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LA COMUNICACIO AL LLINDAR DEL SEGLE xxi

S[BASTI;A SERRANO

Departament de Filologia Rom5nica, Universitat de Barcelona

En primer floc, vull expressar el meu agraiment al Comite Organitzador del

Quinze Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana per la seva invitacio

a participar en aquest esdeveniment. Es un plaer i un honor per a mi retornar

a la Universitat de Lleida, que es obra, en gran part, de qui fou un excel-lent

amic: Victor Siurana. Ell va fer una gran tasca per tal que aquesta ciutat

recobres la seva universitat, que havia estat la primera dels paisos catalans. I

en aquesta universitat recuperada vaig tenir la satisfacco de fer-hi la primera

conferencia inaugural de curs. Es tambe molt satisfactori compartir amb

vosaltres l'activitat d'un Congres de tanta tradicio. Perque alguns dels temes

que aqui s'estan tractant no son exclusius de les ciencies de la vida i de la salut;

les reflexions que es fan i les conclusions a que s'arriba poden estendre's a

altres ambits de la formaci6 universitaria.

El debat del coati sobre la formacio dels futurs professionals de les ciencies

de la vida i de la salut hauria de fer reflexionar tots els qui ens dediquem a la

docencia universitaria. Avui dia, la major part d'ensenvants esta seguint les

mateixes pautes de formaci6 que han estat la norma al llarg de la segona meitat

del segle \\, sense adonar-se que la nostra societat ha evolucionat i que les

necessitats no son les mateixes en el llindar del segle vyi. Per decidir quina ha

de ser la Iinia a seguir en l'ensenyament, hem de pensar com haura de ser el

perfil dell professionals del segle vinent. Dues caracteristiques destaquen en

gairebe tots els ambits professionals: el desenvolupament de les habilitats

comunicatives -verbals i no verbals-, i la interdisciplinarietat integradora.

Tothom estudia Ilengua i gramatica, pero la majoria de la poblacio es analfa-

beta pel que fa a la comunicacio. Les nostres vides son plenes de malentesos

per manca de capacitat comunicativa. I ens trobem en un moment de la historia

en que tart la informacio corn la comunicacio compleixen un paper primor-

dial. Corn ha dit algun teoric, ens trobem al final de la historia i entrem en una

nova epoca que podriem anomenar posthistoria. I es aixi perque la historia, de

la manera que 1'entenem, esta molt relacionada amb una concepcio determina-

da de la comunicacio.
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L'analisi retrospectiva del desenvolupament del coneixement huma al
llarg del segle xx ens mostra la funcio clau que hi han mantingut el llenguatge
i la comunicacio. En la historia de la humanitat trobem moments en que es
produeixen unes discontinu'ttats en 1'evolucio cultural comparables a les
anomenades discontinuftats <puntuals,, que es donen en l'evoluci6 biolbgica,
i que solen ser el resultat de grans catastrofes. Un d'aquests salts -el mes
significatiu i que marca la diferencia entre la nostra especie i qualsevol altra
especie animal- fou el desenvolupament del llenguatge articulat, segura-
ment el fet mes cabdal en l'evolucio humana. Com va originar-se i que devia
passar, no ho sabern. El que podem dir es que el llenguatge no va generar-se
d'un no-res, sin6 que ja estavem preparats per comunicar-nos. Representa una
continu'itat que parteix del moment en que hi ha una certa preparaci6 per part
d'un cervell d'unes determinades dimensions, i d'un aparell fonador que
permet de produir aquest llenguatge, que quan comenca, pero, no elimina

altres sistemes de comunicacio, sing que cis complementa. Pensem que, si
darrere del llenguatge hi ha un milio d'anys, darrere d'un somriure Wilt Ila
trenta o potser quaranta, de milions d'anys; i darrere d'una mirada dels ulls,
de la percepcio d'una determinada flaire, d'una forma de salutaci6 o d'una
manera d'aixecar les cellos, potser n'hi ha setanta mes, de milions d'anys.

