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LLIBRES PER PENSAR
D’entrada

Paquita Sanvicén-Torné

El poder de la transformació no és
només tecnològic, és comunicatiu
L’espai virtual de la UOC que en recull l’àmplia producció, científica, docent i divulgativa, el presenta dient que Manuel Castells
és “un dels principals teòrics sobre l’era de
la informació i referent mundial en ciències
de la comunicació”. Feia ja una dècada que
escrivia sobre les transformacions ciutadanes, però la profunditat i interès de la seua
innovadora trilogia La era de la información, publicada al 1998, el van elevar al top
ten de la sociologia mundial, on es manté
encara. Un científic social contemporani influent, recomanat i llegit amb ganes en els
centres de pensament i universitats d’arreu del món. També a la de Lleida. Per això
és un dels autors amb més fons bibliogràfic
que té la biblioteca de la UdL: 61 títols. Per
la limitació de l’espai de referències només
en destaquem 11.
Dediquem el monogràfic a un d’ells:
Comunicación y Poder. Encara que és de
2009, la lucidesa, profunditat i atractiu
de l’anàlisi que fa continua sent actual i
lectura imprescindible. Especialment en
els moments que vivim, ja que ens ajuda
a entendre coses que estan passant. Castells comença el text afirmant que l’escriu
perquè desitja que el món “pueda ser
mejor gracias a la comunicación libre entre la gente”. (op.cit.:19). Dit això, afegeix
ràpidament que, malauradament, les coses no són tan senzilles. Justament, la demostració d’aquesta complexitat és el fil
argumental amb què autor i lector fan un
apassionant viatge de més de 600 pàgines
(nosaltres hem treballat amb l’edició Castells, M. (2009). Madrid: Alianza editorial)
cap a l’anatomia intricada i no sempre evident de les (inter)comunicacions socials de
l’era virtual.
El llibre s’obre amb un preciós capítol
autobiogràfic que ens trasllada als anys del
Castells universitari, lluitador contra la dictadura i la llibertat d’expressió. Experiència, activisme i compromís primerencs que
rauen en els fonaments del pensament i
teorització crítica que desplega en la seua
etapa adulta i d’estudi científic sobre les
relacions entre poder i comunicació. Així
diu: “Lo que entonces intuía, y ahora creo,
es que el poder se basa en el control de la
comunicación y la información, ya sea el
macropoder del estado y de los grupos de
comunicación o el micropoder de todo tipo de organizaciones. Por eso mi lucha por
la libertad de comunicación, mi primitivo
blog de tinta malva de la época, era realmente un acto de desafío, y los fascistas,
desde su perspectiva, tenían motivos para intentar detenernos y encerrarnos pa-
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ra bloquear cualquier canal que conectara
la mente individual con la colectiva. Poder
es algo más que comunicación, y comunicación algo más que poder. Pero el poder
depende del control de la comunicación, al
igual que el contrapoder depende de romper dicho control. Y la comunicación de
masas, las comunicación que puede llegar
a toda la sociedad, se conforma y gestiona
mediante relaciones de poder enraizadas
en el negocio de los medios de comunicación y en la política del estado. El poder de
la comunicación està en el centro de la estructura y la dinàmica de la sociedad”. (op.
cit: 23).
La cita és llarga, però imprescindible de
retenir-la sencera. Vol traçar una teoria comunicativa del poder a partir d’un plantejament suggestiu: “La forma esencial de
poder está en la capacidad para modelar
la mente. La forma en que sentimos y pensamos determina nuestra manera de actu-

