3. Treball en xarxa,
obert i col·laboratiu
Hem vist fins ara algunes de les innovacions que generera l'arribada de
les TIC a l'epresa convencional, amb certs elements de democratització
i igualtat interna i externa. Veurem ara els avenços que les TIC han
generat en altres camps que no es basen únicament en la generació de
beneficis econòmics.
La naturalesa en xarxa i oberta
d'Internet, s'ha vist potenciada els
últims

anys

per

un

destacat

moviment social: el de la cultura i
el programari lliure, organitzats al
voltant del Copyleft, l'Open Source i
el Creative Commons.
Aquests moviments socials han construït sistemes viables de creació i
distribució cultural basades en la col·laboració en massa, global i online, sovint de forma gratuïta i voluntària.
En no tractar-se d'antigues indústries que s'adapten lentament a nous
mètodes, sinó de propostes que neixen des de les noves estructures
mentals i les possibilitats tecnològiques que ofereixen les TIC, generen
models del tot innovadors, que influeixen en moltes altres indústries.
En aquest cas no és un model de gestió empresarial capitalista (com
foren Ford, Taylor, Toyota, Wal Mart o Mc Donald's) el que genera noves
dinàmiques socials i canvis en els models de gestió, sinó al contrari:
són noves tendències socials les que generen, a través de noves eines i
aplicacions i de l'impuls de moviments socials transformadors, nous

mètodes de treball que influeixen en la tecno-estructura i les empreses.
Generant canvis que lentament es traslladen a altres camps, fins
arribar a alterar els models de gestió empresarial o cultural. Introduint
noves visions sobre els fonaments, els marges d'actuació i el què és i
podria ser la nova societat del coneixement.
La possibilitat de difondre i compartir tota mena de creacions a Internet
i de col·laborar i intercanviar arxius entre milions d'usuaris, situa
l'experiència humana davant de possibilitats fins avui desconegudes.
L'ús actiu i participatiu 2.0 de les TIC obre nous camps en la creació
cultural,

tecnològica i

artística. Cada dia

noves

innovacions

i

aplicacions redefineixen Internet i amb ell, els nostres mètodes de
comunicació a un nivell gairebé antropològic. Neixen noves formes de
comunicació humana a escala global que ens apropen a passes
accelerades cap a una nova meta intel·ligència global que supera a un
nivell emergent el que coneixíem fins avui com cultura humana.
Comunicacions i interaccions que haurien trigat molt abans d'Internet,
poden fer-se avui de manera instantània i gratuïta. Això accelera de
forma exponencial la generació global de coneixement humà, conduintnos a un nou nivell de treball i de pensament conjunt planetari amb
noves dinàmiques de col·laboració en massa.
Hem vist com les TIC afavoreixen per la seva pròpia naturalesa la
introducció de mètodes d'organització descentralitzats, oberts i
cooperatius on impera la transparència i la horitzontalitat. Fins i tot
en estructures tancades, piramidals i lucratives com és tota empresa
capitalista. Els moviments socials per una cultura lliure aprofiten
encara més aquestes característiques o virtuds i fan unes passes més
enllà. La tecnologia s'avança a les propostes i definicions socials, i fins i
tot a les utopies més agosarades, fent possible formes d'organització
completament lliures, igualitàries i cooperatives.

Generant innovacions no només en les formes de funcionament de les
organitzacions, sinó també en els seus propòsits i finalitats. Recuperen
un espai ancestral i fonamental a les nostres societats que semblava
condemnat a desaparèixer

amb l'arribada del capitalisme

i la

industrialització. Un espai també eliminat a les utopies comunistes
estatal o autoritàries i en les realitzacions del dit socialisme real i de la
socialdemocràcia: el comunal, els comuns, els béns col·lectius. Que
escapen a les lògiques del capital, però també de l'estat. Aquestes
propostes tenen, per tant, uns graus d'innovació i transformació i un
interès sociològic molt major que el que hem vist fins ara.
Observarem alguns exemples d'aquests nous models d'organització
horitzontal, oberts i en xarxa:

1. Wikipedia
2. Indymedia
3. La Blogosfera
4. Peer to peer (P2P)
5. Monedes P2P
6. El Programari Lliure i Copyleft
7. Open Source i Creative Commons
8. Open Source Hardware
9. Aplicacions col·laboratives
10. Crowdfunding
11. Cultura lliure

3.1 Wikipedia
Wikipedia és sens dubte el cas més
rellevant i amb major impacte global
de treball col·laboratiu, obert i en
massa. Es tracta d'una enciclopèdia
on-line traduïda a 290 idiomes i amb
més de 25 milions d'articles redactats
per

voluntaris

Qualsevol

d'arreu

article

pot

del
ser

món.
editat,

Un wiki ('ràpid' en hawaià), és
una aplicació d'Internet semblant
a una pàgina web, que tot usuari
pot modificar, el que permet un
treball cooperatiu on-line. Aquest
prefix

(gràcies

justament

a

Wikipedia) evoca la capacitat de
creació conjunta i col·laborativa
entre milers o milions d'usuaris.

revisat i modificat pels usuaris.
El projecte, que s'organitza al voltant de la fundació sense afany de
lucre Wikimedia, arrencà el 2001 i és avui l'obra de consulta més gran i
usada a Internet, i la 6ª web més visitada del món. Poc després de
néixer es convertia també en l'enciclopèdia més gran de la història.
Amb una fiabilitat que iguala (segons la revista Nature) la Gran
Enciclopèdia Britànica. Al que s'hi afegeix una capacitat incomparable
d'actualització, accés, creixement i correcció.

Wikipedia utilitza la mateixa estratègia de gestió de continguts del
programari lliure que veurem tot seguit. Els articles poden ser revisats i
reelaborats per altres usuaris. Aquests mètodes, a més de ser més
democràtics i participatius, garanteixen una actualització permanent
dels continguts, així com una revisió i correcció entre iguals dels
possibles errors.
La versemblança de Wikipedia es veu reforçada perquè al principi de
cada article s'informa l'usuari sobre si la informació escrita ha generat
controvèrsia o si hi ha dubtes sobre la seva veracitat. Del que també en
pot deixar constància qualsevol lector.
Existeix un debat sobre la seva fiabilitat, i ha rebut crítiques de
parcialitat, d'inconsistències i per la seva política d'afavorir el consens
sobre les credencials en el seu procés editorial, el que s'ha anomenat
anti-elitisme.
Sigui o no més fiable que altres enciclopèdies, existeix una llarga sèrie
d'avantatges que la fan clarament més còmoda, democràtica i eficient
com a enciclopèdia: és accessible, ja que està disponible gratuïtament a
Internet; pot ser traduïda fàcilment a llengües minoritàries; articles que
difícilment trobaríem en una enciclopèdia convencional, ja sigui per la
limitació del format paper sobre el virtual, o per altres circumstàncies
socials i polítiques, poden aparèixer més fàcilment. Per exemple la
mitologia d'un petit poble, experiències minoritàries, contraculturals o
fets molt recents.
Aquesta eina ha inspirat moltes altres aplicacions relacionades, com
Wikimedia Commons des del 2004, on s'arxiven imatges i continguts
multimèdia amb llicències lliures. Ja hi ha més de 27 milions d'arxius
multimèdia que poden ser usats i modificats lliurement.

També ha generat un entorn d'eines col·laboratives amb el mateix
format en diferents camps, com la Wikiversity (universitat), Mediawiki
(desenvolpament de software), Wikibooks (llibres i manuals), Wikidata
(bases

de

coneixements),

Wikinews

(notícies),

Wikiquote

(cites),

Wikisource (bibioteca), Wikivoyage (viatges), Wiktionary (diccionari i
thesaurus) o Wikispecies (espècies).

I també dóna nom i lògiques de funcionament a organitzacions com
Wikileaks. Creada pel hacker i activista Julien Assange el 2008, rep
filtracions des de qualsevol font a nivell global, garantint el seu
anonimat, de qui vulgui i pugui denunciar amb documentació fidedigna
els abusos democràtics dels poders públics i de les
corporacions.
Aquest model s'ha replicat a Barcelona amb la Bústia
X-Net, on també es poden enviar de manera anònima
filtracions de males pràctiques d'empreses i institucions. El que ja ha permès desvelar moltes xarxes de
corrupció, sovint vinculades als principals partits i
sindicats de l'estat espanyol i a grans corporacions.

Però Wikipedia ha generat, sobretot, noves maneres d'entendre les
possibilitats del treball quan s'organitza amb nous mètodes de
col·laboració global, en xarxa, massives, obertes i horitzontals. Un
fet inimaginable i inviable tècnicament fins l'arribada d'Internet, i que
és avui en canvi una obvietat per molts de nosaltres. I més encara per
les generacions que vénen i que ja juguen, treballen i es relacionen des
de ben petits amb les TIC.
Entenem que Wiki és també un concepte clau per permetre'ns entendre
la nova estructura de relacions humanes i de fer política, en el seu
sentit més ampli i antropològic, que ja veiem aparèixer de forma
incipient en molts camps de les nostres societats. On hem incorporat
amb naturalitat aquests mètodes oberts i descentralitzats d'actuar
cultural, econòmica i políticament. Per poder aportar i contribuir directament, com a individus i comunitats, a la construcció social, cultural,
mediàtica, educativa, econòmica i política de les nostres societats.
La relació d'un ciutadà amb les seves empreses, administracions i amb
les lleis que el governen ja pot ser idèntica, tècnicament, a la d'un usuari de la Wikipedia amb els seus continguts. Pot co-crear fàcilment per
àrees, temes, regions o comunitats d'afinitat noves lleis i estructures
socials, de la mateixa manera igualitària, oberta i amb revisió entre
iguals de Wikipedia. Amb àgores virtuals i espais de debat i de presa de
decisions on-line, obertes i col·laboratives. Que com en el Pressupost
Participatiu iniciat a Porto Alegre el 1989 i replicat a altres 70 ciutats
del Brasil, poden influenciar l'assignació de recursos públics. O que,
com en les formes de democràcia directa i líquida que veurem més endavant, podrien conformar un nou model de democràcia per al S. XXI.
Les TIC creen noves dinàmiques que en molts casos contenen de forma
intrínseca una definició política de les maneres d'entendre les relacions
humanes. Que en el llenguatge de la teoria política convencional
corresponen clarament al comunisme llibertari.

Erudits o fonts multitudinàries?
Wikipedia confronta dues maneres oposades d'elaborar i d'organitzar el
coneixement a les nostres societats, que mai fins ara havien estat tan
estretament interconnectades a nivell global.
Dos models oposats, que trobem reproduïts en diferents àmbits: al
periodisme (Indymedia), al Programari Lliure o en aquest camp,
l'enciclopèdic,

on

la

pregunta,

de

dimensions

sistèmiques

i

antropològiques, és la mateixa:
¿Quin tipus d'organització pot gestionar millor una notícia,
una definició enciclopèdica o una aplicació de programari?:
¿Un petit grup tancat amb un coneixement professional en
la matèria, però amb interessos, perspectives i motivacions
polítiques sovint opaques?
¿O bé una multitud d'usuaris, pocs d'ells professionals,
però la subjectivitat dels quals, revisada i reeditada per la
resta, pot generar una aproximació més propera i verídica a
l'objecte observat?
El primer model, el que hem conegut fins al segle XX, aporta un
determinat tipus de certeses. Però en canvi, acostuma a venir
determinat per interessos i ideologies, generalment inconfessades, al
que s'afegeix la subjectivitat intrínseca de tot fet social.
En

no

rebre

una

revisió

oberta

i

transparent,

col·lectiva

i

multitudinària, el criteri que en resulta pot ser menys objectiu que una
infinitat d'aportacions, que en la seva diversitat plural i revisable per
tots, poden oferir descripcions més properes a la realitat observada.

