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VOL.1 LA SOCIETAT EN XARXA 

 

El text que presentem a continuació resumeix els trets principals del primer 
volum de la trilogia L’era de la informació: Economia, Societat i Cultura escrita 
per Manel Castells. Aquesta primera part, subtitulada La societat en Xarxa 
repassa les característiques principals de la revolució tecnològica, l’economia, 
les empreses en xarxa, la transformació del treball i la nova cultura virtual que 
estem vivint en aquest tombant de mil·leni. En aquest resum s’ha donat un 
èmfasi especial a les noves tendències organitzatives que s’estan imposant en 
el món empresarial i s’hi han inclòs declaracions fetes per l’autor en els mitjans 
de comunicació. 

 

 

EL PUNT DE PARTIDA 

12 esdeveniments històrics que han canviat les nostres vides... 

1. La difusió de l’aprofundiment de les tecnologies de la informació 

2. El col·lapse de la Unió Soviètica i la caiguda del moviment comunista 
internacional 

3. La fi de la guerra freda 

4. La reestructuració del capitalisme 

5. El procés de globalització l’emergència de la regió del pacífic, juntament 
amb la crisi financera asiàtica. 

6. El ressorgiment del nacionalisme i la crisi de la sobirania de l’Estat-Nació 

7. La crisi de la democràcia producte dels escàndols de corrupció i de 
legitimació.  

8. L’emergència del feminisme i la crisi del patriarcat 

9. La difusió de la consciència ecològica 

10. El sorgiment del comunalisme com una forma de resistència a la 
globalització. 

11.El creixement del fonamentalisme religiós. 

12.El desenvolupament d’una economia delictiva global que té un impacte 
directe en l’economia internacional i en la vida política de tots els països. 
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L’ANÀLISI 

Una societat de xarxes: 

Una xarxa significa un conjunt de nodes interconnectats entre si que 
comparteixen uns mateixos codis de comunicació (com ara valors o metes 
d’actuació). Les xarxes constitueixen estructures obertes capaces d’expandir-
se sense límits a través de la integració de nous nodes. 

Els commutadors són els punts d’interconnexió de les xarxes, són per tant els 
instruments privilegiats de poder. El gràfic següent mostra alguns exemples 
dels nodes que conformen la xarxa dels mitjans de comunicació i la xarxa de 
fluxos financers que és comuniquen a través d’un únic commutador: el control 
exercit pels fluxos financers sobre els imperis dels mitjans de comunicació; a la 
vegada aquestes xarxes s’interrelacionen amb la xarxa de poder polític o de 
recerca i producció tecnològica etc. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un capitalisme financer i global: 

El sistema capitalista actual ha adoptat unes característiques noves que el fan 
radicalment diferent de les seves etapes anteriors. Avui en dia l’estructura 
econòmica mundial es fonamenta al entorn d’una xarxa de fluxos financers a 
escala global que operen en temps real. Des d’aquesta xarxa s’inverteix capital 
en tots els sectors d’activitat, encara que en uns casos els guanys són 
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superiors als altres. L’anomenada economia real ha esdevingut la base per a la 
generació d’excedents que reverteixen sobre aquesta xarxa financera global. 

En una entrevista a La Vanguardia (11/3/00) Manel Castells il·lustrava de la 
següent manera l’estructura d’aquest fluxos financers: 

 

“...¿Cuál es el poder de las economías mundiales en este momento? Los 
mercados financieros globales. ¿Quién controla los mercados financieros 
globales? Nadie. Los especuladores navegan intentando manipular algo de 
los mercados para sacar una ganancia y empezar a funcionar en sentido 
inverso. En último término, se puede decir que los mercados financieros 
globales son un autómata fuera de control. Ese autómata que hemos 
creado mediante la no regulación y la informatización y telecomunicación 
del mercado global es el que realmente controla, con sus movimientos, la 
economía mundial. Ese autómata no funciona sólo con criterios 
económicos. Recordemos que la mayoría de las empresas de Internet no 
tiene beneficios y, sin embargo, son las más valorizadas. Ese autómata 
responde a turbulencias de información de poder, psicológicas, políticas, 
reacciones de entradas y salidas rápidas del mercado por parte de 
inversores individuales... Estábamos tan aterrorizados con la idea de que 
con la electrónica fuéramos a crear robots que algún día saldrían de las 
fábricas y nos estrangularían, que no nos hemos dado cuenta de que se ha 
creado realmente un autómata que nos controla, que es una fuerza 
inhumana y alienante y que es un mercado financiero global articulado 
electrónicamente. Ahí está el poder.” 

