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RESUM 

La discussió iniciada en aquesta recerca pren el Capitalisme de Vigilància com a nou 
ordenament econòmic, polític, social i humà de naturalesa paràsita i panòptica. La 
metodologia seguida en la recerca revisa la literatura sociològica dels conceptes de 
vigilància, poder, dominació i privacitat. El marc teòric es basa en les aportacions de 
l’escola crítica  per remarcar la necessitat de la inclusió de la perspectiva crítica en 
estudis sobre vigilància i poder. La revisió literària conclou en una síntesi de la visió 
holística de Shoshana Zuboff amb aportacions de Christian Fuchs entorn el concepte 
de “capitalisme de vigilància”. El tancament es realitza amb una discussió entorn la 
integració de la digitalització dins el sistema capitalista com a conseqüència orgànica 
de l’evolució històrica. La discussió manté una mirada crítica en l’amenaça que 
aquesta integració suposa pel futur de la humanitat. També ho fa en la incertesa sobre 
quin ens està gestionant el  superàvit conductual i amb quina finalitat està exercint 
aquest poder instrumental que és capaç de modificar el contingut dels comportaments 
futurs mitjançant prediccions.  

Paraules Clau: capitalisme de vigilància, vigilància, poder, Big Data, privacitat, 
sobirania.   

ABSTRACT 

The discussion initiated in the present research understands surveillance capitalism 
as a new economic, politic, social and human order of parasitic and panoptic 
constitution. The methodology used in the research reviews the previous sociologic 
literature of the concepts of surveillance, power, domination, and privacy. The 
framework is supported by the contribution of the critical theory to highlight the need 
to include the critical perspective in surveillance and power studies. The literary review 
concludes in a synthesis of the holistic view of Shoshana Zuboff with contributions of 
Christian Fuchs about the concept of surveillance capitalism. The research is closed 
with a discussion about the integration of the digitalization in capitalism as an organic 
consequence of the historical evolution. The discussion keeps a critical eye on the 
threat that this integration means for the future of humanity. It also focuses on the 
uncertainty about who is managing the behavioral surplus and with which purpose is 
exerting that instrumentarian power capable of modifying the content of future 
behaviors by using predictions.  

Key words: surveillance capitalism, surveillance, power, big data, privacy, 
sovereignty.   
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1. INTRODUCCIÓ  

1.1. Contextualització de conceptes 

1.1.1. El capitalisme  

El capitalisme (Wood, 1999) com a sistema econòmic no es dóna per assentat fins a 

finals del segle XVI a Anglaterra i mitjans del sXIX a la resta d’Europa amb el 

desenvolupament de la Revolució Industrial. En els seus inicis, el capitalisme 

apareixia com un nou sistema econòmic més just (en contraposició al feudalisme 

estratificat anterior). Tanmateix, el rol que les classes burgeses van adoptar en el nou 

sistema va ser similar al dels “senyors feudals” dels segles anteriors. El sistema 

capitalista repetia el patró de segregar la població en classes: en aquesta ocasió, una 

de dominant i una de dominada (Marx i Engels, 1848). La Revolució Francesa el 1789 

va ser la primera intenció ferma d’acabar amb aquesta desigualtat que el nou sistema 

d’ordenament estava suggerint. No obstant això, la revolució no va ser capaç de frenar 

al capitalisme i a les seves desigualtats implícites. En el segle XIX es van assentar la 

gran majoria de les democràcies occidentals sota una il·lusió de llibertat i sobirania, 

ja que la maquinària d’explotació del capitalisme continuava enriquint a un sol sector 

de la societat, la classe dominant.  

“Vivim en un món en què la majoria dels Estats són democràcies 

parlamentàries basades en constitucions que garanteixen els drets i les 

llibertats de tots els ciutadans, però on els governs elegits es cuiden sobretot 

d’afavorir els interessos econòmics de les grans empreses i dels més rics” 

(Fontana, 2013).  
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La crítica original al sistema capitalista realitzada per Karl Marx a El Capital  l’any 

1867 inclou conceptes que es reprendran dins aquesta recerca com l’accés a 

primeres matèries, la plusvàlua i la lluita de classes. Si bé en el 1867 es podia esclarir 

un escenari polaritzat en la definició de “classe dominada” i “classe dominant”, 

actualment les fronteres entre els dos conceptes estan més difuminades i cada un 

dels rols suposa implicacions diferents. Inicialment, el capitalisme es fonamentava en 

un sistema sustentat en la privatització i en la necessitat de generar desigualtats com 

a mitjà d’enriquiment. És per aquest motiu, que la present recerca contempla objectius 

d’estudi rellevants que defineixin quins estan essent els paràmetres de l’equació 

actual amb la finalitat d’entendre l’abast i l’afecció per la sobirania ciutadana (Fontana, 

2013).  

Al segle XX hi va haver un fet que va fer trontollar les estructures del capitalisme de 

nou: el Crack del 29. El sistema capitalista s’havia estat enriquint a base de capital 

fictici i aquesta bombolla va generar una caiguda en els índexs borsaris de Wall Street 

que va desencadenar en una Gran Depressió (López, 2009). Aquest clima 

d’inestabilitat va topar amb les portes de la Segona Guerra Mundial, la qual es va 

convertir en una guerra entre dos sistemes: el capitalisme i el comunisme. El final de 

la guerra (amb la victòria del bloc capitalista) i la posterior caiguda del mur de Berlin 

l’any 1989 van marcar el període de la guerra freda que va acabar amb la dissolució 

de la Unió Soviètica. Va ser en aquest període de guerra freda on el capitalisme com 

a sistema econòmic va assumir una nova dimensió política com a ordenament 

neoliberal impulsat pels governs de Ronald Reagan i Margaret Thatcher. El sistema 

econòmic envaïa les fronteres de la política.  
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1.1.2. La vigilància i el poder 

Un dels atacs més contundents que ha rebut occident va ser l’atemptat contra les 

torres bessones l’onze de setembre de 2001. L’atac no va suposar un atac directe al 

sistema capitalista, però sí que va suposar un abans i un després en la gestió de la 

seguretat dels Estats. En aquell mateix any George Bush, president dels Estats Units, 

va impulsar el desenvolupament de la “Llei Patriòtica”1. Aquesta nova legislació 

atorgava límits de llibertat molt més amplis a les autoritats de seguretat per 

interceptar, vigilar i informar de les comunicacions privades dels ciutadans amb la 

finalitat de “prevenir” nous atacs terroristes. L’entrada en vigència d’aquesta llei és 

objecte d’estudi i reflexió dins la recerca, ja que estableix les bases d’una nova 

manera de control i vigilància ciutadana encoberta sota l’eufemisme de la protecció 

civil.  

1.1.3. La Revolució de la Intel·ligència  

El final del segle XX i l’inici del sXXI està caracteritzat pel que Jeremy Rifkin en el 

2006 va esbossar com la Tercera Revolució industrial o la Revolució de la 

Intel·ligència (Lastra, 2017). Aquesta revolució ha suposat un canvi en la 

sistematització de processos industrials, comercials i comunicatius i és de rellevant 

importància estudiar les conseqüències derivatives d’aquesta per tal de poder 

entendre els canvis que pot arribar a suposar per la societat. Aquesta revolució no es 

dóna per finalitzada, ja que els avenços en Intel·ligència Artificial (AI) i en el camp de 

la robòtica, estan obrint una nova escletxa a l’Algoremització de les societats (Fry, 

                                                
1 Informació detallada sobre el contingut de la llei proporcionada pel departamento de justicia 
dels EUA https://www.justice.gov/archive/ll/highlights.htm 
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2018). Mentre el desenvolupament d’algoritmes serveix per a poder desenvolupar i 

dirigir la comunicació de manera més directa i personal als interessos dels usuaris 

d’internet, la codificació del Big Data està generant també un abús i violació a la 

privacitat. Les preferències, gustos i comunicacions privades estan sent codificades i 

arxivades per grans multinacionals i governs per generar prediccions. La intimitat i la 

privacitat han desaparegut d’internet, valor que també podria estar traslladant-se a 

l’esfera off-line.  