Això fa que a llarg termini, els equilibris en cada una de les definicions
on hi ha debat, s'autorregulin i arribin a un consens. La via per arribar
a una certa objectivitat a l'hora de definir termes polèmics i socialment
subjectius, passa per una revisió entre iguals (peer review). Però no
com en el cas de Google, entre els treballadors de la mateixa empresa,
sinó entre milions d'usuaris al món.
Aquests models oposats de generació i gestió de la cultura cobren una
dimensió encara més gran en el cas de Wikipedia, donat l'alt grau
d'erudició esperat dels enciclopedistes per la pròpia naturalesa
d'aquesta comesa. En contrast amb el format lliure i obert de
Wikipedia, que permet l'entrada lliure a qualsevol que hi vulgui aportar.
Aquest qüestionament del que eren, fins avui, mètodes consolidats de
treball i generació de coneixement, altera profundament les formes de
comprendre la gestió de l ainformació i de les nostres societats.

Lectura a casa de Diderot. Jean Louis-Ernest Meissonier

3.2 Indymedia
Indymedia és una xarxa global descentralitzada de periodistes i
informadors alternatius i autònoms, que editen un butlletí de notícies
on-line amb continguts que no trobem als mitjans oficials. Utilitza els
mateixos mètodes oberts de Wikipedia, i redefineix de la mateixa
manera el que és, en aquest cas, un mitjà de comunicació global i
democràtic en el nou món de les TIC.
Està vinculat a un fort compromís polític i activista de signe
contracultural i majoritàriament llibertari, i a una oposició explícita al
control corporatiu i oligàrquic de la informació per part dels grans
mitjans de comunicació. S'ha convertit també en un agent decisiu en
mobilitzacions alterglobalistes. Això va quedar pal·lès a les protestes de
Seattle contra la cimera de l'OMC el 1997 o a Gènova contra el G8 el
2002, on les seus d'Indymedia foren assaltades per la policia. També
fou decisiva en el procés de creació del Fòrum Social Mundial.
El mètode obert de les seves notícies, fòrums i debats, permet
contrastar de manera democràtica i participativa les informacions.
Alhora que visibilitza protestes, mobilitzacions o denúncies que els
grans mitjans acostumen a passar per alt o descriuen de manera
tendenciosa.
Cada ciutat o país, en funció de la força del moviment a cada regió, pot
constituir un nucli autònom. Ciutats com Barcelona disposen d'un
espai propi des dels inicis d'Indymedia, mentre que molts altres països
tenen una única pàgina. L'estructura de la web és senzilla i té el mateix
model en totes les seves versions locals: un cos central amb notícies
destacades

elaborades

o

admeses

pels

membres

acreditats

de

l'organització local, i un espai lateral on qualsevol lector pot penjar tot
tipus de documents: texts, vídeos, fotografies o àudio.

Es prioritzen les notícies locals i les que no troben espai als grans
mitjans de comunicació. Si a un lector de Barcelona li interessa, per
exemple, el que passa als moviments socials de Bolívia o a la política
nacional d'aquest país des d'un punt de vista alternatiu, pot fer-ho
clikant a Indymedia Bolivia i és redirigit fins a la seva web, organitzada
des d'aquest país.
http://barcelona.indymedia.org/

3.3 La Blogosfera
La Blogosfera obre un altre espai de democràcia informativa gràcies a
l'aparició d'una multitud descentralitzada d'informadors. També altera
estructures molt arrelades al món dels mitjans de comunicació. Els
blogs són pàgines web senzilles sovint personals, on l'autor expressa
opinions o comparteix visions de la realitat que l'envolta des d'una
indissimulada subjectivitat.
La consolidació dels bloggers demostra que molta gent confia més en
un relat subjectiu però honest, que en un de de col·legiat i
suposadament més objectiu, professional o científic, però sovint
deshonest o mediat per interessos polítics o econòmics. Per això molts
grans mitjans recorren a les noves tecnologies i incorporen el format
blog als seus diaris per tal d'apropar-se a aquests models més dinàmics
i descentralitzats d'oferir informació.
Els blogs creixen molt al voltant de l'11 de setembre nord-americà.
Data significativa que constata la voluntat dels ciutadans de disposar
d'informació alternativa o complementària a l'oficial. Trencant l'estat de
setge informatiu oficialista que s'imposà arrel dels atemptats, amb un
ferri control estatal sobre la informació dels grans mitjans de
comunicació. En nom de la seguretat nacional, s'imposava un control
que molts analistes nord-americans comparaven amb l'era macarthiana. La resposta a aquest control de la informació per part dels poders
no és política ni empresarial, sinó ciutadana i descentralitzada.
Per a Lawrence Lessig, a qui veurem amb detall més endavant, la
blogosfera constitueix “l'espai de debat públic perdut a l'oxidada
democràcia nord-americana. Que pot ajudar a regenerar-la mitjançant
espais de discussió i debat ciutadà que eren inexistents abans de la

seva aparició, ja que no tenien cabuda als grans mitjans de
comunicació”.
A més, a la blogosfera les notícies no estan subjectes, com a la televisió
i als grans diaris, a una vida breu i superficial de poques hores, que
impedeix una reflexió més plena sobre el nostre entorn, sinó que poden
ser aprofundides i debatudes en una nova àgora ciberespacial. Sorgint
en

elles

iniciatives,

campanyes,

mobilitzacions,

informació

més

profunda i reflexiva, debats més elaborats i participatius, etc.
Es tracta, com a Indymedia o a Wikipedia, d'un nou model de gestió de
la informació que no passa per un grup d'experts, potser grans coneixedors, però vinculats a interessos que desconeixem; sinó per una
infinitat d'aportacions individuals que des de la seva pluralitat calidoscòpica poden oferir-nos informacions més properes a la realitat d'una
notícia. A temps real, de forma gratuïta i sotmès a debat i escrutini.
El 2008 hi havia 80 milions de blogs. El 2011 la xifra s'havia doblat.
Incideixen de forma positiva o negativa en empreses, polítics,
institucions, relats socials o mitjans de comunicació. La blogosfera
iguala el pes a la xarxa d'un rotatiu històric i poderós com el New York
Times amb el d'una organització autònoma d'informació, un blogger o
un individu aïllat que simplement opina i col·loca notícies en un blog
personal. Un blogger pot influir en col·lectius o sectors socials amb una
pàgina simple, sense que li calgui una carrera periodística o política per
aconseguir un espai en la comunicació social.
Es democratitza així enormement la capacitat de generació de
coneixement sobre el que passa al món, donant veu a moltes més
perspectives de tot fet social.

3.4 Peer to peer (P2P)
Per P2P s'entén de manera col·loquial les xarxes d'igual a igual (peer to
peer)1 entre ordinadors, on no n'hi ha cap que faci de client ni de
servidor fixe, sinó que tots són nodes de la xarxa que es comporten com
iguals entre sí. Actuant alhora com a clients i servidors respecte els
altres nodes de la xarxa.

Xarxa amb Servidors

Xarxa p2p

Permeten l'intercanvi directe de tota mena d'arxius entre ordinadors
interconnectats en una xarxa descentralitzada, sense que calgui un
servidor central que controli i redistribueixi les dades. A diferència del
model client-servidor, qualsevol node pot transferir i emmagatzemar
informació sense necessitat d'un servidor centralitzat, i fins i tot poden
operar al marge de la World Wide Web.
Això ha permès crear noves eines de col·laboració i treball col·lectiu on
els usuaris poden compartir tota mena d'arxius, principalment música,
pel·lícules i llibres, el que topa frontalment amb els mètodes
convencionals de distribució cultural. Sent activitats legals o il·legals en
funció de que els continguts tinguin o no drets d'autor i llicències
privades restrictives.

1

Que en anglès sona igual que peer “two” peer: p2p.

Una nova manera d'entendre la societat
Però, igual que hem vist en el cas de la wikipedia amb el concepte wiki,
el concepte de P2P també va molt més enllà d'aquest ús més conegut de
l'intercanvi d'arxius musicals. Dóna nom a una cultura i una forma de
relacions socials basades en aquests principis de treball col·laboratiu
en xarxa i entre iguals.
Trobem aquests nous mètodes d'organització social de tipus open
source o dels comuns en molts àmbits. Que obren nous espais d'intercanvi d'informació i una economia i cultura comuna, lliure d'intermediaris, de llicències, peatges a la cultura i restriccions privatives.
La mateixa substitució dels grans servidors centrals amb clients
passius per una xarxa descentralitzada de servidors i clients actius la
trobem en altres camps que ja hem vist i que veurem més endavant.
Com per exemple a les xarxes d'intercanvi, on tothom produeix i
consumeix alhora; o en el propi ús d'Internet, on tots obtenim
informació de la xarxa i alhora n'aportem. Ja sigui amb blogs i webs
personals

o d'organitzacions

on

participem,

o amb

les moltes

aplicacions interactives com You Tube, Facebook o Google Maps. On
podem col·locar fotos i comentaris dels llocs que hem visitat, per tal que
ajudin a d'altres a organitzar les seves vacances; enlloc de limitar-se
només, com fins fa 10 anys, als comentaris de les empreses privades i
les oficines públiques d'atenció turística. Igual que amb el periodisme
descentralitzat i amb la blogosfera, molts usuaris confien més en
opinions d'altres usuaris que en la visió sempre positiva d'empeses i
cases de promoció turística.

Michel Bauwens, de la P2P Foundation, defineix la producció p2p
orientada als comuns com:
“comunitats obertes que usen plataformes col·laboratives, deixant a
disposició dels comuns coneixements, codi i software. S'estàn creant
infraestructures i plataformes col·laboratives obertes en tots els
camps de la vida social. Aquestes infraestructures peer-to-peer
estan convertint-se gradualment en les condicions generals de
treball, economia i societat. La producció entre iguals suposa un
avenç social al capitalisme però conté

diversos aspectes post-

capitalistes que cal protegir, enfortir, estimular i connectar amb els
moviments

socials

progressistes.

El

codi

obert

implica

una

mutualització dels recursos immaterials com el coneixement, que es
converteixen en operatius per a tota la humanitat, enlloc de
fragmentat i privatitzat a través de la propietat intel·lectual.”

Igual que amb el Software Lliure, això no suposa deixar de comercialitzar les eines i els productes manufacturats, sinó fer-ho d'una altra
manera. Es poden vendre peces i màquines, però no els plànols dels
seus dissenys, que són públics, com veurem amb l'Open Source Hardware. Ningú es fa ric per vendre plànols o patents de noves invencions,
que són creades col·lectivament. Però es poden generar ingressos
produint i venent els productes manufacturats que en resulten. En un
model de producció distribuït que Bauwens descriu així:
“Les noves modalitats de producció P2P són global-locals (o glocals).
Permeten la producció a escala local a través de micro-fàbriques que
utilitzen tecnologies de fabricació distribuïdes. Però les tasques de
disseny i el coneixement del producte i la maquinària pot ser global.
Com a norma general, es pot dir que el principi és que el que pesa és
local, el que és lleuger és global. La cooperació en el pla immaterial es
maximitza, però el transport global dels materials físics es redueix al
mínim.”

El concepte d'igual a igual ens permet entendre també, com ja hem dit i
tornarem a veure, que la translació d'aquest nou univers a la cultura i
les definicions polítiques del SXX correspón, en les definicions de la
teoria política, al comunisme llibertari. Doncs la igualtat comunista
preval i és l'eix més bàsic; però alhora amb el més absolut respecte a la
llibertat i la lliure participació voluntària; sense grans comitès centrals
ni grans servidors centrals, permetent que la igualtat i la llibertat es
retrobin, des d'àmbits d'actuació i control ciutadans i descentralitzats.
El que fa que no el puguem assimilar als models centrals de socialisme,
ja sigui el totalitari de tipus soviètic o el de les socialdemocràcies. Sinó
que és només assimilable, en una versió moderna i tecnològica, al
comunisme llibertari o anarquisme, del que en queda poc més que un
vague record de forma explícita i moltes distorsions respecte els seu
significat, però que impregna en canvi moltes de les lògiques
organitzatives de les nostres noves societats p2p.