 

El capital financer per operar i competir necessita basar-se en el coneixement 
generat i processat a través de la tecnologia de la informació. Aquest és el punt 
de contacte entre el desenvolupament tecnològic i el sistema econòmic. En 
aquesta línia l’autor afirmava en l’entrevista a La Vanguardia: 

 

“ ... la famosa disfunción entre economía real y virtual me parece superada 
en la economía de la información. Una economía crea valor, y valor es lo 
que una sociedad determinada codifica como valor. Por tanto, hoy día, 
producir zapatos no crea valor si no se venden. Producir un mayor valor de 
las acciones de una empresa puede conducir a que, con el valor realizado 
de esas acciones, se puedan comprar los zapatos que se quiera.” 

 

 

La nova economia informacional 

El sorgiment d’unes noves tecnologies de la informació més potents i flexibles 
ha fet possible que la mateixa informació es converteixi en el producte del 
procés de producció. Ens trobem, doncs, en front d’una situació inèdita en la 
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història econòmica de la humanitat. Concretament els productes de les noves 
indústries de la tecnologia de la informació o són aparells per processar la 
informació o són el mateix processament d’aquesta informació.  

Està naixent així, una economia altament interconnectada i interdependent que 
cada vegada més és capaç d’aplicar el seu progrés en tecnologia, coneixement 
i gestió a la mateixa tecnologia, al coneixement i a la gestió. Tot això constitueix 
un cercle virtuós que ha de conduir a majors quotes de productivitat i eficiència 
sempre i quan es donin les condicions adequades perquè es puguin adequar 
els entorns organitzatius i institucionals.   

 

L’empresa en xarxa i el desenvolupament de les noves tècniques de 
gestió 

L’empresa en xarxa és un nou model organitzatiu que respon a diverses 
tendències observades en el marc de la reestructuració del capitalisme i del 
canvi de model productiu: 

1. De la producció en sèrie a la producció flexible. El canvi de model 
productiu ha suposat la superació dels principis de gestió coneguts com 
“taylorisme” i “organització científica del treball”. Aquest canvi ha estat 
provocat per la variabilitat de la demanda, la diversificació dels mercats i la 
intensificació del canvi tecnològic. El sistema clàssic de producció en sèrie  
es mostra massa rígid i costós per fer front a aquest nou escenari. En front 
d’això ha aparegut el model de producció flexible que és capaç de produir 
un alt volum d’oferta, i per tant aprofita les economies d’escala, a la vegada 
que permet un tipus de producció personalitzada i reprogramable. Les 
noves tecnologies han permès la transformació de les cadenes de 
muntatge tradicionals en unitats de producció fàcils de programar, per tant, 
poden adaptar-se a les variacions del mercat (flexibilitat del producte) i als 
canvis tecnològics (flexibilitat del procés). 

2. Les crisis de les grans empreses: mite i realitat. Malgrat que les 
petites i mitjanes empreses s’han demostrat més ben adaptades al nou 
paradigma productiu, les grans corporacions empresarials mantenen una 
proporció creixent de capital i mercats a la vegada que demostren el seu 
domini en els àmbits financers, comercials i tecnològics. El que si sembla 
evident és la crisi del model organitzatiu d’integració vertical i de gestió 
funcional jeràrquica característic de les grans empreses.   

3. El “Toyotisme”. Amb aquest concepte es defineixen els nous models 
de gestió japonesos introduïts a mitjans dels anys seixanta. Aquest model 
de gestió parteix de la col·laboració entre la direcció i el treballador, la 
creació d’una ma d’obra multifuncional, el control de la qualitat total i la 
reducció de la incertesa. 

