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U n tema que m’obsessiona una mica és el de la implementació d’allò que uns

amics han anomenat els «dispositius imperials». Què és un dispositiu

imperial? Ells proposen, com  a exemple diàfan, l’autopista, en què «un màxim de

circulació coincideix amb un màxim de control». Un altre amic, Ivan Illich, en va parlar

fa més anys amb un altre nom. A La convivencialitat (1974), l’autor mira d’elaborar uns

criteris de valoració del concepte «eina», entenent-la com a qualsevol tècnica que

possibilita la nostra supervivència i que, en fer-la servir, media la nostra relació amb el
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món. D’aquesta primera premissa se’n desprèn que no hi ha una oposició home-tècnica,

sinó que el primer depèn constitutivament de les tècniques —o de les eines, aquí ho

farem servir indistintament— per viure. Un llapis és una eina, també ho és una magalla,

un cotxe, el sistema de clavegueram, una escola o les mateixes autopistes. 

La convivencialitat proposa el següent criteri de valoració: d’una banda tenim les eines

«convivencials», que són les que han de garantir la supervivència; han de generar

eficiència sense degradar l’autonomia personal; han de produir equitat i han d’expandir

el radi d’acció personal. De l’altra hi ha les eines dominants que, com el dispositiu

imperial, s’han d’entendre com un conjunt d’objectes, de pràctiques, de sabers, de

mesures i d’institucions l’objectiu dels quals és gestionar, governar els comportaments,

els gestos i els pensaments de persones (Agamben). És a dir: l’eina no convivencial i el

dispositiu configuren subjectivitats governades o imperials i, per tant, destrueixen

l’autonomia, entesa aquí com a capacitat oberta d’enfrontar-se amb el món i relacionar-

s’hi lliurement. Tendeixen a la uniformització i a depradar altres mediacions amb el món. 

Illich forma part d’un corrent de pensament antiprogresista, com també hi pertanyen



Walter Benjamin o William Morris. Tots tres es trobaren en un espai en què una sèrie de

dispositius imperials s’establien en nom del progrés. És a dir que van percebre una

substitució paulatina de les eines locals per unes eines marcades per l’eficàcia i el

control  i un consegüent anivellament dels mons que constituïen cadascuna de les

mediacions que feien les eines locals (Comitè Invisible). Heus ací una altra manera

d’enfocar la cultura de masses, l’Espectacle, la pèrdua de la tradició i de la memòria, la

destrucció d’ecosistemes, etcètera. 

Si a vegades hom parla encara d’una oposició entre l’ésser humà i la tècnica és perquè

oblida totes les eines que ha incorporat en la seva existència. Les eines que possibiliten la

nostra vida apareixen com a tals en els moments concrets de la invenció i l’avaria. Així

com per a la generació dels 80-90, que és la meva, que s’espatlli la xarxa mòbil durant

una setmana pot ser un esdeveniment separable de les nostres vides —malgrat la psicosi

econòmica que hi hauria—, per a una generació que ja ha nascut amb les pantalles

intel·ligents a les mans suposaria, sota la llum de tot el que hem explicat més amunt, una

paràlisi metafísica.
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Dit això, i tornant al principi, la implementació massiva d’una eina m’interessa i

m’obsessiona per la seva capacitat de trencament i solapament respecte generacions

anteriors; la següent ja la percebrà com a natural. Parlo aquí d’eina massiva i no de

dispositiu imperial o d’eina dominant perquè em sembla que el debat en la comunitat és

indispensable per a la seva valoració. Això, que pot semblar tan obvi, en matèria d’eines

eficients no és una cosa que es pugui donar per descomptada. La possibilitat de dir sí o

dir no a una eina de masses —que, tot sigui dit, no és una activitat a la qual darrerament

es lliuri la societat global— em sembla que és més oberta per  la generació que

contempla el seu establiment, encara, com una invenció.

* * *

Hem muntat aquesta petita bastida teòrica per abordar el comentari del llibre La nostra

atenció ha estat raptada. Autodefensa i supervivència a l’era de la distracció, de Na Pai.

(Tigre de Paper, 2021)  El llibre és important perquè és el primer en català a abordar un

problema novíssim, de conceptualització incipient, i que podríem esbossar més o menys

així: els canvis de comportament generalitzats associats a la tecnologia de les pantalles. O
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dit amb les paraules de més amunt: l’establiment d’una eina de masses, les noves

medicacions que compon i les seves conseqüències. 