P2P per al mercat o per al comú
És molt interessant i esclaridora la diferenciació que fa la P2P
Foundation entre organitzacions com Google i Facebook, i altres com
Wikipedia o les que veurem tot seguit de l'órbita del software i la
cultura lliure. En tots els casos s'utilitzen eines i dinàmiques de treball
noves de tipus col·laboratiu. Però mentre que en el cas de moltes
corporacions i de la wikinomia això es dirigeix a objectius de
maximització privada de beneficis, en altres casos com la Wikipedia, el
benefici no és privat, sinó global i col·lectiu; dels comuns.
Veiem això clarament definit en el següent quadre, que reflecteix quatre
espais ben diferenciats que sorgeixen de l'ús de les eines p2p. Permet
distingir clarament entre l'objectiu de benefici privat d'empreses o
ciutadans (capitalisme netàrquic i distribuït) o bé per al conjunt de la
humanitat (comuns). El que es veiem en l'eix esquerra-dreta, que fa

referència a l'orientació cap a la acumulació del capital o bé cap a
l'acumulació dels Comuns. El vertical reflecteix la polaritat entre un
control centralitzat o bé distribuït de les infraestructures 2. En resulten
4 grans models de l'ús de les TIC:

Centralitzat

Capitalisme

Comuns

Netàrquic

Globals

Capital

Comuns
Capitalisme

Comuns

Distribuit

Locals

Distribuit

Capitalisme Netàrquic (Netarchical Capitalism)
Capitalisme netàrquic (basat en la xarxa -net) és la primera combinació
(a dalt a l'esquerra), on es troben el control centralitzat d'una
infraestructura distribuïda amb una orientació dirigida a l'acumulació
de capital de forma privada.
S'utilitzen dinàmiques cooperatives i p2p, però a través de plataformes
propietàries que estan sotmeses a un control centralitzat. Els usuaris
comparteixen continguts a través d'aquestes plataformes, però sense
2

Font: http://p2pfoundation.net/Four_Future_P2P_Scenarios

tenir-ne cap control, capacitat de govern ni la propietat dels disseny i
protocols de les xarxes o aplicacions, que són privades. Exemples d'això
són Facebook o Google, on l'usuari pot arribar a perdre, com en el cas
d'Instagram, la propietat del dret d'ús de les seves fotografies en favor
de la corporació amb la que les penja a Internet.
Tot i que els usuaris creen i comparteixen el valor d'ús, el valor
econòmic dels intercanvis només l'obtenen els propietaris del capital. I
tot i que l'estructura sembla que sigui distribuïda i en xarxa, el control
i el govern de l'ús d'aquestes xarxes es manté, com en qualsevol
empresa capitalista, sota el govern d'un centre privat i jeràrquic (tot el
contrari al concepte p2p).

Capitalisme Distribuït
Al requadre inferior-esquerre trobem el “capitalisme distribuït”; amb un
enfocament també en l'acumulació de capital, però amb formes de
control distribuïdes. Exemples d'això són els Bitcoin, les plataformes de
crowdfunding o les aplicacions col·laboratives com Uber o Airnbnb.
En aquest model, les infraestructures P2P estan dissenyades per tal de
permetre l'autonomia i la participació de molts jugadors. Però el focus
central és la generació de beneficis. Amb els Bitcoin, tots els ordinadors
que hi prenen part poden produir la moneda, el que elimina el control i
la intermediació dels grans bancs centralitzats. Tot i això, el focus
segueix sent el comerç i el benefici a través de l'ús d'una nova moneda.
En ser així, en aquest quadrant, els Commons són un subproducte del
sistema, i les motivacions personals vénen impulsades per l'afany de
lucre. Trobem molts desenvolupaments P2P dins d'aquest context, com
les aplicacions col·laboratives (Über, Coach Surfing, etc) que creen un
capitalisme distribuït més inclusiu i participatiu. Tot i que superen el

capitalisme clàssic i confonten els monopolis i els intermediaris,
mantenen el focus en els guanys econòmics. S'estableixen acords a
nivell mundial entre petits jugadors que obtenen beneficis personals de
l'ús de mecanismes P2P. El control, però, a diferència del capitalisme
netàrquic, es situa a la xarxa dels emprenedors que hi prenen part.

Comuns Locals
Quan el control distribuït es retroba amb l'objectiu de beneficiar els Comuns és quan podem parlar de Comuns Locals (requadre inferior dret).
El focus aquí està en la relocalització, la regeneració i la resiliència de
la comunitat local. Es basa sovint en les tesis decreixentistes que
veurem més endavant i pren la forma d'estratègies per limitar les
dinàmiques d'insostenibilitat social i ecològica des de l'àmbit local. Tot i
que es treballa sovint en aliances internacionals i en comunitats
d'afinitat a través d'Internet, el focus està en l'acció local. La
mobilització a escales majors es veu com poc realista i d'escàs éxit. Es
siuen en l'eix de capitalització i dels Commons: volen generar valor per
a la comunitat. El control es troba en un territori geogràfic determinat,
i depèn del model de govern de la comunitat que el crea. Exemples
d'això són les monedes locals, les AMAP o les Cooperative sde Consum.

Comuns Globals
L'enfocament de "Global Commons" (a dalt a la dreta) no creu tant en
l'enfoc local i es centra en la defensa i l'impuls dels comuns globals. Els
que defensen aquest escenari argumenten que els Comuns s'han de
crear i reclamar a escala global transnacional. Tot i que la producció és
distribuïda a nivell local, les micro-fàbriques resultants treballen en
xarxa a escala mundial. Beneficiant-se de la cooperació global
mutualitzada, tant en el disseny del producte com en la millora de la
maquinària comuna.

Qualsevol empresa distribuïda actua en un context de

phyles

transnacionals: aliances d'empreses ètiques que operen solidàriament
al voltant de determinats coneixements Commons. La mobilització
política i social a escala regional, nacional i transnacional per la
transformació de les institucions es veu com part de la lluita. Les
empreses participants volen ser models per afirmar de forma pràctica
els Commons globals, i alhora garantir la seva sostenibilitat econòmica.
Aquest últim escenari no beu tant de tesis decreixentistes com d'una
abundància sostenible per a tota la humanitat.
Al model dels Comuns global-local, la governabilitat es troba en 3
actors: comunitats que practiquen l'autogestió social dels recursos;
associacions amb finalitat comercial que gestionen les infraestructures
físiques de cooperació (com les fundacions de Free Software, Wikimedia
o Open Source); i de l'aliança emprenedora que coopera al voltant dels
Commons.

Aquests

quatre

escenaris

varien

en

l'objectiu

al

que

destinen

l'acumulació de valor: ja sigui per al benefici dels accionistes globals,
per a una xarxa de petites empreses amb fins lucratius, per a la
comunitat local o per als Comuns globals.
Tots quatre escenaris aprofiten les possibilitats que ofereixen les
infraestructures P2P, i mutualitzen tant els recursos immaterials com
els materials per obtenir economies d'escala.

3.5 Monedes P2P o criptomonedes
El gener del 2009 arrencava una experiència que en pocs anys ha pres
grans dimensions, alterant rsdicalment, en aquest cas, els models
tradicionals d'emissió de moneda.
Es tracta de les criptomonedes o monedes p2p, de les quals la primera,
més coneguda i emprada és el Bitcoin. A la que ha seguit una llarga
sèrie de monedes que prenen part dels seus principis, però fent canvis.
Permet fer transaccions econòmiques sense el control de l'estat i les
corporacions, com passa a la resta de l'economia (tret de la informal o
amb monedes locals). Això rep crítiques pel fet que pot permetre el
comerç d'armes, drogues, etc. Però aquests són comerços que també es
donen plenament amb les monedes oficials, que un cop emeses també
permeten l'anonimat en el comerç il·legal o no declarat.
El Btc no és una moneda social en ella mateixa, però la seva sola
existència i acceptació massiva qüestiona i redefineix un camp tan
central com és l'emissió monetària, que passa d'estar vinculada a un
reduït grup de bancs privats a estar descentralitzada globalment. Per
tant, no són necessàriament monedes socials o assembleàries, però fan
un pas de gegant en la deconstrucció de l'emissió monetària que és,
sens dubte, una de les eines centrals de la dominació oligàrquica sobre
les democràcies.
La naturalesa i la profunditat d'aquesta redefinició s'assembla a la que
generen les monedes socials que veurem al capítol de l'economia
solidària. Però aixi com aquestes actuen en territoris reduïts i en xarxes
poc denses arreu d'una bioregió, les monedes p2p s'han estés de
manera ràpidament a nivell global. Fent que puguin combinar-se bé

amb aquestes altres innovacions monetàries com són les monedes
socials.
També veiem alternatives com Fair Coin que prova de posar en comú
els mètodes i l'immens potencial de les monedes p2p amb els criteris
cooperativistes propis de les monedes socials.

3.6 Programari lliure
Mentre que al software privat: Microsoft, Apple, Google, Adobe, etc.
l'accés al codi font dels programes és un secret reservat als
programadors d'aquestes companyies, al software lliure és obert.
Qualsevol entès en informàtica pot millorar lliurement el programa,
resoldre errors o fer-ne de nous a partir dels anteriors. També es pot
usar, copiar, estudiar, modificar i redistribuir lliurement.
El Programari Lliure (PL) o Free Software, igual que Google, apareix en
un

entorn

universitari,

el

que

determina

els

seus

mètodes

organitzatius. En aquest cas, però, les formes de gestió universitàries
no es decanten, com a Google, pel vessant comercial sinó pel científic,
social i humanístic. O en els termes de la P2P Foudation, no correspón
a un model de Capitalisme Netàrquic, sinó de Global Commons.
El programari lliure té, com Google, un fort component acadèmic,
generalitzat més tard d'una manera més popular entre milions de
programadors arreu del món; però enlloc de ser una empresa és un
moviment

social.

Actua

comercialment,

però

amb

mètodes

i

organitzacions econòmiques molt diferents a les del programari
privatiu. I amb nous formats oberts i generalment gratuïts de
desenvolupament tecnològic.
Codi font: Tot ordinador, així com un creixent nombre de
dispositius que usem quotidianament, des de reproductors de
música a electrodomèstics o ascensors, té un sistema operatiu o
programari, que permet que hi puguem interactuar. Aquests
sistemes operatius, escrits en forma de codis, els doten d'un
esquelet d'instruccions, aplicacions i possibilitats d'ús, que poden
anar des de les funcions bàsiques d'un ordinador, fins a
sofisticats programes.

Història del programari lliure
Quan la informàtica va passar, a finals dels anys 70, del terreny
científic al comercial, donant pas a un nou gran mercat, els criteris
corporatius de secret industrial van imposar-se a les pràctiques obertes
i

col·laboratives

amb

les

què

treballaven

fins

aleshores

els

programadors, com en tota activitat científica.
Això posava fi al treball en xarxa i cooperatiu dels programadors
(hackers), necessari per resoldre reptes i millorar programes i
aplicacions. Doncs és gairebé impossible començar de zero cada vegada
que es crea un programa. Es parteix sempre, com a la ciència -i al
llenguatge i la cultura-, d'un coneixement previ sobre el que es treballa,
millorant-lo amb noves aportacions, i deixant que altres puguin
continuar desenvolupant-lo.
El PL sorgeix com a resposta a
aquest model corporatiu, que
convertia en il·legals pràctiques
habituals. Alguns joves programadors del MIT, entre els que
destaca Richard Stallman, van
elaborar una alternativa eficaç i
per evitar la privatització del
programari: el free software.

Richard Stallman

Hacker: programador informàtic. Cal no confondre-ho, com
passa sovint, amb cracker: algú que irromp de forma maliciosa
en sistemes operatius aliens.