4. La interconnexió de les empreses. Cada vegada més les empreses 
petites i mitjanes tendeixen a establir-se en models de xarxa sota la 
cobertura d’una gran empresa. Les formes més comunes de relació entre 
aquestes empreses són la subcontractació o el sistema de franquícia. 
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5. Les aliances estratègiques de les grans empreses. La seva 
característica principal és que l’acord de col·laboració no té un abast global 
entre les empreses aliades sinó que fa referència a un període, mercat, 
producte o procés específic i per tant no exclouen la competència en altres 
àmbits. Aquest tipus d’aliances han estat especialment importants en les 
indústries d’alta tecnologia a mesura que la despesa d’I+D, factor 
competitiu essencial s’ha disparat. 

6. La nova empresa horitzontal:  

- Organitzada en torn al procés, no a la tasca 

- Jerarquia plana 

- Gestió del temps 

- Mesura dels resultats a partir de la satisfacció del client 

- Recompenses basades en els resultats de l’equip 

- Maximització dels contactes amb els proveïdors i clients 

- Formació i retenció dels empleats en tot els nivells 

 

7. Les xarxes empresarials globals. El procés d’internacionalització de 
l’activitat empresarial de les grans multinacionals ha seguit tres estratègies 
diferents: 

- Un mercat multinacional per tal que les empreses inverteixin fora de la 
seva plataforma nacional. 

- Mercat global i distribució de les funcions empresarials en diferents 
emplaçaments mantenint una estratègia global i articulada.  

- Xarxes transnacionals que impliquen la relació de les empreses amb 
diversos mercats nacionals. Aquestes relacions permeten un intercanvi 
d’informació entre mercats; no es busca el control dels mercats nacionals 
sinó integrar les seves quotes de mercat i la seva informació traspassant 
fronteres. 



 Ressenya de la trilogia “L’Era de la Informació. Economia societat i cultura”   
 
 

   Pàgina -7-  
Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans 

La tecnologia de la informació i l’empresa en xarxa 

En opinió de l’autor les noves tendències organitzatives de les empreses no 
foren una conseqüència mecànica del canvi tecnològic. Algunes d’aquestes 
tendències, com ara els mètodes de participació dels treballadors, foren fins i 
tot anteriors a l’aparició de les noves tecnologies de la informació. Segons 
Castells l’obstacle més important per adaptar les companyies verticals als 
requeriments de flexibilitat de l’economia global fou la mateixa rigidesa de les 
cultures empresarials tradicionals. 

Per altra banda cal remarcar que la complexitat de les aliances estratègiques, 
dels acords de subcontractació de la presa descentralitzada de decisions que 
caracteritzen les noves xarxes empresarials, hauria estat impossible sense el 
desenvolupament de les xarxes informàtiques. En aquest sentit diversos 
estudis han demostrat que la tecnologia de la informació en xarxa va 
experimentar un salt “quàntic” a inicis dels anys noranta com a confluència de 
tres tendències tecnològiques: la digitalització de la xarxa de 
telecomunicacions, el desenvolupament de la transmissió en banda ample i 
l’augment espectacular del rendiment dels ordinadors concentrats en xarxa. A 
tot això cal sumar els avanços en el camp de la microelectrònica i el software. 

Com a conclusió Castells afirma que la convergència entre els requeriments 
organitzatius i el canvi tecnològic ha determinat que la interconnexió sigui la 
forma de competència de la nova economia global.  

 

 

Una recepta per a l’èxit de l’empresa... 

Una empresa d’èxit és aquella que és capaç de: 

- generar coneixement i processar informació amb eficàcia 

- adaptar-se a la geometria variable de l’economia global 

- ser suficientment flexible per canviar els seus mitjans amb tanta rapidesa 
com canvien les seves metes sota l’impacte del constant canvi cultural, 
tecnològic i institucional. 

- Innovar, quan la innovació es converteix en un arma clau de la 
competència. 
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VOL.2 EL PODER DE LA IDENTITAT 

 

A continuació es resumeixen els trets principals del segon volum de la L’era de 
la informació: Economia, Societat i Cultura escrita per Manel Castells. 

