: la divisió de la 
societat entre creadors/es i consumidors/es. Això es desprèn del fet constatable que si bé els 
beneficis recaptats per les entitats de gestió pel cobrament del cànon digital i altres taxes ha 
augmentat de manera vertiginosa, els ingressos dels artistes han disminuït en la mateixa proporció.
 
Però no tot el que circula per Internet es troba subjecte a lʼabsurd Copyright. Les llicències obertes, 
el Copyleft i el Domini Públic són algunes de les alternatives que la societat civil ha sabut crear per a 
combatre els problemes derivats de la Propietat Intel·lectual, solucions individuals i transitòries 
utilitzades pels autors i les autores al marge de els corporacions, davant dʼun problema col·lectiu que 
afecta cada dia més àmbits de la societat.
 
Les llicències obertes son una idea promoguda per Creative Commons, una organització sense ànim 
de lucre dedicada a reduir les barreres legals per a compartir treballs creatius. Creative Commons va 
ser fundada al 2001 per Lawrence Lessig i promou una sèrie de llicències de distribució de creacions 
intel·lectuals que es poden utilitzar sense necessitat dʼintermediaris. Distribuir les obres sota una 
llicència de Creative Commons no significa que aquestes obres perdin els drets d'autor, al contrari, 
és una manera d'exercir-los sense restriccions i poder oferir alguns drets a terceres persones en 
determinades condicions. Hi ha un total de sis llicències Creative Commons per a escollir que 
resulten de la combinació de quatre condicions:
I. Reconeixement (Attribution): El material creat per un artista pot ser reproduït, distribuït o comunicat 
públicament sempre que se'n reconegui l'autoria.
II. No Comercial (Non commercial): El material original i els treballs derivats poden ser reproduïts, 
distribuïts o comunicats públicament mentre el seu ús no sigui comercial.
III. Sense Obres Derivades (No Derivate Works): El material creat per un artista pot ser reproduït, 
distribuït o comunicat públicament però no es pot utilitzar per generar una obra derivada.
IV. Compartir Igual (Share alike): El material creat per un artista pot ser utilitzat per generar una obra 
derivada sempre que aquesta quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original.
 
El Copyleft o el Domini Públic són fórmules de distribució més radicals que posen en dubte el mateix 
concepte de Propietat Intel·lectual. És tracta d'un posicionament individual sostingut amb fermesa 
per autores i autors, creatius i, fins i tot, empreses discogràfiques alternatives d'arreu del món que 
opten per assumir que la cultura, la informació i el coneixement són de propietat pública i han 
d'escapar de qualsevol intent immoral de lucre.
 
Malgrat la utilitat d'aquests plantejaments i la seva importància ideològica i pràctica, no han 
aconseguit articular una veritable alternativa al problema central: l'ús del Copyright i d'una visió 
lucrativa dels drets d'autoria que fan les corporacions per a fer negoci i estendre la seva propaganda. 
En tots aquests debats trobem sempre la mateixa qüestió de fons: la Propietat Intel·lectual, la 
propietat de les idees, dels pensaments, exercida com un privilegi artificial i arbitrari, en una societat 
tecnològicament avançada on la informació s'ha convertit en la més preuada font de poder i de 
riquesa.
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La informació: lliure o propietària?
"La música ens pertany a tots. Només els editors creuen que els pertany a ells".
John Lennon

És un fet innegable que el desenvolupament de les TIC  ha contribuït a democratitzar l'accés a la 
informació, de manera genèrica. La impremta, la ràdio, el telèfon, la fotografia, el cinema, la televisió, 
les computadores i Internet són Tecnologies de la Informació i la Comunicació que han transformat 
de manera vertiginosa la societat. Totes elles són útils per a la difusió d'informació fins a límits que 
haurien semblats inimaginables fa només 500 anys. La xarxa d'Internet és una obra d'enginyeria del 
coneixement construïda col·lectivament per tota la societat, reflex virtual del nostre món real: un 
ciberespai, una dimensió navegable on tots els llenguatges es combinen per a allotjar la informació 
col·lectiva i el coneixement comú.
 
La transformació de la societat industrial per les TIC té múltiples dimensions però fonamentalment 
comporta una transformació de l'economia internacional basada en la producció industrial de béns 
de consum en una economia global basada en el control i la venda de la informació. Es tracta d'un 
procés lògic del capitalisme en la seva fase final imperialista, que segons la clàssica definició 
leninista es caracteritza per la fusió dels capitals industrial i financer, i la tendència a la concentració 
de capitals en corporacions monopolístiques que controlen l'economia mundial.
 
Aquest procés comporta la desmaterialització de la riquesa: primer, la matèria prima perd valor 
davant el producte manufacturat, després el producte industrial perd valor davant el seu valor 
financer, ara el seu valor final perd valor davant del mateix concepte de producció i el seu valor 
especulatiu. S'exemplifica perfectament amb  l'evolució del valor de canvi del capital: des de l'or en el 
seu estat pur, la seva evolució com a referència en un sistema monetari, fins l'actual estat on el 
capital ha estat elevat a l'abstracció i és representat com un seguit de símbols numèrics en un 
complex sistema d'informació binària. S'exemplifica també amb  la transformació de l'economia d'un 
sistema basat en el sector primari i el secundari (agricultura i indústria) a un sistema centrat en el 
sector terciari (serveis, comerç i comunicacions).
 