Avui, amb només 30 anys d'història, Stallman i la Free Software
Foundation (FSF) han aconseguit que aquesta comunitat arribi a ser de
prop d'un milió de programadors a tot el món. El seu creixement i
influència en altres camps ha estat enorme, tant dintre com fora de la
informàtica. A la seva manera d'entendre el treball obert i cooperatiu
devem molt de com és avui Internet. El propi accés a la xarxa, és lliure i
gratuït en gran mesura gràcies al PL.
El PL és un dels més grans i destacats moviments socials. De
dimensions globals, actiu tecnològica i políticament, i amb una gran
capacitat organitzativa. I com la ciència, mogut per inquietuds
humanístiques de desenvolupament del coneixement, en aquest cas
l'informàtic, sense estar condicionat per l'afany de lucre ni basar el
negoci en la venda de patents de programari.
El software lliure ofereix molts avantatges: no existeixen virus
informàtics; els errors en els programes es resolen de forma gairebé
instantània (enlloc dels terminis més dilatats que comporta el
programari privatiu); les empreses i organitzacions poden adaptar els
programes a les seves necessitats específiques d'una manera molt més
barata i àgil; també permet traduir programes a llengües minoritàries o
descarregar-lo gratuïtament a Internet.
Les millores dels programes, com passa a
Wikipedia, no les fa un reduït grup de
professionals,

sinó

una

multitud

de

programadors que treballen, com els
científics, de forma conjunta al món
sencer i en peer review per desenvolupar
determinats programes.

Un altre avantatge important del programari lliure és el seu reduït preu
o gratuïtat. Tot i així, com es repeteix sovint en aquest moviment, es
tracta d'una qüestió de llibertat, no de preus. “Lliure com en societat
lliure, no com en barra lliure” 3. Segons la FSF, una societat lliure no és
una societat on les coses són gratuïtes, sinó una societat transparent i
democràtica, on les lleis són conegudes per tots i estan obertes al
canvi. I segons aquest moviment, així és com ha de ser el programari
per tal de preservar les nostres llibertats, en un món on la informàtica
ens rodeja en cada cop més camps.
El programari lliure és fonamentalment un concepte jurídic. El que el
defineix no són aspectes tecnològics o econòmics sinó legals: que
s'ajusti o no a les quatre llibertats que estan codificades a la llicència
del programa:
1. Poder-lo executar amb qualsevol propòsit (privat, educatiu, públic,
comercial, etc.).
2. Poder-lo estudiar i modificar (per al que cal poder accedir al codi font);
3. Poder-lo copiar;
4. Poder-lo millorar i publicar-ne les millores.

(Free Software Foundation)
Els primers anys del programari lliure, igualar o superar les
prestacions del software privatiu era una tasca difícil. Però el fet que un
estigui format per uns quants milers de programadors en estructures
empresarials tancades, i l'altre per un milió de programadors arreu del
món en associacions de treball en xarxa, fa que aquest pugui créixer de
forma exponencial. I que a llarg termini tingui una major capacitat
d'innovació, creixement i resiliència.
3

“free as in free society, not free as in free beer”

Alguns programes com els processadors de text, fulls de càlcul (Open
Office) o navegadors d'Internet (Mozilla) ja són iguals o superiors en
prestacions que els privatius -alhora que generalment

gratuïts, i

descarregables a Internet. Altres programes més sofisticats (edició
d'imatges, vídeos, etc.), estan sent igualats en l'actualitat.
S'usen quotidianament desenes de milers de programes lliures; el
volum de programari lliure disponible es duplica aproximadament cada
dos anys. Existeixen importants comunitats entorn dels programes
lliures com Linux, Devian, el paquet ofimàtic OpenOffice.org o el popular
navegador Mozilla Firefox. Moltes institucions usen Linux: Google,
Amazon, IBM, l'Agència Europea Espacial o la NASA, a més de milions
d'usuaris.

Lectures recomanades
Stallman Richard 2004 Programari lliure per a una societat lliure.
Barcelona Ed. Traficantes de sueños.
Diversos autors (2006) Copyleft. Manual d'Ús. Barcelona, Ed.Traficantes
de sueños
Mas, Jordi 2005 Programari lliure: tècnicament viable, econòmicament
sostenible i socialment just, Barcelona, Editorial UOC.

Copyleft
Copyleft és el nom que rep la protecció jurídica que recull les quatre
llibertats esmentades del PL, que obliguen a mantenir les mateixes
condicions d'obertura, transparència i llibertat a l'hora d'usar-lo i
redistribuir-lo. El 1984 Stallman va traduir legalment aquest concepte
a la General Public License, GPL, Llicència Pública General.
El copyleft permet que totes les parts d'un treball (excepte la llicència)
puguin ser modificades pels seus successius autors i obliga a les
posteriors distribucions a que segueixin acomplint les condicions de la
llicència en la posterior cadena de redistribucions, el que garanteix que
el programari circuli conservant les seves llibertats originals. Això pot
veu-re's com un límit a la llibertat de qui rep el programa, però permet
tenir la garantia de que aquest seguirà sent lliure en les posteriors
redistribucions. És també un convit pràctic a pensar formes diferents
d'entendre i difondre la propietat cultural a la societat del coneixement.
Els models de negoci en programari lliure no es basen en la venda de
llicències ni de còpies del programa, com passa amb el privatiu, sinó en
la prestació de serveis a tercers. Sobretot a través d'adaptar programes
a empreses i organitzacions, disposades a pagar per això, que és on es
desenvolupa la majoria de software. Així es rendibilitza el programari
desenvolupat.
Això crea una economia de veritable lliure mercat en el camp
informàtic, en oposició a la situació cartelística i de mercat imperfecte
que avui impera al món del software. Amb situacions d'extraordinari
monopoli que són contestades fins i tot pels estats, com en el cas de
Microsoft a la UE i els EEUU.

Aquestes corporacions informàtiques temen més a Linux que als seus
competidors convencionals. Doncs mentre uns juguen amb unes regles
i uns mètodes capitalistes comuns i ben definits, els altres escapen a
les estratègies de control corporatiu dominades per empreses com
Microsoft, Google o Apple. Com la compra de patents i de petites start
up's joves, el que és impossible amb les llicències obertes i en un treball
obert i en xarxa.
Comporta també una important reducció de costos, amb estalvis a
institucions i a països del Tercer Món de l'ordre de milions de dòlars.
Que en casos com el d'Extremadura es destinen a més ordinadors pels
nens i a desenvolupar més PL regionalment i crear així llocs de treball
entre programadors, no només limitat al reduït oligopsoni laboral de les
grans industries globals de software.
Però el programari lliure no només suposa un repte a les corporacions
informàtiques, sinó que també desafia molts dels fonaments del
capitalisme. Ens mostra de manera pràctica que els sistemes oberts i
els entorns de treball col·laboratius, lliures i oberts no només són
viables, sinó que poden resultar, a més de més desitjables èticament,
més eficients social i tecnològicament.
El “programador lliure” es mou per un afany humanista semblant al del
científic, i per una recerca de reconeixement del seu treball en l'entorn
de programadors. Existeix una certa meritocràcia, on Stallman, junt
amb Linus Torvalds, creador de Linux, disposen d'una destacada
posició de prestigi i en certa manera, autoritat. Però una autoritat entre
iguals, circular, sotmesa a crítiques i millores. Semblant als models de
lideratge circular que trobem als moviments socials i l'economia social.
El camí fet pel programari lliure i el copyleft va molt més enllà del món
de la informàtica. Aquesta gran comunitat global de programadors amb

un compromís cívic i de transformació social, ha generat canvis en els
criteris de propietat i gestió de la cultura que s'estenen a altres camps.
Obre noves formes d'entendre la propietat cultural i la seva transmissió
en un món on això constitueix precisament el factor central de
generació de riquesa. La cultura del hacker: cooperativa, oberta,
participativa i igualitària -a més d'àcrata-, s'ha estès a molts altres
àmbits, generant noves formes d'entendre la societat, la transmissió de
la cultura i el funcionament de les organitzacions.

Lessig, Lawrence (2005) Per una cultura lliure. Com els grans grups de
comunicació utilitzen la tecnologia i la llei per clausurar la cultura i
controlar la creativitat. Ed. Traficantes de sueños. Esp.

3.7 Open Source i Creative Commons
El moviment pel codi obert o Open Source, les formes legals del qual
s'estructuren amb les llicències Creative Commons (CC), introdueix una
altra reformulació de la propietat cultural.
Aquesta proposta neix el 1998 arran de l'impuls de l'Open Source
Initiative davant de la necessitat, visualitzada per alguns activistes del
programari lliure, de diferenciar la paraula free que en anglès no
distingeix, com en altres llengües, entre lliure i gratuït.
Sense centrar-se tant en consideracions ètiques o ideològiques, aquest
moviment aposta per un enteniment pragmàtic: treballar amb codis
oberts és més útil, eficaç, dinàmic i barat que fer-ho amb codi tancat o
privatiu. Sigui quin sigui el tipus d'empresa o organització, i
independentment d'ideologies.
Els qui segueixen aquesta opció, que constitueix també un nou gran
moviment social global, entenen que és necessari aproximar a les
empreses convencionals el concepte i la necessitat de treballar amb
programes de tipus obert pels seus avantatges tècnics, econòmics i
pràctics.
Així com el Copyleft (o la GPL) és el tipus de llicència més freqüent en el
programari lliure, aquest altre grup de llicències, organitzades entorn
del Creative Commons, s'han mostrat més ben adaptades per a la
difussió cultural en altres camps tan rellevants com la música o els
llibres. Que, com veurem, és un dels dels principals i més controvertits
camps de batalla entre nous models wikiacràtics i els vells sistemes
encara hegemònics d'organització cultural, capitalistes i oligàrquics. Ha
creat nous models de propietat intel·lectual a mig camí entre el
copyright i el copyleft.

Les llicències CC han obert noves pràctiques col·lectives i en xarxa en el
camp de la creació cultural que tenen, de nou, una naturalesa inèdita i
un gran potencial: algú pot composar una música en CC, que pot ser
modificada per un altre músic, introduïda en un documental que algú
altre pot editar en un altre país, barrejar-se amb altres imatges en un
nou documental, i ser exhibit lliurement a qualsevol fòrum o sala. Sens
dubte, al contrari del que argumenten les societats i companyies
d'intermediació

cultural,

això

accelera

i

multiplica

de

manera

exponencial la creació i transmissió de la cultura. I contrasta amb la
cultura tancada, privada i sotmesa a peatges a Internet.
El CC permet dissenyar llicències amb diferents graus de control i
protecció del creador sobre la seva obra, autoritzant usos més o menys
restrictius segons la seva voluntat o el tipus de creació:
Les llicències Creative Commons admeten les següents opcions:
1. Reconeixement (Attribution, by): S'ha de reconèixer l'autoria de
l'obra, que pot ser reproduïda, distribuïda i comunicada públicament.
2. No comercial (Non commercial, nc): no es pot utilitzar l'obra ni els
treballs derivats per a finalitats comercials.
3. Sense obres derivades (No derivative works, nd): no es pot alterar,
transformar o generar una obra derivada de l'obra original.
4. Compartir igual, (Share alike, sa): si s'altera o transforma l'obra o es
generen obres derivades, han de quedar subjectes a la mateixa llicència
que l'obra original.

Com a resultat de
combinar aquestes
propietats, es poden

obtenir
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tipus de llicències,
que permeten protegir, amb més o menys restriccions, produccions culturals de tota

mena:

llibres,

articles,

música,

vídeos

o

imatges.

El

portal

www.creativecommons.org permet confeccionar aquestes llicències i
dóna accés a diversos directoris de cultura lliure.

Llicències CC

Pot usar-se
Es poden fer
comercial- noves versions a
ment?
partir de l'obra
original?

Atribució
(Attribution)

Si

Si

Compartir Igual
(Share Alike)

Si

Sí, i cal que usin una
llicència Share Alike
amb la nova obra

No obres derivades
(No Derivatives)

Si

No

No comercial
(Non-Commercial)

No

No comercial-Compartir igual
(Non-Commercial. Share Alike)
No

No Comercial- No obres
derivades
(Non Commercial- No derivatives)

No

Si, i cal que la nova
obra no sigui
comercial, però
pot usar qualsevol
llicència no comercial
Sí, i cal que la
llicència de la nova
obra sigui No
comercial-Compartir
igual
No

Lawrence Lessig, advocat i professor de dret a la Universitat de Standford,
és el creador del marc teòric del moviment social que dóna nom a la seva
obra Cultura lliure. Davant el tots els drets reservats del Copyright i cap dret
reservat del Copyleft, Lessig proposa una tercera via: Alguns drets
reservats.