 

El Canvi Social en la societat xarxa 

El segon volum de la trilogia de M.Castells està dedicat a l’anàlisi dels canvis 
socials operats arran de la transició de la era industrial cap a la era 
informacional. Els fonaments econòmics d’aquesta transició es troben 
àmpliament desenvolupats en el primer dels volums de la trilogia. 

La tesis fonamental de Castells per explicar el canvi social que s’està vivint com 
a conseqüència del canvi de model productiu és la crisi de legitimitat de les 
institucions característiques de l’era industrial. Entre d’altres institucions o 
moviments socials que es troben amenaçats per la nova societat que emergeix 
trobem l’Estat del Benestar, com a expressió del contracte social entre l’Estat el 
Capital i el treball, el moviment obrer, com a element de cohesió i representació 
dels treballadors, el model familiar patriarcal o les esglésies majoritàries. Des 
d’una altra perspectiva les ideologies dominants en la vella societat industrial es 
troben també en un estat convuls; en concret la corrent liberal-democràtica, 
basada en l’Estat-Nació, i el socialisme, basat en el concepte tradicional del 
treball. 

 

 

La construcció de les identitats 

Aquesta crisi de les institucions tradicionals comporta un fenomen molt més 
profund i de llarg abast que afecta les actituds i valors dels ciutadans. I es que 
és evident que totes aquestes institucions eren el referent fonamental alhora de 
construir identitats cohesionadores de les diverses societats organitzades a 
l’entorn de l’Estat-Nació. Respecte a aquestes identitats Castells afirma que 
avui en dia s’han convertit en  ”closques buides, cada vegada menys capaces 
de relacionar-se amb les vides i els valors de la gent”.  

Davant d’aquesta constatació Castells entra en l’anàlisi dels processos de 
construcció de les identitats col·lectives per tal de projectar les possibles 
identitats dominants de la nova societat emergent. En aquest sentit és 
important remarcar que en les modernes teories sociològiques s’accepta que la 
identitat es construeix socialment a partir d’elements de la història, la geografia, 
la biologia, les institucions productives i reproductives, la memòria col·lectiva, 
els aparells de poder, les revelacions religioses... Des d’un punt de vista 
estrictament sociològic allò que es realment important és analitzar com i qui 
construeix les identitats i per a què es construeixen. En aquest sentit Castells 
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recull tres models de construcció identitària que desprès aplicarà a l’estructura 
social actual.   

- Identitats legitimadores: es construeix a partir de les institucions 
dominants per tal d’estendre i racionalitzar la seva dominació en front dels 
actors socials. Un exemple d’identitat legitimadora és la societat civil que 
neix entorn de l’estat democràtic i del benestar i que com ja hem fet notar 
és troba en un moment de crisi i canvi. Des d’aquesta perspectiva la 
Societat Civil està formada per un seguit d’institucions, organitzacions i 
actors socials que reprodueixen, a vegades d’una manera conflictiva, la 
identitat dominant.  

- Identitats de Resistència: generada per aquells actors que es troben 
en condicions/posicions devaluades o estigmatitzades per la lògica de la 
dominació, per la qual cosa construeixen trinxeres de resistència i 
supervivència basades en principis diferents o oposats als que impregnen 
les institucions de la societat. Aquests tipus d’identitats condueixen a la 
formació de comunes o comunitats culturals aptes per resistir la dominació 
a partir de l’exclusió dels exclusors per part dels exclosos. Castells cita com 
a exemple d’aquestes identitats el fonamentalisme religiós, algunes 
formulacions del nacionalisme, o l’orgull de l’autodenigració manifestat en 
la cultura queer d’algunes tendències del moviment gai.  

- Identitats projecte: parteixen de materials culturals i construeixen una 
nova identitat que redefineix la posició d’un grup d’actors socials que  
busquen una transformació de tota l’estructura social. És el cas del 
moviment feminista quan surt de les trinxeres de la resistència identitària, 
basades en els drets de la dona, i desafia obertament el patriarcat i, per 
tant, tota l’estructura de producció, reproducció, sexualitat i personalitat 
sobre les que s’han assentat les nostres societats al llarg de la història. 
Altres exemples de identitats projecte són el moviment ecologista i alguns 
moviments nacionalistes. 

