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Presentacid

vlalgrat et rise d'apreciacions parciafs, prosisionais i en part suhjectivss. he cregut

convenient de plantejar en aquesta ocasio una serie de reflexions sohre un camp

teoric i sociologic practicament verge. almenvs en aquestes latituds sud-pirinenques.

l'a tracta de la profunda transformacio que esta experimentant el veil concepts d'in-

formacio, quan les irltimes tecnoiogies electroniques i informatiques ens van

reclamant no sots la pertinenca del terme aplicat a Ies seves activitats, sing fins i tot la

centraiitat. Fl periodisme tradicional ha deixat d'ostentar el monopoii de la

informacio. Ja no es reciama tant el dret it la informacio, com it garantia de Ilihertat,

lino cada vegada mes com a garantia d'acces al saber, al coneixement.

t-:n aquesta Iinia, plantejare en primer floc el canvi d'estatut de la informacio a

travel d'alguns fcnomens especialment significatius. i segonament raonare Ia hipotesi

dun canvi de legitimacici de la informacio que es va refermant aquests anus.

('anvi d ' estatut de la informaci6

Comcncare per assenvalar, en aquest primer apartat, tres fi>nontens distints, que

poden passar cone a index simptomatic dels canvis que es producixen en cl camp de

la informacio, i que tenen logicament on gran pes en la transformacio del conccpte

tradicional. i ambe presentare despres on esquema de comprensio global del canvi.

a) brr" /e^uinlern iarlc^.^

I) Lu /n'nfe.S.Siu /k/7adLsiicu, en dill

Dins fa poc, era generalment acceptat que el periodista detentava el monopoii de

la informacio sohre lets d'actualitat i d'interes per al public. I:I periodista era

anomenat el professional de la informacio.

Pero ara es facil d'observar dos fenomens concomitants:

I.a informacio sohre cis grans lets d'interes mundial sol set- servida per Lill 110111hi-C

de periodistes cada cop mes reduit, ja que Homes ones poques organitzacions (grans
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agcneie^ I algun diari) poden sostenir Ies enormes despeses d'una cob.rower
informativa mondial ( les quatre grans agencies occidentals tenen en total nomes
uns 2 . 500 periodistes!).

- L.a informacio rnes "casolana ", la mes proxima i util a la vida quotidiana dels
ciutadans, es servida cada cop mes per una infinitat de nous "proveidors"
(especialment , banes de dades , banes d'imatges, videotext i teletext ), que ja no lenen
res a veure amb el periodisme tradicional.

Aixi, molts dels "serveis d'informacio " ja disponibles , sobretot en les societats
mes industrialitzades , son fornits per institucions i persones alienes al periodisme.
\Ees encara , en la mesura en que s'introduei .xin els sistemes telematics, cada
consumidor o abonat es convertira en un aprenent de periodista , ja que haura de
cercar i d ' alguna manera construir la informaci6 pertinent , d'acord amb cis sous
interessos.

2) !)cy hI aIIIc11t cuhdul cii la ducU'iiru del , Frcr Llnrr "
Quan en plena segona guerra mondial es dissenyava als EU la doctrina sobre la

Iliure circulacio de In informacio ("Free Flow of Information") en el mein, l'objecte
del sell interes basic era d'arrabassar I'hegemonia de les dues agencies occidentals de
noticies mes importants, la francesa Havers i especialment I'anglesa Reuter. EI mateix
director d'Associated Press publica el 1942 un Ilibre, titulat "barriers Down", en que
propugnava obertament la "rebe1li6" contra el monopoli de les dues agencies. El
1944, la patronal de la premsa dels FU fa aprovar al Congres una declaracio que
estableix "oficialment" la doctrina de la "Ilibertat mundial d'informacio" (equivalent
a l'absencia de restriccions de Ies noticies d'arreu del mon), doctrina que
posteriorment els EU faran assumir per I'ONU a la Conferencia de Ginebra de 1948
sobre Ilibertat d'informacio.

Be, pero quan el 1984 (40 anys despres), els EU anuncien la seva sortida de la
UNESCO, al-legant que aquest organisme ja no defensa la Ilibertat d'informaci6, el
centre d'interes basic dels El.` ja no rau en la circulacio de les "Noticies", sino en la
transferencia d'informacio sense restriccions de cap mena, corn a unica via per a
garantir un mercat mondial per a la seva industria en punta, que es la industria de la
informacio (en forma de "dades", de "software" o de "know-how", etc.). Aquest
concepte supera el mes tradicional d'industries culturals, i de fet determina quip es el
nucli de In seva estrategia industrial /comercial basica: Ia innovacio tecnologica
permanent, com a font de creacio de dependencia.