3.8 Aplicacions Col·laboratives
Els darrers anys hem vist aparèixer també tota una sèrie d'aplicacions,
empreses i organitzacions que faciliten l'accés a béns i serveis a través
de compartir-los entre els usuaris.
Son models clars de capitalisme distribuit i capitalisme netàrquic en
termes de la P2PF, on hi ha guanys econòmics tant dels ususaris que
hi participen, com d'empreses que, en la majoria dels casos centralitzen
i fan passar a través d'elles els intercanvis i les interaccions entre els
clients o usuaris de les plataformes.
Veiem exemples com Car Share, amb el que es comparteixen cotxes que
són propietat d'empreses; Über, on els usuaris són els propietaris dels
automòbils amb els que fan una mena de servei de taxi, cobrant en ferho, utilitzant l'aplicació de l'empresa per posar en contacte els usuaris
que ofereixen i demanden transport; Bla Bla Car, una aplicació que
permet coordinar viatgers per compartir un vehicle i els costos, sense
que el conductor hi guanyi res més que abaratir el cost del seu trajecte;
Coach Surfing, amb el que es pot trobar allotjament arreu del món en
pisos i cases de famílies, a canvi d'oferir també la pròpia casa; Smart
Park, amb el que es pot llogar l'espai de parquing que un té a altres
conductors per hores en les que no s'està utilitzant; Airbnb, on
propietaris de pisos l'ofereixen com allotjament temporal comercialment; es comparteixen eines com càmares de fotografia, velers per a
trajectes d'un o més dies, i un llarg etcètera.
Aquestes aplicacions admeten diferents relacions comercials. En molts
casos s'ofereix una remuneració a la persona amb qui es comparteix el
bé o servei, com a Über, que per aquest motiu ha estat fortament
contestat en països com Espanya i França pel sector professional del

Taxi que ho considera una competència deslleial -o la fi del seu
monopoli.
En altres casos no hi ha un ingrés directe per compartir un bé, però
s'hi guanya d'altres maneres, com amb intercanvis futurs o abartint
costos de manteniment d'un bé del que s'és propietari, com un espai al
port per a un veler, o de la benzina d'un trajecte de mitja o llarga
distància. És a dir, hi guanya tothom menys determinades indústries
que fins ara es veien afavorides per situacions de monopoli o oligopoli
del sector.
Els guanys de les societats, l'economia i el medi ambient del fet de
compartir eines i recursos, és immens. En una economia, és clar,
basada en l'objectiu de satisfer les necessitats dels ciutadans i en
minimitzar el dany als ecosistemes. Una economia basada, com l'actual
capitalisme, en vendre de forma creixent i incessant, amb pautes
irracionals i ecocides d'obsolescenacia programada i models econòmics
basats en grans centres oligopolics, sí que pot i hauria de veu-re's
afectat i sotmès a una profunda redefinició o bé desaparició. Els
governs mostren en cada cas què és el que en última instància mou la
seva acció: si la protecció d'aquests vells oligopolis o bé la millora
econòmica de les societats.

3.9 Crowdsourcing
La dificultat d'accedir a crèdits per començar nous projectes socials i
alternatius, agreujada amb l'actual crisi financera, ha trobat una
solució en el crowdfunding; el microfinançament multitudinari. És, de
fet, el crowdsourcing que ja hem vist, aplicat al finançament.
Veurem més endavant les finances ètiques al capítol de l'Economia
Alternativa. Però situem aquí el crowdfunding perquè, a més d'una
nova opció de finançament alternatiu i solidari, suposa un model
innovador d'ús de pràctiques P2P entre els projectes i els seus futurs
consumidors, usuaris o persones que hi simpatitzen i aposten per ferlos possible.
Al crowdfunding, una multitud de microfinançadors ajuden a finançar
tota mena de projectes amb aportacions que van dels pocs euros a
centenars o milers. Molts d'ells els trobem en l'àmbit de la cultura:
discs, llibres, documentals, pel·lícules. Però també en projectes socials,
educatius, ecològics o de l'economia alternativa com cooperatives,
ecoviles, espais de recerca, etc.
Les institucions financeres, igual que hem vist amb les aplicacions
col·laboratives, comencen a exigir als estats com l'espanyol la limitació i
major regulació d'aquest sector. Igual que amb el sector del Taxi i Über,
argumenten que si participen del sector del crèdit, han de sotmetre's a
les mateixes normatives, regulacions, control i impostos. Però ometen
que la majoria de projectes que reben finançament no el rebrien mai de
les entitats de crèdit convencionals. I que no hi ha un interès
merament comercial de guany financer, com a la banca, sinó també, i
especialment, el de poder ajudar a molts emprenedors a arrencar
projectes.

Com amb les altres aplicacions col·laboratives, tot i els esforços de les
indústries del sector per frenar el seu desenvolupament, la seva
existència ha permès finançar milers de projectes que han aportat a la
societat molt més que un retorn financer: millores socials, ambientals,
innovacions culturals, etc. Que no existirien sense aquestes noves
xarxes de finançament descentalitzades i a escala humana, coperativa i
comunitària.
Verkami o Coopfunding són algunes d'aquestes aplicacions.

3.10 Open Source Hardware
A partir del projecte Open Source Ecology (OSE) desenvolupat des del
2004 als EEUU, apareix el concepte genèric d'Open Source Hardware
(OSH); Hardware o Maquinari de Codi Obert.
Igual que hem vist amb el software lliure, OSE entén que en aquest cas
són els dissenys de fabricació de les màquines els que han de ser
lliures i oberts. Com lliure és el plànol d'una brúixola per que tothom
se'n pugui construir una. No sotmesos a patents en un mercat
d'enginyeria privativa, el que resulta imprescindible a l'actual model de
capitalisme d'oligopolis industrials.
Com en els casos de la cultura lliure que hem vist i d'eliminació dels
intermediadors que veurem a l'ecologia i l'economia social, el fet de no
haver de pagar per les patents dels dissenys estalvia molts diners tant
als productors com als consumidors. Doncs es calcula que al voltant
del 70% del cost d'una càmera de fotografia, per exemple, està vinculat
al pagament de les patents de les seves peces i mecanismes. En el cas
des tractors, per exemple, els prototips d'OSE costen 9.000 US$
incloent la mà d'obra del muntatge, o 6.000 US$ en materials si se'l
construeix un mateix. En contrast amb els 45.000 US$ d'un tractor
equivalent,

com

el

John Deere 5075M.
I igual que amb el
software

lliure,

la

inexistència de patents, a més d'abaratir el preu final dels
productes, ajuda a
descentralitzar

la

producció. Fent possible que molts més enginyers, petites cooperatives
i associacions puguin construir maquinari sense haver d'abonar grans
sumes a corporacions pel disseny d'eines i mecanismes. Ni sense haver
de gastar milions en processos interns d'I+D, que estan disponibles
gratuitament a la xarxa i de desenvolupament de prototips. Aquest
camp de la sobirania tecnològica, semblava fins fa poc reservat a les
grans corporacions pels elevadíssims costos que això implicava. Espais
alternatius com ecoviles o productors ecològics havien d'admetre que
inevitablement la majoria d'eines i màquines industrials havien de ser
adquirides a aquestes grans empreses de maquinària industrial. El que
impedia tancar veritablement el cicle de l'autogestió i la plena sobirania
en la producció ecològica. Però amb l'OSH, gràcies a dinàmiques P2P i
wikiacràtiques, esdevé un objectiu viable per a petites comunitats i
projectes.
Com argumenta OSE, “l'economia de font oberta o de codi obert, és una
economia més eficient, que fa créixer la innovació gràcies a la
col·laboració, la obertura, el treball interdisciplinari i sistemes de
pensament sinergètics, enlloc dels espais isolats d'avui.
Així com Stallman, Torvalds, Linux i Ubuntu han assentat les bases per
al desenvolupament de moltes altres iniciatives del software lliure, els
mètodes generals d'actuació d'OSE, tot i no ser la única organització en
aquest camp, ha ajudat decisivament a establir els marcs generals del
que és l'OSH.
Per impulsar l'OSH, OSE té un full de ruta molt pràctic i específic:
desenvolupar un conjunt de plànols de codi obert per a la construcció
del que anomenen Global Village Construction Set (GVCS): un
conjunt de les 50 màquines més importants que permeten l'existència
de la vida moderna.

Doncs l'estratègia d'OSE per poder renunciar a les grans corporacions
industrials no passa, com fins ara en molts moviments comunitaristes i
ecologistes, pel retorn a una vida senzilla, el treball artesanal al camp i
la renúncia a la modernitat, sinó per la producció autogestionada i en
xarxa de la maquinària que permet viure sense prescindir de les
comoditats de la modernitat i la industrialització.
L'alternativa d'OSE a poder prescindir de les grans corporacions
industrials no passa per la renúncia al món modern, el retorn a
l'autogestió local i la vida senzilla al camp, sinó per construir-se un
mateix i amb xarxes de col·laboradors, aquestes eines. I no parlem
només de fer-se pales o bancs de fusta, sinó de fer-se soldadores,
tractors, etc. Socialitzant els mitjans de producció, com a les utopies
comunistes i llibertàries. Doncs si acabem de veure una versió moderna
del luddisme, l'OSH representa també una versió actualitzada de les
velles revolucions socials per la distribucio de la riquesa i la propietat
dels mitjans de producció. Però entre d'altres diferències, aquí no cal
vèncer en una revolució violenta, sinó tan sols anar creixent, com amb
el software lliure, en la sobirania enxarxada i en l'accés als mitjans de
producció per part dels ciutadans. Fent molt més accessible i viable la
creació de microfàbriques comunitàries com els Fab Labs.
L'enginyeria d'OSE es basa en un disseny obert i col·laboratiu, i en la
construcció de màquines no obsolescents (que tenen, per disseny, un
cicle de vida curt per no frenar la venda i el consum); amb peces
modulars que poden muntar-se i subsituir quan es fan malbé amb
relativa facilitat. Això només és possible gràcies a una col·laboració
global en el camp de les idees i els dissenys d'aquestes màquines. OSE
ha creat una plataforma modular i escalable per a la documentació i el
desenvolupament de maquinari lliure, incloent plànols de tots els
artefactes físics per a les empreses obertes vinculades.

Serra CNC, serra de metall, una de les màquines principals, ja que
permet construir noves màquines.
Les peces de les màquines també són modulars i escalables, i es
comença amb màquines que s'autoreprodueixen, com les impressores
3D o les serres CNC. No es comença produint màquines de
funcionalitats aïllades, sinó maquines que ajuden a crear-ne d'altres. O
un motor modular, el Power Cube, que pot muntar-se fàcilment en
màquines diferents.
Com que les màquines es poden construir a partir de les màquines
existents, el GVCS pretén ser un nucli per a la construcció
d'infraestructures equiparables a les de la civilitzacio moderna.

Disseny global, fabricació local
Com ja apuntava la P2PF, el model de producció, enlloc de ser
centralitzat en oligopolis industrials com al capitalisme, és distribuït.
Bauwens ho defineix així: “el que es lleuger: idees, disseny, informació,
corre lliure

i gratuïtament pel ciberespai.

I el que es pesat:

ensamblatge, fabricació, estoc de peces i maquines, etc, és local”.
OSE entén que aquestes noves lògiques en l'enginyeria permeten
superar l'escassetat material, que consideren artificial. “Ja no hi ha les
limitacions materials i els conflictes de recursos que dicten la majoria
de les interaccions humanes, personals i polítiques. El futur serà un
món sense conflictes per l'escassedat de recursos.” La pròpia tecnologia
subverteix, com al sofware i la cultura lliure, els conceptes d'abundància, riquesa, escassedat, i la manera de distribuir els recursos.
Les noves lògiques P2P superen els paradigmes de l'escassedat no
només per fer possible la còpia il·limitada dels suports virtuals en
l'àmbit cultural, o pel fet de compartir béns i recursos amb les
aplicacions col·laboratives, sinó que també ho fa possible en el camp
del disseny, la fabricació i l'accés més econòmic a eines i màquines.
OSE defineix l'OSH “com una mena de LEGO per a adults”, i alhora
funcional i pràctic. El treball es documenta, i es crea una plataforma de
col·laboració oberta on treballen milers de col·laboradors. Les TIC
faciliten enormement la tasca de documentar i permeten fer-ho a temps
real, deixant-ho al núvol per documentar i poder seguir desenvolupant
col·lectivament a nivell global.
És per tant una extensió i maduració més, i una aplicació en un altre
àmbit dels principis establerts pel Software Lliure i més tard la cultura
Open Source o P2P.

