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PRESENTACIÓ

Heró d’Alexandria  
i Silicon Valley

A l’Alexandria hel·lenística, el Museion era l’equivalent del 
Silicon Valley actual. Era un annex de la biblioteca d’Ale-
xandria, on tot estava disposat perquè els homes i les dones 
de ciència i cultura desenvolupessin les seves activitats. En 
aquest espai de creació i recerca hi van florir científics com la 
matemàtica Hipàtia (assassinada per una turba de cristians 
el 415 dC) o Heró d’Alexandria (segle I dC).

Heró d’Alexandria és un científic que contradiu molts 
dels nostres esquemes. Els grecs eren mestres en filosofia i 
poesia, sí, però també en ciència aplicada i mecànica. Aquest 
enginyer grec a penes conegut als nostres dies refuta el dog-
ma de la Il·lustració, segons el qual la ciència i l’experimen-
tació van néixer a la modernitat i no abans. Heró va idear 
invents com les màquines dispensadores d’aigua (o vi) que 
funcionaven amb monedes, la bomba hidràulica contra in-
cendis, els autòmats i també la màquina de vapor. El taller 
d’Heró segurament feia petits els obradors de Leonardo da 
Vinci i d’Edison.

Les activitats d’R+D que feia Heró al seu taller, però, te-
nien una diferència radical amb Silicon Valley: cap de les 
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seves descobertes va propiciar una start-up. Els seus invents 
quedaven com a simple curiositat o com a entreteniment 
per a infants. Tenim l’exemple del teatre de marionetes au-
tòmats, que tenia una autonomia de moviment de 10 mi-
nuts i fins i tot permetia efectes especials de sons i flames. 
A més, altres invents d’Heró, lluny de tenir una aplicació 
pràctica o una funció divulgadora de la ciència, eren utilit-
zats com a espantapagesos. És el cas de l’anomenada màqui-
na 37, el mecanisme d’obertura automàtica de portes. Es 
tractava d’un giny de vapor que obria les portes de temples 
i, això és important, embolcallava un ritual trampós: al 
frontispici del temple, davant dels creients, un sacerdot so-
lemne i transcendent duia a terme un sacrifici a la pira cre-
matòria. A partir d’aquí, d’amagat, el foc posava en marxa 
el mecanisme de vapor i les portes del temple s’obrien. Oh, 
miracle! Oh, sacerdot diví!

Màquina 37 d’Heró 
d’Alexandria 
(segle I dC).

Aquesta manipulació posa de manifest l’estreta (i perillo-
sa) relació entre el saber i el poder. Però aquí no volem re-
tratar Heró d’Alexandria com un agent al servei de la casta 
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sacerdotal, perquè no va ser així. El que sí volem recalcar és 
que cada societat té un context propi amb el qual ordena el 
món i els coneixements nous que va adquirint. A la Grècia 
hel·lenística, la màquina de vapor era un detall erudit que no 
servia per conrear la terra, per teixir roba o per guanyar guer-
res. Tampoc no van saber-ho captar així les societats àrab i 
cristiana posteriors, fins que el puritanisme anglès va agafar 
la força motriu de l’aigua en ebullició i li va donar un sen-
tit nou. El protestantisme, amb el substrat de la Il·lustració, 
l’eclosió de la burgesia i l’impuls que donen les crisis econò-
miques cícliques, ho va transformar tot. Va agafar la ciència 
no com una activitat virtuosa en si mateixa, sinó com un 
instrument i un mètode, i la va connectar amb el sistema 
productiu. Va néixer la primera revolució industrial. Alesho-
res sí, la màquina de vapor va passar a ser un instrument de 
transformació de la societat. Però l’ús i el sentit pragmàtic 
d’aquest estrany artefacte no era, d’entrada, obvi.