Parlem del mateix procés descrit per Naomi Klein a No-Logo des de l'òptica de la publicitat: la 
transformació de les corporacions multinacionals en empreses que, enlloc de vendre productes, 
venen estils de vida o, en essència, difonen pensament i ideologia liberal. La publicitat s'ha integrat a 
les nostres vides fins els racons més íntims però no només amb  l'objectiu de vendre'ns les qualitats 
sorprenents de qualsevol producte, també ha penetrat amb  l'objectiu de difondre una concepció 
liberal de la realitat, estendre temors i tota mena de pors irracionals i, sobretot, fer-nos sentir noves 
necessitats, falses necessitats que ens imposen relacions de dependència i que faciliten el control 
de la classe treballadora.
 
Així doncs, estem plantejant el fet que el capitalisme ha estat capaç d'utilitzar la seva pròpia 
maquinària productiva, en principi, destinada a la producció i el comerç amb  un propòsit únicament 
lucratiu, com una eina propagandística en si mateixa, per a construir i consolidar una societat 
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homogeneïtzada al voltant d'una ideologia classista i totalitària. El capitalisme ha portat al col·lapse 
el seu mode de producció basat en el control dels mitjans de producció de la riquesa i tracta 
d'evolucionar cap  a un sistema basat en el control absolut dels mitjans de comunicació de la 
informació. Qualsevol evolució reeixida d'aquesta estratègia suposa la imposició d'un sistema 
totalitari, obertament feixista, com diria el professor Vicenç Navarro: "la darrera expressió de 
l'opressió de classe". Paradoxalment, el pilar fonamental de la seva estratègia argumental és un 
concepte arbitrari i desproveït de tota lògica i sentit comú: la Propietat Intel·lectual o el que és el 
mateix, la Propietat de la Informació, la Propietat del Coneixement. Al cap i a la fi, a l'igual que tot 
projecte polític elaborat que analitzi la societat que pretén transformar, en qualsevol direcció, també 
el capitalisme és conscient del paper central dels mitjans de comunicació i de quina és en última 
instància l'essència de qualsevol forma de poder: la informació.
 
La informació és qualsevol coneixement que pot ser transmès entre les persones mitjançant un codi 
o un llenguatge. La informació és tot. Qualsevol comunicació entre dues persones comporta una 
transmissió d'informació. La informació pot ser transmesa, intercanviada, destruïda, produïda, 
venuda, robada. La societat contemporània ha convertit la informació en una mercaderia. El control 
de la informació és font de poder des dels inicis de les civilitzacions però esdevé fonamental en el 
marc d'una economia globalitzada, desmaterialitzada i especulativa.
La lluita pel control de la informació es desenvolupa a tots els nivells però, òbviament, hi tenen un 
paper central els mitjans de comunicació: la premsa escrita, les publicacions, la ràdio, la televisió i, 
ara, Internet. Aquests són els canals principals de propagació de la informació que el capitalisme ha 
desenvolupat per a difondre la seva concepció de la realitat, conscient de la importància de la lluita 
ideològica. Malgrat tot, l'evolució de les TIC  ha originat punts febles en la seva estructura de control 
de la informació. Un d'aquests factors de debilitat del sistema capitalista afecta el mateix cor del 
sistema liberal: Internet posa en perill el monopoli de la distribució de la informació que tenia la 
classe propietària a través dels mitjans de comunicació tradicionals, editorials, ràdio i televisió. 
Aquests eren mitjans de comunicació unidireccionals, des d'on exercien un control total de tota la 
informació que arribava a la ciutadania. Internet en canvi, és un mitja multidireccional on la 
ciutadania té veu i capacitat de mobilització.
 
Des de la dècada dels 90 del segle XX, la premsa escrita va entrar en un procés alarmant de pèrdua 
de prestigi que es va traduir en un pèrdua dʼinfluència sobre lʼopinió pública. En l'actualitat, aquesta 
crisi s'ha estès a d'altres mitjans com la ràdio o la televisió. La popularització d'Internet és només un 
aspecte de la crisi d'aquest sector. La propaganda liberal tendeix a ocultar altres elements objectius 
necessaris per entendre el procés del que estem parlant. Principalment, la crisi del sector es deu a 
causes econòmiques intrínseques als plantejaments purament mercantilistes i propagandístics del 
mercat editorial. La causa de la crisi del sector és la descarada deriva dels mitjans de comunicació 
en òrgans de propaganda ideològica de les maquinàries polítiques del sistema. L'alineació explícita 
de tots els mitjans de comunicació al voltant dels dos partits liberals majoritaris i la imposició d'una 
línia sensacionalista i superficial, sota el pretext de les audiències, fa trontollar qualsevol pretensió 
d'objectivitat. Aquesta deriva és notable ja en la mateixa formació acadèmica, amb  la penetració de 
les empreses privades a les universitats. A  causa d'aquesta influència, la ciència burgesa del 
periodisme ha anat evolucionant en un procés de convergència amb  la publicitat i les relacions 
públiques fins a confondre's en una sola disciplina. Així mateix, els criteris empresarials de reducció 
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de costos i maximització de beneficis ha estès en el sector la precarietat laboral, la manca de 
formació i de professionalitat. En assumir que els seus clients són les empreses que paguen la 
publicitat, han donat l'esquena als usuaris dels seus propis serveis. En el cas de la televisió, per 
exemple, els abusos de les cadenes privades en la inserció dʼespots publicitaris no només ha tingut 
un impacte negatiu sobre un públic cada dia més avorrit dels carrusels interminables d'anuncis. 
També ha suposat la caiguda del preu dels anuncis mateixos, ja des de molt abans que Internet 
suposés un problema o una competència per al sector. La popularització d'Internet només 
representa un cop de gràcia per a un sector que ja feia fallida per tot arreu.
 