Noves fonts de recursos
De nou, igual que amb el software o la cultura lliure, això no significa
que no es pugui viure de la fabricació de màquines. Sinó que es poden
vendre les màquines i prototips, però no les patents o els plànols de
fabricació, que són oberts, lliures i gratuïts.
Els fabricants, a canvi d'oferir lliurement els plànols, poden disposar
dels que han fet altres organitzacions i individus, i del treball en xarxa
amb altres enginyers, el que accelera el seu procés de creació de noves
invencions i millores. A més, a diferència de l'enginyeria actual, on els
estudiants a les universitats convencionals i els enginyers a les
empreses aprenen a fer màquines per a l'obsolescència programada en
una enginyeria irracional i oposada a la seva suposada naturalesa: fer
màquines eficients i durables, es fan màquines resistents i amb peces
modulars. Un model per tant no només més social i participatiu, sinó
també molt més ecològic.
Novament es qüestiona d'arrel i es subverteix, des d'una construcció
alternativa en positiu i que no confronta obertament el mercat
convencional i els oligopolis del sector, aquest model encara avui
hegemònic i fonamental al capitalisme: el cobrament per les llicències,
patents o programari. I la fabricació de peces i màquines mal
dissenyades per afavorir que es trenquin aviat i tornin a seer
adquirides. I de nou els beneficis generals i les lògiques molt més
assenyades d'aquestes propostes fan pensar que el concepte que
aporten superarà les resistèncie sde les velles indústries de perdre el
seu control cartelístic.
Les fonts d'ingressos per mantenir desenvolupaments d'OSH passen
per la venda i lloguer de les màquines construides. O com fa OSE, per
sistemes de crowdfunding.

No es qüestiona, per tant, el valor i el cost associat a la fabricació d'una
eina o màquina. El que es posa en dubte i desapareix és el cost vinculat
a la privatització i comercialització del coneixement i els avenços
tecnològics. Un aspecte fonamental a les nostres societats, ja que tots
els avenços cienjtífics i tecnològics del SXX, que com sabem han estat
innumerables, no han repercutit en un repartiment del treball alienat i
en guanys per l'estalvi de treball humà. Han anat a parar únicament a
l'augment del capital, treballant avui le smateixes 8 hores diàries i amb
salaris equivalents a principis de SXX. Al capitalisme industrial, la
substitució de mà d'obra per màquines, com bé deien els luddistes, ha
creat situacions d'atur estructural. Aquesta nova enginyeria, més
lògica, democràtica i sostenible sí que ens permet pensar que el
creixement tecnològic ens porti cap a un millor repartiment del treball i
uan reducció de les tasques que poden fer màquines.
Constitueix un nou àmbit de la revolució de la informació gràcies a les
TIC, on trobem la mateixa lluita per les formes de distribució i beneficis
vinculats al coneixement.
Igual que el que acabem de veure amb la wikinomia, l'objectiu final
d'OSE és:
“una Empresa Distribuïda; una empresa oberta i col·laborativa
que publica tota la seva estratègia empresarial, d'organització i
informació per tal què altres puguin aprendre i així accelerar la
innovació, eliminant tota forma de pèrdues degudes a la
competició convencional entre empreses. En un temps en què les
empreses gasten més en el protegir les seves patents que en la
recerca i el desenvolupament, cal deixar anar lliurement el poder
de la innovació col·laborativa.” Un model de distribució de béns i
serveis, que inclou la possibilitat de la participació de l'usuari
final en la producció d'aquests béns i serveis. I que es basa en
l'accés obert i accessible a la informació i a la tecnologia.

Producció distribuïda
Com ja hem vist amb els exemples de la P2PF, OSE vol construir un
model de producció distribuït i cada cop més participatiu, que entenen
com la base d'una societat democràtica. Amb un accés associat al
capitalisme productiu, distribuït en mans d'un major nombre de
persones.

S'oposa

al

corrent

actual

hegemònic

d'economies

centralitzades, que tenen una tendència natural i estructuralment
integrada cap a la sobreproducció. Amb el ja citat exemple de la
irracionalitat sistèmica de l'obsolescència programada
Aquesta absurda irracionalitat sistèmica: com fer màquines mal
dissenyades perque durin poc i no es frenin les vendes, el que s'estudia
avui a les facultats convencionals d'enginyeria, és un dels molts
avantatges que ofereix l'OSH. Aquí són, evidentment, els millors
dissenys

fruit

del

treball

col·laboratiu

en

xarxa

els

que

es

desenvolupen. No les peces i màquines que passat un temps es
trenquen i han de ser íntegrament substituïdes. Sinó maquines
resistents, amb el mínim consum energètic, no obsolescents i modulars
de manera que si una peça es trenca pugui ser substituïda fàcilment.
Una enginyeria, en definitiva racional i científica, enlloc d'irracional i
dissenyada per a trencar-se, com la que és connatural a les lògiques
depredadores i socialment irresponsables del capitalisme.

Des del 2003 s'ha passat de la visió a l'acció concreta amb el GVCS i
els mètodes de producció distribuïts d'alta eficiència, que permeten
produir màquines pesades i sofisticades. Això ilustra l'eficiència del
treball d'OSE, i mostra els beneficis i els avantatges econòmics de la
producció

distribuïda.

El

que

els

porta

a

afirmar

que

el

desenvolupament obert i distribuït serà el centre de la propera
revolució industrial. Entenen que “l'economia de codi obert és una idea
per a la qual el temps ha arribat”.

Hi ha veus critiques que assenyalen que no es tan fàcil accedir als
plànols de la maquinària; que OSE no es maneja amb models
assemblearis d'organització interna, i es parla de col·laboracions amb
l'exèrcit nordamericà, el que no agrada a bona part de les associacions i
persones contracuturals que treballen en aquests sectors. Però és
innegable el paper que ha tingut en l'impuls de l'OSH, semblant al de la
Free Software Foundation amb el programari lliure.

3.11 Cultura lliure
En la distribució cultural, i en especial, musical, trobem un dels
principals camps de batalla sobre la propietat intel·lectual arrel de les
transformacions tecnològiques que generen les xarxes P2P.
La irrupció del format digital, que permet traslladar a un suport virtual,
on la còpia no té cap cost, el coneixement i la informació, i d'Internet
com a eina de distribució pràcticament gratuïta a tots els racons del
planeta a temps real, permet que creixi de forma exponencial la
possibilitat tècnica de difondre i compartir obres en format virtual a la
gran xarxa global d'Internet.
Això fa que els models de negoci basats en la venda de còpies de béns
culturals deixi de ser un negoci viable. Com va deixar de ser-ho el
revelat de fotografies, el cinema mut, els discs de vinil i tantes altres
indústries que han passat a millor vida per noves descobertes
tecnològiques.
Però determinats grups econòmics i de pressió proven de frenar aquest
immens potencial. Amb la introducció de legislacions restrictives i
mètodes de persecució intrusius, aquestes indústries combaten les
pràctiques de compartir continguts en xarxa. Quan són comportaments
que precisament s'adapten i potencien el rendiment de les TIC, i
generen més cultura i coneixement.
El

nucli

d'aquest

debat,

de

profundes

i

encara

imprevisibles

conseqüències, resideix en última instància en la manera d'entendre la
propietat intel·lectual.

Un

aspecte

central

a les

economies, basades, precisament, en el coneixement.

nostres

noves

Les velles indústries d'intermediació cultural i les societats de protecció
dels drets d'autor anomenen pirateria a aquest tipus d'intercanvis.
Segons aquesta definició, hi hauria als EEUU (Lessig, 2004), 40 milions
de pirates que practiquen descàrregues i intercanvis de fitxers. És a dir
una cinquena part de la població del país, que pot veure's sotmesa a
fortes sancions i a retallades dels seus drets civils, pel fet de ser
sospitosos d'infringir la llei.
Tot i així, si bé durant la dècada dels 2000 l'opinió pública i els estats
van afavorir un clima d'opinió en què l'ús d'aquestes xarxes es veia com
una acció il·legal i antisocial, passats els anys, diversos factors han
canviat la situació.
Fets com l'aparició i consolidació de la cultura del copyleft i el creative
commons, que no poden ser frenades en nom dels drets d'autor, ja que
s'ofereixen a la xarxa gratuïtament; el desprestigi de les entitats
d'intermediació cultural, envoltades sovint en escàndols de corrupció, i
com veurem, amb estructures que més aviat semblen entorpir que no
pas protegir la cultura; la impopularitat de posar en marxa pràctiques
de vigilància i control a Internet per tal d'evitar els intercanvis d'arxius,
el que obre portes al control d'Internet (que sabem com comença però
no com acaba); o les contradiccions d'anteposar els guanys d'una
cultura privativa als guanys socials, culturals i humans de deixar que
la cultura i l'art flueixi lliurement pel ciberespai.
Veiem de nou un clar desajust entre dinàmiques populars i legislacions
i mètodes antics i restrictius d'entendre la propietat cultural, que no
s'adapten als canvis tecnològics que la societat practica i exigeix.

Una indústria musical plural,
descentralitzada i sense intermediaris
La desaparició dels intermediaris afecta tant l'usuari com al productor
de música, que deixa de dependre de les companyies discogràfiques per
vendre el seu art, i pot establir relacions molt més properes, directes i
horitzontals amb els seus seguidors. El que era molt més difícil amb els
mètodes anteriors de distribució cultural. Les noves tecnologies
alliberen l'artista de la intermediació i li ofereixen molta més
autonomia, alhora que un percentatge més alt sobre la venda de discs.
A qui més afecta aquest nou escenari és a la indústria de distribució
cultural. Grans empreses consolidades que resolien durant dècades
una intermediació necessària entre l'artista i el seu públic, i que encara
tenen un gran poder polític i econòmic, veuen qüestionada la seva raó
de ser. És cada cop més difícil justificar per què acaparen entre el 60 i
el 80% dels ingressos del bé cultural distribuït. A la llum dels nous
mitjans tecnològics, aquesta intermediació apareix com un procés
innecessari, sinó parasitari. I sovint vinculat a mètodes de control i
manipulació cultural, on unes poques grans estrelles del rock són
promocionades mundialment per tal de vendre milions de còpies.
Aquest model es substitueix per un altre que afavoreix l'aparició de
molts més grups, menors i independents, que basen els seus ingressos
en els concerts i en la venda directa dels seus discs -sovint autoeditats. Alhora que distribueixen gratuïtament les seves cançons per
Internet, com un mitjà gratuït de difusió del seu art. El que se suma a
la dràstica reducció dels costos de produir un disc o una cançó.
Les companyies de distribució cultural es debaten entre reinventar el
model de negoci per poder adaptar-se als nous formats de creació i

distribució, o bé provar de frenar aquest desenvolupament cultural.
Empreses com Apple han preferit adaptar-s'hi, creant la botiga online ITunes amb descàrregues de cançons per uns pocs euros. Així com
Spotify, on es pot escoltar musica on-line amb publicitat, o sense, si es
paga una quota mensual de 10€. O NetFix, que fa el mateix amb
pel·lícules i sèries. Apple també ha focalitzat el seu treball en la venta
de reproductors, I-Pod i I-Phone, i una àmplia gamma de hardware
vinculat a la música.
Però el gruix de la indústria (i també les empreses que acabem de citar)
prefereix lluitar per intentar mantenir els vells models de distribució
cultural a la nova societat del coneixement en xarxa. Provant de frenar
les dinàmiques d'intercanvis d'arxius per poder continuar amb el seu
control de la cultura i la seva mercantilització en format virtual.
Restringint si cal, per a aconseguir-ho, l'ús quotidià d'Internet. Això
condueix a situacions de forta confrontació en aquest camp.
Davant d'aquesta reacció de la indústria cultural, moltes propostes
contràries han creat mètodes que burlen les seves velles formes de
distribució. A més de les revolucions generades pel Copyleft i Creative
Commons que hem vist, trobem iniciatives privades que també
revolucionen aquest mercat.
El primer cas rellevant i mediàtic va ser el de Napster. la seva aparició
l'any 2001 va massificar l'intercanvi d'arxius musicals MP3 amb més de
26 milions d'usuaris. Després de rebre molts atacs judicials durant
anys, aquesta web va haver de tancar, però molts altres portals
semblants com BitTorrent li van seguir amb el mateix principi P2P
d'intercanvi d'arxius i algunes millores tècniques i legals.
Aquestes aplicacions permeten que els usuaris puguin compartir els
seus arxius a la xarxa, podent a canvi accedir als dels altres usuaris.