3) La /urilrulaciu d'un /1(111 coiiccpic': l1( .societal d'in/nrnutciri
A principis dels 60, tant als ELJ com al Japo comencen a sorgir diversos intents de

comprendre (sociolegs) i de quantificar (economistes) les societats industrialitzades en
termes de nivells de "coneixement" i/o d'"informacio". Resseguirn-ne alguns passos.

L' iai', ( nits: hi ha 1(n primer intent de Fritz \lacLhup (''The production and
distribution of knowledge in the united States", 1966), i 1(n de segon vuit anys
despres, ja mes afinat, que justament es titula "The Information Economy" (Marc U.
Porat, 1974); a aquestes aportacions d'economistes, s'hi afegeixen les d'un socioleg
competent i brillant, Daniel Bell ("The End of Ideology" 1960, i sobretot "The
coming of the Post-Industrial Society" 1973): que introdueix i defineix el concepte de
"societal postindustrial" i tampoc no es pot oblidar a un altre nivell la labor de
divulgadors com Alvin 'Foffler ("Future Shock" 1970 i "The Tirdh Wave" 1980'?).

Jupn: es on es precisa millor el concepte de "societat d'inf. ja el 1968 K
Kohyama el contraposa al concepte de "soc. postindustrial" de Bell, per mes
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clarificador: I on anv despres, 1 Ilayashi puhlica on primer Ilihre amh aqucst titol.
aportant roves orientacions tc6riques en el sentit quc els bens o serveis economics

tenen dos valors: Cl "funcional " ( el classic "valor d'us") i 1'"informacional " ( tots els

altres ), i quc la "ratio" d'un valor en cada he o servei difercix : en aqucsta Iinia de
raonarnent . Ics ''soc. d'infor .'' es caracteritza perque el valor informacional " va sent

tiles clcvat en tots els bens i serveis.

De manera prcco^ , el ministeri de Conlcrc ( RI"IT") endega dues rccerqucs ( 1968 i
1972) per mcsurar cl nivell ' informacional " dels estats industrials. A partir de flavors,
s'hi desplegaren altres iniciativcs amb proposits similars , entre les quals val la pena de
citar cis dos informes JACIJ 1)I (1972 i 1974 i el manual "\ letodes per a mesurar els
fluxes d'inf0rnlaci6 (\ Iinisteri de fclecomunicacions , 1975).

l:ru•nini: en general s'ha gnat a rcinolc dels dos parses anteriors . he quc anlh
algunes excepcions , i curioscnlent on dels informes rues prccocos es rcalitza a
xecoslovaquia (" Informs RICI I IA'' 1977) en ocasio de I'anomenada " Primavera de

Praga I ' ahstencic preferent es desenvolupa en el mare de l'OCI)I': (G. Andcrla,
''I.,information en 1985" 1973), que impulsa I'estudi global del sector de la
informacici a I'.uropa a partir del 1977 : i finalment cal citar ) ' impacts del frances
" Informs N ora-Mine" ( 1978), mes politic que altra coca.

h) Anrp//tinl ch'/ cnnri

Com ja es ampliament assumit avui, l'origen principal del canvi d'cstatut de la
informaci6 es la tecnologia. I mes eoneretament, el prose', accclrrot d'i'tlc,Lrrci(i de
diverses tecnologics, quc intervenen en alguna o diverses Lases del tractament de la
informacici. I:stem entrant ara en I'etapa d'organitzaci6 tecnoiogica de la informacio.
quc s'inicia cls anys 50 arnh la introducci6 de la informatica/telematica en cl
tractament, estocatge i transnlissi6 de la informacio. Fins aleshores, la manipulaci6 de
la informaci6 -tart des del punt de vista cientific, corn periodistic- s'havia Let de
forma artesanal. Aonles la informatica/telcnlatica permet d'introduir uns processes
de produccio I manipulaci6 do la informaci6 que es poden considerar (anih ccrtes
reserves) "industrials".

Aixi clones, comen(;a cl proses de ruptura. sobretot per deshordanlent, del
concepte tradicional dominant d'informacio". L'ampiiaci6 del concepts resulta
inlparahle i, en consegtiencia, Lambe una progressiva difcrcnciacio d'aplicacions del
concepte en camps dificilment reductibles.