Internet ha suposat la democratització de les possibilitats comunicatives de la classe treballadora. 
Una veritable explosió de creativitat ha inundat la xarxa de blocs, pàgines personals, opinions, 
fòrums de debat, i tota mena de projectes col·lectius. Això ha succeït a desgrat de les classes 
dominants però precisament a l'empara dels valors més essencials de la ideologia liberal: 
l'individualisme, la iniciativa i la llibertat d'opinió i expressió. L'exercici dels drets a la informació i a 
l'opinió són símbols elementals de la ideologia liberal capitalista, d'inspiració anglosaxona i 
protestant. És cert que el seu exercici ha quedat sempre supeditat a la pràctica a la capacitat 
econòmica i que això el convertia en un dret relatiu, formal. Però Internet suposa una inversió 
d'aquesta situació i genera un nou escenari on les possibilitats comunicatives de la classe 
treballadora i, per tant, la seva capacitat organitzativa es multiplica exponencialment. Les TIC obren 
noves possibilitats d'aprofundir en la democràcia però tot depèn de l'òptica política amb que siguin 
utilitzades.
 

23



La democràcia: lliure o propietària?
 
"Aquell que rep una idea de mi guanya en coneixement sense treure res, com aquell que encén la 
seva espelma amb la meva rep llum sense enfosquir (...) és molt estrany suposar que les Idees 
haurien de ser Propietat (...) ¡La Natura, òbviament, vol que les idees siguin lliures! (...) No importa 
quanta gent la comparteixi, una idea no es gasta "
Thomas Jefferson

Des del seu naixement, l'estructura mateixa d'Internet, concebuda originalment com una xarxa entre 
ordinadors d'igual a igual, va suggerir les enormes possibilitats que la seva popularització podria 
tenir per aprofundir en fórmules de participació ciutadana i democràcia activa. Amb aquest esperit 
van néixer i estendre's les Xarxes Ciutadanes.
 
Una Xarxa Ciutadana, "a Civic Network" en anglès, consisteix en un espai virtual públic i obert on els 
ciutadans poden relacionar-se. En essència, una xarxa ciutadana és l'expressió virtual de la societat 
civil. La societat civil les va començar a crear a principis dels 90. A Catalunya les xarxes ciutadanes 
van néixer en diferent punts simultàniament: TINET, BCNet, RavalNet, NouBarrisNet, CornellaNet, 
Xarxa3, Llefià.net entre dʼaltres. Lʼany 2000 va tenir lloc el 1er Congrés Global de Xarxes 
Ciutadanes, Global CN2000, a Barcelona, amb el suport de les administracions autonòmiques i 
locals, empreses, i lʼàmplia participació de xarxes de tot el mon. Les xarxes ciutadanes són 
comunitats electròniques de ciutadans, nous espais públics oberts de comunicació entre els 
ciutadans, un lloc d'aprenentatge permanent sobre la societat de la informació i de participació 
oberta de tots. Les seves finalitats són crear un espai local de comunicació dins l'espai global de la 
societat de la informació, facilitar que qualsevol ciutadà, independent de la seva situació econòmica, 
del seu gènere, edat o raça, pugui participar en la societat digital, fomentar noves formes de 
desenvolupament econòmic de la comunitat, donar accés a Internet o ensenyar només a fer pàgines 
web. Actualment la majoria de xarxes ciutadanes estan implementades en la denominada xarxa de 
xarxes: Internet. Els serveis que poden oferir estan molt lligats als serveis que aquesta xarxa ofereix 
però enfocades a l'àmbit local. Una de les motivacions per a la creació de xarxes ciutadanes es basa 
en el fet que la informació disponible a Internet no es relaciona amb els interessos dels ciutadans, 
que desenvolupen la major part de les seves activitats a escala local.
 
