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Tal com va fer la revolució indus-
trial a finals del segle XIX, la revo-
lució digital ens està superant.  La 
informàtica i la intel·ligència arti-
ficial han canviat la nostra socie-
tat. Salvant les distàncies, tornem 
a viure el canvi de passar de l’ar-
tesanat tradicional a la fabricació 
industrial en cadena.   

Llavors, els anomenats ludites 
es van organitzar per fer front a 
la industrialització, i van atacar  
màquines i fàbriques. S’ha dit que 
van ser els primers sindicalistes. 
Que feien front al capitalisme 
per defensar la nova classe obre-
ra. Però sembla que no tot va ser 
tan idealista. El moviment ludita 
estava organitzat per artesans 
que veien perillar un sistema que 
els havia garantit el seu benestar 
durant molts anys. Un món, l’ar-
tesà, estrictament regulat, que 
va saltar enlaire a causa d’unes 
màquines, que ho feien tot més 
ràpid, a càrrec d’un personal poc 
qualificat. El negoci fabril  consis-
tia a treballar molt, a canvi d’un 
salari baix, i que la fàbrica no 
s’aturés mai.

Pel que fa a la regulació legal 
de les noves tecnologies, tant la 
industrial com la digital, els par-
laments sempre han anat tard. 
Aleshores, la regulació de l’im-
pacte de la revolució tecnològica 
sobre l’economia, la societat, les 
persones es va deixar a mans dels 
capitosts impulsors. 

Ara passa el mateix amb la 
revolució digital. Hem deixat a 
mans de les mateixes corporaci-
ons, propietàries de la tecnologia 
digital, el seu desplegament. És 
com posar la guineu a vigilar les 
gallines. Això ha impedit la re-

captació fiscal sobre els enormes 
beneficis que genera el negoci de 
les grans corporacions d’internet. 
S’ha permès la violació de drets 
encara considerats fonamentals, 
la sistemàtica invasió de la priva-
citat, fins i tot, la inviolabilitat de 
la llar. En definitiva, s’està impos-
sibilitant poder viure voluntària-
ment d’incògnit. 

Gràcies a les dades que ale-
grement donem, els de la GAFA 
(Google, Apple, Facebook i Ama-
zon) han construït una bombolla 
digital, per fer-nos creure que la 
nostra vida és ideal. 

Però, més enllà d’una necessà-
ria regulació legislativa de la revo-
lució digital, hi ha un altre àmbit 
en què cal avançar. Tota revolució 
implica una evolució en la nostra 
manera de percebre el món, en 
la nostra manera de pensar, fins 
i tot, del nostre discerniment a 
l’hora de prendre una decisió. La 
societat actual es troba dividida 
entre persones analògiques i per-
sones digitals. Els sociòlegs expli-
quen que els partits conservadors 
segueixen sent els preferits per 

als analògics, però que les noves 
formacions ja ho són per als digi-
tals. Aquesta divisió no només té 
conseqüències polítiques. Hi ha 
una capa més subtil que ens afec-
ta en el nostre dia a dia, perquè 
implica el natural relleu genera-
cional. Les decisions més impor-
tants encara les prenen persones 
amb mentalitat analògica. Això 
passa tant en les famílies o les 
empreses, com en les institucions 
polítiques i econòmiques.  

No ens hauria d’estranyar, 
doncs, que el país vagi endarre-
rit, que perdi atractiu i competi-
tivitat. Per una banda, perquè els 
sectors més conservadors es re-
sisteixen a evolucionar, i influei-
xen en les institucions polítiques 
per mantenir una mica més els 
seus privilegis. Per l’altra, perquè 
les institucions polítiques estan 
majoritàriament constituïdes 
per persones amb una mentalitat 
analògica, incapaç de percebre 
com funciona el món. No entenen 
que avui dia les variables ja no 
són constants. Per aquest motiu, 
la frase més escoltada per qual-
sevol jove emprenedor que vol 
tirar endavant una iniciativa em-
presarial, en consonància amb les 
tecnologies digitals, és que això 
“encara no està regulat”. Els joves, 
enfrontats amb institucions polí-
tiques i econòmiques amb menta-
litat analògica, se senten incom-
presos, frustrats i indignats. 