En aquest escenari s’hi ha de sumar l’afegit que suposen les implicacions derivades 

del Big Data en una esfera social. A inicis dels 2001, l’analista Dough Laney va definir 

el Big Data utilitzant els termes de “Volum, Varietat i Velocitat”2. Aquesta definició va 

ser represa per Gartner Inc (2011) amb la reformulació: “el Big Data són els actius 

d’informació de gran-quantitat, gran-velocitat i gran-varietat que requereixen 

processadors d’informació rentables i innovadors per extreure coneixement 

conductual i de presa de decisions més acurat”3. La lluita per l’alta implicació dels 

usuaris a internet per tal d’extreure la informació més rentable està posant en entredit 

la llibertat conductual dels individus. En afegit, l’alta participació dels usuaris en els 

diferents portals i plataformes digitals (existeix un 92% de penetració de dispositius 

mòbils com smartphones entre la població espanyola4) està oferint una gran quantitat 

d’informació personal no només a empreses sinó a governs.  

                                                
2 Article de S.Sicular a la revista Forbes al 2013. 
https://www.forbes.com/sites/gartnergroup/2013/03/27/gartners-big-data-definition-consists-
of-three-parts-not-to-be-confused-with-three-vs/ 
3 Glossari de Gartner INC. https://www.gartner.com/it-glossary/big-data/ 
4 Estudi realitzat per Deloitte al 2017.  
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/tecnologia-media-
telecomunicaciones/Deloitte-ES-TMT-Consumo-Movil-2017.pdf 
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El 92% de penetració dels smartphones revela que la ciutadania desenvolupa el seu 

dia a dia amb un dispositiu electrònic, i aquest dispositiu es converteix en la seva eina 

de comunicació i informació amb l’entorn. A la mateixa vegada, els dispositius tenen 

la capacitat de resseguir els moviments dels individus i d’emmagatzemar-ne la 

informació. En conseqüència, s’han desenvolupat noves formes de control exercides 

a través de la informació recol·lectada mitjanant els dispositius que acompanyen a 

hom les vint-i-quatre hores del dia.  

Internet va néixer sota la idea llibertària de la mínima intervenció política i 

governamental en la seva gestió (Berners-Lee, 2018) . En aquest context s’hi ha 

d’afegir la peculiaritat d’internet com un mitjà de comunicació bidireccional i dinàmic. 

Els usuaris són creadors de contingut, treballadors, audiència, clients i públic dins 

aquest ens, el que suposa l’assumpció de rols molt diferents. L’inconvenient d’aquesta 

versatilitat és la manca de regulació per delimitar els drets, deures, obligacions i 

moralitats a les quals estan subjectes cada rol. Martin Schulz, president del parlament 

europeu, va declarar que repte de les democràcies en el segle vinent seria “civilitzar i 

humanitzar la propera revolució tecnològica, protegint la dignitat humana en el nou 

context digital”5. L’estudi de les fronteres d’aquesta nova manera de gestió del poder 

és essencial, ja que la instrumentalització del poder per part de les grans corporacions 

està generant preocupació en els líders mundials.  

Els conceptes introduïts anteriorment són els eixos que configurem el “capitalisme de 

vigilància” (Zuboff, 2019), l’objecte d’estudi d’aquesta recerca. La hibridació dels 

                                                
 
5 Referència bibliográfica (Zuboff, S. (2014) al Franfurter Allegemeine).  
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conceptes de capitalisme, vigilància i poder junt amb l’evolució de la revolució de la 

intel·ligència han dibuixat un escenari nou dins el sistema capitalista clàssic. Aquesta 

recerca revisa la literatura crítica que envolta aquestes tres variables i analitza 

l’engranatge que les uneix configurant el capitalisme de vigilància.  

1.2. Rellevància de l’objecte d’estudi 

Prenent doncs el context social, polític i tecnològic exposat anteriorment, es remarca 

la rellevància de la present recerca com a mètode de comprensió i conscienciació de 

les implicacions de la instrumentalització del poder assolida amb el canvi tecnològic. 

Aquesta nova forma d’exercir poder i vigilància està posant en alerta a la societat, la 

qual està desenvolupant una preocupació creixent entorn la seva privacitat digital. A 

la preocupació s’hi suma la dels governs entorn del poder que estan acumulant les 

grans corporacions digitals a través de la codificació predictiva de Big Data 

conductual. 

Els canvis soferts durant el segle XX han generat que el capitalisme econòmic 

evolucioni i estigui transformant els conceptes de privacitat, sobirania i poder. És 

essencial comprendre les bases que configuren aquest sistema d’ordenament per tal 

d’entendre la seva evolució, influència i desenvolupament futur.  

S’estableix un paral·lelisme entre les desigualtats socials causades pels efectes dels 

mitjans esbossades a l’escola de Frankfurt amb les desigualtats generades per 

internet i el Big Data en l’estratificació social actual. En el mateix fil, és rellevant 

comprendre la crítica a la raó instrumental establerta per l’escola per tal de fonamentar 

l’actual concepció del món i els seus habitants en funció del potencial que se’ls pot 
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extreure. Aquesta valoració mercantilista dels individus és la base del capitalisme de 

vigilància.  

La raó per la qual aquest estudi pren la visió sobre la vigilància de Zuboff dins la crítica 

al capitalisme és per tal de poder donar enteniment a una de les grans amenaces 

actuals a escala humana. El sistema econòmic implantat al segle XIX ha virat la seva 

font de matèria primera cap als ciutadans i s’està enriquint a base de prediccions 

aconseguides mitjançant la violació de la nostra privacitat (Zuboff, 2019). És per això 

que aquest estudi vol col·laborar en l’aportació d’anàlisis i critiques sobre un assumpte 

que està afectant el dia a dia dels ciutadans i als seus drets, no només digitals, sinó 

també fonamentals.  

1.3. Objectius i preguntes de recerca 

El propòsit de la present recerca és realitzar una revisió literària i una posterior anàlisi 

crítica sobre el concepte del “capitalisme de vigilància” (Zuboff, 2019), l’objecte 

d’estudi. Com a eix transversal es focalitzarà en els límits del poder junt amb les 

implicacions de la codificació del data conductual en la generació de prediccions de 

futur.  

L’anàlisi de les diferents perspectives i corrents teòriques en vers l’objecte d’estudi 

serviran com a eines de comprensió del context sociològic i comunicatiu al qual els 

ciutadans del segle XXI estem essent exposats.  
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Els objectius contemplats inclouen: 

• Comprendre el vincle entre la definició històrica de “vigilància” i la pèrdua de 

sobirania i privacitat digital. 

• Identificar les implicacions socials derivades de la instrumentalització del poder 

mitjançant data de comportament.   

• Analitzar la postulació crítica de Shoshana Zuboff amb aportacions de Christian 

Fuchs entorn del capitalisme de vigilància.  

• Fer una aportació crítica en relació a les implicacions socials del control 

tecnològic en l’era digital.  
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2. MÈTODE 

2.1. Metodologia de la revisió literària  

La recerca segueix l’esquema tradicional d’investigació clàssica sostinguda per 

teories, visions i aportacions d’autors anteriors. La informació qualitativa en format 

acadèmic, filosòfic o històric són els pilars que fonamenten l’estudi. La metodologia 

escollida ha estat la revisió literària:  

“A literature review is a written document that presents a logically argued case 

founded on a comprehensive understanding of the current state of knowledge 

about a topic of study. This case establishes a convincing thesis to answer the 

study’s question”. (Machi i McEvoy 2016, p.6).  

 

La revisió literària és una metodologia que es proposa analitzar les contribucions 

teòriques a un camp d’estudi per tal de guanyar una visió global sobre l’estat d’una 

qüestió. L’aprofundiment en material teòric sobre un objecte d’estudi serveix com a 

base per tal d’extreure conclusions o fer una aportació personal dins la perspectiva. 

Tal com s’exposa a (Machi i McEvoy, 2016), el procés metodològic que segueix un 

estudi basat en una revisió literària inclou les següents fases:  

 

 

 

 

 

 

 
(Machi i McEvoy, 2016, p.8) 

 



 16 

Aquesta metodologia segueix un procés analític iniciat per la selecció d’un tema i la 

detecció de les seves possibles variables d’estudi. Se segueix amb una cerca i anàlisi 

de la literatura vinculada per procedir a una crítica i aportació al respecte.  

L’objectiu de la revisió literària com a metodologia és no només realitzar una revisió 

literària sinó aportar una nova visió i perspectiva dins el camp d’estudi que serveixi de 

resum i fil per a futures línies de recerca.  

La comprensió contextual dels fets és un objectiu transversal dins la recerca, i és per 

aquest motiu que l’anàlisi teòrica es realitza mitjançant una revisió diacrònica i de 

naturalesa crítica dels corrents i posicionaments vinculats al capitalisme i a la 

vigilància dels Estats. 

