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Traducció: Xavier Serra 
 
¿Accepteu que se us faci un seguiment perquè us convé o us és indiferent? Mireu de  
lluitar contra la manipulació de què sou objecte? Quatre filòsofs poden ajudar-vos a 
pensar-hi. 
 
Wilhelm Leibniz (1646-1716) 

L’optimitzador optimista 
“Un món on les persones parlen i es comuniquen és millor que no pas un món on 
s’ignoren” 

Us trobeu sota la mirada de Google, Facebook, Amazon, etc. Ja ho sabeu. I ho 
assumiu. Creieu, com els gestors de la xarxa, que un món on la gent parla i es comunica 
és millor que no pas un món en que es desconeguin. No manifesteu cap mena de escrúpol 
o ansietat davant el fet que les vostres accions i els vostres gestos siguin espiats o a que 
també us recomanin productes que s’adaptin als vostres gustos. És el millor! Fins i tot 
experimenteu una mena de fascinació per les immenses arquitectures digitals que 
connecten milers de milions de persones, en tots els idiomes, sobre qualsevol tema, i que 
mai no s’aturen, regits per algorismes totpoderosos i secrets, provinents d’una start-up de 
Califòrnia.  
Bàsicament, sou un optimista. Com ho era aquell qui us inspira, conscientment o no: el 
filòsof alemany Leibniz. Aquest geni universal va teoritzar sobre el món digital que avui ens 
influeix sense encara ofegar-nos. Ell va ser el primer capaç d’imaginar la xarxa. Allò real 
està composat per individus, àtoms bàsics que ell anomena mònades. Leibniz considera 
que són absolutament independents les unes de les altres: “cada substància individual o 
ésser complet és com un món a part”, diu2. Però aquestes substàncies autònomes estan 
en permanent connexió amb d’altres. I això és el que està passant ara mateix amb les 
nostres desenes d'amics a les xarxes socials. Com a resultat, cadascú de nosaltres 
expressa una manera pròpia de veure el món. I totes aquestes visions individuals del món 
s’articulen per a crear una xarxa farcida d’informació, que és recuperada pels organitzadors 
del conjunt. 
Aquest diàleg continu entre entitats tancades pretén instaurar, com repeteix sovint Mark 
Zuckerberg, el creador de Facebook, una millor comprensió mútua. El preu que cal pagar 
per aquesta fraternització cosmopolita és el seguiment o la vigilància, la captació de les 
nostres dades i el donar-les format. Per a aquesta arquitectura tan complexa cal un gran 

                                            
1 Redactor en cap de la revista Philosophie, doctor en filosofia, especialitzat en fenomenologia i en 
filosofia russa. 
2 Carta a Arnauld, 14/7/1686. 
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ordinador. En el cas de Leibniz, és Déu qui calcula les millors combinacions entre les 
mònades que dona lloc així al “millor dels mons possibles”. Aquest univers no exclou pas 
totalment el mal, ja que les ombres acompanyen sempre la llum. Ara bé, és un mal limitat al 
màxim, de la mateixa manera que Zuckerberg no pot pas evitar que els terroristes filmin les 
seves malifetes o que els propagadors de l’odi xenòfob s’expressin, tot i que sí que miren 
d’obstruir-los tant com es pugui. 
El problema és sempre preguntar-se quina llibertat em queda si em converteixo en 
engranatge d’una maquinària tan complexa que omple les meves expectatives i tots els 
meus desitjos. Leibniz ha ideat una solució, que no oblida pas el control que experimentem 
a Internet. Nosaltres creiem tenir la possibilitat d’escollir una pel·lícula en lloc d’una altra. 
Queda salvada la convicció que utilitzem el nostre lliure albir. Ara bé, en realitat, Déu (o el 
propietari de la xarxa) ja sap ben bé què escollirem. El sap perfectament els nostres 
gustos, les nostres conviccions, etc., i ens ofereix les possibilitats que ens corresponen. 
Amb tot, nosaltres ho acceptem. Leibnizià abans que res, el cap de Facebook declarava 
encara l’any 2017 que “sempre he defensat que, si nosaltres donem la veu a la gent i si els 
ajudem a connectar-se, això farà - per si mateix - millor el món”3. Amén. 
 
Jeremy Bentham (1748-1832) 

L’ordinador monitoritzat 
“Quin interès pot tenir algú en ser vigilat? Que també ho siguin els altres!” 