I bé, per què hem començat amb Heró d’Alexandria per 
parlar de polítiques digitals? Doncs perquè les innova cions 
tecnològiques aplicades a la comunicació s’haurien pogut 
circumscriure a cercles reduïts de «telecos friquis». De fet, la 
revolució digital es basa en la unificació dels sistemes d’emma-
gatzematge i transmissió d’informació. Fins fa dues dècades, 
cada tipus de missatge utilitzava la seva pròpia tecnologia. 
La radiomagnètica, la branca de la física que estudia les fre-
qüències de so, s’utilitzava en la ràdio i el telèfon; la química 
era el coneixement que s’aplicava en fotografia; la linotípia, 
en l’edició de llibres i diaris, etc. Aquestes tecnologies eren 
independents entre si, però gràcies a la tecnologia digital tots 
aquests missatges ara poden transmetre’s usant un mateix i 
únic codi. Tot és susceptible de ser transmès i emmagatzemat 
en codis binaris.
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Però això no és revolucionari en si mateix. Els avenços 
tècnics són irrellevants si no comporten mutacions en les 
relacions socials. Ja hem vist que la màquina de vapor es 
va inventar el segle I dC i va passar desapercebuda segles i 
segles abans no fos presa en consideració. La diferència en-
tre el Museion de la biblioteca d’Alexandria i Silicon Valley 
és que la recerca actual persegueix innovacions que siguin 
aplicables (i lucratives). En el nostre món també hi ha reis 
i sacerdots, com a la Grècia hel·lenística, i molts d’ells van 
igualment despullats, però la recerca actual és utilitària i 
pragmàtica.

I amb aquest esperit hem escrit el llibre present. No hem 
volgut fer un estudi sociològic sobre cultura digital. Volem 
un artefacte que funcioni, que sigui útil i aplicable en el mo-
ment actual i el futur immediat. Un manual d’instruccions, 
si es vol. Ens dirigim, doncs, a polítics (ara se’n diu decision 
makers), prescriptors i altres persones interessades en quines 
són les polítiques digitals a executar a Catalunya ara, per què 
fer-ho, quin és el seu context i com aplicar-les.

El Procés sobiranista que estem protagonitzant dedica 
(com és obvi) moltes energies a qüestions formals com la 
legitimitat, la validació, la projecció, etc. En alguns mo-
ments, els esforços estratègics que cal desplegar són tan 
colossals que el Procés s’identifica amb una partida d’es-
cacs jurídics. Procés i Procediment s’acaben confonent.  
I és cert que el Procés ha d’estar fonamentat amb ferme-
sa, però també és cert que calen fulls de ruta sectorials. En 
aquest sentit, les polítiques digitals són sistèmiques, com 
ho són també les polítiques energètiques o les de seguretat. 
Per això és vital connectar el binomi Procés sobiranista – 
Polítiques digitals: que el Procés de desconnexió respecte 
a l’Estat espanyol ens connecti amb una democràcia més 
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profunda, sistemes institucionals més avançats i una pro-
ductivitat més avançada i equitativa.

A banda de les dificultats per explicar un tema tècnic 
com aquest, topem amb les dificultats polítiques actuals. 
Les dinàmiques populistes que actualment recorren Euro-
pa poden dislocar el projecte europeista de manera irrever-
sible. Si els populismes repleguen els Estats membres dins 
les seves comunitats tradicionals, quin futur tenen políti-
ques d’abast continental? Si la Comissió Europea queda 
com una bastida sense contingut, què en quedaria ales-
hores de l’Estratègia per al Mercat Únic Digital? Aquestes 
són qüestions que cal tenir presents. No per recrear-se en 
el pessimisme, sinó perquè la prospectiva ha de preveure 
escenaris disruptius tant com sigui possible. És la manera 
(no infal·lible) d’evitar que les propostes que llancem no 
quedin obsoletes abans d’hora. Sigui quina sigui la deriva 
de la Unió Europea, Catalunya ha de continuar desplegant 
polítiques digitals estretament lligades amb la cultura, la 
llengua, la indústria i la democràcia.