Pel que fa al desenvolupament de ]a reflexi6 humana en relacio al mon
circumdant, hi ha dos moments histories que tambe representen «catastrofes»,

pel que tenen de trencament amb el que hi havia immediatament abans. Un
d'aquests moments es d6na a la Grecia classica, ara fa vint-i-cinc segles, amb
la retorica, quan hom descobreix que la paraula pot ser una arma molt

poderosa en les lluites on el discurs es decisiu. Qui posseeix fart de la retorica,
disposa d'un gran poder; disposa dels mots sense necessitat de disposar de les

coses; i en disposar dels mots, disposa tambe de les persones. Aquesta idea

encara es valida avui dia. Qui to el domini dels mitjans de comunicacio, que ara
comprenen molt mes que mots, pot dominar tambc les persones.

Abatis es pensava que les fronteres eren immutables -encara avui dia hi ha
persones que ho pensen- i que al darrera de cada frontera hi havia una
autoritat, un amo, un rei o un reiet6. En 1'actualitat aixo ja no es aixi; vivim en
un mon de connexions, on les fronteres van camf de desapareixer. En ]'ambit
del concixement passa el mateix. Popper ja indica que les disciplines aillades

unes de les altres han de desapareixer. El que hi ha d'haver son ponts entre els
diferents camps del coneixement. Per tal d'aconseguir-ho, hem de potenciar la
circulacio de la informaci6. De fet, ]'area de coneixement de la comunicacio es
per ella mateixa un ambit interdisciplinari per excel•lencia. Heisenberg, corn
Bohr i Einstein, arriba a la conclusio que, malgrat el que pugui semblar, la fisica
no cs una imatge distorsionada d'un mon existent, sino una manera de parlar
del mon, una manera imaginativa per explicar el sou origen i el seu funciona-
ment. De fet, no sols la fisica, sin6 totes les disciplines cientifiques s6n maneres
d'e.xplicar, de parlar. Els llenguatges de les ciencies son cls mes facilment
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generables. La fisica quantica usa un Ilenguatge diferent per explicar els
mateixos fenomens que la fisica classica ens havia exposat amb un altre

Ilenguatge. Heisenberg diu que el que observem no es la natura per ella

mateixa, sin6 la natura sotmesa at nostre metode d'investigacid. La tasca
cientifica dels fisics consisteix a fer-se preguntes sobre la natura en la llengua

que posseeixen, tot intentant trobar les respostes a partir dels experiments

realitzats amb els mitjans at seu abast.

La comunicacio es un proces dinamic i irreversible mitjancant el qual
intercanviem o interpretern missatges dins d'una situacio determinada. Diem

que la comunicacio es dinamica perque esta sotmesa at moviment i at canvi. I
es irreversible perque un cop s'ha product no es pot fer desapareixer,
especialment si es tracta de comunicacio verbal, pero el mateix passa amb un
fax o un missatge electronic que ja han estat enviats. Com tot flux, la comuni-
cacio esta sotmesa a la segona Ilei de la termodinamica; ]a seva entropia
augmenta i els missatges que la componen -la informacio- tendeixen a
desapareixer. Quan el cami que segueix es llarg, la informacio que es transmet
sol distorsionar-se des de la primera font fins a la darrera persona que la rep.
Com en el joc del telefon de la mainada, en que una paraula com ara « papallo-
na,, pot anar canviant i quan arriba at darrer nen o nena pot haver-se convertit
en ,boca >.

DIHI 'VA'O I LI':AMFNI 1)F. I A (()MUNI ( A(I)

La comunicacio neix amb la propia vida i ha estat una de les forces motrius
de l'evolucio. El primer Ilenguatge que va existir -que encara perdura i es
universal- es el dels acids nucleics, que utilitzen unicament quatre signes per
transmetre informacio dintre de la cel•lula i de generacio en generacio. Abans
que s'origines la diferenciacio sexual, fa uns mil milions d'anys, ja existia un
intercanvi de material genetic. Pero hi ha un punt de I'evolucio en que es
produeix la diversificaci6 sexual en dues formes diferents.