Les Xarxes Ciutadanes es caracteritzen per contribuir al desenvolupament local a tots els nivells 
(laboral, cultural, econòmic, social...). Són obertes, és a dir, no restringeixen l'accés a cap ciutadà 
qualsevol que sigui la seva procedència. Són indicadors de la maduresa de les seves comunitats en 
el marc de l'era digital en la qual ens trobem submergits. Així mateix, sobretot, són gestionades, 
impulsades i mantingudes per la mateixa ciutadania. Serien fabulosos instruments de participació si 
comptessin amb el recolzament de les institucions. No obstant això, després d'un suport formal a 
aquestes iniciatives en una primera fase, de manera generalitzada les administracions públiques han 
donat l'esquena a aquests projectes. Això ha succeït principalment per l'escassa voluntat política 
dels governs i els partits polítics institucionalitzats en aprofundir realment en mecanismes de 
participació ciutadana com els que suposen aquestes xarxes, que suposen una implicació real de les 
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institucions amb els moviments socials i ciutadans. Des de la perspectiva liberal dominant, l'Estat és 
percebut com una empresa deficitària que ha de cobrir una sèrie de sectors econòmics dels quals no 
es pot obtenir cap  benefici. Des d'aquesta òptica, lògicament, l'administració pública no té en cap  cas 
la funció de donar veu a la ciutadania sinó de prestar una sèrie de serveis que cap empresa privada 
voldria cobrir.
 
La relació existent entre les administracions públiques i la xarxa dʼInternet ha passat per diferents 
etapes en les darreres dues dècades. En un primer moment, els Estats es van mostrar desconfiats 
per què es veien incapaços de controlar els fluxos dʼinformació dins de la xarxa. Posteriorment, van 
utilitzar-la com una mena de tauló dʼanuncis o canal de propaganda per publicitar la seva ideologia i 
els seus missatges polítics. En lʼactualitat, els Estats estan començant a considerar la xarxa com un 
instrument que pot servir per a transformar algunes de les activitats centrals dels serveis que 
ofereixen, en el que sʼha anomenat e-Goverment o Administració electrònica. Seria més precís parlar 
de e-Governance o governança electrònica, ja que, a més de les administracions públiques, 
intervenen diferents actors, com són empreses privades, associacions professionals, organitzacions 
socials. No obstant això, la literatura especialitzada parla dʼadministració electrònica.
 
La burocràcia conceptualitzada per Max Weber, un dels pares filosòfics del capitalisme, ha estat el 
model de funcionament de les administracions públiques dels països occidentals des de mitjans del 
S.XIX i fins a lʼactualitat. Aquest model ha rebut al llarg del temps moltes crítiques, entre les que 
destaquen, la percepció general de que és costosa i ineficaç, i la desconfiança de la ciutadania vers 
els polítics i les institucions polítiques en general, i vers lʼadministració pública en particular, a la que 
sʼacusa dʼhaver donat massa poder a un funcionariat ineficaç que no ha estat elegit a les urnes. En 
aquest context apareixen propostes reformistes de gestió pública, fonamentalment en països 
anglosaxons, anomenades Nova Gestió Pública, que propugnen, entre dʼaltres reformes, la 
introducció de tècniques financeres privades en el sector públic o la importació de sistemes de gestió 
de personal del sector privat. Paradoxalment, sʼha observat que l'externalització i la privatització 
d'aquests serveis administratius públics, en comptes de beneficiar-los, el que ha fet és disminuir-ne 
la seva eficàcia. El sector públic representa per a la indústria privada de les noves tecnologies un 
dels seus principals clients, i per aquest motiu exerceixen sobre les administracions públiques una 
certa pressió per a convertir-les en impulsores de la denominada societat de la informació. Però no 
només les administracions i els partits polítics es veuen pressionats, també l'organització 
socioeconòmica rep aquesta influència.
 
El primers anys de desenvolupament de l'administració electrònica es van caracteritzar per les grans 
inversions que van realitzar els Estats en projectes massa ambiciosos. En l'actualitat, els projectes 
tendeixen a racionalitzar-se, per cercar una major eficiència econòmica. Tot i així, no hi ha un control 
sistemàtic de la eficiència econòmica que es derivi directament de la innovació tecnològica. Per altra 
banda, s'ha de tenir en compte que la major part de la literatura sobre aquest tema prové del sector 
privat, consultories principalment. D'aquesta manera, les pròpies empreses que venien productes 
eren al mateix temps les que establien els indicadors per avaluar-ne el funcionament, tot generant 
una carrera per introduir tecnologies noves constantment i estar per davant en els rànquings, sense 
tenir en consideració els objectius públics i el benefici comú.
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En poques paraules podríem dir que el procés d'implantació de les TIC a les administracions 
públiques s'ha fet a través de l'externalització i els contractes de serveis amb empreses privades i 
això ha comportat la introducció de criteris empresarials que entren en contradicció amb  la 
naturalesa mateixa de l'administració pública. En tractar-se d'empreses privades les que han 
desenvolupat el programari, ho han fet des d'una perspectiva que comprèn els usuaris i les usuàries 
com a clients i no com a ciutadans i ciutadanes amb drets. Això implica la introducció d'una relació 
basada en la transacció monetària que altera la naturalesa de les relacions entre les administracions 
i la ciutadania. Aquesta col·laboració ha estès per les administracions criteris de medició dels 
resultats propis del sector privat i, a causa de la mateixa externalització dels serveis, també s'han 
incrementat els costos i la burocràcia de molts procediments administratius. Així, enlloc de servir per 
a simplificar la gestió de l'administració pública i fer-la més transparent i menys costosa, la 
implantació de les TIC ha acabat de complicar encara més la burocràcia interna de l'Estat, amb  la 
introducció de nous tecnicismes, un marc jurídic constantment desfasat amb  la realitat social i un 
número creixent de taxes pagades en concepte de Propietat Intel·lectual.
 