I)'acord amh I). A\ olton (.1.I.. Lepigeon-I). A1'olton, 1. 'in!ormaf n? dc'rrrcrin. Paris.
1979, pp. 222 i ss), podriem esqucnlatitzar en quatre cis factors que caracteritzen l'or-
ganitzaci6 tecnol6gica de la informaci6:

1. I,m a rcc'urucnumacio dell dominis tradicionals de la informaci6 a causa de la
''distorsio" decisiva introduida per la informatica, perque permet el tractament i la
transmissio d'informacions d'estatut distint (" digitalitza'' tot tipus de senyal, escrits,
rrllatges, soils, etc.).

2. La inlr,Lraciu de diferents camps de la informacio d'actualitat: des de la prenlsa,
radio i TV, [ins als noun media (videotex, teletext...) o cis mateixos banes i xarxes de
transnlissi6 dc dades.

3. L'na accentuacio de la cunrpcfe'ncia entre els quatre agents principals de la
informaci6 ''gran public'' o d'actualitat: agencies de noticies, premsa, noun media i
hares de dadcs. Aquesta tendencia sembla conduir a una nova dh-i.hir; clcl fished) en la
cobertura dels diferents camps de la informacio, que fa preveure un dificil Lutur Per a
la premsa.
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4 l nci im,'n1,/cio/roliL_o( dcls po hlemcs do la inl//rntaci ). a causa do Ia

progressiva intcrconnexio de tots cls sistemes d'informacio per damunt Ies fronteres

(emissions de TV per satel • lit, transferencia internacional de dades ...), plantejant tres

grans blocs de questions:

- la circulacio internacional ( debat \OII)
- la sobirania nacional en infor . i cultura
- la redeflnicici dell dominis public/ privat.

In definitiva, ens trohem en una nova etapa historica dita d"explosio
informativa que provoca , no sols una crisi del concepte tradicional d ' informacio,
sino sobretot de ('estatut tradicional ( vinculacio al coneixement de la realitat social
conjuntural), per una ampliacio progressiva de fa seva projeccio ( vinculacio a tot el
camp del coneixement).

l.a crisi del concepte per a la multiplicacio dels camps d'interes i d'aplicacio
planteja una questio central : l'ordre jerarquic entre aquests Woos usos, la jeraryrria
que es va imposant ( socialment ?, economicament '') entre ells, o sia, el nou estatut que
prefigura la crisi.

Conve fixar- nos ara, doncs, en els problernes de legitimacio social que
acompanyen Ia crisi del concepte , i que poden fer entreveure tendencies en la
concessio d'un nou estatut a la informacio...

('anvi de legitimacies

Plantejo aqui, nomes a tall d'hipotesi, el pas que s'esta realitzant des d'una
legitimaci(i de tipus politic, a una altra hasada en el coneixement. en general (tal com
plantcja \V'olton, ibid.).

a) l.a legilimacioi ''pulrlica

Segurament que la primitiva concepcio occidental d'"informacio" (des del Ilati

"in-formare" donar forma) entenia implicitament o explicita, que es tractava d'una
upcra(i(i de prncluccui d'algun tipus de coneixement. Informar, en el seu ;entit

etimologic i filosofic, equivalia a organitzar alguna coca in-forme, que, en tomes

actuals, es podria entendre com organitzar els Pets d'experiencia reduihles a dades.
Aquesta tradicio es perde o passa a un segon pla amh I'avenc; de la societal

industrialcapitalista, la goal, a poc a poc, situa en el centre de l'interes collectiu una
nova activitat anomenada ''pcrinclismc''. El periodisme aparegue i es consolida perque

tenia una funcio molt Clara en aquestes societats modernes:facilitar la circulacio de

"noticies" entre els noun subjectes de I'accio social (classes dirigents. grups d'elitc,

individus qualificats. etc.) i, en definitiva, oferir Woos metodes d'autocomprensio de la

creixent complexitat social, del canvi profund i rapid que operava la industrialit"acio.

Ilistoricament, semhla indiscutible que el periodisme servi de mancra singular a

l'organitzacici i cohesio de les classes dirigents, i en consequencia ha estat sempre

estretament vinculat als mecanismes de poder. Fs prohablement per aixo que el

concepte d'informacio utilitzat tradicionalment pel periodisme ha arrossegat una

cin•re-,f// pnlilicu molt accentuada. Aix() es pot comprovar tot al Ilarg de fa historia del

periodisme, i concretament, podriem referir-nos, per posar un cas, a la historia del

concepte de Ilibertat, generalment associada a la "Ilibertat d'informacio", he que amb
matisos importants en els diversos moments histories: des de fa primera reivindicacio
de "Ilih. do prcrosa i imprempta", a la "Ilib. de pensament i d'opinici" (Revol.