De fet, podríem dir que el problema ja havia estat esbossat una mica abans per Íngrid

Guardiola a L’ull i la navalla. Dues coses fan que m’interessi més, però, pel llibre de Na

Pai: primer de tot el fet que sigui més nou, cosa que actualitza tendències que

s’esbossaven al llibre de Guardiola i en descarta d’altres que, en aquell moment, semblava

que haguessin d’imperar —Tot això és causa, només de l’acceleració tecnològica i que, el

2017 com diu algun mem dancs del twitter, la relació amb les pantalles encara era, en

certa manera, innocent. La segona, que si la perspectiva de L’ull i la navalla és

eminentment acadèmica, el llibre de Na Pai parteix d’una experiència negativa com a

usuari de les pantalles. El llibre resultant és, en aquest sentit, una medicina.

1.

El punt de partida de La nostra atenció és interessant, deia, perquè comença amb una

experiència pròpia: en un moment donat, Nai Pai es va adonar que era incapaç, així com

sí que ho havia estat abans, d’escriure un llibre. L’atenció se li desinflava tot just posar-



s’hi. 

Entre tot plegat que calculo que vaig patir 5 anys de distracció severa, fins que durant el

confinament (…) i el consegüent increment de l’ús de les xarxes se’m va ocórrer que era el

moment idoni per escriure un capítol del meu fanzín En defensa del safareig que parlava sobre

les xarxes i que tenia pendent d’acabar des de feia tres anys (estava massa distret per posar-

m’hi). Vaig iniciar una recerca extensa sobre les xarxes, en les quals indagava les causes que ens

fan tornar-hi tan addictes, i així vaig començar a prendre consciència sobre la meva addicció i

principal causa de l’estat deplorable de la meva atenció. (…) allò no era únicament un problema

personal, sinó que es tractava d’una problemàtica social greu estesa i impulsada per unes

empreses molt concretes (…).(p. 68)

Parlant amb amics i familiars, veient gent del nostre entorn immediat, mirant-nos a

nosaltres mateixos, podem veure que l’experiència de pèrdua de l’atenció —la sensació

que abans, fa no gaire, la presència calava fonda com una pluja d’abril— és general. Totes

les mirades formiguegen, d’un temps ençà, damunt les pantalles.

A què es deu aquesta atracció constant i inconscient a les pantalles, que tan és capaç

d’omplir moments amplis com de ficar-se en aquells moments intersticials, que quasi no



són? És perquè, com comenta Chamath Palihapitiya —ex-executiu de Facebook— les

xarxes, les notificacions, els mòbils, etc. s’han perfeccionat de manera que ens hi passem

tanta estona com sigui possible a partir d’un coneixement acurat dels mecanismes

neurològics de recompensa. Dit d’una altra manera, des de l’enfocament de l’atenció com

a recurs humà necessari per a la supervivència, els gegants d’ Internet han creat uns

productes que l’exciten constantment. 

La investigació de Na Pai elabora un vocabulari, un saber d’aquesta addició general, que

és el primer pas per desempallegar-nos-en. Així, el pinso seria el primer material que ens

apareix a l’entrar a la nostra xarxa preferida, que un algoritme ha seleccionat per a

nosaltres —sigui Youtube, TikTok, Goodreads, un diari digital, un joc de mòbil, tant hi

fa: totes segueixen dinàmiques semblants); les novetats constants, que potencien

informacions curtes i consumibles i que ens mantenen alerta i soterren la informació

anterior; la sublimació del reconeixement social ens indica que les xarxes premien

l’autoestima —amb likes, lectures, noves amistats— molt més del que es premia en les

relacions de tu a tu; les recompenses aleatòries incorporen un element d’incertesa que fa

augmentar la dopamina quan trobem un contingut especialment interessant, provocant



així que en busquem més; les converses inconcluses han substituït l’hola i l’adéu

presencial o telefònic i ens fan estar més pendent del grup de WhatsApp o de la conversa

per Instagram; les calades o lliscades són el gest que fem amb el dit per refrescar el

contingut. Aquestes fases són les causants del que Palihapitiya anomena «bucles de

retroalimentació» —una renovació del cicle d’interès per estar connectat— i es

fonamenten en els estímuls que proporcionen instantàniament petites dosis de

dopamina. 