El sorgiment de les identitats projecte, que no provenen de les velles identitats 
legitimadores de l’era industrial, és converteix per a l’autor en una qüestió clau. 
Aquestes identitats són les que potencialment poden reconstruir un nou tipus 
de societat civil i a la llarga un nou Estat. En el cas del nacionalisme Castells 
identifica dues línies d’evolució presents i futures: d’una banda el nacionalisme 
condueix a l’atrinxerament en un projecte d’Estat-Nació reconstruït i legitimat 
més en nom de la nació que de l’Estat. D’altra banda pot reemplaçar l’Estat-
Nació modern afirmant les nacions més enllà de l’Estat i construint xarxes 
multilaterals de institucions polítiques en una geometria variable de sobirania 
compartida. Un exemple molt proper d’aquests plantejaments és, segons 
l’autor, el cas del pensament i l’acció política de Jordi Pujol. 

 

En aquest punt Castell duu a terme una sèrie d’anàlisis aprofundits sobre 
diversos moviments identitaris i nous moviments socials. En concret s’analitzen: 
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Anàlisi de l’evolució de diversos moviments identitaris contemporanis 

Processos actuals de formació d’identitats 
 
- El Fonamentalisme Religiós: els 

casos del cristianisme i del món 
musulmà 

- El Nacionalisme: la desmembrament 
de l’URSS i el ressorgiment del 
nacionalisme català. 

- La Identitat ètnica: el cas dels 
afroamericans als EEUU 

-  La Identitat territorial: la identitat de 
les comunitats urbanes 

Moviments socials contra el nou ordre 
global 
 
- el moviment zapatista mexicà 
- les milícies patriotes nord-

americanes 
- el moviment sectari japonès Aum 

Shinrikyo 
 

Els nous moviments Socials 
 

- El moviment Ecologista 
- El moviment Feminista 

 

 

Un Estat impotent?: el procés de debilitació de les estructures dels 
Estats-Nació 

Castells situa la creixent debilitat dels Estats-Nació actuals en quatre àmbits 
fonamentals: 

- Econòmic: basat en l’evidència que els mercats financers i de divises de 
tot el món operen com una unitat de temps real que vincula les diferents 
divises nacionals. El canvi constant entre dòlars, iens i euros obliga a la 
coordinació sistèmica d’aquestes divises com a única mesura capaç de 
mantenir cert grau d’estabilitat en el mercat de divises i, d’aquesta manera,  
en la inversió i comerç globals. La resta de divises del món han quedat 
lligades a aquest triangle de riquesa (...) i si les polítiques monetàries 
segueixen certa coordinació supranacional, també ho fan els tipus d’interès 
preferencial i, en definitiva, les polítiques pressupostàries. De tot això es 
dedueix que els Estats-Nació individuals estan perdent el control sobre 
elements fonamentals de les seves polítiques econòmiques. 

- Estat del benestar: aquest element central del concepte de l’Estat post-
Segona Guerra Mundial es troba també amenaçat pel procés de 
globalització. Aquesta amenaça es deguda a la contradicció que representa 
per a les empreses operar en els mercats globals i integrats però que 
mantenen diferències importants en l’estructura de costos, en prestacions 
socials així com en els marcs reguladors. Aquesta contradicció, molt més 
aguda entre el Nord i el Sud, també es produeix, per exemple, entre països 
membres de la OCDE. 

- Comunicació: el control de mitjans de comunicació és també un camp 
en el qual els estats es troben en franca retirada. Fins als inicis dels anys 
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vuitanta, i amb l’excepció dels EUA, la majoria de televisions del món 
estaven controlades pels governs i les ràdios i els diaris estaven sota 
coacció potencial de la seva bona voluntat, inclosos els països 
democràtics. Tot això canvià en una dècada per l’impuls de la tecnologia. 
La diversificació dels mitjans de comunicació, l’enllaç de tots els mitjans en 
un hipertext digital, que obrí la via per al multimèdia interactiu i la 
incapacitat per controlar les emissions dels satèl·lits a través de les 
fronteres o la comunicació entre ordenadors a través de les línies 
telefòniques han acabat amb les formes tradicionals de defensa reguladora. 
Totes aquestes possibilitats foren aprofitades pel món dels negocis que 
impulsà megafusions i mobilitzà capital per tal de prendre posicions en la 
indústria dels mitjans convertint-se així en el nexe d’unió entre les esferes 
econòmica, cultural i política. En aquest context les televisions públiques 
cada vegada es diferencien menys de les privades degut a la dinàmica 
publicitària i a la dictadura dels índex d’audiència. 