Els essers vius tenen programer innats per a la comunicacio. Per una Banda,
per emetre senyals amb que es comuniquen amb altres essers vius i per l'altra,
per rebre informacio del medi o d'altres organismes. Fins i tot els microorga-
nismes mes senzills responen a estimuls externs, es a dir, capten informacio.
El tactisme -positiu o negatiu- dels bacteris a la llum, a un camp magnetic,
a la presencia d'un determinat compost qufmic, etc. es una resposta a un
senyal. I la conjugacio bacteriana, en que dues cel•lules s'intercanvien material
genetic, es tambe un intercanvi d'informacio. L'evoluci6 ha fet grans inver-
sions en comunicacio, especialment des que es produeix la diferenciacio
sexual. Aleshores la vida es posa completament en mans de la comunicacio;
per a la continuitat de la vida, en moltes especies sera necessari el contacte, la
comunicacio. Nomes els essers que es comunicaran podran perdurar. La
naturalesa fa prevaler la comunicacio: afavoreix els essers que saben interpre-
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tar els senyals d'alimentaci6, per exemple, o del sexe, o els senyals del seu

entorn. Els primers senyals que els essers vius van entendre eren senyals

quimics. Posteriorment en van apareixer d'altres: els colors, les formes, els

sorolls. I tots tenien com a finalitat l'establiment del contacte i, finalment,

l'aparellament sexual. Seguint el curs de l'evolucio, algunes especies destinen

una part del seu organisme al control de la informacio, que com mes va, mes

complexa esdeve. Comenca despres una altra aventura exceptional, la de

sumar, al senzill establiment del contacte, el seu manteniment, el perllonga-

ment de la relacio establerta. Aixo requereix moltes innovations biolbgiques

i funcionals, com ara tenir la sang calenta. Cada innovaci6 representa, des del

punt de vista comunicatiu, mes habilitats. Aleshores comenca una manera

nova d'interpretar la comunicacio, que culminara en 1'aparici6 del llenguatge.

Tenim moltes habilitats comunicatives, algunes de molt antigues, com ara la

capacitat d'olorar, que hem anat perdent; pero encara sour sensibles -fines que

no ens pensem- a la forca de Ies olors. El sentit de 1'olfacte es el mes antic de

tots, i no necessita la racionalitat, al contrari que la vista. Seguint el cami

evolutiu de la comunicacio, en els mamifers comenca la mobilitat dels Ilavis,

que es una consequencia de la succi6 infantil. Peril els primats no humans,

malgrat que moguin els llavis, no tenon capacitat per parlar. La disposicio

anatomica del seu tracte vocal es diferent de la que presenta la nostra especie.

Tenen la laringe mes amunt i no poden produir la varietat de sons que es

requereixen per al Ilenguatge. En el curs de 1'evoluci6 la postura es fa erecta i

el cap tira endavant, la laringe descendeix, i es desenvolupa una cavitat

faringia flexible. Pero els canvis evolutius que van portar al desenvolupament

del llenguatge van tenir un preu: la perdua d'eficiencia de la respiracio i la

deglucio. L'unic primat que s'ennuega es 1'esser huma. De la mateixa manera

que 1'evolucio dels organs vocals va facilitar l'aparicio del llenguatge, el nostre

sisterna auditiu ha evolucionat per captar patrons de so. Quan escoltem parlar,

captern el conjunt com un seguit de sons i silencis que per a nosaltres tenen un

significat. El nostre cervell es capa4 d'analitzar els senyals sonors que li arriben

i identificar les paraules o altres unitats mes petites que componen el

llenguatge oral.

El lexic to una funcio destacada en la comunicacio interpersonal. No sols del

vocabulari, sing tambe del nom de les persones, especialment el nom de fonts.

Les persones que treballen en cures intensives ho poden comprovar. En cridar

la persona malalta pel seu nom, hi ha un canvi; deixa de ser un numero mes

dins de I'engranatge de la sanitat. Tanmateix, el llenguatge oral no ho es tot.

De fet, la llengua es antiga, pero no massa. Com hem esmentat, abans que es

desenvolupes el llenguatge ja hi havia comunicacio. Ens expressem mitjancant

paraules, pero el que realment volern dir ho comuniquern a traves d'elements

no verbals: la mirada, els moviments de la cara i del cos, tenon tambe el seu

Ilenguatge, que es molt mes antic. De la informacio que ens arriba quan

conversem personalment amb algti, Ines del cinquanta per cent es comunicacio
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no verbal. Shan fet calcuIs que indiquen que, en les interactions mes habituals

que fern at llarg del dia, la inforracio que ens passem mitjancant el significat

de les paraules no arriba at deu per cent; el noranta per cent restant seria

informacio no verbal. Quan es parla, es produeix una distribucio de papers

entre el llenguatge verbal i el no verbal. Podem suposar que el llenguatge es

l'instrument per parlar del mdn, del que hi ha fora de les persones. En canvi,

cis signes no verbals son cis que parlen de la propia persona, en fan la

presentacio i informen de les relations que s'ha establert entre les persones que

es comuniquen.