L’estructura escollida per assolir els objectius designats es constitueix de dos blocs 

principals. El primer d’ells és un marc teòric que contempla una revisió literària amb 

punt de partida a l’escola crítica. La base és presa en la literatura realitzada i 

estudiada per l’escola crítica iniciada per Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert 

Marcuse, Walter Benjamin i Erich Fromm sobre el poder dels mitjans de comunicació. 

Específicament, es reprendran les visions de l’escola crítica entorn els mitjans de 

comunicació emancipadors exposada per Hans M.Enzensberger (Politische 

Überlegungen, assajos, 1974) i la postulació entorn del determinisme tecnològic de 

Marshall McLuhan (Comprendre els mitjans de comunicació, 1964). L’aproximació de 

Danah Boyd (Six Provocations for Big Data), 2011 també s’inclourà en la revisió de la 

perspectiva crítica.  

L’anàlisi diacrònica dels conceptes de vigilància, poder i privacitat revisa els textos i 

propostes de Jeremy Bentham (The Panopticon Writings 1791), Michel Foucault 
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(Vigilar i Castigar, 1975), George Orwell (1984, 1949), Kevin Robins i Frank Webster 

(Times of the Technoculture), James H. Moor (Computers and Society, Towards the 

theory of privacy in the information age, 1997), Abraham Maslow (A Theory of Human 

Motivation, 1943) i Haggerty i Ericson (The New Politics of Surveillance and Visibility, 

2007) entre d’altres.  

El segon bloc constitueix l’anàlisi del capitalisme de vigilància com a resultat de la 

hibridació de les variables analitzades en el marc teòric. Les perspectives són 

conduïdes mitjançant les obres de Shoshana Zuboff “Surveilance Capitalism” (2019) 

i mitjançant l’anàlisi dels llibres “Internet And Society: Social Theory in the Information 

Age” (2008) i “Reading Marx in the Information Age (2015) de Christian Fuchs 

juntament amb l’edició de “Digital Objects, Digital Subjects” per part del mateix 

Christian Fuchs i David Chandler (2019). Aquests dos referents bibliogràfics seran el 

pilar que sustenti l’anàlisi del capitalisme de vigilància i la seva evolució diacrònica 

dins el context sociològic i tecnològic.  

El treball conclou amb una aportació personal crítica sustentada sota les visions 

exposades i argumentades dins el marc teòric. Dins aquest context, la pregunta de 

recerca es planteja: quines són les implicacions socials del control tecnològic en l’era 

digital? L’objectiu doncs, no és tan sols realitzar una revisió teòrica de l’objecte 

d’estudi sinó aportar una conclusió crítica del poder exercit sobre la privacitat dels 

usuaris d’internet. 
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2.2. Estructura per a rèpliques de la recerca  

Per tal d’unificar la revisió literària, s’han seleccionat tres variables: vigilància, poder i 

dominació i privacitat. Futures rèpliques de la recerca poden reprendre l’esquelet de 

la revisió literària exposada anteriorment (Machi i McEvoy, 2016) i prendre les 

mateixes variables per ser abordades des de diferents perspectives. 

La mateixa estructura es podria replicar des de la teoria d’altres autors o bé adreçant 

l’anàlisi de les mateixes variables des de perspectives diferents com podrien ser les 

desigualtats de gènere o l’estat de desenvolupament de diferents països.  

El desmembrament de les diferents variables conceptuals permet prendre perspectiva 

i analitzar la influencia i retroalimentació necessària entre les variables que configuren 

l’escenari actual. En primer lloc a recerca presenta els conceptes de capitalisme, 

vigilància, poder, tecnologies i privacitat dins la contextualització d’un marc teòric 

crític. Després procedeix a una anàlisi de la perspectiva clau entorn el capitalisme de 

vigilància (Zuboff, 2019) per concloure en una discussió personal sobre les 

implicacions i afeccions d’aquestes variables en la llibertat i la sobirania ciutadanes.  
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3. MARC TEÒRIC          

3.1. Marc de contribució teòrica de la recerca  

3.1.1. Introducció a l’escola crítica  

L’Institut per la Recerca Social (Institut für Sozialforschung) o altrament conegut com 

l’Escola de Frankfurt creat l’any 1923 a la ciutat amb el mateix nom va iniciar un estudi 

del capitalisme del segle XX i la indústria de la cultura. Els màxims representants 

d’aquesta escola foren Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Erich 

Fromm, Max Horkheimer.  

 

La importància de posicionar aquest estudi dins l’escola crítica de Frankfurt, i en la 

seva base de referència literària crítica freudomarxista, rau en la manca de presència 

de l’escola crítica en els estudis sobre privacitat i vigilància. Malgrat que l’eix central 

de la recerca no es basa directament en els mitjans de comunicació, l’estudi reprèn 

molts dels conceptes analitzats a l’escola de Frankfurt com la lluita de classes, 

l’alienació produïda pels mitjans i el tipus de poder manipulador o emancipador que 

aquests exerceixen. L’escola crítica de Frankfurt va dipositar un èmfasi especial en la 

diacronia, és a dir, en l’estudi dels conceptes en el seu canvi i evolució en el temps. 

La contribució teòrica a l’escola des de la perspectiva actual del segle XXI permet 

poder analitzar l’evolució dels conceptes i la trajectòria de les crítiques.  

  

L’escola crítica diferencia en dos tipus de societats emfatitzant en la “raó” com a eina 

emancipadora d’aquestes. La “societat racional” inclou la participació dels individus 
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en la seva creació en contradicció a la “societat irracional” que exclou a alguns grups 

socials creant el que Marx definia com una diferència i lluita de classes.  

L’escola crítica estableix que no existeix distanciament entre individu i realitat, que 

són els individus qui mitjançant l’experiència, configuren la realitat. En conseqüència, 

l’escola va defensar que no hi ha una sola teoria que es pugui instaurar al llarg del 

temps per entendre les societats, aspecte que fa essencial redefinir la influència dels 

factors psicològics, culturals, sociològics i filosòfics en el nou escenari tecnològic.  

Adorno i Horkheimer van esbossar el concepte de “la indústria de la cultura” (dècada 

de 1940) per exemplificar com la industrialització de la societat estava també conduint 

a una valoració mercantilista de la cultura. La difusió massiva d’informació provocava 

que l’abast dels missatges adoptés una magnitud ideològica generant una imposició 

de valors únics.  

 

3.1.2. L’ús repressiu dels mitjans - Hans M.Enzensberger 

La perspectiva crítica tenia una visió dels mitjans de comunicació com a ens 

adoctrinadors i manipuladors amb un efecte alienador que degenera en una passivitat 

en vers l’opinió publica per part de la ciutadania. Segons els teòrics, l’alienació era l’ 

arrel de la pèrdua de raó. Per tant, defensaven que els mitjans exercien violència 

simbòlica. El corrent de l’economia política es va centrar no tant en els efectes dels 

mitjans sinó en la repercussió d’aquests en la societat. Seguint la lògica mercantilista, 

(Enzensberger, 1974, p43) va teoritzar sobre dos tipus d’usos dels mitjans de 

comunicació: un ús repressiu i un ús emancipador. En el primer cas defensava que la 

centralització del control dels mitjans degenerava en l’aglutinament del poder en pocs 

individus, dibuixant un escenari ocupat per un sol transmissor d’informació i molts 
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receptors. Entre les seves funcions dibuixava els mitjans com a impulsors d’un 

consum inconscient i compulsiu com a motor del sistema capitalista6 i tenia una visió 

dels individus passiva davant qualsevol forma de rebel·lió o de pensament crític contra 

els organismes controladors. Entre els usos emancipadors dels mitjans Enzensberger 

va destacar l’enriquiment generat per la pluralitat d’opinions en els diferents mitjans i 

la capacitat individual de convertir-se en productor d’informació.  

3.1.3. El determinisme tecnològic – Marshall McLuhan  

En matèria de determinisme tecnològic es destaquen les aportacions de l'Escola de 

Toronto, en específic, les realitzades per Marshall Mcluhan. McLuhan (1964) 

concebia els mitjans com a extensions de l'ésser humà. Les qualitats de cada mitjà 

eren extrapolables a un dels sentits humans, tal com la radio ho era de l'oïda o la 

premsa de la vista. En aquest context va esbossar tres tipus d'eres de 

la civilització: l'era prealfabètica (societat oral vinculada a l'oïda), era alfabètica 

(societat escrita vinculada a la vista) i l'era electrònica (postulada com "aldea global" 

vinculada al cervell). Aquesta "aldea global" iniciava un nou 

període postindustrial regnat per la simultaneïtat, la velocitat de la transmissió d'idees 

i l'intercanvi cultural a escala mundial. Va destacar l'enriquiment generat per la 

pluralitat d'opinions en els diferents mitjans i la capacitat individual de convertir-se en 

productor d'informació. 