Vosaltres us sabeu vigilats. No ignoreu pas que els anuncis que rebeu a les vostres 
xarxes són fets a la vostra mida, que la informació que trobareu s’ha seleccionat a partir de 
la vostra navegació a Internet, i que només veieu el que es vol que veieu, el que desitgeu 
trobar. Així que tot això us fa estar atents. Llegiu els termes d’ús, no accepteu pas tot amb 
els ulls tancats, us desfeu regularment de les “cookies”. Però, bàsicament, aquesta situació 
us convé. 
Només hi poseu una condició: que tot això correspongui al vostre interès i que també 
vosaltres pugueu participar en aquesta vigilància general. Aquesta visió de les coses ha 
estat desenvolupada pel filòsof anglès, liberal i utilitarista, Jeremy Bentham. Ell comprèn, al 
final del segle de la Il·lustració, que ja no es pot governar sobre les masses amb una 
monarquia absoluta, fonamentada en un dret diví i en una jerarquia de ferro. Cal posar en 
marxa una “legislació indirecta”, un poder que s’exerceix sobre les persones que el 
desitgen si d’això se’n beneficien. Quin interès té algú, aleshores, en ser vigilat o en ser 
controlat? Doncs, per exemple, que els altres ho siguin també! Si no teniu res de què 
penedir-vos, les càmeres de vigilància, les dades dels vostres desplaçaments i la captura 
de dades digitals només han de preocupar als delinqüents, als criminals i als terroristes. La 
vigilància protegeix. Aquest és l’argument dels partidaris de la ciutat intel·ligent4, la 
convivència connectada i sotmesa a videovigilància. 
Bentham va proposar a l’aleshores jove Assemblea Nacional francesa un projecte per a 
construir presons, el “Panòptic”. El 1791, va declarar: “Si trobéssim una manera de fer-nos 
senyors de tot allò que li pot succeir a un determinat nombre d'homes, de disposar de tot el 
que els envolta, per tal de donar-los la impressió que nosaltres volem que rebin, 
d’assabentar-nos de les seves accions, de les seves relacions i de totes les circumstàncies 
                                            
3 Citat per Julien Le Bot, Dans la tête de Mark Zuckerberg, Solin-Actes Sud, que es publicarà a principis de 
novembre de2019. 
4 Smart city 
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de la seva vida, de manera que res no pugui escapar-se ni frustrar l’efecte que nosaltres 
cerquem aconseguir, aleshores aquesta eina serà indubtablement un instrument energètic i 
ben útil, que els governs poden aplicar a diferents assumptes de màxima importància”. Ell, 
Bentham, imagina una presó (o bé, com diu ell mateix, un hospital, una escola, una fàbrica) 
construïda en dos cercles concèntrics: a la perifèria, les cel·les dels presoners amb 
finestres per la part de dintre. Al centre, una torre de vigilància, però sense que se’n pugui 
veure el guardià. L’objectiu és construir “un control d’un tipus nou (...), que permeti que 
centenars d’homes en depenguin d’un de sol, i que li dóna a aquest una mena de 
presència universal en l’àmbit del seu domini”.  
I “encara que estigués absent, la simple opinió de la seva mirada seria tan eficaç com la 
seva mateixa presència". Diabòlic! Cal que no oblidem que el mateix Bentham va proposar 
en el seu “Tractat per facilitar els mitjans per a reconèixer i recuperar els individus” la idea 
del tatuatge universal de tots els humans per tal de facilitar la detenció dels delinqüents i la 
prevenció dels crims. Tot això ho precisa ell enmig d’ “una cultura de la benevolència”, 
perquè vol que coincideixi amb l’interès de cadascú, en el fet d’assegurar la pròpia 
tranquil·litat. 
Si accepteu de ser vigilats, heu de poder vigilar els altres. D’aquesta manera, la presó 
construïda sobre el principi panòptic ha de ser “transparent, oberta a tothom”. A la pràctica, 
“tothom ha de poder jutjar per si mateix si qui governa compleix les funcions del seu lloc”. 
Els guardians i els empresaris estan també sotmesos a vigilància. En llenguatge digital, 
això es diu stalker, de l’anglès stalk, “localitzar”5. Vosaltres podeu voler que se sàpiga on 
us agrada passar les vacances i ser influenciat per determinar les properes, sempre que 
conegueu els llocs que desitgen o cerquen altres persones. 
 