Es fonamental, mes clue les cosec que diem, com les expressem mitjancant

els elements no verbals de la veu -el to, la velocitat, la intensitat- i amb el cos.

Ids homes i les dunes emprem estrategies comunicatives diferents: molts dels

malentesos que es donen en la relacio entre els dos sexes provenen d'aquest fet.

En general, en 1'especie humana la femella inverteix mes en comunicacio i en

la continuitat del contacte. Quan algu veu una persona que li resulta atractiva,

tot Cl seu sisterna de comunicacio es posa en funcionament de Cara a tenir exit

en la relacio.

Per a un metge, per a un ensenyant, mirar als ulls i somriure at malalt o its
alumnes pot ser un gest de gran significat. Es possible que el rnetge no necessiti

mes que uns pots snots per explicar a un pacient quina is la seva malaltia. El

pacient, despres, en parlar arnb els parents i els amics, ho augmenta, en fa una

glossa que creix i creix, coin cis escrits critics clue expliquen el Tirant to Blanc

mes cxtensament clue la propia novella. I la manera corn el metge s'hagi
adre4at at pacient fara que la glossa posterior prengui un caire determinat. En
la comunicacio telematica, especialment en les ,converses)> en temps real, en

que cis interlocutors veuen apareixer en les pantalles dels sous ordinadors cis

textos que escriucn els seus interlocutors a mesura que cis generen, s'han
inventat un signes -cis <emoticons»-, que afegeixen informacio it text. Els

emoticons amplien la informacio del text escrit, aportant dades que en una

conversa es perceben pel to i inflexio de la veu o mitjancant la comunicacio
visual, com ara moviments de la cara i del cos.

Hem anat veient com s'anaven configurant les diverses habilitats comuni-
catives, i com s'ha gnat bastintel nostre sistema de relations damunt basicament

de la comunicacio no verbal, clue es mes antiga i esta mes arrelada en nosaltres.
El llenguatge, perb, es la culminacio de les diverses habilitats comunicatives,

que permet que la informacio surti de la biologia. Mentre no hi va haver
llenguatge, mai no hi va haver tampoc mes informacio de la neccssaria. El
llenguatge, en canvi, genera molta informacio que acaba esvaint-se perque no
es pot assirnilar i conservar directament. Com se sol dir, les paraules se ics
enduu el vent.

En els esforcos de la humanitat per conservar la informacio que es transmet

amb el llenguatge, es possible que la primera gran innovacio hagi estat el

poema. Les poesies inicialment no tenien una funcio estetica, servien per
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conservar la informacio de manera oral. Eren un suport a la memoria; un text

en vers i rimat es mes facil de memoritzar i repetir posteriorment. Les societats

que van ter poesia van romandre, les altres van desapareixsr. Les traditions de

la Grecia anterior a 1'alfabet varen conservar-seen rslats que ersn recitats pels

rapsodes, que les transmetisn de generacio en generacio. Una alts innovacio,

molt propera en el temps, qus tingue Iloc a 1'altre costyt de la Mcditerrania va

ser 1'escriptura, que psrmetia conservar la informacio. D'aixo fa uns tint mil

anys. Des d'aleshores 1'escriptura ha evolucionat tant pel que fa al seu format

(sl suport sobre cl qual s'escriu), tom en les eines emprades per escriure.