... I més enllà dels processos polítics a Catalunya i Europa, 
aquest llibre vol apuntar una necessitat de les nostres socie-
tats durant les properes dècades: la cultura algorítmica.

Aquest llibre consta de tres parts. La primera és la descripció 
de l’Estratègia per al Mercat Únic Digital (MUD), una de 
les iniciatives més ambicioses de la Comissió Europea. Més 
que això, el MUD és l’atles de tots els mapes. És una propos-
ta tan visionària i fonamental com (ai, ai, ai) laberíntica. De 
manera que el valor de la primera part és desxifrar el mapa 
del tresor digital europeu. Aquest és el punt de partida de la 
«desconnexió connectada».
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Però l’estructura d’aquest assaig no és la del pergamí que 
es va desenrotllant, sinó més aviat la d’un arbre. El capítol 
1 és un tronc, generalista, que remet a capítols branca, es-
pecífics, on s’aprofundeix en una qüestió clau. Amb aquest 
plantejament, la segona i la tercera part del llibre desgranen 
les principals implicacions d’un mercat únic digital a Euro-
pa, tant pel que fa als continguts audiovisuals com pel que 
fa a les xarxes i les infraestructures.

Cal reconèixer que l’Estratègia MUD i en general les polí-
tiques digitals resulten hermètiques i avorrides. Però si es do-
nen les claus per entendre-les (no en sentit tecnològic, sinó 
en sentit polític i econòmic), donen compte de les lluites de 
poder que actualment tenen lloc sota les catifes d’Europa. 
Són conflictes dels quals Catalunya no pot estar absent i que 
poden fer que el Procés de desconnexió que estem vivint si-
gui efectivament profitós. O al contrari, si no es coneixen, 
poden fer que el Procés acabi resultant una «desconnexió 
desconnectada» de tot allò que succeeix «allà on es decidei-
xen les coses».

I finalment, l’assaig conclou amb un Resum per a exe-
cutius. El llibre comença amb una anàlisi de les polítiques 
reguladores i d’infraestructures de la Comissió Europea. 
S’admet que la transformació de la societat necessita una 
base legal i material per poder-se donar. Però el Resum con-
clou que sense una apropiació social de les novetats tecnolò-
giques tota acció política flotarà sobre la societat com vapors 
dispersos, sense precipitar els canvis. Aquí es remarca el fet 
que les noves formes de comunicació (sempre connectades 
a internet) han deixat de ser anònimes. A diferència de les 
tecnologies anteriors, com el llibre i la TV, el nostre accés a 
la informació i el coneixement, a l’entreteniment, al consum 
i a tot tipus de serveis deixa rastre. I això té conseqüències 
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transversals, que van des del sistema de producció de valor a 
les relacions interpersonals o a les opcions polítiques. A més, 
la nostra activitat online ens deixa digitalment nus, sense 
privacitat, i terriblement vulnerables.

En aquest context, el Resum explica la importància que 
tindran en el futur (que tenen ara ja, de fet) els algoritmes, 
l’eina informàtica que gestiona les dades massives generades 
per la nostra connexió. Que siguin els algoritmes els que ad-
ministrin el nostre accés al món ho altera tot. I aquí fem cas 
als experts que ens adverteixen de l’adveniment de la quarta 
revolució industrial. Caldrà estar atents que aquests gurus 
no tornin a ser els sacerdots d’Alexandria davant la pira cre-
matòria... Però són nombrosos els indicis que ens indiquen 
la nova centralitat que ocuparan els algoritmes al nou món, 
com va succeir amb la màquina de vapor a partir de la sego-
na meitat del segle xviii.

P.S.
El Museion d’Heró d’Alexandria era un centre de creació 
dedicat a les muses (d’aquí el seu nom). Esperem que la seva 
simple menció serveixi per invocar-les. Esperem també que 
aquest assaig obri portes (sense trampes!) i que no calgui es-
perar 1.700 anys abans no les traspassem...