Francesa). Fins a fa recent Ilib. de "huscar, rebre i difondre, sense consideracio de
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frontcres, Ics informacions i Ics idees a t raves do qualsevol mitje d'cxpressio'
(Declaracio Universal dels Drets de I'home", art. 19. ONU I948).

E:n aquesta tradici6, la informaci6 ha estat considerada patrimoni fonamental del
periodisme, com a instrument paradigmatic de control social del poder, i en ultim
extrem dc garantia democratica, segons la concepci6 liberal (tradici6 dominant i
unica realment important, que ni el leninisme va poder superar).

I la mateixa superacio del periodisme escrit amb I'adveniment de la radio, primer,
i despres de la televisio, va afermar encara mes la comprensio del periodisme com a
garantia basica de "transparencia" social i politica, per la instantaneitat entre els Pets i
les "noticies" sobre els lets. EI principi de "tota informacio per a tothorn i a ('instant".
es podia acomplir molt millor.

I's a dir, ningu no discutia quina era la funci6 basica que definia la informacio : la
seva referencia als Pets "sign ificatius", o sia, als Pets relatius al poder. La inf0rmaci6 es
legitinia, legitimant el poder com a poder democratic (__ "transparent"). Es en aquest
sentit que cal entendre el principi tan reiterat: "la Ilihertat d'informacio es la garantia
de totes Ics altres Ilibertats".

h) l.u IL','iiint <<ciri "cnnei.vc'nu'nI

La Iegitimaci6 "politica" de la informacio comenca a entrar en crisi quan s'acu-
mulen tota WILL scrie de condicions historiques, sobretot de caracter tecnologic, que -
com hem vist- extenen exponencialment les aplicacions del concepte d'informacio, i
per tant en desplacen tambe la font tradicional de Iegitimaci6 social.

Si he es cert que Ia informacio com a organitzacio jerarquitzada dels Pets d'actuali-
tat amh destinacio publica (periodisme), continua i continuara tenint plena vigencia,
semhla que I'evoluci6 de les NTI ha situat en primer terme, o si es vol, ha desplacat el
concepte d'informacio al nucli mateix del desenvolupament de Ies societats super-
industrialitzades. En la mesura que aquest estadi de I'evoluci6 industrial es defineix
per la centralitat del coneixement (1 + 1)), la informacio ha passat a ser com la
"materia primera semifacturada'' basica de les societats actuals. La informacioi es
redefinida per la seva relaci6 amb el camp del coneixement en general -1)6 Clue
especialment al cientific i tecnologic-, i per tant per la seva posicio central en els
processor de produccio d'aquestes societats. La informaci6 "periodistica" queda
despla4ada del centre de I'interes social, i esdeve un " genere" mes en el conjunt de Ics
operacions de produccio* manipulaci6 de la informaci6.

I'.n resum, semhla que les noves "societats d'informacio" tendcixen a legitirnar la
informacio corn a recurs basic del seu desenvolupament global, i precisarnent per la
seva vinculaci6 directa a la produccio de bons coneixements sobre la realitat, natural
i/o social. La informaci6 ja no interessa com a pretesa "transparencia" del sisterna
politic, objectiu que havia estat el tradicional de la burgesia. En tot cas, es tracta dun
pur verbalisme sostingut encara per inercia en alguns programes politics. Pero, la
tendencia profunda del sisterna socio-economic sembla ser la contraria: la upaciial de
la presa de decisions (sobretot en les questions fonamentals, com materia nuclear,
economica, cientifica...), com a estrategia general de govern. I aixo, justament per la
"sobre-informacio" requerida en la presa de decisions mes importants, que de let fa
impossible a nivell social la "transparencia" politica.

Es en aquesta "Iegitimaci6 pel coneixement" que sembla originar-se el que es
perfila com a nou estatut de la informacio. I d'aqui deriven justament alguns dell
noun interrogants. S'hi poden observar en efecte alguns factors altament preocupants,
com:
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cl carac.•tcr profundament dc'si,^:loal en la distribucio do la inirniacio, social i
internacional, en el punt de partida (historic i geopolitic) d'aquestes societats

- I'encariment dels "serveis" d'informacio en general, que provocara encara una
nova ' sc'lccci(i natural'' entre els rises en informacio (- en poder, la nova (lasse
dirigent?) i els pobres;

- una dificil relacio entre in/ormacid i accio social, ja que es neutralitza I'antiga
dimensio "reivindicativa" de la informacio corn a "major democratitzacio";

- i una arhitrarictat no patent en I'organitzacio del coneixement i de la informacio (a
consequencia de la necessitat de classificacio del saber en unes categories, segons
interessos particulars, hen diferent de I'arbitrarietat "politica" d'abans, facilment
identificable).
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