Els grecs, probablement durant el segle vni abans de Gist, varen adaptar

1'alfabst semitic per transcriure la seva propia ]lengua. Aqui, pert, es produsix

un gran canvi. Per una banda, sl signes deixen de tenir una referenda

especifica amb una idea. Per all hsbreus, nleph (la lletra grega nlf^^), no era

unicament la primes lletra; repressntava «bou», de la mateixa manera que

b^^N^ (he^tn) significava «casa» i ^^in^nit^l (Xamma) volia dir «camel]». Per all grecs,

lee Metres son un conjunt abstracts de simbols. D'altra banda, ell escribes grecs

introdueixen lee vocals en el ilenguatge escrit, la qual cosy facility la transcrip-

ci6 fonetica. Plato es troba en el llindar que separa la cultura oral de la cultura

escrita en el mon grec. Hi ha indications iconografiques que datsn aproxima-

dament de 1'epoca de la infantesa de Plato i mostren nens que aprensn a

escriure. L'escriptura era, pero, una mena d'artesania i no es consideravy

necessaria tom a part de la instruccio. A tot estirar, s'esperava que una persona

culta pogues escriure el seu propi nom. Socrates, que probablement va ser

d'aqusstes persones que sabien escriure pot mes que el seu nom, va preparar

el substrat per a la comunicacio escrita. La dialectica socratica, que sn la seva

forma mes senzilla consistia a preguntar a]'interlocutor que expliques el que

havia dit, pot haver sstat un metode rudimentari per trencar ell models de

pensament mimetic do la cultura oral. Volia trencar amb les formules memo-

ritzades, cls proverbis o pocmes que la gent usava quan hom tractava temps

transcendsntals.

Plato probablement va ser el primer escriptor i la seva obra pot considerar-

se el primer gran corpus en prosy d'un autor individual. Tot i amb aixo, en la

seva Srteru^ Cnrtn, fa una critica durissima de 1'escriptura, potser perque estava

decebut psl fracas de la majoria d'idees que havia volgut polar en prectica. ^s

probable que, malgrat lee slues critiques a 1'escriptura, Plato no volgues pas

convencer ell sous deixebles i future lectors que ells no pmpressin aquest

sistema de comunicacio, sino polar-los en guardia per tal que no dunessin a

1'sscriptura mes pes del que calia. Socrates ja havia indicat que 1'sscriptura

podia servir, tom a molt, per estimular el record en sl lector que ja amsixia lps

cosec que havien estat escrites. Potser Plato va escriure ell sous di^legs amb

aquesta finalitat: els sous escrits ssrien eines de treball perque ell sous deixe-

bles recordessin sl que primeramsnt havien apres de viva veu, ds la mateixa

manera que un estudiant dei segls ^.r se serveix dell Ilibres de text que
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contenen l'assignatura explicada a classe. Pot semblar-nos estranya l'actitud

de Plato pel que fa a 1'escriptura, pero es, si fa no fa, ]a mateixa que adopten

a finals del segle xx les persones que critiquen la civilitzacio de la « m,)quina>

-especialment calculadores i ordinadors-, acusant-la de fer la gent passiva

i de causar la perdua de facultats com ara la de comptar. Es possible que una

de les causes que 1'escriptura arreles en la Grecia classica hagi estat la seva

connexio inicial amb la tradicio oral. De fet, els primers textos escrits de
Ilargada considerable varen ser les transcripcions alfabetiques de dos poemes

epics orals, la Iliada i l'Odissea.

L'escriptura aporta una visio analitica del mon. En lingi.iistica, l'analisi de
Erases consisteix a aplicar criteris com els que aplica el carnisser per tallar la
carp, buscant el floc per on cal fer-ho. Es una ciencia reductiva. El llenguatge
es un sisterna els components del qual estan interrelacionats. El significat de
cada terme ve determinat per la seva relacio amb altres termes del mateix

sistema. Saussure descriu un llenguatge determinat com un sistema de dife-
rencies. Els signes no tenen cap significat si se'ls considera de manera indivi-

dual. Els intervals, els contraltos, la participacio entre els termes es el que

determina el significat. Cal tenir en compte que el llenguatge esta fet no
solament de sons, sing tambe de silencis.