Els avantatges per a l'usuari són evidents, el que explica que en pocs
mesos fossin milions arreu del món.
Molts artistes també rebutgen aquests esforços per mantenir les velles
formes de control corporatiu sobre la música i, malgrat la incertesa,
prefereixen llançar-se a l'exploració de noves formes de distribució
musical i cultural.
Trobem cada cop més artistes i grups, tant consolidats com novells,
que exploren nous mètodes de distribució del seu art, i sovint les
respostes dels usuaris superen les expectatives. Com per exemple el
que fou el producte més venut el 2008 a la popular tenda on-line
Amazon.com: un disc ofert per 5$, que el mateix grup, Nine Inch Nails,
havia col·locat de forma gratuïta en Creative Commons a la seva pròpia
web. Molts usuaris no van exercir com a consumidors racionals, i van
preferir comprar el disc per recolzar a la banda a descarregar-lo
gratuïtament, el que els generà 1,6 milions de dòlars en una setmana.
El que està realment en joc, molt més que l'economia dels artistes és el
manteniment d'aquest sistema de producció cultural oligopòlic, que
genera una homogeneïtzació dels gustos i de l'oferta musical. L'accés
amb les xarxes p2p a una gran quantitat de música posa fi a aquest
model. Passem de tenir “grans figures” globals a molts més grups d'èxit
mitjà i regional. Apareixen treballs col·laboratius en línia; una major
proximitat autor-públic; majors interaccions amb altres autors; treballs
progressius que passen de mà en mà. Aquests són alguns dels nous
escenaris en la creació cultural global. Tallar les ales a quelcom amb
tant potencial, és poc menys que un latrocini cultural, fet en nom de la
cultura.
Igual que amb el software, quan cal triar entre una opció gratuïta o
amb preus reduïts d'una banda, i preus i contractes abusius per l'altre,

l'opció de l'usuari és clara: o una descàrrega il·legal, o la generació de
mecanismes legals tant en programari amb GNU/Linux o descàrregues
legals de música.
La que no pot ser una opció vàlida és la que es planteja com l'única
possible des de les polítiques conservadores avui vigents en aquest
camp: iniciar un estat de vigilància a la xarxa que redueixi
dràsticament les nostres llibertats i possibilitats de col·laboració
cultural, per tal de protegir un grapat d'artistes. Amb una sorprenent
protecció per part de governs i legislacions a aquestes grans
corporacions, que tenen un poder i dimensions que empetiteixen els
estats i les sobiranies nacionals.
En analitzar la indústria musical i el suposat dany al creador cultural
per les noves possibilitats que ofereixen les TIC, cal tenir en compte,
com apunta Liang que:
“Pocs creadors/autors són els propietaris del copyright de les
seves obres. Normalment aquest es transfereix a la discogràfica,
l'editorial o la persona que comissiona l'obra d'art, etc. Per a la
majoria d'artistes, autors, músics o dissenyadors que encara no
estan establerts, la manera més fàcil de començar a fer-se un
nom per si mateixos és assegurant-se que les seves obres són
vistes per un públic ampli, el que ajuda a popularitzar el seu
treball. Sovint els creadors que lluiten per fer-se un espai en el
domini públic tenen molt poca o cap força de negociació amb les
editorials o les discogràfiques. Les xarxes p2p i les llicències de
contingut obert redueixen o eliminen per complet els costos d'un
intermediari, un agent o un galerista que actuï com a
distribuïdor. Permeten que el seu treball circuli d'una manera
molt més fluïda de com ho faria si l'obra estigués restringida pels
drets d'autor tradicionals”

Encara avui el relat que es vol transmetre és que els ciutadans que
usen activament aquestes xarxes son persones amb conductes
antisocials i il·legals que ataquen la creació cultural, enlloc d'agents
actius en la creació i distribució cultural. Els governs protegeixen com
a garants de la cultura a les grans companyies d'intermediació, ben
organitzades amb els seus lobbies. I amb relacions sospitoses entre els
estats, a qui protegeixen aquestes grans corporacions i les seves
societats d'intermediació cultural, que semblen voler reemplaçar els
ministeris de cultura en el camp de la distribució cultural, amb un
format exclusivament privat. Una mena de ministeris privats de
distribució cultural, amb interessos corporatius i sense escrutini
públic, en estreta connivència amb els governs.
Veiem també com els llibres Copyleft i CC no mostren una disminució
de les vendes. Al contrari, moltes edicions digitals en format obert han
viabilitzat l'edició física de llibres en fer-ne publicitat gratuïta a la
xarxa. Encara que alguns lectors puguin llegir l'obra a la pantalla o
imprimir-la a casa, això es compensa per altres que, havent pogut
fullejar-la a Internet, prefereixen adquirir-la en format paper. Al cap i a
la fi, el llibre segueix sent un objecte preuat pel seu disseny, mides i
portabilitat... i per no necessitar electricitat per funcionar!
Aquest és el cas del present llibre, qu estarà sempre obert a la lectura i
descàrrega completa a la web www.wikiacracia.net.

Les fal·làcies de la cultura privada
A molts ciutadans els inquieta que les llicències obertes puguin
perjudicar l'autor. Es pregunten: ¿el creador cultural no té dret a viure
de les seves creacions i tenir-les protegides de manera semblant a com
un pagès pot viure dels tomàquets que cultiva?
La resposta és que no es pot comparar la producció i distribució d'un
tomàquet amb la creació cultural, que pot ser copiada i distribuïda
infinitament sense cost. Mentre que la producció d'un bé no virtual
requereix temps i recursos en cadascuna de les unitats venudes.
Per tant, naturalment sí que té dret a viure del seu art, però no de la
mateixa manera. No necessàriament ingressant cada vegada que algú
escolta les seves obres, el que implica l'existència d'un complex
entramat d'intermediació, que és on realment (igual que a l'agricultura),
es queda la majoria del valor afegit.
Els productes culturals tampoc caduquen com ho fa qualsevol altre
producte físic, sinó que al contrari, pot revaloritzar-se en la mesura en
què l'artista o el creador cultural és socialment reconegut. I això depèn
directament de la difusió de la seva creació. Una difusió que es veurà
afectada per les barreres que els sistemes de pagament i peatges a la
cultura imposin a la lliure circulació de la seva obra al ciberespai.
No es tracta tampoc, com repeteix de forma incansable (i cínica) la
propaganda “antipirateria”, d'un furt equiparable al robatori físic.
Compartir una obra cultural en format virtual no és com compartir una
poma, on cada mossegada que dono deixa d'estar disponible per a mi.
Sinó que és com passar el foc d'una vela a una altra: no es perd el foc,
sinó que es multiplica i es comparteix. Només es deixa de guanyar en la
intermediació, en no mercantilitzar aquest acte de compartir.

Aquesta és, per tant, en realitat, i per grotesc que sembli, una lluita
entre la cultura i la indústria cultural. No pas entre descàrregues
il·legals i la defensa dels creadors, com es diu. Les societats d'intermediació com la SGAE4 o Cedro no poden ser, com pretenen, els sindicats dels artistes, sinó que són més aviat lobbies de les grans companyies d'intermediació, que usen els artistes com a ostatges per justificar
la seva existència. Només sota règims totalitaris hi ha hagut sindicats
verticals que agrupin, com pretenen aquestes companyies, al creador i
al distribuïdor; és a dir al treballador i al seu patró o ocupador. Doncs
generalment un i altre tenen interessos sinó oposats, diferents.
Aquestes societats pretenen que transiti per les seves mans una
riquesa que ha crescut de forma ingent els últims anys per la pròpia
revolució tecnològica, i que constitueix un pastís molt llaminer. Però
que, degut també a la revolució tecnològica, es fa fugisser, líquid, difícil
d'agafar i controlar pels qui fins fa poc controlaven i administraven tota
expressió humana susceptible de ser transmesa o intercanviada.

Proteccions a la cultura que la perjudiquen
Lessig distingeix 4 tipus diferents de descàrregues o intercanvis P2P:
1. Usuaris que descarreguen enlloc de comprar. Usen aquesta xarxes
com a substitut de la compra.
2. Usuaris que en fan ús per provar la música abans de comprar-la.
3. Usuaris que accedeixen a material descatalogat que ja no es ven.
4. Usuaris que accedeixen a continguts que no tenen copyright o que
el propietari del copyright vol regalar".
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escandalosos casos de corrupció que van afectar als responsables de l'estructura de l'entitat.

Lessig conclou que, des del punt de vista econòmic, només el primer
tipus és clarament perjudicial i només l'últim és clarament legal. El
segon constitueix un tipus de publicitat selectiva o dirigida, amb grans
probabilitats d'èxit, el que pot augmentar les vendes. Però avui és
il·legal. El tercer també és il·legal i alhora bo per a la societat. És un
dels usos més satisfactoris d'aquestes xarxes. Tècnicament es tracta
encara d'una violació del copyright, tot i que, com que els propietaris
del copyright ja no el venen, el cost econòmic és zero. “Igual que quan
venc a un col·leccionista la meva col·lecció de discs dels anys 60”.
Això mostra les contradiccions de la suposada protecció de la cultura
que ofereix el copyright. Si bé aconsegueix en alguns casos que alguns
músics puguin guanyar-se la vida amb les seves creacions, en molts
altres simplement impedeix l'accés a la cultura per part de milions
d'usuaris, quan tècnicament és possible i gratuït fer-ho, a més de
legítim i legal en el cas de moltes músiques que ja han passat la seva
vida comercial. Moltes creacions antigues descatalogades i sense
interès comercial poden trobar-se fàcilment en aquestes xarxes. Es
calcula que el 75% de la música publicada per les grans discogràfiques
ja està descatalogada, la immensa majoria només per què les
distribuïdores han decidit que ja no té sentit econòmic per a la
companyia posar-los a la disposició del públic.
Nous artistes, així com milions de ciutadans sense pretensions
artístiques però amb alguna cosa per expressar poden penjar les seves
creacions a la xarxa i compartir-les com mai no ho haurien pogut fer a
través del complex entramat d'interessos corporatius de les companyies
discogràfiques.
Lessig es fa una pregunta bastant fonamental: sabem, i se'ns repeteix
diàriament, el que la indústria discogràfica podria deixar de guanyar
amb aquests canvis, el que, com hem vist, és molt discutible. Però no

sabem, ni existeixen encara prous veus i mitjans que defensin i
protegeixin l'opció contrària: quant és el que la societat pot arribar a
perdre si s'imposa el model de cultura tancada, propietària i únicament
comercial? Tot sembla indicar que la societat pot perdre-hi molt. Els
frens a les noves formes i possibilitats de transmissió cultural, no
només

impedirien
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cap

a

nous

horitzons

inèdits

de

democratització dels coneixements i les creacions culturals, sinó que,
ens portarien fins i tot davant escenaris encara més restrictius dels que
teníem abans de la irrupció de les TIC. Doncs mentre prestar, regalar o
fins i tot vendre llibres de segona mà que havíem adquirit en format
físic era possible i legal, fer-ho avui amb e-books o músiques en MP3
no ho és. Mentre que l'intercanvi de continguts culturals antics i
descatalogats era possible fins i tot amb propòsits comercials en tendes
de segona mà, avui, quan aquesta distribució és tècnicament molt més
fàcil, noves legislacions pretenen eliminar aquesta opció.
Si aquestes noves eines tan potents de distribució musical es frenen en
nom de la protecció del dret d'autor, bona part de la cultura que ha
estat descatalogada o té poc interès comercial, quedaria relegada a
l'oblit, quan existeixen els mitjans tècnics per impedir-ho. I quan són
cançons o pel·lícules que representen un patrimoni cultural comú com
les obres artístiques del segle XII; tan importants o més que la música
comercial actual a la que es pretén protegir.
El canvi cap al format digital MP3 comporta una transformació igual a
la del vinil al casset i d'aquest al CD, però amb la gran diferència que
per dur a terme aquesta transformació de les nostres col·leccions
particulars de música, no cal anar a les tendes normals de venda de
música, ni fer ús d'intermediaris. En aquest cas, a diferència de les
anteriors revolucions tecnològiques, el canvi surt pràcticament gratuït
als usuaris, i molt costós a les discogràfiques.