D'altra banda, la imposició de programari propietari en tota l'administració pública ha creat una 
situació de total dependència de les estructures públiques cap a les empreses subministradores 
d'aquest programari, fonamentalment Microsoft. Això converteix les estructures informàtiques dels 
Estats en estructures molt vulnerables, tan des del punt de vista econòmic com des de la perspectiva 
de la seguretat de la informació.
 
La dependència dels Estats actuals cap  a les corporacions en l'àmbit de les TIC és paral·lela a la 
relació de subordinació que l'Estat, suposadament depositari de la sobirania, té cap a l'empresa 
privada en tots els àmbits. La democràcia liberal és una democràcia únicament formal, on la 
sobirania nominal de la ciutadania es troba sotmesa de manera evident als dictats i interessos d'uns 
grups de pressió econòmics que des de l'ombra de l'anonimat exerceixen el seu domini. És una 
democràcia superficial, on es permet a la ciutadania opinar sobre aspectes no fonamentals de la 
societat, però mai de qüestions transcendents, com l'economia, la fiscalitat o la justícia. És també 
una democràcia conduïda, o conductista, on els mateixos elements de debat i anàlisi de la realitat 
queden delimitats per la moralitat establerta pels mitjans de comunicació massius. És en definitiva 
només una il·lusió de democràcia, una farsa, un teatre, un espectacle.
 
Per això, la implantació de les TIC a l'administració pública, malgrat se'ns presenti com un impuls 
modernitzador i progressista, s'està duent a terme amb una estratègia profundament reaccionària. 
Un exemple d'això és molt clar en la nova tendència: les mal anomenades Xarxes Socials. Així com 
no han apostat per les Xarxes Ciutadanes, les administracions públiques no han dubtat en tenir 
presència ràpidament en aquestes noves plataformes. Aquestes xarxes com Facebook, Twitter, Buzz 
o Tuenti són portals empresarials que ofereixen serveis de comunicació d'informació personal, en 
entorns parcialment tancats o semioberts. Fonamentalment, ofereixen la possibilitat de comunicar-se 
amb  coneguts en aquests entorns i intercanviar tota mena de material personal i obtenen els seus 
ingressos d'utilitzar la informació personal dels usuaris per oferir-los publicitat molt específica segons 
els seus gustos o necessitats.
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Facebook és la més representativa d'aquestes plataformes. És un projecte empresarial de Mark 
Zuckerberg, estudiant de Harvard, que originàriament va ser concebut com una xarxa de 
comunicació entre alumnes i ex-alumnes. Des de l'any 2004, Facebook va comptar amb  el suport del 
capitalista Peter Thiel, reconegut geni liberal i actiu membre de l'extrema dreta nord-americana. No 
obstant això, allò que va fer particularment interessant a Facebook va ser la campanya publicitària 
gratuïta que li van realitzar els mitjans de comunicació l'any 2007, quan va ser posada com a 
exemple d'empresa 2.0 per revistes com Newsweek i va a començar a rebre injeccions de capital 
d'empreses com Microsoft i Greylock Venture Capital, un fons d'inversió estretament relacionat amb 
la CIA. Aquestes operacions especulatives en diferents empreses de joves emprenedors anaven 
destinades a valorar, d'una manera experimental, les prestacions d'aquesta mena de xarxes virtuals 
per a la classificació de la població, segons criteris de gustos i preferències, que permetessin dirigir 
als usuaris publicitat específica.
 
Les Xarxes Socials són, en realitat, Teranyines Comercials, projectes estratègics amb els que es 
pretén substituir Internet per un nou sistema de microxarxes, totes elles dirigides per empreses, que 
acabin amb  l'actual anarquia de la Xarxa global i posin d'acord a operadores amb  empreses de 
programari i serveis en línia. No obstant això, aquesta estratègia no compta amb  el suport ni dels i 
les internautes ni de moltes empreses amb molt de pes i influència, com Google o Yahoo!. D'altra 
banda, els serveis que promouen aquestes plataformes vulneren en molts casos el dret a la 
privacitat, el que suposa una altra contradicció amb el marc jurídic vigent. Són molts els aspectes 
controvertits als que s'haurà d'enfrontar la societat com a conseqüència de la popularització 
d'aquests serveis. En aquest sentit, també són alarmants els usos que es fan constantment de les 
dades d'afiliació a Facebook a diferents causes o vindicacions polítiques, presentant-les coma 
estimatives de l'opinió pública i, gairebé, com a eines de la mateixa democràcia.
 