Notts MIIJANS I)E COMUNICACIO

La invencio de la impremta, ara fa uns 500 anys, es un d'aquells moments
d'evolucio ,puntual,, que hem esmentat. Per a Francis Bacon, la impremta, la
polvora i la bruixola marquen l'inici de 1'era moderna. El 1474 apareix a
Valencia el primer Ilibre impres en catala, les Trohes en llaors de la Verge Maria,
del qual se'n conserva un exemplar a la Biblioteca de la Universitat de
Valencia. El text de Lluis d'Alcanyis descrivint els efectes de la pesta, que hem
pogut llegir en el cartell i en el programa d'aquest Congres, pertany a un Ilibre
publicat tambe a Valencia a finals del segle xv. La publicacio de llibres escrits
en vernacle o traduits del llati va afavorir el desenvolupament de I'habit de la
lectura; la comprensio d'un text escrit va deixar de ser un privilegi de clergues,
astronoms, alquimistes, metges o altres professionals. La impremta va repre-
sentar la fi del control de 1'escriptura que l'Esglesia havia mantingut durant
molts de segles, i at principi era contraria al fet que s'imprimissin molts de
Ilibres i que arribessin a la gent. De la mateixa manera que a les darreries del
segle \\ Internet ha acabat amb el control de la informacio que alguns governs
totalitaris o paternalistes exercien en els sous paisos.

Un altre pas important va tenir hoc fa uns cinquanta anys, amb 1'ordinador.
El seu desenvolupament va afavorir la comunicacio escrita i va causar on gran
canvi en el mon de 1'edici6. El 1964 es va usar la primera fotocomponedora
mecanica ultrarapida, i el 1965 entren en escena les primeres fotocomponedo-
res electrbniques. Avui dia, fer un llibre es molt mes facil que no ho era no fa
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pas massa temps. En el llindar del segle ^xi ens trobcm de nou en un moment

de canvi en les comunicacions. Ja durant la decada de 1980, pert especialment

en la decada de 1990, s'ha produ'it el gran desenvolupament d'Internet, un

mitja de comunicacio global sorgit de 1'aplicacio conjunta de la informatics,

1'electrbnica i d'altres mitjans qua ja existien previament. Com Negropontc

comenta en el seu llibre BcinE^ ^^i^>ital, estem passant del mein dell atoms al mon

del bits, qua en un futur no massa llunya podria far canviar molts dell valors

de la nostra societat. Els noun mitjans de comunicacio permeten produir i

enviar informacio a velocitats vertiginoses. I la informaci6 qua podem trame-

tre no es exclusivament a traves del llenguatge. Pot enviar-seal matrix temps

informacio visual, grafica i sonora. Hi ha una corns accelerada per veure on

podem arribar. Per a Negroponte, hem entrat en una epoca en qua 1'eamomia

sera una economic de la informacio, tot i qua encara efectuem les operacions

comercials pennant en atoms. Per Internet circula diariament, sense cap pas, i

a la velocitat de la Ilum, informacio qua val molts milions de dblars. A men,

s'ha guanyat el repte d'emmagatzemar informacio. Es possible encabir tots la

literatura catalana, o tots la literatura universal en molt poc espai. A Internet

existeix el projecte Gutenbergh per far un recull de les obres cabdals de la

literatura classics universal, qua, en no estar ja sotmeses a drets d'autor,

qualsevol pot reproduir en qualsevol mitja. Entre d'altres, ja hi ha disponibles

totes les obres de Shakespeare i el Quixot. Tambe s'hi pot trobar part de 1'olira

d'Ausias March i classics de la nostra literatura.

Ens trobcm en una situacio extraordinariament privilegiada perque per

primer cop en la histbria de la humanitat hem aconseguit, des de fa uns anys,

resuldre dos problemes fonamentals de la comunicacio: 1'emmagatzematge i

la transmissio a distancia. Bacon es preguntava si saris possible representar les

roses mitjansant caracters teals qua es comprenguessin independentmentlel

llenguatge, en comptes d'usar les Metres i els sons habituals. Leibnitz, Comenius

i d'altres varen dissenyar diversos sistemes amb la mateixa finalitat. Avui dia

sf qua trobaricn un Ilenguatge qua permet expressar-ho tot; es el llenguatge

digital: del zero i de 1'u. L'escriptura permetia conservar les ideas de qui

escrivia, path no la veu. Ens agradaria disposar de la veu d'Arnau de Vilanova,

o de Lluis d'Alcanyis. Amb els mitjans de comunicacio de qua hom disposa

avui dia aixo hauria estat possible, ja qua permeten digitalitzar, no cols els

mots, sino tambe imatges i so. A men, la digitalitzacio permet comprimir les

lades, far-hi esmenes i usar-les de manera separada o conjunta, com cs el can

dcls multimedia en qua la mescla de bits permet combinar so, imatge i

informacio.