-  Les xarxes criminals globals: malgrat que la capacitat de repercussió 
del crim en l’esfera política no és nova si que ens trobem davant d’una 
vinculació global del crim organitzat que condiciona les relacions 
internacionals, tant econòmiques com polítiques degut a l’escala i el 
dinamisme de la economia criminal. A això cal sumar-hi la profunda 
penetració que el crim organitzat té en certs estats nació: Colòmbia en 
seria l’exemple més evident. El tràfic de drogues és, sens dubte, el sector 
industrial més significatiu de la nova economia criminal però també s’hi 
troben tota classe de tràfics il·lícits (armes, éssers i òrgans humans, 
materials radioactius, obres d’art...). L’element fonamental de tota aquesta 
economia és el blanqueig de diners ja que a través seu l’economia criminal 
es connecta amb els mercats financers globals per als quals representa 
una component considerable i una font d’especulació constant. L’ONU 
estima que el capital procedent de fonts il·legals que es blanqueja en el 
sistema financer gira a l’entorn de dels 750.000 milions de dòlars anuals. 

- Les noves relacions internacionals: el nou sistema de seguretat 
mundial s’està construint, fonamentalment, contra els bàrbars de l’exterior 
que encara no tenen nom. Això provoca que els Estats-Nació, inclosos els 
més poderosos, es trobin immersos en xarxes d’interessos i negociacions 
que es rearticulen en formats diferents segons cada tema. Sense la 
necessitat d’una capacitat de decisió transcendental en situacions de vida o 
mort, característica la confrontació de les superpotències durant la guerra 
freda, avui en dia la política exterior es basa en “anar sortint del pas” en el 
context d’una política exterior de geometria variable; tot això es tradueix en 
una creixent incapacitat de qualsevol estat d’actuar per si mateix en l’àmbit 
internacional. 

- L’emergència del poder local/regional: un dels processos endegats 
pels Estats-Nació com a mecanisme de recuperació de la seva legitimitat 
davant de la societat civil és la descentralització del seu poder en 
institucions polítiques locals o regionals. Aquest moviment provoca dues 
tendències convergents. 
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1.  Faciliten l’expressió de les identitats de les minories regionals i 
nacionals  en els àmbits locals o regionals. 

2. Els governs estatals tendeixen a centrar-se en el control dels 
desafiaments estratègics plantejats per la globalització en temes com 
l’Estat del Benestar, la comunicació o el poder deixant en mans dels ens 
inferiors la responsabilitat de la gestió dels assumptes de la vida quotidiana 
legitimant-se així davant dels seus ciutadans.  

La descentralització, però, també provoca que els governs locals o 
regionals puguin participar, en nom de les seves poblacions, en les 
estratègies de desenvolupament en front del sistema global emergent; en 
aquests casos entren en competència directe amb els seus respectius 
estats matriu.    

 

 

La política informacional i la crisi de la democràcia 

A totes les causes fins aquí analitzades sobre la crisi del model d’Estat-Nació 
Castells hi afegeix la transformació de la política i dels processos democràtics 
producte de la nova societat en xarxa. Malgrat que l’autor reconeix l’existència 
de diferències persistents entre el projecte polític de l’esquerra i la dreta (basat 
en la preocupació divergent per la igualtat social) ambdós discursos han de 
processar les seves estratègies a través d’un únic mitjà tecnològic  per arribar a 
la societat. Aquest nou mitjà implica noves regles de joc que sumades a les 
transformacions socials, econòmiques i culturals ja descrites afecten de forma 
substancial el concepte de política. 