Les Corporacions utilitzen tres tipus de propietat intel·lectual i industrial: el copyright, les marques i 
les patents. Cadascuna d'elles cobreix una franja diferent del ventall d'usos comercials i industrials. 
Una marca distingeix a un comerciant d'un altre, és un nom únic, i la reserva per part d'una persona 
o empresa es realitza per evitar que es pugui generar un error. El copyright és un dret artificial que 
prohibeix copiar literalment un text, fonograma, imatge o programa d'ordinador (entre altres coses). 
El copyright, mal anomenat dret d'autor, és el dret de reproducció o còpia d'alguna cosa, i el seu 
resultat és un objecte (o text, o sonograma, etc.) duplicat de l'original. Les patents són monopolis 
artificials atorgats a una persona o empresa per a l'explotació d'una invenció tecnològica o un 
descobriment científic. Són un conjunt de drets exclusius garantits per un govern o autoritat a 
l'inventor d'un nou producte (material o no material) susceptible de ser explotat industrialment per al 
bé del sol·licitant de tal invenció (com a representant) durant un espai limitat de temps (generalment 
vint anys des de la data de presentació de la sol·licitud) i per a mantenir-la en vigor és precís pagar 
taxes anuals a partir de la seva concessió. Com a contrapartida, la patent es posa a disposició del 
públic per a coneixement general i el dret atorgat per una patent no és tant el de la fabricació, 
l'oferiment en el mercat i la utilització de l'objecte de la patent, que sempre té i pot exercir el titular, 
sinó, sobretot i singularment, el dret d'excloure a altres de la fabricació, utilització o introducció del 
producte o procediment patentat en el comerç. Quan la patent expira, també ho fa la protecció, i la 
invenció passa a pertànyer al domini públic, és a dir, el titular deixa de tenir drets exclusius sobre la 
invenció, que passa a estar disponible per a la explotació comercial per part de tercers.
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La legislació actual prohibeix patentar una idea, o registrar el copyright d'una idea. S'entén que les 
idees són de tots. En el cas de les patents només es poden registrar mètodes o mecanismes, no 
idees. Aquesta és la raó per la qual la legislació europea prohibeix patentar programari. El cor del 
programari és el que es diuen algoritmes, les 'receptes' matemàtiques per convertir unes dades en 
d'altres segons una sèrie de passos preestablerts. I un algoritme és una idea. Tanmateix, i encara 
que la legislació de patents exclou explícitament les invencions patentables al programari i als 
algoritmes, tant als EUA com a Europa ja hi ha patents de programari, només que no se'ls anomena 
així.
 
Tots aquests suposats drets no afavoreixen el desenvolupament, ni la innovació tecnològica, tot al 
contrari, suposen un conjunt de problemes que poden agreujar l'anomenada Fractura digital o 
Escletxa digital, que fa referència a la diferència socioeconòmica entre aquelles comunitats que 
tenen accessibilitat a les noves tecnologies i aquelles que no en tenen. Quan parlem d'escletxa 
digital (digital divide) estem fent referència a les desigualtats que presenten determinades comunitats 
o col·lectius a l'hora d'accedir les noves tecnologies de la comunicació i la informació. Aquestes 
desigualtats poden ser de caràcter social encara que normalment són econòmiques. Així, mentre als 
països rics l'ús de les TIC no para de créixer i d'estendre's, el risc d'accentuar l'escletxa digital en els 
països menys desenvolupats, va en augment. Per a Pippa Norris, es tracta d'un fenomen que implica 
tres aspectes principals: l'escletxa global (que es presenta entre diferents països), la social (que es 
dóna a l'interior d'una nació) i la democràtica (que es refereix a la que hi ha entre els qui participen i 
els qui no participen dels assumptes públics en línia).
 
L'escletxa digital també pot ser descrita en tres àmbits o nivells. La fractura d'accés, que es dóna 
entre aquelles persones que poden accedir a les infraestructures de telecomunicacions i les que 
estan aïllades, físicament, de les xarxes digitals per causes econòmiques. La fractura d'ús, que es 
dóna quan part de la població, malgrat tenir accés a les infraestructures, segueix sense utilitzar-les 
per causes bàsicament socials, culturals i generacionals. Finalment, la fractura d'apropiació, quan 
bona part dels usuaris i usuàries d'internet i de la tecnologia digital en fan només un ús bàsic, i són a 
la pràctica superats per aquestes eines, atès que són conscients que podrien fer usos més 
sofisticats i valuosos de les tecnologies des d'una perspectiva política. La tecnologia genera canvis 
qualitatius i radicals quan els usuaris i les usuàries no només la "usen", sinó quan s'apropien d'ella i li 
donen usos inesperats i per tant innovadors i creatius. En una societat caracteritzada per un ús 
intensiu de la tecnologia digital, la "desconnexió" significa la total marginació. 
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Programa comunista de defensa 
dels interessos de la classe treballadora 
en la societat de la informació
Podem concloure que en l'actual estadi de l'evolució de les TIC, el debat sobre la Propietat 
Intel·lectual ocupa la centralitat de la lluita ideològica entre les oligarquies financeres i la classe 
treballadora. Es tracta d'una qüestió que afecta transversalment totes les esferes de la societat i té 
conseqüències en tots els àmbits de l'activitat humana. L'evolució de les TIC en el marc d'un sistema 
capitalista de producció, evidencia que aquesta es desenvolupa segons els interessos de la classe 
oligàrquica financera com un pla premeditat contrari als interessos de la classe treballadora 
internacional, la llibertat dels pobles i la visió humanista de la història que entén el progrés com un 
avenç constant cap a la Utopia. Aquest desenvolupament tecnològic té per objectiu, en canvi, el 
perfeccionament de mecanismes de control social que converteixen la ideologia liberal del segle XXI 
en una Distòpia aterradora, feixista i totalitària. Ideològicament, es referma el sentit més profund del 
vell lema de la classe treballadora: "Socialisme o Barbàrie".
 