Així doncs, la prioritat polí-
tica hauria de ser la creació d’un 
habitat legislatiu i reglamentari 
d’acord amb els temps que corren, 
amb l’objectiu d’atreure talent ex-
tern i alhora evitar la marxa del 
nostre.
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Fa uns mesos, al contrari que 
en ocasions anteriors, l’última 
nevada de l’hivern ens va aga-
far per sorpresa. Normal: ningú 
n’havia parlat i els meteoròlegs 
no van ni piular. És clar que, per 
molt que ens n’haguessin adver-
tit, ningú els hauria fet cas: els 
pobres, quina injustícia, tenen 
menys credibilitat que la pito-
nissa Lola.

Poc habituats com estem per 
aquestes latituds a fenòmens de 
tal envergadura, és lògic que es 
muntés un sidral. Afortunada-
ment, aquell dia la llevaneus se 
m’havia avançat, i el ferm de la 
primera baixada estava en tan 
bon estat que no vaig poder con-
tenir les llàgrimes, que van: i) 
rajar fins a omplir l’habitacle del 
cotxe; ii) vessar-se a la carretera; 
iii) glaçar-se; i iv) fer estimbar la 
furgoneta de darrere.

Per fer el segon desnivell em 
vaig encomanar als meus ances-
tres i, trepitjant el fre tot fingint 
trepitjar-lo sense fer-ho (Han: 
“Mantingues  la distància, Che-
wie, però que no es noti que mi-
res de mantenir la distància”), 
vaig incorporar-me, d’una peça, 
a la circulació. Al Patrol que em 
seguia els déus no el van tractar 
tan bé: va lliscar costa avall i, 
després de fer una pirueta da-
munt el gel que hauria fet plorar 
d’enveja l’equip rus de patinat-
ge artístic, va saludar l’afició, 
va recollir un ram de flors i uns 
bombons de mans d’uns hostes 
(les noies no estaven permeses) 
abans d’estampar-se. El sol que 
s’esmunyia entre els núvols va 
impactar amb les peces de la 
seva dentició, repartides pel 
terra: la lluïssor d’ivori va im-
pregnar el meu record mentre 

enfilava camí amunt. Tot i el 
cristo de vehicles travessats a la 
calçada, o aturats al lateral de 
qualsevol manera, les bones ma-
neres i l’educació més exquisida  
van ser presents, com de cos-
tum, en la gestió dels diferents 
conflictes que vaig presenciar 
en direcció a la frontera, on les 
garites de la policia marcaven 
l’accés al paradís: en territori 
andorrà el trànsit era immillo-
rable, les llevaneus no paraven i 
es veia un grup de nens jugant 
amb els seus globus, saltant per 
la gespa i donant de menjar als 
esquirols i als unicorns. La visió 

va durar només uns instants, 
perquè després de desxifrar els 
(escassos i críptics) missatges 
no verbals del personal de fron-
tera vaig entendre que a partir 
d’un punt calien cadenes: jo no 
les duia.

Aquest matí, mig any després 
de la tempesta, un treballador 
de l’Ajuntament picava una 
muntanya de gel que s’havia 
format, amb la neu que les mà-
quines havien apartat del camí, 
a prop d’una vorera. He passat 
pel costat just quan l’amuntega-
ment es feia miques i de sota els 
blocs de gel emergia una senyo-
ra de Múrcia, amb el seu marit,  
la canalla i l’àvia, que ens dema-
nava (aquesta última) a quina 
hora i de quina andana sortia el 
tren cap a Alcorcón.

A les nou, de la via quatre

Les garites marcaven 
l’accés al paradís: 
el trànsit, en territori 
andorrà, immillorable
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