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Si la mecánica d'automóbils hagués progressat a una ve-
locitat semblant a la de l'electrónica i a la de Fordinador 
—diu Evans al seu llibre The Micro Millenium— un Rolls-
Royce costaria ara 2,75 dólars; es mouria amb la potencia 
del «Queen Elizabeth» i recorrerla 300.000 milles amb un li-
tre de gasolina. 

Sens dubte, el de la informática és un deis avéneos tec-
nológics mes impressionants del segle. La informática i, a la 
seva base, Felectrónica, proporciona servéis nets, bons i ba-
rats; l'home ha trobat en aqüestes tecnologies un filó inesgo-
table. No hi haurá activitat humana en qué, d'una manera 
o altra, no intervingui l'ordinador. 

Un microordinador donará aviat la vista a un cec. Com-
pondré música, pintar o accedir a una obra literaria serán 
amb l'ordinador activitats molt mes fácils. Mercés a la má-
quina informática, els horitzons de l'univers s'eixamplen dia 
rere dia i els descobriments, com les incógnites, son mes 
nombrosos que mai. Hi ha qui imagina una infrastructura 
basada en la informática de manera que, ais sistemes de go-
vern, no els quedará altre remei que ser mes justos, mes 
receptius i considerats envers els desitjos de la gent. 

Tanmateix, l'ordinador es troba també al molí de les acti-
vitats que atemoritzen —o haurien d'atemoritzar— l'home i 
la dona d'avui. A mes de fer funcionar eternament un cor 
artificial, un microordinador serveix també per a matar. No 
és agosarat pensar que, mercés a la informática, l'univers 
acabi contenint un major nombre de satéllits de vigilancia 
que de misteris. 

Ara com ara, les bases de dades informatitzades emma-
gatzemen mes vides de ciutadans que no pas cultura. 

El dret a la privacitat és un dret que va aparéixer definit 
per primer cop el 1981. Aleshores es va entendre, mes o 
menys, com a dret a «estar sol». Actualment, el concepte 
és mes ampli perqué son pocs a qui se'ls ocorre de conver-
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tir-se en Robinson Crusoe, en el sentit integral del perso-
natge. Avui del que es tracta és de defensar i garantir la 
llibertat individual, l'«autonomia» personal. Cap individu no 
pot ser perjudicat per motiu de la informació sobre la seva 
vida privada: les opinions, els costums o les actituds particu-
lars registrades en arxius, no poden influir negativament en 
el curs professional, laboral o simplement vital de l'individu. 

Amb Inexistencia de l'ordinador i la capacitat de maneig 
de la informació que confereix aquest instrument, la impor-
tancia del dret a la privacitat és molt mes gran. La infor-
mática és poder, i la informació automatitzada, poder encara 
mes gran. Tal és el protagonisme de la informática en aquest 
assumpte, que la privacitat individual ha quedat avui dia 
directament enfrontada a Tus indegut deis arxius informá-
tics. Fitxes de cartró, arxivadors i directoris son mitjans de 
suport de la informació, pero discos magnétics, processadors 
i xarxes de comunicació altres mitjans molt diferents. 

Mitjancant l'ordinador, la informació pot obtenir-se a l'ins-
tant, transmetre's a distancia i, sobretot, relacionar-se d'un 
lloc a un altre, «agregar-se». El sistema informátic del Minis-
teri de l'Interior d'Alemanya és capac de respondre en segons 
a una demanda de l'estil: «relació de tots els ciutadans amb 
antecedents policials que habiten les cases veínes d'un carrer 
en qué s'ha trobat un cert cotxe robat». En una part, en un 
arxiu informátic, hi ha el cens deis ciutadans; en una altra, 
potser a centenars de quilómetres de distancia, l'arxiu de 
ciutadans amb antecedents policials i, en un altre vértex del 
triangle, l'arxiu de vehicles. Tot és qüestió d'un programa 
d'ordinador que sap relacionar unes informacions amb les 
altres. 