Una de les aportacions més rellevants del teòric de Toronto, va ser “el mitjà és el 

missatge” (Mcluhan, 1964). Aquesta postulació establia que la manera en la qual els 

                                                
6http://cv.uoc.edu/annotation/58ecc39fd62f785e307f61c750e30cbf/573069/PID_00245225/m
odul_4.html 
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individus rebem la informació és més important que la informació en si. El mitjà de 

comunicació escollit com a transmissor té una afecció i influencia directe en la 

informació que rebem, ja que cada mitjà de comunicació filtra la informació i l’emet 

amb uns patrons diferents.  

McLuhan també va distingir en dos tipus de mitjans de comunicació: “mitjans calents 

i freds” (McLuhan, 1962). Els mitjans calents són mitjans que ofereixen una gran 

quantitat d’informació implicant el mínim de participació dels individus. Un exemple 

podria ser-ne la premsa, la qual permet que els individus accedeixin a la informació 

amb el temps i en el moment que ells ho convinguin. En el banc dels mitjans freds 

trobaríem els telenotícies per exemple. En aquest cas, aquest mitjà proporciona una 

quantitat d’informació més limitada o menys detallada i requereix una alta participació 

dels individus, ja que els obliga a estar pendents en el moment de la seva emissió.  

 

McLuhan no va coincidir temporalment amb internet com el mitjà que concebem en 

l’actualitat, però les seves prediccions al respecte no es distancien gaire del seu efecte 

i classificació actual. McLuhan afirmava que la tecnologia duia implícita la variable de 

la vigilància. El teòric que va reprendre el fil de McLuhan va ser De Kerckhove amb el 

concepte de la “psicotecnologia” (1999). Reprenent el tipus d’interacció dels mitjans 

de comunicació digital, es destaca la proposta realitzada per Carlos Scolari (2008, 

p79). La seva proposta classifica els mitjans digitals amb base de: tecnologia digital, 

difusió (de molts a molts), hipertextuals, multimèdia i interactius.  
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3.2. Conceptualització de les variables d’estudi  

3.2.1. La Vigilància         

3.2.1.1. El sistema panòptic 

A finals del segle XVII, el filòsof i teòric social Jeremy Bentham (1791) va esbossar el 

sistema teòric de visibilitat panòptic. La present recerca es remunta a la visió de 

Bentham com a concepte mare del control i la vigilància institucional. El sistema 

panòptic dissenyat per Bentham va ser pioner en el plantejament de presons o centres 

de salut mental. El plantejament situa una torre de control de vigilància en un centre 

territorial i la distribució de presos o reclusos al voltant d’aquesta torre de control. 

D’aquesta manera, el personal instaurat dins la torre compta d’una visió global de 

totes les ales de control. La peculiaritat d’aquest sistema és que el reclús no compta 

amb la certesa de saber quan està sent vigilat i quan no. El sistema panòptic es 

nodreix en gran part d’un exercici de poder silenciós en el qual el reclús ha de 

comportar-se de manera òptima constantment per por de ser vist desenvolupant 

tasques diferents de les que és assignat. Aquest sistema ha servit per dissenyar 

estructures de centres de càstig però posteriorment també ha servit per a altres 

edificis administratius (e.g. Arc de Triomf de l’Étoile). Michel Foucault (Vigilar i 

Castigar, 1975) indueix una de les crítiques més rellevants al sistema panòptic. 

Foucault argumenta que l’estructura panòptica no és tan sols un instrument de 

vigilància directa sinó que el seu poder real rau en l’exposició constant del reclús vers 

al poder silenciós de les autoritats. Existeix una càrrega mental intrínseca per als 

individus sota un control panòptic en la que no compten de certesa o consciència 

sobre quan estan essent vigilats i quan no. Així doncs, aquesta organització serveix 

com a manera d’exercir control indirectament, ja que el poder de les autoritats no 
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s’executa de manera directa, però si ho fa la vigilància. En conseqüència, l’individu 

viu atemorit i coartat per l’ombra de vigilància absoluta que pot arribar a castigar-lo o 

no. El sistema panòptic doncs, mostra una escletxa a la desigualtat, ja que l’individu 

és subjecte d’informació i no de comunicació. Segons Foucault, la vigilància és una 

eina essencial de les societats modernes, ja que permet exercir un control i/o violència 

constant sobre els comportaments dels individus. La disciplina dels ciutadans neix de 

la seva por, que no evidència, a rebre un càstig arran de l’exposició i control de les 

seves accions.  

És important comprendre les arrels i crítiques del sistema panòptic, ja que aquest 

dibuixa una connexió directa amb el poder exercit electrònicament. La codificació i 

seguiment constant dels continguts creats i compartits dins internet és el panoptisme 

del segle XXI. Kevin Robins i Frank Webster (1999, 118, 122) exposen que les ICTs7 

són el llegat del control panòptic, ja que aquesta tecnologia consisteix en el 

“monitoratge d’activitats, gustos i preferències dels individus connectats... El poder 

s’expressa com a vigilància i Panoptisme sobre la societat”. En una entrevista a Glenn 

Greenwald en el 2013 en relació a l’espionatge del govern nord-americà destapat en 

el  2013, Edward Snowden va declarar en relació a la preocupació sobre la vigilància:  

“Even if you are not doing anything wrong you are being watched and recorded 

[...]To where it is getting to the point you don’t have to have done anything 

wrong, you simply have to eventually fall under suspicion from somebody, even 

                                                
7 Informació i tecnologies de la comunicació 
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by a worng call, and then they can use the System to go back in time and 

scrutinize every decision you have ever made”8.  

Aquesta afirmació evidencia l’existència d’una vigilància panòptica en la qual no 

només es persegueix la il·legalitat sinó que s’exerceix poder silenciós per tal d’evitar-

la. Cal establir però que no existeix una única la vigilància digital. Haggerty i Ericson 

(2007) exposen la diferència entre la vigilància digital política i econòmica. Segons 

Haggerty i Ericson, els “individus estan amenaçats pel possible exercici de violència 

organitzada (legal) en el cas que es comportin de manera inadequada i aquests actes 

siguin vistos per actors polítics com els serveis secrets de la policia” (Fuchs 2008). En 

contraposició, en el cas de la vigilància digital econòmica, els individus reben 

l’amenaça per part del mercat, el qual en lloc de castigar-lo pel seu comportament, 

arxiva les dades que aquest genera a digitalment i la codifica per forçar a l’usuari a 

consumir o reproduir patrons per engrandir el sistema capitalista. Ara bé, existeix una 

dicotomia entre la vigilància de Bentham i Foucault i la vigilància digital. En el primer 

escenari, tot i que els individus no poden tenir constància de la seva vigilància, tenen 

constància i han acceptat el fet que poden estar sent vigilats. En contraposició, dins 

l’esfera digital, no hi ha certesa que els usuaris hagin acceptat i estiguin sent 

conscients que se’ls està vigilant, ja sigui políticament com econòmicament. És per 

aquest motiu, que Fuchs (2008) exposa la diferència entre “monitoratge digital” i 

“vigilància digital”. En ambdós casos, l’individu ofereix i el sistema reuneix informació, 

però en el cas de la vigilància, aquest acte es du a terme amb “finalitats de control del 

comportament mitjançant l’execució d’una amenaça de violència institucional o 

                                                
8 Veure transcripció de l’entrevista a: https://www.mic.com/articles/47355/edward-snowden-interview-
transcript-full-text-read-the-guardian-s-entire-interview-with-the-man-who-leaked-prism 
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econòmica” (Fuchs 2008, 204). Per tant, s’entén la vigilància digital exclusivament 

quan la informació recol·lectada ho hagi estat amb finalitats coercitives.  

Un dels conceptes que encara continuen vigents de la crítica de Foucault és 

l’omnipresència. La vigilància s’ha instaurat i assumit dins les societats modernes. 

Aquest fet ha estat facilitat per les noves tecnologies. El rastre diari de les cerques i 

accions mitjanant ordinadors està generant una empremta digital que serveix com a 

moneda de canvi entre Estats, institucions i empreses. Per una banda, els usuaris 

han perdut constància de la generació d’aquest rastre, però a la vegada continuen 

sense consciència de qui està rebent i codificant aquesta empremta. “El principi de 

ser observat sense poder observar ha estat normalitzat per la vigilància electrònica” 

(Fuchs 2008, 205).  