ar, tanto individual como colectivamente”.
(op.cit: 24). Hi reflexiona del dret i del revés
en cinc capítols profusament argumentats i
documentats: El poder en la Sociedad red;
La comunicación en la era digital; Redes de
mente y poder; Programando las redes de
comunicación: política mediàtica, política
del escándalo y crisis de la democràcia; Reprogramando las redes de comunicación:
movimientos sociales, política insurgente
y el nuevo espacio público. L’afirmació final és clara: “El poder se ejerce fundamentalmente construyendo significados en la
mente humana mediante los procesos de
comunicación que tienen lugar en las redes
multimèdia globales-locales de comunicación de masas. Incluida la autocomunicación de masas”. (op.cit: 535).
De principi a final és tan lúcid i interessant, i el relat fet amb paraules tan ben
trobades i entenedores, que val la pena llegir i rellegir amb un llapis a la mà, o amb
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/ Castells, M. (2009). Comunicación
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/ Castells, M. & Serra, N. (eds)
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Madrid: Alianza editorial
/ Castells, M. (1998). La era de la
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Alianza editorial
/ Castells, M.; Borja, J. (1997). Local
y global: la gestión de las ciudades en
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/ Castells, M. (1986). La Ciudad y las
masas: sociologia de los movimientos
sociales urbanos. Madrid: Alianza Editorial
/ Castells, M. (1981). Crisis urbana
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Amb el suport de la Unitat de Biblioteca i Documentació de la UdL

el cursor que subratlla en roig. Al final, ja
ho avancem, tindrem tot el llibre marcat
de dalt a baix. Tot Castells, i aquest llibre
en concret, té això: no diu res superflu. És
el que tenen els grans pensadors. En el seu
cas, s’hi suma que és un expert de veritat
en els temes que tracta.
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El poder es la comunicación

F

ui alumno del profesor Manuel Castells en París y he mantenido su tutoría intelectual
desde entonces. Castells explicaba el cambio en las ciudades. La Cuestión Urbana era
la obra de referencia mundial en época de grandes movilizaciones sociales cuando se
digerían las oleadas migratorias a las ciudades en Italia, Francia y España, entre otros países.
Tras su paso por la Universidad Autónoma de Madrid, Castells fue contratado de por vida
en la Universidad de Berkeley en California. De su mano conocí el Silicon Valley. Estábamos
a la mitad de los años 80. Era el despegue de las nuevas tecnologías y posteriormente de
Internet. Manuel Castells después escribió la trilogía
de referencia en el mundo, La Era de la Información.
Desde hace unos años trabaja en el análisis de la
comunicación en la Annenberg School de Los Ángeles.
Por lo tanto, entre dos docenas de libros suyos
traducidos, en algún caso a más de veinte idiomas,
La Cuestión Urbana, La Era de la Información
y Comunicación y Poder son escalones de una

MANUEL CAMPO VIDAL
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obra intelectual de enorme prestigio. Comunicación y Poder es una investigación
determinante para analizar los medios de comunicación en el contexto tecnológico
y sus efectos sobre la comunicación de masas. Castells entiende el poder como
“el proceso fundamental de la sociedad porque esta se define en torno a valores e
instituciones”. Para él, el cambio tecnológico liberó todas las potencialidades de las
redes en una sociedad red con un estado articulado en torno a empresas e instituciones
red. Debemos sumar a ello que esas redes, que en una obra posterior califica como
Redes de Indignación y Esperanza, es una explicación
fundamental para entender el mundo que vivimos.
Anthony Giddens, en el Financial Times cuando apareció La
Era de la Información, escribió que “del mismo modo que
Max Weber fue el sociólogo que mejor interpretó el paso
de la sociedad feudal a la industrial, Manuel Castells es el
sociólogo contemporáneo que mejor explica el tránsito
entre la sociedad industrial y la de la información”.