A les societats avancades les bases de dades sanitáries, 
de planificació, de servéis de seguretat social, etc., creixen i es 
desenrotllen imparablement. Es multipliquen els censos, les 
enquestes i els recaptadors d'impostos. El ciutadá ha pres 
afecte a les targetes de crédit i, sense que ell ho sápiga, la 
seva pista particular, el perfil deis seus consums, viatges, 
ádhuc deis seus vicis queden enregistrats magnéticament. Els 
estómacs deis ordinadors no paren de digerir i afegir infor-
macions sobre el ciutadá, i el perill d'un mal ús —o simple-
ment d'un ús no previst— d'aquesta informació creix expo-
nencialment. 

El cens nord-americá deis anys quaranta —per cert, el 
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primer realitzat per mitjá de maquines informátiques— va 
ser realitzat sota la garantía que «la informació lliurada peí 
ciutadá no podia usar-se en perjudici seu». Pero la campanya 
antijaponesa desfermada durant la segona guerra mundial va 
ser rápida i eficient mercés al cens citat. Un a un, els japo-
nesos que residien a California varen ser internáis en camps 
de concentració, castigats per condició de la seva raga. Es 
va fer així una excepció a la garantía, per molt vergonyant 
o greu que fos aquesta excepció. Els arxius d'informació son 
elements especialment «sensibles» a les situacions d'ex-
cepció. 

El vice-secretari del Partit Comunista d'Espanya, Enrique 
Curiel, va ser detingut a l'aeroport de Barajas perqué els 
arxius informátics de la policia varen detectar l'existéncia 
d'«antecedents». Deu anys mes tard, encara no s'han esbor-
rat els antecedents polítics de Curiel ni els de molts altres 
perseguits per la dictadura. És relativament senzill llengar 
al foc un arxiu de paper, pero és molt mes difícil d'assegu-
rar-se que una base de dades informática sigui destruida: 
la realització d'una copia magnética és qüestió de minuts. 

Des de comengament de la década deis setanta, la ma-
joria de paísos occidentals han posat a punt aparells legáis 
per tal de garantir en tot alió possible un ús adequat de les 
bases de dades informatitzades. Les liéis en defensa de la pri-
vacitat deis ciutadans s'orienten de manera diversa: des deis 
EUA, on al respecte es tolera tot sempre que no hi hagi quel-
com legislat en contra, fins a l'Alemanya occidental, on, recí-
procament, Tus d'informacions mes enllá de Tobjectiu estríe-
te de la seva existencia es penalitza si no hi ha res explícit 
que ho permeti. 

Una de les declaracions típiques de les legislacions sobre 
la materia és que el ciutadá té dret, en qualsevol moment, 
a revisar els seus registres informátics i, si s'escau, corregir 
el seu contingut. La possibilitat d'error sempre existeix, per-
qué les burocrácies manegen els individus per paquets. En 
el millor deis casos es toleren els errors mentre es trobin 
dins un interval estadístic, A mes a mes, la consciéncia poc 
comuna de les burocrácies com a «servei públie» fa temer 
que els errors es prodiguin mes enllá d'aquest interval de 
confianga, sense que els afectats en sápiguen res. 

En teoria, el dret a revisar la informació propia permet 
una retroalimentació fonamental per assegurar la qualitat 
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de les dades perqué, qui no coneix millor la informado d'un 
individu si no el mateix interessat? Tanmateix, aquest dret 
topa amb el minso coneixement que té el ciutadá sobre els 
registres —cada vegada mes nombrosos— que li pertoquen, 
cosa que el col-loca en una situació práctica d'indefensió. 
Com podrá saber un ciutadá del carrer que hi ha una res-
posta lluminosa sobre les pantalles de raigs catodics que 
insisteix sobre un passat oblidat i traga el seu destí en se-
cret? Quin ciutadá está en condicions d'endinsar-se en la 
burocracia, esbrinar de quin departament i de quin centre 
informátic prové el perjudici a qué s'ha vist sotmés? És que 
el ciutadá té mitjans per a detectar que les seves minses opor-
tunitats professionals, per exemple, provenen del rastre d'u-
na detenció sobreseguda, pero no esborrada d'un arxiu in-
formátic? 