3.2.1.2. El Big Brother  

Prenent constància doncs de l’existència d’una observació i seguiment constant de 

les accions realitzades digitalment, és fonamental indagar i comprendre els aspectes 

de la literatura de George Orwell a 1984 (1949). Aquesta lectura, posa de rellevància 

el que fins ara s’havia exposat com a omnipresència. Els personatges de la novel·la 

vivien sota la incertesa de saber quan estaven sent vistos i/o escoltats. Les seves 

vides havien de ser conduïdes sota la premissa que qualsevol so que produïssin 

podria ser escoltat i que cada moviment (exceptuant en la foscor) podia ser controlat 

també. La mirada incipient i constant del Big Brother estava sobre els personatges 

d’Oceania, igual que ho estava Truman Burbank a El Show de Truman (1988), els 

personatges de Dead Set (2008) o a The Waldo Moment o White Bear a Black Mirror 

(2011). Aquest contingut fictici que exposa un control ciutadà, sumat a contingut real 
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com podrien ser la premsa rosa o els reality shows Big Brother, Supervivientes, 

Keeping Up With the Kardashians no són res més que instruments institucionals 

creats pel sistema capitalista. Mitjançant aquest contingut, el sistema aconsegueix 

normalitzar l’exposició de les vides privades de persones públiques, aspecte que 

rebaixa la càrrega política de la vigilància d’Estat. Els ciutadans han estat acostumats 

a veure la seva privacitat exposada i vulnerada.  

3.2.1.3. La vigilància en el Capitalisme 

Ara bé, no totes les perspectives entorn del concepte de la vigilància s’oposen a ella 

o la defineixen com un concepte d’abús de poder. Giddens (1981) relata que 

històricament els Estats sempre han mantingut un seguiment de les vides privades 

dels ciutadans, mitjançant la codificació del seu naixement, estat sentimental, mort, 

dades demogràfiques i fiscals, antecedents penals i civils i aspectes més personals 

com podrien ser la salut física i mental. Giddens exposa la diferència entre la vigilància 

de les societats i les societats de la informació, on aquesta recol·lecta de dades (ara 

executada digitalment) és essencial pel bon funcionament de la democràcia i el 

sistema capitalista. Per tant, no percep la vigilància com un ens negatiu i perillós sinó 

com una eina que permet a les “societats modernes una simplificació de l’existència 

humana” (Fuchs 2008, p206).  

3.2.2. Les Implicacions de la Dominació i El Poder 

3.2.2.1. Dominació 

En relació a les formes de dominació, Max Weber aporta la següent visió: “Un 

determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea de interés (externo o interno) 
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en obedecer, es esencial en toda relación auténtica de autoridad” (Weber, 1922, c3). 

Aquesta breu definició compta amb gairebé un segle de vigència, i la perdurabilitat de 

la seva raó sembla haver-se mantingut intacta amb el temps. Weber exposa la 

necessitat d’obediència per tal de poder exercir dominació/poder sobre un col·lectiu 

d’individus. Aquesta voluntat d’obediència es pot prendre com a autorització o 

legitimació de les formes contemporànies de poder. L’existència d’una classe 

dominant és inherent a una classe dominada/sotmesa. Ara bé, la distinció entre 

individus d’una classe i d’una altra no es dota únicament mitjançant la voluntat 

d’obediència o l’exercici de dominació. És la propietat dels recursos el que dictamina 

la pertinença a un grup social o un altre. “L’Estat i els capitalistes tenen molts més 

recursos que la societat civil i els ciutadans i això els permet dur a terme una vigilància 

molt més intensa i extensa” (Fuchs, 2015). L’aportació de Fuchs serveix per 

comprendre que la disgregació en grups o classes no és voluntària o lliure sinó que 

existeix una desigualtat en l’accés als recursos propis de cada bloc que provoca una 

classificació automàtica i involuntària entre dominant i dominat. Els ciutadans sempre 

residiran en un esglaó inferior als governants a causa de la seva impossibilitat 

d’accedir a les eines de vigilància (utilitzades com a mecanismes de poder), aspecte 

que degenera en una gestió de poder asimètrica.  

3.2.2.2. Poder 

L’any 1959 els psicòlegs socials John French i Bertram Raven van realitzar un estudi 

on esbossaven les bases del poder social. (French i Raven, 1959). La seva proposta 

reunia inicialment cinc variables d’exercici de poder: el poder legítim, el poder de 

referència, el poder expert, el poder de recompensa i el poder de coacció. Les dues 
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últimes formes estan explorant nous mètodes d’exercici en l’actualitat que les està 

convertint en les noves fonts de poder legitimitat. Els teòrics plantejaven que el poder 

de recompensa es basava en l’atorgament de recompenses o beneficis per part del 

líder apoderat i formulaven el poder de coacció sota la base d’imposició de càstigs 

mitjançant l’exercici de la por. La recompensa i la coacció  són  dos conceptes clau 

en l’exercici de poder de vigilància, definit com a “invisible i secret” (Fuchs, 2015). A 

l’asimetria, la recompensa, i la coacció se li adhereix la qualitat de la invisibilitat. És 

en aquesta quarta característica on el poder assoleix la seva alta perillositat. Tal com 

apuntava Fuchs “és complicat investigar i desafiar un poder transparent” (Fuchs, 

2015).  

3.2.3. Privacitat          

3.2.3.1. Definicions teòriques 

James H. Moor a Computers and Society, Towards the theory of privacy in the 

information age, 1997  vincula el terme de la privacitat al de la seguretat. El teòric 

argumenta que els éssers humans construïm esferes de privacitat per tal de generar 

zones de confort on sentir-nos segurs. En conseqüència, si la nostra privacitat queda 

exposada davant l’ull públic, estem perdent la seguretat.  Aquest argument és 

vinculable a Abraham Maslow, 1943. Segons Maslow, el sentiment de seguretat 

ocupa el segon lloc en la jerarquia de necessitats humanes. Ambdues perspectives 

entenen doncs que la pèrdua o vulneració de la privacitat pot fracturar l’estabilitat 

emocional dels individus.  

Una altra definició de privacitat és “a chameleon-like word, used denotatively to 

designate a wide range of wildly disparate interests – from condifentiality of personal 
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information to reproductive autonomy – and connotatively to generate goodwill on 

behalf of whatever interest is being asserted in its name” (BeVier, 1995). Aquesta 

definició obre l’esquerda a la semicomprensió del terme privacitat i la seva múltiple 

interpretació. L’ambigüitat que envolta el concepte és l’arrel de la complicació que 

suposa la seva protecció. La privacitat és un concepte subjectiu i canviant.  

3.2.3.2. Legislació 

En torn de l’enteniment de la versatilitat de la paraula privacitat, és rellevant revisar 

l’estat de la legislació i la jurisprudència en referència a la privacitat per comprendre 

l’ambigüitat que acompanya al terme. La privacitat és un domini que està tipificat en 

diferents codis reguladors com la Constitució Espanyola o la Declaració Universal dels 

Drets Humans. En el primer escenari, la carta magna inclou en el bloc sobre “drets i 

deures fonamentals” un apartat sobre “dret a la intimitat”. L’article 18.49 argumenta 

que “La llei limitarà l’ús de la informàtica per garantir l’honor i la intimitat personal i 

familiar dels ciutadans en el ple exercici dels seus drets”. En afegit, l’article 12 de la 

Declaració Universal dels Drets Humans de l’Assemblea General de les Nacions 

Unides estableix que el dret a la vida privada és un dret humà: 

“Ningú serà objecte d’intromissió arbitraria en la seva vida privada, la seva 

família, el seu domicili o la seva correspondència, ni d’atacs en la seva honra 

                                                
9 Consulta l’article a la pàgina oficial del Butlletí Oficial de L’Estat. 
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf 
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o la seva reputació. Tota persona té dret a la protecció de la llei contra aquestes 

intromissions o atacs”10.  

Ambdós articles defensen l’honor i prometen perseguir legalment la seva vulneració. 

Ara bé, tant l’honor com la privacitat són termes molt amplis i subjectius. La 

Constitució és agosarada en constatar la limitació de la informàtica per garantir la 

intimitat, i més tenint en compte el moment de redacció d’aquell article. L’any 1978 

l’abast de la informàtica i internet era encara restringit, i la limitació del seu ús era 

factible. Això no obstant, avui en dia, la intromissió en la privacitat realitzada per 

empreses informàtiques com Google o Facebook ha superat qualsevol expectativa. 