El punt clau radica en el fet que els mitjans electrònics (ràdio, televisió, internet, 
diaris...) s’han convertit en l’espai privilegiat de poder. Dit d’una altra manera: 
“no es que tota la política pugui reduir-se a imatges, sons o manipulació 
simbòlica, però, sense ells no hi ha possibilitat d’obtenir o exercir el poder”. 

Castells no parteix de l’anàlisi força estès, segons el qual, els mitjans dominen 
la política sinó que postula un arrelament dels mitjans a les seves societats; així 
la interacció amb el procés polític segueix unes pautes indeterminades que 
depenen del context, de les estratègies dels actors polítics i de la relació entre 
un conjunt de trets socials culturals i polítics. 

 

Està demostrat que la gent rep informació i forma la seva opinió política a 
través dels mitjans, i essencialment de la televisió. Per actuar sobre les ments i 
les voluntats de la gent, les opcions polítiques en conflicte, utilitzen els mitjans 
com a vehicle fonamental de comunicació influència i persuasió. Per tant els 
polítics han de guiar-se per les regles, la tecnologia, i els interessos dels 
mitjans, en la mesura que són relativament autònoms de l’esfera política. 
Aquest fet ha arribat a modificar la forma del discurs polític d’una manera 
evident: en un món cada vegada més saturat d’informació, els missatges més 
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efectius són els més senzills i els més ambivalents, que deixen lloc per a les 
pròpies projeccions de la gent. 

 

 

La política d’escàndols: una arma per a la lluita i la competició en la 
política informacional 

En el context de les relacions dels mitjans i la política Castells analitza un 
fenomen generalitzat en les nostres societats: els escàndols polítics motivats 
tant per qüestions de moralitat personal o de corrupció monetària. Partint de la 
base que la corrupció no és probable que es trobi en el punt més elevat de la 
història ¿per què explota en tots els mitjans i per què afecta de forma tan 
devastadora els sistemes i actors polítics en la dècada dels noranta? Trobem 
diverses respostes: 

- La competència política i la lluita per influir en el centre de l’espectre 
polític de l’electorat ha minimitzat el contrast ideològic a mesura que els 
partits, una vegada assegurat el nucli de partidaris, s’esforcen al màxim per 
arravatar els i temes i les posicions dels seus adversaris. 

- La personalització de la política que centra l’atenció en els dirigents i els 
seu caràcter producte del desdibuixament de les posicions polítiques i dels 
seus adversaris. 

- La potent economia criminal global que s’ha infiltrat en les institucions 
estatals de molts països, la qual cosa proporciona munició per crear 
escàndols i també utilitza la informació per amenaçar els polítics i 
sotmetre’ls.  

 

 

La crisis de la democràcia 

Causes principals ja apuntades: 

- Crisi de legitimitat de les estructures estatals existents com a 
conseqüència de la crisi del model d’estat del Benestar. 

- Crisi de la credibilitat del sistema polític: atrapat en l’àmbit dels mitjans 
de comunicació, reduït a un lideratge personalitzat, depenent d’una 
complexa manipulació tecnològica, empès a un finançament irregular, 
sacsejat pels escàndols polítics... 

Com a conseqüència d’aquests tres processos convergents i interactuants la 
opinió pública i les expressions individuals i col·lectives mostren una desafecció 
creixent i fonamental cap als partits, els polítics i la política professional. Mostra 
d’això són els resultats que aporten enquestes d’arreu del món sobre 
valoracions de les tasques de govern o el suport creixent que reben una 
varietat de forces anomenades “tercers partits” o partits regionals; en aquest 
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sentit des de la dècada dels 80 s’observa un decreixement del suport electoral 
als partits majoritaris tradicionals. 
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VOL.3 LA FI DEL MIL·LENI 

 

En els dos volums anteriors s’han abordat els canvis estructurals essencials 
que han fet emergir la nova societat de la informació; essencialment la 
informacionalització, la globalització, la interconnexió, la construcció de la 
identitat, la crisis del patriarcat i la crisi de l’Estat-Nació. El tercer volum se 
centra en les transformacions fonamentals dels contextos que condicionen 
l’acció social i l’experiència humana a tot el món. Aquestes transformacions 
descriuen el nou paisatge històric que, segons l’autor, marcarà el nostre futur. 
El volum recull les anàlisis d’un conjunt de processos paradigmàtics: 

- La crisi de l’estatisme industrial i el col·lapse de la Unió Soviètica: el 
conjunt de causes que dugueren a la caiguda de la URSS s’han de buscar en 
la crisis galopant que va sacsejar els fonaments de l’economia i la societat, a 
inicis dels anys seixanta, com a expressió de la incapacitat estructural de 
l’estatisme, i de la variant soviètica de l’industrialisme, per assegurar la transició 
a la societat de la informació. 