A California, el 1982, un arxiu judicial amb tres milions 
de registres, al qual es va donar diversa publicitat, va ser 
comprovat tan sois per unes tres-centes persones. D'aques-
tes, vuitanta varen corregir els registres que els pertocaven 
perqué contenien errors. 

Quan els parlaments defineixen el dret a la privacitat, tam-
bé haurien d'assegurar la possibilitat real d'exercir-lo; en el 
cas de les bases de dades informatitzades, tot resulta massa 
complex per al ciutadá. Un indici de la complexitat de l'as-
sumpte és el temor fantasmagóric que, en paísos de sólida 
democracia, origina la informática de les burocrácies. S'han 
realitzat enquestes d'opinió ais EUA, Japó i paísos europeus; 
el percentatge d'opinions que veuen en la informática un 
perill per a la llibertat individual supera el 60 %, percentat-
ge que augmenta ais paísos de mes gran tecnificació. D'aques-
tes enquestes es dedueix també la profunda incapacitat sen-
tida peí ciutadá per a reaccionar davant d'aquest perill. 

D'altra banda, el problema va mes enllá de la distancia 
de les liéis respecte de la seva aplicació práctica. També hi 
ha l'agressió a la intimitat individual respecte a la informá-
tica que escapa de la contemplació de les liéis, simplement 
perqué aquesta informática no es troba sota el control deis 
parlaments. 

L'abundor de casos de diputáis o polítics denunciáis per 
servéis secrets demostra que aquests polítics i aquests dipu-
tats son vigiláis malgrat la seva teórica immunitat. Els Es-
táis arrosseguen déficits pressupostaris creixents, pero les 
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partides destinades a l'anomenada defensa semblen intoca-
bles; els parlaments no solen discutir assumptes militars. Els 
servéis policials, d'espionatge i de seguretat de l'Estat solen 
estar per damunt deis parlaments i deis pobles. 

Tenint en compte que la tecnologia mes avancada és en 
mans d'aquest tipus de servei, no és difícil d'imaginar l'e-
xisténcia de complicáis i silenciosos mecanismes informátics 
per a la vigilancia deis ciutadans, mecanismes que, per raons 
d'Estat, ningú no está en condicions de conéixer i cap llei 
no pot desafiar. Es calcula que la tecnologia militar está 
sempre uns cinc o sis anys per endavant de la tecnologia 
d'aplicació civil. Si els pobles i els parlaments s'inquieten 
pels efectes opressius de la burocracia informatitzada, qué 
será d'ells dins la gola de les superburocrácies de la «segu-
retat»? 

Burnham, al seu llibre The rise of the Computer State, 
dedica un capítol sencer a la National Security Agency (NSA), 
Tagéncia de seguretat deis EUA, primera rival de la CÍA en 
poders ocults. Segons Burnham, la NSA té accés a tota la 
informació que es transmet a través deis EUA, i deis EUA 
al món. Posseeix diversos satélüts amb qué espia les con-
verses i comunicacions télex que els nord-americans inter-
cambien amb la resta del món. Se sap que, entre 1963 i 1973, 
totes les cartes que anaven i venien entre els EUA i la Unió 
Soviética varen ser obertes al vapor, fotocopiades i reexpe-
dides per la NSA. 

La NSA és l'agéncia que va fer tremolar la presidencia 
Cárter en fer publiques les relacions de Billy Cárter amb 
Libia. Ais seus informes constava la data, hora i contingut de 
gairebé totes les converses telefóniques del' germá del presi-
dent amb els seus interlocutors libis. 

El general Alien, cap de la NSA, va negar la seva resposta 
a les diverses preguntes d'una comissió del Congrés deis 
EUA que s'interrogava sobre la NSA, El seu motiu: «no es-
tic en condicions de respondre a preguntes que poden posar 
en perill la seguretat de la nostra nació». Aquesta mateixa 
comissió va acabar per «suposar» un pressupost de la NSA 
de mes de quinze mil milions de dólars a l'any, sis vegades 
el pressupost de l'FBL Els membres de la comissió varen 
acceptar com a pista del volum d'activitat de la NSA el pres-
supost de Tincinerador de papers: segons les especificacions, 
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havia de ser capac de destruir unes sis tones de documents 
al día. 