Aquestes noves companyies vulneren les lleis com el “Policia del Pensament” (Orwell, 

1949). Les lleis i protocols de jurisprudència estan fracassant no només en preservar 

el dret a la privacitat, sinó en comprendre la magnitud de la violació d’aquests 

conceptes tal com va quedar constatat en les declaracions de Mark Zuckerberg al 

Senat dels Estats Units d’Amèrica el 201811. Quan la informació sobre gustos i 

amistats de 1.700 estudiants de Harvard del 2006 va ser publicada al món, es va 

descobrir que es podia des anonimitzar (Zimmer, 2010) i que per tant, la informació 

privada dels usuaris de Facebook podia ser ara utilitzada i estudiada sense la seva 

consciència i/o autorització. Aquesta vulneració de la privacitat és objecte de 

preocupació en l’àmbit de l’acadèmia, ja que no se sap concretament quin és l’abast 

                                                
10 Consulta l’article a la pàgina oficial de les Nacions Unides 
https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf 
11 Transcripció de les declaracions completes: 
https://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/04-10-
18%20Zuckerberg%20Testimony.pdf 
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de tota la informació publicada ni quin ús se’n pot estar fent ara i també en el futur. 

(Boyd, 2011). 

El 26 d’octubre de 2001 es va signar la “Patriot Act”12 als Estats Units d’Amèrica en 

resposta als recents atacs de l’11 de setembre contra les torres bessones. La resposta 

governamental va ser la creació d’una llei que permetia l’accés policial a dispositius 

electrònics individuals sense necessitat d’ordre judicial. El mateix George W. Bush a 

l’acte d’aprovació declarava: 

“Surveillance of Communications is another essential tool to pursue and stop 

terrorist. The existing law was written in the era of rotary telehones. This new 

law that I sign today will allow surveillance of all Communications used by 

terrorists including emails, the internet and cell phones”13.  

 

És molt important comprendre la semàntica que envolta les declaracions de Bush i 

l’aprovació de la llei. Sota els eufemismes de seguretat, patriotisme, progrés i 

terrorisme, el govern estatunidenc estava assentant unes bases de vulneració de 

privacitat molt greus. A partir d’aquell moment, qualsevol comunicació interpersonal 

podia ser interferida sense tenir-ne pròpia constància.  

 

El 2005 Bush va reconèixer l’espionatge dut a terme per les agències de seguretat 

Estatals en la defensa del terrorisme gràcies a la Patriot Act. En la cursa política per 

                                                
12 Ampliació de la información vinculada a la Llei Patriòtica. 
https://edition.cnn.com/2015/05/22/politics/patriot-act-debate-explainer-nsa/index.html 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1622000/1622643.stm 
13 Video del discurs pronunciat per George W Bush en la signatura de la Llei Patriòtica a 
Washington el 26 d’octubre del 2001. https://abcnews.go.com/Archives/video/oct-26-2001-
president-bush-signs-patriot-act-14820463 
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la casa blanca, Barack Obama va fer campanya sobre la reforma de la llei patriòtica 

en defensa de la privacitat dels ciutadans. Malgrat això, en la seva arribada al despatx 

oval l’any 2008, Obama va declarar que la Patriot Act i el seu mecanisme de vigilància 

eren necessaris per mantenir i preservar la seguretat nacional. Els ciutadans 

estatunidencs continuarien sota vigilància panòptica. L’aprovació d’aquesta llei va ser 

l’obertura que va utilitzar la National Security Agency dels EUA per recol·lectar data 

dels telèfons mòbils dels usuaris corrents (a través d’empreses com Prism, 

XKeyScore o Tempora) segons les evidències de la declaració d’Edward Snowden el 

201314. La privacitat estava sent arravatada sota la justificació de la llei.  

 

3.2.3.3. Polítiques de privacitat i termes i condicions d’ús 

 
Tots els portals, aplicacions i accessos d’internet compten obligatòriament amb 

l’especificació de polítiques de privacitat i termes i condicions d’ús. Els usuaris han 

d’acceptar aquestes polítiques per tal de poder accedir a la plenitud del contingut. Si 

prenem de referència l’acord de privacitat de l’usuari d’un dispositiu d’Apple (Iphone) 

es pot veure la clàusula que exposa que la companyia es reserva el dret de fer servir 

el teu data per investigar, prevenir, o prendre acció en relació a activitats il·legals 

(Hoback, 2013). Aquesta afirmació implica una gran càrrega, ja que el terme “prevenir” 

torna a relegar la privacitat individual sota la vigilància panòptica dels seus actes. El 

2016, un tiroteig a San Bernardino (Califòrnia) va destapar controvèrsia en torn la 

                                                
14 Transcripció comleta de l’entrevista atorgada a Glenn Greenwald el 8 de juny de 2013. 
https://www.mic.com/articles/47355/edward-snowden-interview-transcript-full-text-read-the-
guardian-s-entire-interview-with-the-man-who-leaked-prism 
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privacitat dels usuaris d’Apple15. El departament de justícia dels EUA va iniciar un 

procés legal contra Apple per requerir-li que donés les claus de l’Iphone de Syed 

Farook (el tirotejador) a l’Agència Federal d’Investigació (FBI), per tal de facilitar el 

procés d’investigació. La companyia es va negar al·legant que desenvolupar una “clau 

mestra” que accedís a la informació emmagatzemada en l’Iphone vulnerava la 

privacitat dels seus usuaris. Aquest cas exposa la dicotomia entre la pertinença de la 

privacitat dels usuaris. Apple està emmagatzemant les dades dels usuaris, no per a 

un benefici comunitari sinó pel seu propi.  

 

La política de privacitat de Google del 2000 exposa que l’usuari està deixant un rastre 

de la seva acció digital però que la seva identitat es manté “anònima”. No obstant 

això, l’any 2001, amb l’entrada en vigor de la Patriot Act la companyia va canviar els 

termes d’ús al “no anonimat “dels usuaris. Aquest fet podria no causar controvèrsia si 

no fos perquè l’empresa ha deixat de fer públic el codi del 2000 i declarant com a més 

antic el de la reforma de 2001. Perquè hauria Google de voler amagar que en algun 

moment va vendre l’anonimat dels seus usuaris al govern americà? 

 

L’any 2000, la companyia digital Toysmart va entrar en bancarrota. Per tal de poder 

salvar les seves finances, la companyia va optar per vendre la informació personal de 

més de 195.000 usuaris a una altra companyia per poder pagar els seus deutes. 

Aquesta informació incloïa noms, direccions, gustos i perfils familiars. La Federal 

                                                
15Informació detallada al respecte a: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160329_tecnologia_fbi_como_desbloqueo_ip
hone_san_bernardino_apple_ch 
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Trade Comission dels Estatus Units16 va perseguir el cas de Toysmart i va acabar 

aprovant la venda de la informació tot i que amb algunes restriccions futures. Aquest 

cas serveix d’exemple en com la llei tampoc va poder salvar la privacitat digital dels 

usuaris que havien acceptat prèviament els termes d’ús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16Resolució de la Federal Trade Comission: https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2000/07/ftc-
announces-settlement-bankrupt-website-toysmartcom-regarding 
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4. SÍNTESI SOBRE LA DEFINICIÓ ACTUAL DEL 
CAPITALISME DE VIGILÀNCIA 

 

L’eix central de l’estudi és el concepte ideat per Shoshana Zuboff (2019) “Capitalisme 

de vigilància”. Per tal d’entendre les seves implicacions és essencial comprendre dins 

quin context ha sorgit i quin és el marc polític-econòmic que l’emmarca. És per aquest 

motiu que els paràmetres exposats en el bloc anterior seran estudiats des de la 

perspectiva i les implicacions de la integració de la vigilància com a ens omniscient 

dins el sistema capitalista.  

4.1. Sobre el capitalisme de vigilància segons Shoshana Zuboff 

amb aportacions de Christian Fuchs 

4.1.1. El Capitalisme   

En la presentació del llibre “Surveillance Capitalism, 2019” a Nova York el febrer de 

201917, Zuboff fa referència al canvi de nomenclatura al que hem estat exposats els 

ciutadans dins el sistema capitalista. Actualment, pel sistema capitalista ja no som 

“treballadors” que estan subjectes a una estructura de fàbrica i regits sota aquest rol. 