- El tercer i el quart món: el capitalisme global viu un moment de creixement 
espectacular però també mostra la seva lògica excloent. Avui en dia milions de 
persones i grans zones del planeta estan quedant marginades dels beneficis de 
l’informacionalisme tant als mateixos països desenvolupats com en aquells que 
es troben en vies de desenvolupament. A un nivell macro-econòmic es detecta 
una polarització en la distribució de la riquesa a escala global, una evolució 
diferencial de la desigualtat de la renda a l’interior dels països i un augment 
substancial de la pobresa i la misèria al món en general i en la majoria dels 
països, tant desenvolupats com en vies de desenvolupament. 

- L’economia criminal global ha proliferat per tot el planeta aprofitant el 
desordre mundial provocat pel desmembrament de l’imperi soviètic, manipulant 
poblacions i territoris exclosos de l’economia formal i utilitzant els instruments 
de la interconnexió global. Aquest conjunt d’activitats delictives han establert 
vincles entre si i constitueixen una economia criminal global emergent que 
penetra en els mercats financers, el comerç, les empreses i els sistemes 
polítics de totes les societats. El nucli d’aquest sistema criminal és el blanqueig 
de diners que anualment podria arribar als centenars de milions de dòlars. La 
vinculació de tota aquesta activitat econòmica a l’economia formal es duu a 
terme a través de xarxes financeres i comercials complexes penetrant així en 
els mercat financers i constituint un element crític i volàtil en una fràgil 
economia global. 

- L’emergència i la crisis de les economies asiàtiques: amb la incorporació 
de les àrees dinàmiques de la Xina, l’Índia, l’est i el sud-est asiàtic a l’estela del 
desenvolupament japonès, occident ha perdut el domini absolut que havia 
exercit sobre l’economia mundial i s’ha establert una base multicultural de 
interdependència econòmica. En el període 1997-99 la regió visqué una crisi 
estructural motivada per la pèrdua de confiança dels inversors i per la sobtada 
manca de credibilitat de les monedes i accions asiàtiques en els mercats 
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financers globals. A la vegada aquesta desestabilització tingué les seves 
causes en la important penetració dels fluxos financers globals en aquestes 
economies, atrets pels elevats índexs de creixement. Aquest països acabaren 
esdevenint dependents del crèdit exterior a curt termini.   

- La unificació Europea: el procés d’unificació europea pot explicar-se a partir 
de les iniciatives polítiques per defensar els països participants de les 
amenaces percebudes. En primer lloc, durant la dècada dels cinquanta, trobem 
la constitució d’una sèrie d’institucions que fomentaven el desenvolupament 
comú d’indústries estratègiques com el carbó, l’acer (CECA) i l’energia atòmica 
(Euroatom) i també la creació de la CEE orientada a millorar el comerç i la 
inversió entre els sis estats fundadors. El segon moment decisiu fou la 
ratificació de l’Acta Única Europea que establia els passos per assolir un 
mercat realment únic per a l’any 1992; aquesta acció s’emmarca en la voluntat 
dels estats europeus d’esdevenir un pol econòmic mundial davant del perill 
d’esdevenir una colònia econòmica i tecnològica de les companyies nord-
americanes i japoneses. Finalment als inicis de la dècada dels 90 s’inicià la 
tercera onada de la construcció europea motivada per la necessitat d’enfortir 
els llaços econòmics i polítics entre l’Alemanya reunificada i la resta d’estats 
europeus. L’essència d’aquestes negociacions suposà la plena integració de la 
economia alemanya amb la resta d’Europa, avançant cap a la moneda única i 
cap a un Banc Central independent. 