Les conseqüències de tot plegat ocupen l’espai central del llibre. La nostra atenció té la

virtut de ser força exhaustiu, és capaç d’elaborar una mirada holística de problemàtiques

que fins ara no s’havien abordat col·lectivament i que afecten a totes les capes de la

societat: narcissisme, reclusió social, relacions parasocials, depressió i reducció de

l’autoestima, degeneració d’activitats i relacions que requereixen esforç i constància,

dispersió mental, polarització política a les xarxes i triomf de l’extrema dreta, etc. 

2. 

La tesi central del llibre, com mana el títol, és que l’economia de l’atenció és un



suplement de l’economia de mercat en què la matèria més valuosa són les dades. Podem

entendre les xarxes, les notificacions, els rellotges intel·ligents i tota la parafernàlia com

una infraestructura que augmenta, millora i facilita el flux d’atenció. L’intercanvi

atencional ha sabut captar tant els nostres gustos (seguim a qui admirem), els nostres

rebuigs (passes pel whatsapp una piulada que ha fet algun curt de gambals que tu i els

vostres amics odieu), la líbido,  la salut, etc.. La tirania de la imatge, que inaugurà

l’Espectacle, fa un nou gir amb la tirania atencional. S’ha fet prou gasosa com per ocupar

i mercantilitzar espais que havien quedat més o menys al marge fins ara. I així com a La

societat de l’espectacle la imatge és finalment un pretext per donar un nou impuls al flux

de mercaderies, a la societat atencional l’atenció és un mer combustible que, circulant

pels dispositius adequats, es transforma en dades. 

Per tant, i per desmentir d’una vegada per totes les paranoies narcissites sobre el control

social: ningú, en tant que individu, és objecte de control directe —a menys que sigui un

desertor o objecte d’un voyer —figura, que d’altra banda prolifera gràcies a la difusió

exacerbada de la nostra quotidianitat. Tothom, en tant que treballadors atencionals, està

subjecte a unes eines que produeixen valor —valor per a uns quants, s’entén— a costa
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de degradar un element tan important com l’atenció —i tan prenyada que ha arribat a

estar!— i d’esdevenir una mena de subjectes ultraestimulats. Si els treballs manuals són

cada vegada més residuals a Occident, i si el dispositiu-oficina ja havia immobilitzat el

cos vuit hores al dia, el treball mental tendeix imposar-se des que mirem els missatges al

fer el primer riu del matí fins que repassem les darreres notícies abans d’apagar el llum.

3. 

Moltes coses queden al tinter respecte La nostra atenció, però per tancar un article que

ja s’està fent un pèl llarg,  voldria elogiar el fet que Na Pai miri de traçar, en un moment

donat del llibre, una història dels efectes de les tècniques en els cossos. No aïlla el

problema de les eines pantalla i de les eines xarxes sinó que l’entén com una qüestió

històrica. El problema, i aquest és un dels pocs peròs que té el llibre, és que es perd en

una conceptualització històrica de la tècnica i el discurs s’esfilagarsa. Tanmateix,

anomena mig de passada una qüestió que em sembla clau i que ja apuntava en la

introducció d’aquest article: la necessitat d’un saber sobre els efectes cada tècnica.  Com

dèiem, totes les tècniques són mediacions entre nosaltres i el món. Com ens posseeix
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cada tècnica? Quines relacions ens fa teixir amb els altres i amb el món? Són fèrtils?

Aquesta tècnica es deixa pensar? Fem servir una tècnica o ens fa servir ella a nosaltres?

La tècnica és destructora a llarg termini? Són qüestions que desplacen les tècniques del

camp de la neutralitat al de la diversitat ètica.