Lessig analitza si el descens en la venda de CD's dels últims anys està
relacionat amb els intercanvis de música en format virtual a la xarxa, i
conclou que aquesta correlació és més que dubtosa ja que tot i que es
van descarregar 2,6 vegades més CD's dels que van ser venuts, els
ingressos per vendes només van caure un 6,7%.
L'any 2004, un revelador estudi de la Universitat de Bournemouth va
concloure que a Alemanya només hi ha 1.200 autors professionals que
visquin de la seva música, i d'aquests només 216 ho fan gràcies a les
llicències d'autor.
Per tant, si tota aquesta voluntat de limitar la capacitat de creació i
distribució de la cultura, que serveix alhora d'excusa per retallar els
drets civils de molts ciutadans a les noves e-societats, permet protegir
només els ingressos de 216 artistes en un país de 80 milions
d'habitants, estem obligats a repensar i revisar molts aspectes. Tan
pocs autors no poden justificar aquest fre a una inèdita ampliació de la
capacitat d'intercanvi i cooperació entre milions de ciutadans.
Poden crear-se nous sistemes de distribució de la cultura com compartir els ingressos per publicitat en webs de descàrregues, subscripcions
P2P, aportacions voluntàries on-line, o impostos per ample de banda
als usuaris o a les empreses de telefonia i distribució d'Internet.
Aquests nous mitjans de distribució cultural permeten augmentar de
forma significativa la capacitat de generació de cultura global de la
humanitat. Doncs la possibilitat d'accedir a creacions d'altres es facilita
enormement, permetent que els nous creadors culturals generin noves
obres basades en un coneixement molt més ampli del repertori musical
o cultural global. El que sens dubte enriqueix l'artista, doncs la música
i la cultura són en elles mateixes un fluxe permanent d'aportacions i
apropiacions de tendències, sons, idees i comprensions prèvies. Si la

protecció de les descàrregues de música comercial inviabiliza els altres
tipus de transmissió, la cultura pot veure's greument afectada en nom
de la protecció de la cultura.
I els exemples segueixen molt més enllà de la cultura: si la cultura
propietària, tancada i comercial s'imposa, no només no podrem
avançar cap a nous formats de democràcia participativa i directa a les
que ens empenyen les TIC, sinó que caminarem cap a enrere per
construir societats més restrictives i autoritàries de les que vam
conèixer al S XX. Doncs les TIC farien molt més eficients i completes les
velles formes de control social.
És doncs indubtable que aquests mitjans enriqueixen la cultura
humana, generen més riquesa i noves formes de creació conjunta i de
transmissió de la cultura. Així com nous mètodes de comercialització
on també hi caben les grans corporacions. Però no amb negocis basats
en estratègies antigues que atempten contra l'evolució de la cultura i el
saber humà. Quan és així, el caràcter multitudinari, descentralitzat i
lliure que veiem en cada cop més camps de la e-societat, fa que
aquestes
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restrictives que les protegeixin, ho impedeixin.

Un nou enclosure act per al ciberespai
L'enclosure act fou una llei britànica, aprovada el 1801, que establia el
dret de tancar els camps, donant peu a la forma jurídica de la propietat
privada de la terra. Això enterrava el model de les terres comunals
pertanyents a un domini públic avui ja gairebé inexistent, posant fi
amb elles a dinàmiques cooperatives i de proximitat. Doncs bé, podem
dir que vivim actualment l'intent de col·locar les estaques del nou
enclosure act virtual a Internet i a la nova economia del coneixement.

Les noves dinàmiques socials de tipus P2P arriben a qüestionar els
fonaments ideològics del sistema capitalista, el metarelat neoliberal. Un
relat basat en una societat d'individus i famílies nuclears atomitzades i
desconnectades, incapacitades per cooperar, dependents en tot de les
empreses, en els seus ingressos i en el seu consum, havent desaparegut els espais comunitaris de trobada i col·laboració ciutadana.
El que està en joc, no és doncs només la protecció de la cultura, a la
que les grans empreses de distribució cultural o de software sovint
semblen entorpir, sinó una qüestió encara més profunda: si la
circulació de la cultura a Internet seguirà sent lliure i descentralitzada
com fins ara. O en canvi, controlada o regulada per unes poques
corporacions de forma oligopólica o plutocrática 5
Les últimes dècades de ferma consolidació del neoliberalisme, tan
clarament empobridor pel que fa al caràcter poc cooperatiu i d'escassa
confiança interpersonal, es veuen amenaçades en l'actualitat per la
naturalesa lliure, oberta, horitzontal i igualitària de les TIC.
Aquesta lluita sobre la cultura remet per tant també a la continuïtat
d'un metarelat en què tota interacció humana que transiti pel
ciberespai pugui ser mercantilizada. El que redueix la qualitat ètica de
l'experiència humana, genera una pedagogia social nociva i una
corrosió de la qualitat de les relacions humanes. Però, això sí, ofereix
immensos beneficis corporatius.
Podria afectar molt negativament la pròpia experiència social, doncs la
còpia i la reproducció amb alteracions constitueix la base del
coneixement i del llenguatge. El coneixement és en ell mateix copia i
alteració a partir de punts d'arribada que inevitablement han assolit
altres individus. I el llenguatge, que comença amb unes poques
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plutos, ric, el govern dels poderosos.

paraules inclou, a mesura que creixem, molt més que paraules i
expressions. Inclou una forma de veure i d'entendre el món, inclou
conceptes

abstractes,

idees,

visions,

conclusions,

creacions

o

pensaments que prèviament han estat elaborats per altres persones o
grups; transmesos per altres, i assimilats, copiats i reproduïts per
cadascun dels individus, de forma lliure, orgànica i en xarxa. Naixent
de tot això la societat i la cultura. Internet i els formats virtuals
s'adapten molt millor que les estructures tancades i piramidalsa
aquesta creació conjunta que és la cultura humana. I acceleren i doten
d'una nova dimensió aquest procés, alterant fins i tot les formes com
fins avui enteníem la pedagogia i l'aprenentatge humà. On, sens dubte,
situarem en el futur un abans i un després de l'arribada d'Internet.
La còpia cultural és, per tant, el fonament de la consciència humana i
la comunicació, el motor de l'evolució i l'element bàsic de tota construcció social. Si aquesta peça bàsica, l'intercanvi i el lliure fluxe d'idees i
creacions, es frena i corromp en monetaritzar-lo sense límit, la comunicació global se'n ressent, i amb ella, l'experiència humana. Així doncs,
la reacció dels que defensen una cultura privada davant d'una de comuna, lliure i desregulada, ataca el nucli de la cultura i el coneixement
humà i els mètodes de construcció de les nostres societats.
Ens trobem, doncs, davant d'una important cruïlla històrica. De posar
a la balança quin escenari resulta més convenient socialment: si
defensar el projecte d'una cultura privada i mercantilizada, amb els
possibles

guanys

astronòmics

d'unes

poques

i

molt

poderoses

corporacions, aliades al discurs de la necessària monetarització i
comercialització de tota creació cultural. O bé defensar el projecte
humà, la cultura en la seva dimensió més àmplia i antropològica,
l'avenç científic i social en tota la seva riquesa, repercutint en un
enriquiment global i comú, en les constants variacions que aporten els
canvis tecnològics, socialitzant-ne els avantatges que ofereixen.

La imbatible hegemonia empresarial de companyies de gran poder
monopòlic, com Microsoft, de les tesis de la SGAE (o la RIAA als Estats
Units) de les regulacions, taxació i control a Internet, amb amenaces de
tallar la connexió a qui descarregui “il·legalment” continguts de la
xarxa, fan pensar que aquesta batalla ja està guanyada per la visió
neoliberal i els interessos oligopòlics de les grans corporacions que
dominen les economies globals. Però hem vist com apareixen noves
eines que redistribuieixen i difuminen aquests poders centralitzats.

Model biblioteca o model llibreria
Podem entendre aquest debat comparant les lògiques de distribució
cultural d'una biblioteca pública amb el d'una llibreria comercial.
Mentre que una biblioteca implica criteris no purament mercantils sinó
també culturals i socials: accés obert i gratuït al coneixement;
salvaguarda de béns culturals sense interès comercial; inquietud
enciclopèdica en el terreny de l'edició impresa; voluntat de millora
cultural social, etc; en una llibreria només entra i circula la cultura que
pot ser venuda.
Les biblioteques públiques estan obertes a tots pel bé de la cultura
general. Ningú pateix perquè el fet de tenir biblioteques obertes amb
milers de llibres pugui eliminar la venda de llibres. Al contrari, és
probable que un alt índex de lectura estimulat per biblioteques
públiques obertes i concorregudes, afavoreixi una major compra de
llibres per part d'una societat més cultivada. Al que cal afegir que la
preocupació de tot govern i de tota societat en tractar aquesta qüestió
hauria de centrar-se més a apropar la cultura a la societat que a
promoure la venda de llibres.
Actualment les TIC constitueixen un nou format de biblioteques,
infinites, molt més barates i accessibles. Han generat una profunda

transformació en la producció i distribució de continguts culturals,
plenament assimilable a la revolució cultural que va suposar la
impremta segles enrere.
Si el que volem és el benestar i el creixement cultural de les nostres
societats, les biblioteques han de romandre obertes i ser lliures i gratuïtes. Aquestes biblioteques són avui Internet, i ser lliures i gratuïtes
significa deixar-les obertes al lliure fluxe de creacions i col·laboracions
culturals. El que no eliminarà però sí transformarà radicalment els
mètodes de negoci d'intermediació entre l'artista i el seu públic.

Un accés universal a la cultura global
La utopia d'un accés universal a la cultura, recollida a l'article 27 de la
declaració dels drets humans, ha tingut, des de la seva formulació el
1949, moltes dificultats en la seva aplicació real, donat el cost dels
suports

físics

amb

els

que

es

transmetia

tradicionalment

el

coneixement: llibres, facultats universitàries, escoles, etc.
Les TIC i la Web2.0 fan que aquesta utopia pugui deixar de ser una
quimera inassolible, i es torni un objectiu molt més viable. Un accés
universal a la cultura que, en combinar-se amb la capacitat de fer-ne
un ús actiu i participatiu per generar noves creacions, obre un nou
univers de possibilitats de creació cultural al conjunt de la humanitat.
No podem admetre que aquesta noble i legítima aspiració humana sigui
avui tècnicament possible però legalment impossible pel fre de
determinades indústries que ens volen convèncer de que la seva
intermediació és necessària per protegir els creadors culturals.
Es tracta de decidir si la cultura ha de ser regulada per intermediaris o
si pot fluir lliurement pels nous oceans del ciberespai. Amb les infinites

implicacions que ofereixen un i altre model: un pretén posar portes al
camp, i ho està aconseguint; l'altre entén que això, a més d'absurd, és
il·legítim, contrari a l'evolució de la ciència, la tecnologia i la cultura
humana; i difícil, contraintuitiu i arriscat. Contrari també a la llibertat i
al ple ús del potencial que ofereixen les TIC. Que generen innovacions
que han vingut per quedar-se i per transformar d'una forma inèdita les
nostres societats i la nostra vida quotidiana, en una sacsejada social
potser només equiparable a l'aparició de l'escriptura o de l'agricultura.