La identificació amb aquest concepte clàssic s’ha acabat. En compensació, el nom 

que se’ns ha assignat és el “d’usuaris”. Aquesta variació semàntica evidencia que les 

persones hem passat de complir una funció productiva a utilitària, aspecte que posa 

en perill la llibertat individual. Zuboff es reafirma en el punt d’inflexió que suposa deixar 

de ser percebuts com a éssers treballadors que contribueixen a l’enriquiment del 

                                                
17 Video complet de la presentació: https://datasociety.net/events/databite-no-118-shoshana-
zuboff/ 
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sistema a ser percebuts com a éssers que s’utilitzen per enriquir-lo. El sistema ja no 

ens pertoca, sinó que li pertoquem.  

El capitalisme del qual parlava Marx no ha desaparegut, simplement està prenent 

noves formes. Igual que en una economia d’escala, en el capitalisme de vigilància es 

requereix d’una gran quantitat de data de comportament per tal de fer prediccions de 

la manera més acurada possible. En afegit, l’àmbit de l’economia continua necessitant 

ser el més ampli possible (les prediccions es basen no només en interaccions sinó en 

clics, en mirades, en temps invertit en un portal, en plataformes utilitzades...). El 

creixement de la quantitat i l’àmbit, han desencadenat en l’economia d’acció (Zuboff, 

2019, c5, figura 3). Aquest concepte implica que el sistema econòmic ja no només 

regula el creixement dels mercats sinó que controla el moviment dels individus per 

engrandir aquests mercats. Zuboff (2019) exemplifica aquesta economia d’acció 

mitjançant el cas de Pokemon GO. En l’inici de la revolució digital, les marques 

pagaven a corporacions com Google o Facebook per posicionar els seus anuncis dins 

de portals digitals on es trobaven els seus públics. Pokemon GO va evidenciar com 

marques com McDonalds o Starbucks van pagar a l’empresa Japonesa per tal que 

l’aplicació del joc posicionés “pokemons” prop dels seus establiments. La digitalització 

colonitza el món anomenat com a real i en lloc de perseguir aglutinar usuaris en 

portals per tal que facin clics en anuncis d’internet, es pot aconseguir l’aglutinament 

físic d’aquestes persones davant  l’establiment real de la marca. El control digital 

esdevé control físic.   
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4.1.1.1. Les primeres matèries i el superàvit conductual 

La crítica al capitalisme de Marx defensava que el sistema explotava la mà d’obra (els 

treballadors) en conjunt a les primeres matèries. Una de les afirmacions que envolta 

al capitalisme tecnològic de les corporacions digitals és “si no pagues pel producte, 

és perquè ets el producte” (com a resposta a la gratuïtat dels serveis de Facebook o 

Google). Zuboff (2019) titlla de feble aquesta afirmació. L’autora defensa que els 

éssers humans o “usuaris” hem estat relegats a una posició inferior a la de productes, 

ja que som la primera matèria. Zuboff exposa com els comportaments humans són la 

matèria utilitzada per generar les prediccions de futur (el producte) que serà venut 

dins el mercat al millor postor (Biddle, 2019). El capitalisme de vigilància retorna a 

l’utilitarisme dels usuaris. En la mateixa presentació del seu llibre “Surveillance 

Capitalism, 2019” a Nova York, Zuboff realitza una analogia entre els colonialismes 

propis de l’imperialisme i el segrest del món digital i l’espoli de la conducta humana 

realitzada per les grans corporacions nascudes en aquest medi. L’autora es remunta 

a la conquesta d’Amèrica el 1492 on els colons llegien un document escrit en castellà 

(el requerimiento) als pobles indígenes, abans de destruir els poblats si no hi havia 

oposició ciutadana. Aquest document es basava en una desigualtat, i era el 

desconeixement de la llengua hispànica per part dels indígenes. Per tant, a ulls 

actuats, aquella notificació per part dels colons era completament il·legítima i abusiva, 

com també ho era la presa unilateral i sense consentiment de les terres. Zuboff 

exposa que ara estem vivint un colonialisme digital en la que les grans corporacions 

estan prenent les nostres terres (comportaments, gustos, interaccions...) utilitzant 

mecanismes il·legítims que mai han estat acceptats per la massa general de població.  
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En la crítica al capitalisme de (Marx,1867), es presenta el concepte de  la plusvàlua i 

el seu vincle amb el procés d’enriquiment de la classe dominant en comparació al 

concepte del “superàvit conductual” proposat per Zuboff (2019Marx tenia la visió del 

capitalisme com un sistema que es nodria, enriquia i creixia amb la plusvàlua 

generada entre la remuneració dels treballadors i el preu de la producció. Seguint la 

proposta de Zuboff (2019) el capitalisme de vigilància es nodreix de qualsevol aspecte 

que involucri experiència humana. “The product drives from the surplus that is ripped 

from your life” (Zuboff 2019,p377). En aquest procés d’extracció es genera una 

desigualtat, ja que en la majoria de situacions existeix una manca de consentiment i 

de consciència que està succeint.  

“Decentralized surveillance technologies collect big data in many places. This data is 

networked and controlled by two central panoptic collective actors: capital and state” 

(Fuchs, 2019, p58). El superàvit conductual ja no és un benefici monetari extret de la 

producció sinó que és una quantitat de data personal extreta amb mecanismes 

il·legítims. El mercat es lucra de futurs de comportament.  

4.1.2. El poder instrumental  

Shoshana Zuboff estableix les línies que defineixen el tipus de poder que regeix la 

societat actual mitjançant el concepte de “poder instrumental” per exposar els 

mecanismes que les classes dominants estan utilitzant per garantir el seu poder. “I 

name it instrumentarianism, defined as the instrumentation and instrumentalization of 

behaviour for the purposes of modification, prediction, monetization, and control” 

(Zuboff, 2019, p352). Per tal de comprendre la definició de Zuboff, cal, en primer lloc, 

entendre el concepte “d’instrumentalització”. El diccionari de l’Institut d’Estudis 
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Catalans defineix la instrumentalització com: “Servir-se abusivament (d’algú o 

d’alguna cosa) com a instrument per a aconseguir un fi18”. La definició lingüística 

evidencia la implicació d’abús de quelcom per assolir una finalitat. Tornant a 

l’explicació de Zuboff, vincular el poder al concepte d’instrumentalització implica basar 

aquest poder i el seu assoliment a un l’abús, en aquest cas a l’abús del 

“comportament” dels usuaris. El poder instrumental converteix als ciutadans, les 

seves interaccions, comunicacions i gustos en instruments per assolir el control. 

Aquest abús es realitza no només en l’esfera directa del comportament sinó en la 

generació de prediccions i de beneficis monetaris generats d’aquesta metodologia 

maquiavèl·lica.  

4.1.2.1. El poder instrumental vs el poder totalitari  

En el tercer capítol del seu llibre Zuboff estableix les diferències entre el poder 

Instrumental i el poder totalitari mitjançant una taula comparativa (Zuboff, 2019, c3, 

p396) sintetitzada a continuació. Com a eix diferencial principal, Zuboff exposa l’afany 

de control humà del totalitarisme en contraposició al control de l’entorn aspirat per 

l’instrumentalisme. Al marc teòric s’ha presentat el Big Brother d’Orwell. Zuboff 

proposa el “Big Other” com a rèplica i realitza la metàfora d’ambdues figures i el seu 

poder corresponent, assignant el Big Brother, ens controlador de la societat, al poder 

totalitari i el Big Other, ens socialment despreocupat, propi del poder instrumental. El 

primer es fonamenta en una ideologia religiosa i el segon es basa en la indiferència 

radical prèviament presentada a l’estudi. És interessant comparar també la unitat de 

                                                
18 Enllaç a la citació de la definció 
http://mdlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=instrumentalitzar&operEntrada=0 
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mesura social sobre la qual es basa cada poder. El totalitarisme persegueix controlar 

les masses polítiques mitjançant la implementació d’un règim del terror i 

l’instrumentalisme regeix sobre la població estadística mitjançant la possessió i 

control dels mecanismes d’aprenentatge i de modificació del comportament. En 

termes d’objectiu final, Zuboff evidencia una de les característiques més perilloses del 

poder instrumental. Mentre el poder totalitari busca una “re-educació” dels ciutadans 

per aconseguir una massa social homogènia amb la ideologia del poder, el poder 

instrumental busca una modificació del comportament basada en múltiples 

prediccions per ser comercialitzades en un mercat heterogeni. Ambdós poders 

busquen un vincle de la ciutadania; el totalitarisme prenent la identificació ideològica 

i l’instrumentalisme generant una dependència ciutadana cap a les estructures de 

poder.  