Així mateix, l'anàlisi d'aquest nou panorama ens demostra l'absoluta vigència de la tesi leninista 
sobre l'Imperialisme i la importància de la lluita ideològica contra el liberalisme, el que comporta la 
necessitat d'establir estratègies centrades en el desplegament de mitjans de comunicació alternatius 
que dotin la classe treballadora d'instruments de discriminació qualitativa de la informació. En l'actual 
escenari, destaca la necessitat d'integrar en un sol front les revindicacions de tots els moviments de 
resistència sectorial a la implantació de les TIC segons el model liberal, com poden ser: el moviment 
pel Codi Obert i el Programari Lliure, el moviment Copyleft, el moviment contra els abusos de les 
operadores de telefonia o les mateixes Xarxes Ciutadanes. La confecció teòrica i pràctica d'una 
estratègia socialista de transformació de la societat passa necessàriament per l'actualització 
d'aquesta estratègia i l'assumpció de noves reivindicacions en el programa polític alternatiu al 
liberalisme.
 
1.- Nacionalització de les xarxes de comunicacions
Cal treballar activament per la nacionalització de les xarxes de comunicacions que van ser 
privatitzades durant l'apogeu liberal de les passades dècades. El caràcter estratègic de les 
telecomunicacions és fonamental per a garantir la seguretat i la sobirania dels pobles en qualsevol 
forma d'Estat que es pretengui democràtica. Un aspecte tan important de la nostra societat 
contemporània no pot quedar en mans d'interessos privats i lucratius que no estan sotmesos a cap 
control democràtic. Aquest procés s'ha de dur a terme paral·lelament a dos nivells. Institucionalment, 
promovent la progressiva nacionalització de les telecomunicacions: començant per la xarxa terrestre, 
en una primera fase, fins a concloure amb la xarxa de satèl·lits, al final del procés. Socialment, 
promovent l'extensió de tecnologies lliures i obertes com el WI-FI, el VoIP i les xarxes P2P per a 
estendre l'accés gratuït i universal a Internet. El control públic, democràtic i transparent de les 
telecomunicacions és bàsic per a garantir l'exercici dels drets en la societat de la informació.
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2.- Vindicació de l'Accés a Internet com a Dret Fonamental
L'accés a Internet s'ha de garantir com un dret fonamental sense el qual no és possible l'exercici de 
la resta de drets. El desenvolupament de les TIC està agreujant les desigualtats socials entre els qui 
tenen i els qui no tenen accés a les tecnologies. L'accés universal a la Xarxa és l'única garantia que 
aquest progrés no aprofundeixi la fractura digital. Aquesta idea té el suport de quatre de cada cinc 
persones consultades en un estudi recent de la BBC sobre 28.000 persones de 26 països.
 
3.- Neutralitat de la Xarxa d'Internet i Neutralitat Tecnològica
La Neutralitat de la Xarxa és una vindicació dels internautes que exigeix que les operadores de 
telefonia o proveïdores de serveis d'Internet (ISP) no puguin limitar les connexions per criteris 
comercials o polítics. Neix davant de la limitació que aquestes empreses privades efectuen sobre 
serveis com la telefonia VoIP o les xarxes P2P. Es tracta d'una vindicació fonamental per a garantir 
que Internet mantingui el seu caràcter obert i no resti sotmès als interessos d'unes corporacions que 
dictaminin els continguts als quals la ciutadania té accés. De manera similar, la Neutralitat 
Tecnològica és la exigència que l'administració pública a abandonar totes les eines tecnològiques 
propietàries per tal de garantir la transparència, la seguretat i la independència de les institucions 
públiques davant dels interessos econòmics privats.
 
4.- Control i desenvolupament d'Internet per estructures democràtiques
El control de la Xarxa ha d'estar sotmès a estructures democràtiques internacionals. Per a que això 
sigui possible és imprescindible el trasllat als organismes de l'ONU de les institucions de supervisió 
d'Internet, actualment en mans de confusos conglomerats d'institucions públiques i privades. Aquest 
procés ha de venir de la mà d'una profunda reestructuració del Consell de Seguretat de les Nacions 
Unides i la resta d'institucions internacionals per fer-les més representatives i democràtiques, amb  la 
presència d'Estats com la Xina, l'Índia o el Brasil que són potències importants també en matèria de 
TIC i l'aprofundiment en mecanismes democràtics de participació a tots els nivells.
 