“Castells es el sociólogo que
mejor explica el tránsito
entre la sociedad industrial
y la de la información”

Jordi Bergé Comella

Punts de vista

Una bona lectura per a
ments inquietes
Comunicació i poder, de Manuel Castells (2009), és un llibre que cal ser llegit amb atenció.
No es tracta d’una obra en forma de novel·la, sinó que és una lectura que es basa en el
mètode científic per analitzar i explicar amb profunditat que és el poder, com es forma o
se sustenta i fins i tot com es pot transformar. De totes maneres, és un text que analitza
fenòmens socials de principis del segle XXI, fet que donada la
proximitat temporal ens permet fer la lectura més entenedora
i amena.
Castells ens explica de manera molt detallada la importància
de les diferents xarxes d’influència (poder financer, estats i organismes oficials, mitjans de comunicació o l’església, entre d’altres)
i les diferents relacions de poder que hi ha entre unes i altres;
unes relacions que també afecten directament a les nostres vides.
Aquest poder se centra fonamentalment en els interessos i valors
de les principals xarxes d’influència.
En aquest punt, cal esmentar especialment els mitjans de comunicació, ja que com segurament tothom intuïm, són un element clau a l’hora de transmetre aquestes estructures de poder
i situar en el nostre imaginari una manera concreta d’entendre
el món. Fet, que com exposa l’autor, afecta directament el poder
polític, ja que “en el nostre context històric, la política és fonamentalment una política mediàtica; els missatges, les organitzacions i els líders que no tenen presencia mediàtica, no existeixen
pel públic”. (op cit.: 261-262).
No podem acabar l’exposició d’aquesta lectura sense fer esment a l’existència dels moviments socials com a forma de contrapoder. En el cinquè capítol s’analitzen molt detalladament alguns
dels moviments socials més importants dels últims temps, com
per exemple, la campanya contra el canvi climàtic, el moviment
antiglobalització, la campanya d’Obama amb el seu famós Yes, We
Can! i la resistència a la nefasta gestió dels atemptats de l’11M del
2004 a Madrid.
En definitiva, Comunicació i Poder és una obra recomanable
per a aquelles persones amb ment critica i inquieta i que volen
conèixer en profunditat les diverses relacions de poder i com –i
perquè– aquestes es mantenen i/o s’arriben a modificar.

Marc García Alias

El poder de la comunicació
com les ‘Mamushkes’ russes
Comunicación y poder és un llibre que demana, en la meva opinió, ser llegit com a mínim
dues vegades. La primera lectura es pot fer de manera més lleugera per aproximar-nos a
tot allò que ens va mostrant l’autor i que, de ben segur, ens anirà despertant inquietuds.
La segona lectura ha de ser, aquest cop sí, més calmada, d’aquelles que reclamen paper
i llapis per no perdre detall de la gran quantitat de
referències i autors citats.
El motiu d’aquesta anada i tornada al llibre ve donada per la seva aproximació als fenòmens socials des
d’una visió i metodologia científica. Que no s’espanti
cap lector. L’aproximació val la pena: ens porta a entendre el mar de relacions de poder que hi ha entre
el capital financer, els estats i els mitjans de comunicació. Ens permet entendre, també, com els diferents
moviments socials es configuren com el contrapoder
que emana de les relacions de la xarxa.
Si som autocrítics i ens aturem per un moment a
reflexionar, no és difícil poder percebre com existeixen aquestes relacions de poder i com la “realitat”
que mostren els mitjans és una realitat feta a mida i
en línia amb els nostres ideals i concepte de justícia.
Es justifica així l’exercici d’aquest poder i autoritat davant de la resta de la societat.
No es tracta d’elaborar una llista de mitjans i xarxes
de poder, tasca que seria incerta, donada la semblança d’aquestes estructures amb les Mamushkes russes
ja que cada cop les xarxes són més poderoses i influents que alhora que són captives, en capturen –o contenen– altres.
En definitiva, recomano absolutament la lectura
d’aquest llibre per poder obtenir suficients elements
per ser capaços d’identificar el poder i l’autoritat que
ens envolta, per poder sotmetre la societat sota un
paraigües de significats i valors molts cops “acceptats”
per tots i totes, sota el mirall de la lliure elecció que,
massa sovint, no és tan lliure.