Denis Diderot (1713-1784) 

La revolta de l’interior 
"Reprendre la possessió de la tecnologia digital informàtica significa alliberar-se dels 

monopolis i, per tant, de la formatació" 

No suporteu que els vostres fets i accions siguin coneguts per empreses que 
revenen les vostres dades. Sabeu que cada cop més se us està tancant dins una 
bombolla d’informació i que correu el risc de no trobar-vos, durant la navegació, mai més, 
amb cap novetat. Així que decidiu reprendre el control. Apreneu a codificar i a programar. 
Us construïu el vostre propi ordinador o bé compartiu els vostres programaris amb un nou 
plantejament i d’una manera cooperativa. Aleshores adopteu l’ètica del hacker, que pretén 
comprendre els objectes que manipula, intenta fer-ho lliurement i no tolera de cap manera 
que les empreses privades (i molt menys els Estats) comercialitzin un treball col·lectiu. 
D’aquesta manera estem seguint les petjades de Denis Diderot, que va implementar la 
mateixa lògica, amb D’Alembert i un grup d’intel·lectuals, quan van decidir escriure una 
monumental Enciclopèdia a mitjan segle XVIII. Ell va entendre que els coneixements i les 
pràctiques del seu temps eren abduïdes pels poderosos i formaven “un llibre de l’Estat, i no 
del poble”6: “Què n’és bo divulgar els coneixements de la nació, les seves transaccions 
secretes, els seus invents, la seva indústria, els seus recursos, els seus misteris, la seva 
llum, les seves arts i tota la seva saviesa! (...) Però mireu què diuen, i què podrien arribar 
fins i tot afegir: ¿no us semblaria que seria desitjable que, en lloc d’il·luminar al foraster, 
                                            
5 Perseguir, caçar sigil·losament.  
6 Article "Enciclopèdia" 
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poguéssim estendre la foscor sobre ell i submergir en la barbàrie la resta de la terra per tal 
de dominar-la amb més seguretat?”.  
La societat ha de recuperar – prendre el que era seu - els seus coneixements, exhorta 
Diderot: “És necessari examinar-ho tot, remenar-ho tot sense excepció i sense fer-nos-en 
cap problema (...). Cal trepitjar totes aquestes antigues puerilitats; superar les barreres que 
la raó no hauria d’haver admès; retornar a les Ciències i a les Arts una llibertat que els és 
tan preciosa”. I sobretot, no us atureu pas en els temes intel·lectuals sinó que heu d’arribar 
a explicar com funcionen les màquines. Al “prospecte” de presentació de l'Enciclopèdia, 
Diderot relata: “ens hem adreçat als més preparats de París i de tot el regne. Ens hem 
esforçat per anar als seus tallers, per a interrogar-los, escriure sota el seu dictat, 
desenvolupar els seus pensaments, entendre la terminologia justa de les seves 
professions, dibuixar gràfics, definir les coses, conversar amb aquells dels quals havíem 
obtingut les informacions”. Fins i tot ha calgut “fabricar les màquines, construir-les, 
arremangar-se les mànigues, fer-se, per així dir-ho, aprenents, i fer nosaltres mateixos de 
tot, fins i tot equivocant-nos, per tal de poder després saber com fer-ho bé!”. És per 
aquesta raó que l'Enciclopèdia conté tantes il·lustracions: “un diccionari que només fos de 
paraules, no pot pas prescindir de figures, per molt ben fet que estigui, sense que això el 
faci caure en definicions obscures o vagues”. El treball de qui pren la possessió de les 
màquines només pot ser col·lectiu i “mai consisteix en el treball d'un sol home”.  
Recuperar la possessió dels ordinadors consisteix, actualment, en alliberar-se dels 
monopolis i, per tant, de la vigilància i del sotmetiment a un esquema. Avui dia, els 
seguidors de Diderot estan compromesos amb la política del “codi obert”, que permet que 
cadascú pugui aprofitar i millorar el programari, com ara el correu electrònic xifrat “Signal”. 
Segueixen el principi plantejat pel filòsof: “No crec pas que pugui ser donat a un sol home 
la capacitat de conèixer tot allò que pot ser conegut; de fer servir tot el que existeix; de 
veure tot el que es pot veure; d’entendre tot allò que és intel·ligible”. 
 