Comencem, doncs.
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PART I

L’Estratègia per al Mercat 
Únic Digital (MUD)
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CAPÍTOL 1

El MUD, l’atles de tots els mapes

El somni d’una Europa hiperconnectada
La Comissió Europea té un tic cap al determinisme tecnolò-
gic. El Consell, que reuneix els governs dels Estats membres 
de la UE, també. La tecnologia incideix de forma directa (i 
positiva) en el desenvolupament social, polític i econòmic 
d’una societat i, per tant, conclouen els policy makers, hem 
de desenvolupar les infraestructures del continent si volem 
que Europa lideri la societat del segle xxi.

Sota la presidència de Jacques Delors, el comissari de Mer-
cat Intern i Afers Industrials Martin Bangemann va presen-
tar el document Europa i la societat global de la informació 
(Informe Bangemann). El comissari Bangemann tenia una 
extensa experiència al capdavant del Partit Liberal alemany i 
és una peça clau per entendre la concepció de les polítiques 
de telecomunicacions a Europa dels anys noranta, vigents 
encara actualment. L’informe que porta el seu nom va ser 
el punt de partida de les polítiques de la Comissió Europea 
sobre la incipient societat de la informació. Fou elaborat per 
un grup d’alt nivell on hi havia uns joves Romano Prodi i 
Pasqual Maragall. Podem dir que es va avançar al seu temps, 
encara que la seva ingenuïtat ens faci somriure en alguns 

33
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passatges. En descàrrec seu, però, hem de recordar que es 
tracta d’un document de 1993. Algú recorda quines nocions 
tenia sobre la societat de la informació en aquelles èpoques 
analògiques?

La presència generalitzada de nous instruments i serveis 
d’informació oferirà oportunitats interessants de construir 
una societat més justa i equilibrada i d’afavorir la realització 
personal. La societat de la informació compta amb el poten-
cial de millorar la qualitat de vida dels ciutadans europeus, 
d’augmentar l’eficàcia de la nostra organització social i eco-
nòmica i de reforçar la cohesió. [...]

Aquest sector evoluciona amb rapidesa. Serà el mercat qui 
dirigeixi el procés i decidirà qui guanya i qui perd. A causa 
del poder i de l’omnipresència de la tecnologia, aquest mer-
cat té un caràcter universal. La primera tasca dels governs 
serà protegir la lliure competència i garantir una actitud po-
sitiva i sostinguda de la classe política envers la societat de 
la informació. D’aquesta manera, la demanda serà el motor 
que finançarà el creixement, tal com ocorre en altres sectors. 
Si els decision-makers europeus comparteixen la nostra visió i 
són conscients de la seva urgència, poden fer que les nostres 
perspectives de renovat desenvolupament econòmic i social 
siguin infinitament més prometedores.

Cal observar que aquestes promeses d’un món millor 
anaven acompanyades de la «necessitat» de liberalitzar els 
mercats, introduir la competència i posar fi als monopo-
lis públics en el sector de les telecomunicacions. Això tam-
bé era una veritable revolució respecte a la política europea 
d’infraestructures des de la II Guerra Mundial. Però aquesta 
revolució no era proclamada, sinó explicada amb un llen-

34
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guatge tècnic sense retòrica. «No hi ha més alternativa que 
liberalitzar el sector» era el mantra determinista de l’època. 
Sigui com sigui, acabat el mandat de Delors, Bangemann va 
passar a ser el comissari d’Afers Industrials i Tecnologies de 
la Informació i de Telecomunicacions de la Comissió Santer. 
Aquest nou mandat va ser de 1995 a 1999, anys de les pri-
vatitzacions dels monopolis públics i de la liberalització del 
sector de les telecomunicacions arreu d’Europa.

A partir d’aquí, les institucions europees han anat gene-
rant documentació i acords en matèria de societat i mercat 
digitals.

Informe Bangemann (Comissió Europea)
• Introducció del concepte societat de la informació a les 

polítiques de la Comissió Europea.
• Necessitat de privatitzar els monopolis públics i libera-

litzar el sector de les telecomunicacions.
 