Per no saber, el Congrés tampoc no va poder saber res 
deis equips electrónics i informátics que utilitza la NSA. 

Així és la NSA; una agencia que proveída amb la millor 
tecnología, es troba molt per damunt deis governs i deis par-
laments. I com la NSA, hi ha d'altres diverses superburo-
crácies de la seguretat, o sigui del temor, que es dediquen 
a poblar el planeta d'o'ídes i ulls electrónics. És difícil pensar 
que un habitant d'aquest planeta pugui sentir-se lliure, si 
mes enllá de les quatre parets i de l'entorn personal que amb 
sort habita, hi ha la golafreria informativa de l'ajuntament, 
després la del govern local, mes tard la del govern de l'Es-
tat.., I la serie de vigilants no acaba aquí: també hi ha án-
gels de la guarda internacionals. 

Allá on es concentra el poder es concentren, també, els 
equips electrónics i informátics mes capacitáis i costosos. Tot 
sembla indicar que hi ha una correlació entre la velocitat de 
concentració del poder i la velocitat de progrés de l'electró-
nica i de la informática. 

Un altre exemple de la puixanga informática —i per tant 
real— el constitueixen les empreses mult inacional i, en con-
cret, les multinacionals que fan negoci, precisament, de la 
informació. 

La definició que sol donar-se deis bañes és la de «centráis 
de diners». Pero aquesta definició és curta: els bañes no com-
peteixen per a millorar la seva imatge mostrant com son du-
res de penetrar les seves caixes fortes, sino que mes aviat es 
vanten de l'eñciéncia informativa i informática deis seus ser-
veis. Avui dia, les xarxes de comunicació d'informática inter-
bancária constitueixen les xarxes mes avancades del món, 
militars a part. 

La TRW, empresa d'informació comercial, entre altres ne-
gocis, genera mes de trenta-cinc milions d'informes a l'any, 
informes que consisteixen en sávies agregacions informáti-
ques de tota mena d'arxius: comptes bancaris, targetes de 
crédit, negocis i consums personáis, etc. 

La comunicació terrestre sempre ha tingut problemes 
d'amplitud de banda, de velocitat i de fiabilitat. Els satéHits 
espaciáis posen a disposició deis homes milers de canaJs 
de veu, de dades i d'imatges sense cap problema de soroll. 
Actualment, un satéllit de comunicacions és rendible per 
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a enllacos de mes de mil quilómetres, pero ben aviat ho 
será per ben poc mes de cent. Es preveu que el volum de 
diners mogut per aquest sector será, el 1990, superior al de la 
mateixa informática de gestió. 

En tan suculent negoci, no cal dir, hi ha les grans multi-
nacionals. ATT, la poderosa multinacional nord-americana 
que controla el sistema nervios telefónic deis EUA hi és per 
tradició, i IBM, per ambició. 

L'International Bureau for Informatics, organisme depe-
nent de la UNESCO, ha denunciat repetidament el perill 
d'aquest control de les comunicacions per determináis cen-
tres de poder. El nou perill advertit té a veure amb un pro-
blema de «privacitat a gran escala»: els posseidors de la tec-
nología de la informática de les comunicacions podran «es-
coltar» les informacions de paisos sencers. 

Es calcula que un de cada cinc nord-americans és detin-
gut algún cop per la policia per algún motiu. Aquesta infor-
mado , si ningú no ho esmena, resta permanentment al Na-
tional Crime Information Center, una organització informa-
titzada de l'FBI que alberga setanta-set milions d'historials 
individuáis. L'FBI, per a les seves accions, té accés directe 
a la xarxa d'ATT. També té accés a les bases de dades de les 
companyies de targetes de crédit (amb mes de cent cinquan-
ta milions de registres personáis informatitzats ais EUA), de 
lloguer de cotxes, etc. 

Hi ha una relació estreta entre els nuclis de poder i les 
superburocrácies i sempre ha estat així. Aquesta relació, en 
l'actualitat, s'instrumenta i es potencia sobre el hardware i 
el software, sobre la informática. Ais darrers anys les super-
burocrácies, privades o publiques, han multiplicat el seu 
poder mercés ais ordinadors, que els permeten un exercici 
molt mes precís del control i un temps de resposta molt mes 
curt. 