5.- Lluita ideològica pel Domini Públic i contra la Propietat Intel·lectual
La Propietat Intel·lectual també és un robatori. El vell lema del socialisme utòpic adquireix una nova 
dimensió en l'actual fase tecnològica del capitalisme. Els debats contra les patents, el Copyright i 
altres tipus de control corporatiu de la informació són els diferents fronts de lluita en els quals aquest 
combat de concepcions i interessos es porta a terme. La defensa d'una concepció oberta i no 
restrictiva de la informació, la cultura i el coneixement científic és un aspecte central de la lluita entre 
capitalisme i socialisme en el segle XXI. Davant la formulació propietària que el capitalisme fa del 
coneixement, s'alça una alternativa socialista que el concep com un bé de Domini Públic, un recurs 
natural de la mateixa naturalesa que l'aire que respirem o l'aigua que bevem, que, en cap cas, pot 
ésser sotmès a interessos privats i sobre el qual és èticament inacceptable qualsevol 
comercialització.
 
6.- Defensa activa del Programari Lliure
L'adopció de programari lliure és estratègica per al conjunt de la societat per a salvaguardar les 
llibertats més elementals i la seguretat de la informació. Això és especialment important en l'àmbit de 
l'administració pública per la dependència i el sobrecost que suposa l'ús sistemàtic de Programari 
Propietari. Però també és important per al conjunt d'organitzacions polítiques i socials de la classe 
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treballadora i des de la perspectiva final de la ciutadania usuària de computadores. La concreció 
d'aquesta estratègia passa per l'abandonament progressiu del programari propietari Windows i la 
seva substitució per programari lliure basat en el sistema operatiu GNU/Linux, en qualsevol de les 
seves distribucions, però amb preferència per aquelles d'iniciativa no empresarial.
 
7.- Limitació de les marques, les patents i el Copyright
Cal treballar activament per invertir l'actual tendència liberal que persegueix consolidar i estendre els 
privilegis i l'aplicació de les diferents fórmules de Propietat Intel·lectual en la forma de marques, 
patents i Copyright. Això passa per crear un front comú que impliqui el conjunt de la societat civil i les 
classes populars en la defensa d'aquests drets fonamentals i pressioni per l'aplicació d'una visió 
cada cop  més restrictiva d'aquests privilegis no fonamentats que acaparen les grans corporacions 
internacionals. En aquesta tasca té una importància central la classe treballadora i, molt 
especialment, les capes més tècnicament qualificades.
 
8.- Defensa del sector públic i aprofundiment democràtic
Només des de l'iniciativa, la gestió i el control públic dels sectors estratègics de l'economia es pot 
garantir que els desenvolupament de les TIC es porti a terme en benefici de la classe treballadora i 
del conjunt majoritari de la societat. Així mateix, és imprescindible que s'exploti el potencial de les 
TIC  en l'elaboració de mecanismes de participació, control democràtic de l'economia i transparència 
de les institucions públiques. Educació, universitat, salut, sanitat, cobertura social, accés a la 
informació i a la cultura són drets que la societat no pot permetre's deixar a disposició d'interessos 
lucratius.
 
9.- Denúncia de la Distòpia Capitalista
En la seva etapa més recent, el capitalisme, liderat per una doctrina liberal extremista, ha 
evolucionat cap a una ideologia totalitària i classista que veu en el desenvolupament de les TIC  el 
fonament de nous mecanismes d'opressió de classe i control social. Cal denunciar l'estratègia 
conscient que l'oligarquia financera ha desplegat per a consolidar i estendre el seu poder sobre la 
classe treballadora internacional. Si el socialisme és una Utopia, el liberalisme és una Distòpia 
tecnològica.
 
10.- Exercici conscient del dret a informar-se i del dret a informar
L'exercici conscient del dret a informar-se i del dret a informar és l'aspecte central del combat 
ideològic contra l'evolució totalitària del liberalisme. Aquest dret comprèn també el dret a rebre 
educació, formació tècnica i el dret a estar informat de forma imparcial sobre la realitat que ens 
envolta, així com el dret a expressar obertament i transmetre les nostres opinions sobre les coses i 
informar sobre allò que considerem transcendent. Ens trobem, en definitiva, immersos en una lluita 
pel control de la informació, entre dues visions antagòniques del coneixement: el coneixement com a 
font de poder per a sotmetre la majoria als interessos de la minoria o el coneixement com a font de 
poder per al progrés de la majoria malgrat els privilegis de les minories. I és en aquest costat de les 
barricades en el que els i les comunistes estem situats.

Contra la Propietat Intel·lectual, per la llibertat del coneixement i la cultura, pel progrés i 
l'emancipació de la classe treballadora, ara i sempre, Socialisme o Barbàrie!
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