Henry David Thoreau (1817-1862) 

L’exiliat radical 
“Una alegra invitació a viure la pròpia vida, en la seva senzillesa, a l'uníson amb la 
natura mateixa” 

Heu decidit prendre els maquis7. Desactiveu totes les geolocalitzacions de les vostres 
aplicacions, fins i tot abandoneu el telèfon intel·ligent, deixeu totes les xarxes, rebutgeu el 
rellotge connectat. Arribareu fins i tot a desfer-vos de la vostra Targeta Blava8? Us sentiu 
molt més lliure. Ara bé, caldrà tornar a aprendre des de zero com s’ha de llegir un mapa, 
trucar als amics per a escoltar-los i saber com els hi va, informar-vos sense guia de lectura, 
saber trobar on són les botigues que necessiteu i deixar de rebre recomanacions per a les 
vostres compres. El més delicat? Quan els vostres éssers estimats us tractaran com a 

                                            
7 El nom fa referència a una forma de vegetació mediterrània, els maquis, i més encara a l’expressió d’origen 
cors "prendre el matoll" ("Piglià una màquia"), que significava refugiar-se al bosc per evitar les autoritats o a 
una vendetta o bé per referir-se a les diferents resistències armades que han tingut lloc a l’illa de Còrsega al 
llarg de la història. 
8 La “Carte Bleue” era un sistema important de pagament de targetes de dèbit que operava a França. A 
diferència de les targetes de dèbit Visa Electron o Maestro, Carte Bleue permetia transaccions sense 
necessitat d’autorització del banc del titular de la targeta. En moltes situacions, la targeta funcionava com una 
targeta de crèdit, però sense comissions per al titular de la targeta. El sistema s’ha integrat ara en un 
esquema més ampli anomenat CB o targeta bancària Totes les Blue Cards eren de color blau. 
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paranoics antisocials o il·luminats retrògrads! Llegiu aleshores Walden o La vida als 
boscos, del filòsof nord-americà Henry David Thoreau. L’any 1845, cansat de la vida 
urbana, es va retirar a prop de l'estany de Walden (Massachusetts), on hi va construir una 
cabana i hi va viure gairebé en autarquia durant dos anys. Si ell va abandonar la civilització 
és perquè trobava que “l'objectiu perseguit per l'home civilitzat no és pas més respectable 
que el del salvatge” i que el benestar – avui dia proporcionat pels mitjans digitals - no pot 
justificar l’abdicació de la seva llibertat. La “tranquil·la desesperació” que acompanya els 
nostres contemporanis es deu, segons Thoreau, al fet que “creuen sincerament que no els 
queda elecció”. És en part el que succeeix als qui, actualment, es resignen a la vigilància. 
“No és mai tard per renunciar als nostres prejudicis”, segueix Thoreau, que clama per una 
contestació radical contra l'ordre actual: “Allò que els meus veïns anomenen bé, crec 
sincerament dins meu, que és, en la major part, dolent”. 
En primer lloc, no suporta una vida dispersa i plena d’estímuls superflus. “La nostra vida 
queda malaguanyada per tants detalls”, afirma, i reclama “senzillesa, senzillesa, 
senzillesa!”. Després lamenta la nostra addicció a les “notícies” i a altres informacions, que 
ens assalten constantment. “Per poc que un home fa una becaina de mitja horeta després 
de sopar – s’indigna Thoreau -, quan es desperta, aixeca el cap i pregunta: ‘Quines 
notícies hi ha?’, com si la resta de la humanitat n’hagués estat tot el temps pendent (...). 
Després de dormir una nit, les notícies són tan essencials com l’esmorzar”. Contra la 
sobrecàrrega d’informació, proposa: “Llevem-nos d’hora i mantinguem-nos en dejuni; o 
acabem amb el nostre dejuni lentament, sense agitació”. Vivint de manera frugal , 
construint la pròpia casa, produint els propis aliments, Thoreau ofereix un camí molt més 
profund que no pas un simple sortir-se’n del món. 
Ell no es va pas penedir d’haver deixat les seves relacions, perquè “ben sovint, la 
companyia no val pas gaire”. És “beneficiós estar sol la major part del temps”. La seva 
estada a Walden ressona com una mena de renaixement: “cada matí era una invitació 
alegra a viure la meva vida, amb senzillesa i, fins i tot diria, la seva innocència, a l'uníson 
amb la mateixa naturalesa”. Renunciar radicalment a l’esquematització és un alliberament, 
al menys fins al moment del seu retorn a la ciutat i a les xarxes i relacions. Aquesta 
desconnexió, encara que sigui temporal, val la pena. 
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