Un altre punt important: si necessitem aquest saber de les tècniques és perquè la decisió

respecte de l’ús d’una tècnica o una altra ha estat segrestada des de ja fa un parell de

segles pel criteri de l’eficàcia i el control. I això és aplicable tant a les xarxes com a les

grans indústries, com a bona part del món editorial català, per posar un exemple

distanciat del que hom acostuma a associar a l’eficàcia i al control.  I acabant: Na Pai

explicita en diversos punts del llibre que, més enllà de les accions individuals que es

poden dur a terme per pal·liar els efectes de les pantalles, és necessari l’establiment d’un

debat públic. En vista al que explicàvem a la introducció, aquest debat és possible si hi ha

un entramat discursiu consistent —i llibres com el que ressenyem o L’ull i la navalla són

aportacions importants en el marc català— i si la taula de pensar està parada en un

moment que no sigui d’emergència, com és el moment de la invenció. Perquè, més enllà

de l’assumpció tràgica que s’ha tingut fins avui en dia respecte la tècnica, una assumpció
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acrítica —si no entusiasta—, la decisió de quines tècniques assumim o quines tècniques

rebutgem  —la pregunta de com volem viure, al cap i a la fi— és netament humana i

comuna, però local,  és a dir, diversa.

1. I no tant del control del cossos, sinó de tot allò que, d’una banda, pogués impedir l’eficàcia —siguin

cossos, animals, meteorologia, etc.— i, de l’altra, com a reificació de l’entorn on opera per mor,

també, de l’eficàcia de la tècnica. 

2. Un grapat de “nos” de diversa escala: els luddites, El Capital de Karl Marx, els discursos de William

Morris, les tesis Sobre el concepte d’història de Walter Benjamin, la lluita contra les centrals

nuclears, la lluita contra el Quart Cinturó, la crema de la guillotina de la presó de París per part dels

communards, totes les lluites per a la preservació de la terra, etc. 

3. Un pseudònim. L’autor o autora prové de la tradició llibertària, un lloc on l’atribució d’un text pot

ser una prova inculpatòria en un procés judicial. Podeu trobar la majoria dels seus textos de manera

gratuïta a Internet. 

4. És molt interessant, en aquest sentit, l’anàlisi de Tinder: «Ens agrada agradar, desitgem sentir-nos

desitjats, cada cop que fem un match, és a dir, cada cop que algú ens fa saber que l’atraiem, sentim

plaer de sentir-nos validats sexualment i ens puja la dopamina. Per això és tan fàcil quan estem al

Tinder acabem dedicant més temps a destriar perfils i intentar fer nous matchs que no a parlar amb

els matchs i intentar quedar-hi. Fer matchs ens proporciona una font de plaer segura, còmode i
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garantida, mentre que per a la majoria de la gent xatejar per intentar lligar acostuma a ser molt més

laboriós i ofereix poques possibilitats d’èxit i molts desenganys.» (p. 164) El pretext és lligar, però el

joc de fons implica l’atenció. 

5. En aquest sentit, és interessant saber que la major part de visites de La Lectora es fan des de

dispositius mòbils. 

6. I aquest criteri impera encara que tot sigui caos i desconcert perquè ho fa primerament com a

aspiració salvífica. I així com hi ha empreses de recursos humans que recomanen despatxar fins i tot

aquell que és eficient en base d’una racionalitat numèrica, a la Universitat Pública no es tracta tan

que es formin bons professor al màster de professorat (això demanaria molt de temps i molts calés),

sinó d’exigir que els Treballs Finals de Màster tinguin una base científica, que s’extreguin dades

observables. En el fons, aquesta l’eficàcia és tirànica perquè encara que no es pugui complir, ens

obliga a fer veure que la seguim, encara que ningú en tingui ganes i tothom sàpiga que fent veure que

has fet un bon treball n’hi ha prou per aprovar amb bona nota, perquè el professor només fa veure,

també, que fa de professor. 

7. an Na Pai com Íngrid Guardiola mantenen que des d’un punt de vista anticapitalista, les pantalles són

un retrocés que cal tombar, a partir de l’acció personal i el debat públic i un rebuig bartlebià força

abstracte, respectivament.Tots dos em semblen una mica massa fràgils. 

8. Si el criteri de la tècnica es desplaça de l’eficàcia a l’ètica, caldrà parlar d’inclinacions, de territoris,

de grups humans particulars. 
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XXAARRXXEESS  SSOOCCIIAALLSS

(La Garriga, 1990). Llicenciat en Belles Arts i màster en Estudis Avançats en

Història de l'Art. Ha publicat els llibres de poemes Vell País Natal (Adia, 2014) i

Aiga (Adia, 2017). Coordina l'espai Expressions de La Directa. Treballa amb

joves.
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