Una limitacio qua va tenir la informacio era la velocitat de transmissio; el

gran desenvolupament dels mitjans de comunicacio es molt recent en la

historic. Fa nomcs uns cent anys la informacio viatjava a uns quaranta o

cinquanta quili^metres per horn. No hi havia noticies del dia. Amb el desenvo-

lupament dell moderns mitjans do comunicacio tot comen^a a anar men i men
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de pressa. Avui dia la informacio ja es pot transmetre de manera immediata.
Nomes hi ha noticies del dia -o del matt, migdia i vespre- i la informacio
peril actualitat molt aviat. Per aixo pot ser que no tingui massa sentit anar
acumulant-ne. Pero els models i la manera d'accedir-hi perduren i poden

aplicar-se a diferents camps del coneixernent. La teoria del caos, per exemple,

originariarnent va servir per descriure la incertesa de la meteorologia, com en

el classic exemple de 1'efecte papallona, que deia que les equations que
determinen el temps atmosfcric son tan sensibles a les dades initials, que el fet

que una papallona bati les ales en un punt de la Terra pot ser determinant per

a la formacio d'un tornado en algun altre floc del planeta. Avui dia la teoria del

caos s'aplica a altres branques de la ciencia, com ara la dinamica planetaria i

les oscillations electriques, en ffsica; als processor de combustio i les reactions
oscil•latories, en quimica; a la cardiologia, en medicina; a la dinamica de
poblacions, en ecologia.

Reprenent el fil de l'inici, podem preguntar-nos com entrem al segle vv[. La
comunicacio is present pertot: es demana mes comunicacio a la familia, a
I'escola; les empreses comencen a generar departarnents de comunicacio, que
tenon un paper clau; des de les institutions es diu que cal donar mes informa-
cio i, quan alguna cosa falla, sovint es diu que es per error en el circuit de la
informacio. Avui dia, en un hospital son tan importants ]es innovations en
I'ambit de tractament de la informacio com les innovations propiament
sanitaries. A comencament del segle xx, de cada cinc persones que treballaven,
quatre feien coses amb les mans i una feia cosec amb paraules, amb imatges o
signes. Ara, una fa coses amb les mans i quatre fan coses amb paraules o idees.
L'anv 2015, es calcula que, de cada deu persones que desenvolupin alguna
activitat laboral, nou faran coses amb les paraules i amb idees i nomes una fara
coses amb les mans. La progressi6 es molt gran, i la millor inversio que pot fer
la gent Jove pensant en el futur es en comunicacio.

En 1'evolucio de la nostra especie podern dir que hi ha hagut una continuitat
des do la primera organitzaci6 de la familia fins a l'organitzacio de les formes
de govern, de les nations i dels estats, que son estructures cada cop mes
complexes. En un primer moment hi ha el domini de la forca: els qui tenen la
forca tenen el poder. Quan es produeix la revolucio industrial, el poder esta ja
relacionat amb els diners. Avui dia estem entrant en una epoca en que el poder
anira lligat cada cop mes amb la informacio i amb la comunicacio.

Si Ilegim 1'esmentada Setena Carta de Plato, hi veurern les reflexions
pessimistes d'una persona clue pensa que s'acaba el man per l'adveniment de
I'escriptura, perque creu que aquesta innovacio ho trasbalsara tot. I anava
encertat pel que fa al trasbalsament. Ell mateix, que menysprea 1'escriptura,
se'n serveix, i la seva filosofia esta pensada ja des de I'escriptura. Avui dia, la
tecnologia i la comunicacio presenten tatnbe els sous inconvenients. L'esmen-
tada facilitat de generar informacio pot fer que se'n generi un exces, quc
aleshores esdeve ,soroll,. La societat hauria de preveure-ho i preparar-nos a
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seleccionar dins de 1'acumulaci6 d'informacio de que hone disposa; altrament

podem arribar a sentir angoixa per la impossibilitat d'accedir a la totalitat del

material informatiu. Si a aixo afegim el fet que les noves generacions es troben

immerses en un mon corn mes va mes competitiu, no es estrany que puguin

arribar a sentir-se aclaparades. Per evitar l'angoixa, cal viure de manera

unitaria i recordar que la base de la nostra comunicacio segueix sent el

llenguatge. I el llenguatge s'ha mantingut milions d'anys.
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