És ciar que, des de la perspectiva d'un Estat com Espa-
nya, Tamenaca pot semblar llunyana. Guardians internacio-
nals a part, la societat espanyola no és una societat infor-
matitzada fins al molí de Tos com ho és la nord-americana; 
tampoc les targetes de crédit teñen un ús gaire estés, i la 
burocracia del seu Estat és un monstre paralític, a mes a 
mes de fred. Pero tot arribará, perqué per alguna cosa Es-
panya es troba en Tórbita nord-americana; no només s'im-
porten productes: també s'importen métodes, la qual cosa 
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implica, entre d'altres coses, que el sentit anglo-saxó de l'efi-
ciéncia és capac de fer-se valdré fins i tot en les burocrácies 
mes feixuges (o pesants). 

El nou DNI, en projecte, unifica el codi de cada espanyol 
per a tots els arxius de l'Estat: Hisenda, Interior, Seguretat 
Social... Aquests arxius —els de sempre— agilitzaran com 
mai una gestió el punt de mira de la qual és, precisament, 
l'individu. 

Tots els ministeris es troben en fase d'intensa mecanitza-
ció. Per al de l'Interior s'han contractat els servéis d'ordi-
nadors Siemens, els mateixos que al seu dia varen contribuir 
a l'eficient campanya antiterrorista del govern alemany, amb 
no pocs malencerts al seu haver. Bona part de la sanitat es-
panyola es troba embrancada en concursos, ais quals es pre-
senten les multinacionals mes expertes del món. El Minis-
teri de Justicia, a la fi, sembla haver descobert les técniques 
informátiques. 

En poc temps, a l'amenaca de les superburocrácies inter-
nacionals, el ciutadá espanyol, com l'europeu en general, hau-
rá d'afegir-hi un Estat central importador de provada infor-
mática de vigilancia. En aquest punt, Espanya es troba en-
darrerida respecte d'Europa: la llei orgánica de Protecció 
de les Dades és encara en trámit i, des del punt de vista 
legal el perill de la informática tan sois és apuntat a l'arti-
cle 18 de la Constitució. 

Després hi ha els modes i els hábits socials que s'impor-
ten sense obrir boca i sense advertir els perills que com-
porten. 

Ais EUA hi ha, a Tactualitat, cinquanta mil caixers auto-
mátics; es calcula que el 1990 n'hi haurá cent quaranta mil. 
Aquests caixers automátics constitueixen les primeres fites 
de la cursa cap a l'Electronic Funds Transfer (EFT), o Trans-
ferencia Electrónica de Diners. 

L'EFT promou una mena de conducta deis individus que 
será completament general ais EUA d'aquí a pocs anys, i 
d'aquí a uns pocs mes a qualsevol país d'influéncia nord-
americana. El ciutadá podrá anar al supermercat mitjancant 
una targeta especial de manera que, instantániament, es fará 
la corresponent transferencia de diners des del seu compte 
bancari fins al supermercat. És la societat deis diners... a la 
no r d-americana. 

La proposta EFT va desencadenar una certa polémica, 
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sobretot a l'época de Cárter, el qual va arribar, fins i tot, a 
obstaculitzar alguns projectes relacionáis, precisament, per 
Vamenaga que suscitaven. En l'actualitat, amb Reagan, l'EFT 
avanca sense cap impediment. El perill de l'EFT és el mateix 
perill que apareix amb Tus de les targetes de crédit, pero 
molt mes greu. Un deis resultáis mes amenacadors de l'EFT 
és que l'individu que pagui les seves despeses en metálüc es 
considerará un sospitós; es tractará d'una sospita que sobre-
passará l'ámbit policial, que esdevindrá també social. 