Agenda de Lisboa (Consell UE)
• Aposta per l’economia basada en el coneixement per-

què Europa esdevingui el líder mundial en productivitat 
i innovació. 

• Introducció del concepte cohesió social com a eix de 
les polítiques digitals.

• Projecte «fallit».

i2010: la societat de la informació i els mitjans de co-
municació al servei del creixement i l’ocupació (Comissió 
Europea)
• Es ratifica la centralitat del coneixement i la innovació 

com a factor productiu. Ocupació de qualitat.
• Consolidació del concepte sostenibilitat en les políti-

ques digitals.

1993

2000

2005
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Una Agenda Digital per a Europa (Comissió Europea)
• Introducció del concepte mercat únic digital en les 

prio ritats de la Comissió Europea.
• Centralitat de les infraestructures i l’amplada de banda 

en les polítiques europees. 

Estratègia per al Mercat Únic Digital (Comissió Europea)
• Centralitat del Mercat Únic Digital en totes les polítiques 

digitals de la Comissió Europea. 
• Fer en l’àmbit digital allò que ja existeix en el mercat de 

productes físics.
• «És hora de bastir el Mercat Únic europeu en l’àmbit 

digital, enderrocant els murs reguladors dels 27 mercats 
nacionals i crear un Mercat Únic Digital.»

2010

2015

L’Estratègia MUD. Qui la dirigeix?
El 6 de maig de 2015 la Comissió Europea va aprovar l’Es-
tratègia per al Mercat Únic Digital (MUD), una prioritat 
màxima de la Comissió Junker per al seu mandat 2014-
2019. L’absència d’un mercat únic digital té conseqüèn-
cies molt negatives. Segons dades de la Comissió, la seva 
consecució permetria que l’economia europea generés uns 
425.000 milions d’euros anuals complementaris. Però els 
27 mercats digitals europeus representen una barrera i una 
manca d’harmonització en assumptes tan cabdals com els 
diferents IVA nacionals, normatives en estàndards de quali-
tat, protecció del consumidor o geoblocking.

Més enllà, la meitat dels consumidors europeus compra 
online, però tan sols un 15% ho fa a empreses d’un altre 
Estat membre de la UE. En l’àmbit audiovisual, trobem 
una barrera suplementària: la fragmentació legislativa del 
copyright a cada Estat impedeix un mercat únic europeu. 
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Malgrat això, un de cada tres europeus voldria consumir 
continguts del seu país quan viatja o viu temporalment en 
un altre país de la Unió. I un de cada cinc europeus voldria 
consumir continguts de la UE des del seu Estat membre.

Fixem-nos breument en qui és el responsable de l’Estra-
tègia MUD, l’estonià Andrus Ansip, un dels cinc vicepresi-
dents de la Comissió. Fins a l’1 de gener de 2017, compartia 
el lideratge d’aquesta iniciativa amb el comissari Günter 
Oettinger. Aquest darrer (veterà polític de la CDU ale-
manya) és un euròcrata de llarga volada, vicepresident a la 
Comissió Barroso II (2009-2014) i excomissari d’Energia 
(2014-2016).

Andrus Ansip no té tan pedigrí, però sembla molt més 
llest. Nascut el 1956 a Tartu, va ser membre del PCUS d’Es-
tònia (CIDOB, 2005). El Courrier international, el setma-
nari de política del grup francès Le Monde, va publicar: «Al 
febrer de 1988, [Ansip] hauria jugat un paper clau en la 
dispersió d’una manifestació d’estudiants per part de la Se-
guretat d’Estat (el KGB) a Tartu, organitzada amb motiu de 
l’aniversari de la signatura del tractat de pau entre Estònia 
i Rússia [signat el 1920, acordava de fet la independència 
d’Estònia]» (Courrier international, 16 de maig de 2017).

Andrus Ansip, 2016.
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