Nora Mine, a l'informe de 1978 «L'informatisation de la 
société», apuntava els avantatges descentralitzadors de la in-
formática, amb la consegüent possibilitat de reforcament 
de les democrácies des de la seva mateixa base. Sis anys 
mes tard sembla que ambdues tendéncies, descentralització 
i centralització, conviuen: l 'abaratiment del hardware ha 
permés portar l'ordinador a l'origen de les dades (per exem-
ple, a un barrí de la ciutat), pero en cap cas perqué aixó 
signifiqui una gestió directa de les dades (l'ordinador del 
barri está connectat al de l'Ajuntament, que és des d'on es 
preñen les decisions). Sis anys després, la descentralització 
informática contribueix a una major «racionalitat» de les 
aplicacions, pero l'amenaca de la concentració de les dades 
s'ha reforcat encara mes. Sis anys després pot parlar-se, cer-
tament, d'una informática descentralitzadora i, per tant, mes 
humana, pero també del seu aspecte oposat: la informática 
contribueix també al fet que els grans siguin molt mes grans. 

No sembla pas que la informática «colossal» de les super-
burocrácies, actuáis o futures, promogui una societat real-
ment millor. Organitzada mes eficientment en alguns casos, 
potser, pero no millor. Res de bo no pot esperar-se d'alló 
que, ocult com un dimoni de la guarda, plana sobre els indi-
vidus per a dir-los de forma invisible alió que poden fer i alió 
que no poden fer. Aquesta informática colossal sembla im-
batible, cap individu no pot res contra ella. És subtil, difí-
cil d'entendre i poderosa, i és en mans de qui, a fi de comp-
tes, decideixen sobre molts afers del món. 

L'electrónica i la informática plantegen amb singular dra-
matismo un dilema ja antic: tecnología a favor o contra l'ho-
me. La informática, com l'enginyeria genética i les ciéncies 
de l'átom, configuren una nova societat i un nou món. La 
resposta a la pregunta «com será aquest nou món?» está 
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íntimament relacionada amb el tipus d'ordinador, replicants 
i energies nuclears que es donin en aquest món nou. 

És prou ciar que pot haver-hi una informática, fins i tot 
colossal, molt menys terrible. Els ordinadors de les univer-
sitats nord-americanes, per exemple, están connectats entre 
si de manera que pitjant un parell de tecles s'accedeix a de-
senes de milions d'articles i llibres. 

En aquest sentit, els anys vuitanta representen un salt 
endavant cap a una informática esperangadora. L'abarati-
ment i el perfeccionament actuáis de l'electrónica han donat 
lloc a la microinformática, amb la qual cosa s'albira la difu-
sió de la informática a tots els nivells d'activitat: l'ordina-
dor es democratitza. Hi ha ara una possibilitat real d'idear 
i d'inventar aplicacions d'auténtica utilitat alliberadora, i, 
sense que aquest factor resolgui directament el problema 
del poder desmesurat, sí que s'hi contraposa amb forca i 
tensió. 

Weizenbaum, professor del MIT i un deis mes apassionats 
denunciants de la informática antihumana, ho diu des de 
la metrópoli-EUA, potser per aixó mes versat que ningú: 

«És indubtable que els ordinadors han ajudat enorme-
ment a estendre la visió del nostre racó i fins i tot de racons 
mes allunyats de l'univers; els ordinadors han transformat 
radicalment molts aspectes de l'astronomia. Sense els ordi-
nadors, els vols espaciáis i, per consegüent, la imatge dra-
máticament simbólica de la térra flotant a l'espai hauria 
estat impossible. Hom podría citar altres molts exemples 
de com i de quina manera l'ordinador serveix per a quel-
com de bo. Pero hi ha qüestions que gairebé mai no es plan-
tegen, per exemple: qui és el benefician del nostre pregonat 
progrés tecnológic i qui en son les seves victimes? Quins 
son els límits que nosaltres, el poblé en general i els cien-
tífics i tecnics en particular, hem d'imposar a l'aplicació de 
la informática? Quin és l'impacte de l'ordinador no només 
sobre les economies del món o sobre el potencial de guerra 
entre les nacions, sino també sobre la imatge que els éssers 
humans teñen d'ells mateixos i sobre la dignitat humana? 
Quines forces irreversibles es posen en joc amb la nostra 
veneració a Taita tecnología, simbolitzada tan brilíantment 
per l'ordinador? Serán capacos els nostres filis de viure en 
el món que estem construint ara i aquí? Molt depén de les 
respostes a aqüestes preguntes.» 
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