A tall de recapitulació, el poder instrumental utilitza un instrument com a eina d’exercici 

que és l’entorn digital. La utilització d’aquest medi per escoltar-nos, modificar els 

nostres comportaments i conduir-nos a mostrar el nostre comportament es fa de 

manera pacífica, sense violència. Per tant no parlem de poder totalitari, el qual es 

basava en la implantació d’un règim de terror basat en la violència. El poder 

instrumental refusa mecanismes de terror i mort per controlar i modificar el 

comportament dels individus en contraposició al poder totalitari.  

4.1.2.2. Del poder digital al poder polític  

A continuació es detallarà (Zuboff, 2019, c3, p388) la integració essencial del poder 

digital com a eina d’acció del poder polític.  
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“The system track good and bad behavior across a variety of financial and social 

activities, automatically assigning punishment and rewards to decisively shape 

behavior toward building sincerity in economic, social and political life” (Zuboff, 2019, 

p388). A través del control de les estructures del medi digital, la República Popular de 

la Xina aconsegueix nodrir les seves fases econòmiques i democràtiques d’informació 

conductual i predictiva sobre la ciutadania. La integració del control i la vigilància dins 

el sistema econòmic ha facilitat el vincle i flux d’informació amb el poder executiu que 

ha desencadenat en una capacitat governamental de control ideològic de la població.    

En una entrevista atorgada a Kulwin (2019) el febrer de 2019, Zuboff declarava “what 

you see in China is the marriage of authoritarian state with instrumentarian power. And 

that is a very dark and dangerous endgame”. El poder exercit actualment a la Xina és 

una forma de control moderna. L’Estat antidemocràtic de la Xina ha optat per refutar 

la violència i el terror que caracteritzarien el govern totalitari que els defineix per 

instrumentalitzar a la ciutadania i abusar d’aquesta qualitat com a eina de control. La 

vigilància no s’utilitza merament amb fins comercials i econòmics sinó com a mitjà de 

control i d’ordre social. La nova lògica capitalista basada en la instrumentalització del 

poder, torna a l’arrel i nodreix les bases de l’autoritarisme. L’eradicació de la violència 

física per l’abús conductual és la base del manteniment d’aquest règim.  
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4.1.3. Big Brother vs Big Other19  

L’any 2015, Shoshana Zuboff va presentar el concepte del “Big Other” (Zuboff, 2015) 

en contraposició al “Big Brother” (Orwell, 1949). Zuboff planteja el Big Other com una 

estructura digital completament despreocupada per la vesant humana dels individus. 

La vigilància exercida pel Big Other no compleix fins vinculats a cuidar i procurar, sinó 

que vigila totes les nostres interaccions amb altres individus sempre que aquestes 

puguin ser codificades i emmagatzemades.  

“Big other does not care what we think, feel, or do as long as millions, billions, 

and trillions of sensate, actuating, computational eyes and ears can observe, 

render, datafy, and instrumentalize the vast reservoris of behavioural surplus 

that are generated in the galactic uproar of connection and communication” 

(Zuboff, 2019, p377).  

D’aquesta definició neix el que l’autora exemplifica com “indiferència radical”. El Big 

Other és un ens completament alienat, l’objectiu màxim del qual és extreure 

informació útil. És per aquest motiu que és una estructura deshumanitzada en termes 

de vulneració de la privacitat. L’objectiu del Big Other no és controlar la intimitat de 

les persones sinó acumular informació sobre el seu comportament per generar 

prediccions, per aquest motiu se’l vincula a la indiferència radical.  

A una entrevista atorgada a Noah Kulwin (2019) al portal digital Intelligencer, Zuboff 

afirmava: “They only care that whatever we are and whatever we do, we do it in a way 

                                                
19 Concepte forjat per Shoshana Zuboff l’article acadèmic “Big Other: Surveillance Capitalism and the 
prospects of an Information Civilization” Març 2015, Volume 30, Issue 1, pp 75–89 
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that interfaces with their supply chains. [...] They just want to have the data from our 

behavior”. El que Zuboff exposa és com la conducta humana s’està utilitzant per 

enriquir el sistema, quedant relegada a una alienació de la part humana que produeix 

aquest data de comportament.  

4.1.4. El capitalisme de vigilància 

L’aportació de Shoshana Zuboff (2019) entorn el concepte de vigilància ofereix una 

aproximació menys fatalista. L’autora analitza les cinc companyies tecnològiques més 

punteres (Google, Microsoft, Amazon, Apple i Facebook) per establir una diferència 

entre les empreses basades en el capitalisme o en capitalisme de vigilància. La 

postura inicial de Zuboff reclama que mentre totes segueixen una lògica capitalista, 

Apple i Amazon es trobarien fora de l’esfera de la vigilància, ja que aquestes dues 

firmes “extreuen el seu benefici de productes tangibles i digitals i per tant estan 

exposades a menys pressió financera per extreure actius de vigilància en comparació 

a empreses basades purament en data” (Zuboff 2019, p23). No obstant això, Zuboff 

suggereix també que la línia de negoci actual d’Amazon està virant també cap al 

capitalisme de vigilància. La companyia emmascara la seva nova actuació en la 

“personalització” del seu servei de cara a una millor experiència de compra dels 

usuaris (Zuboff, 2019, p255).  La generació de prediccions i la venda d’aquesta 

informació és la seva font d’enriquiment directa.  

Ievgueni Morózov (2011 i 2013) defensa que la vigilància és una característica 

intrínseca del capitalisme i que per tant “capitalisme” i “capitalisme de vigilància” són 

conceptes que no es podien distingir l’un de l’altre. Zuboff ofereix l’aclariment que no 

tot el capitalisme és capitalisme de vigilància i que només implica vigilància quan la 
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informació sobre el comportament dels usuaris s’instrumentalitza amb la finalitat de 

generar prediccions de comportaments futurs. “L’economia contemporània i l’Estat 

modern depenen del control dels treballadors, consumidors, prosumers i ciutadans. 

La vigilància és una manera d’exercir dominació inherent del capitalisme” (Fuchs, 

2015). Fixant-nos en el que exposa Fuchs, és impossible distingir la vigilància del 

sistema. L’autor defensa l’ús de la vigilància com el nou instrument que acciona el 

sistema econòmic capitalista del segle XXI. El capitalisme actual doncs, es nodreix 

de la vigilància com a eina generadora de poder. “La vigilància és una forma 

específica de control que crea una dimensió de dominació, explotació, classes, 

capitalisme, patriarcat, racisme i similars” (Fuchs, 2011a).  

A continuació es revisarà breument la definició del terme “capitalisme de vigilància” 

realitzada per Zuboff (2019):   

“1.A new economic order that claims human experience as free raw material for 

hidden commercial practices of extraction, prediction and sales. 2. A parasitic 

economic logic in which the production of goods and services is subordinated to 

a new global architecture of behavioural modification. 3. A rogue mutation of 

capitalism marked by concentrations of wealth, knowledge and power 

unprecedented in human history. 4.The foundational framework of a 

surveillance economy. 5.As significant a threat to human nature in the twenty-

first century as industrial capitalism was to the natural world in the nineteenth 

and twentieth. 6. The origin of a new instrumentarian power that asserts 

dominance over society and presents startling challenges to market democracy. 

7. A movement that aims to impose a new collective order based on total 
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certainty. 8. An expropriation of critical human rights that is best understood as 

a coup from above: an overthrow of the people’s sovereignty.” 

En les vuit definicions que proposa Zuboff, s’evidencien les següents variables com a 

inherents al capitalisme de vigilància: matèria primera gratuïta, finalitats comercials 

ocultes, modificació conductual, lògica paràstica, mutació del capitalisme, 

amenaça per la naturalesa humana, poder instrumental, imposició, dominació i 

expropiació de la sobirania ciutadana. Els termes usats per Zuboff han estat 

conceptes treballats dins la recerca prèviament. La proposta de definició de Zuboff 

aglutina tots aquests conceptes i els utilitza per descriure el Capitalisme de Vigilància. 

Aquesta definició plural exposa la versatilitat, abast i implicacions del capitalisme en 

totes les seves esferes d’afecció: ciutadana, democràtica, legal, impacte natural, de 

poder i de futur. És important subratllar que cap de les definicions pren un 

protagonisme superior a un altre. Les vuit definicions són conseqüències actuals i que 

adopten una influència transversal en la vida de les persones. Zuboff recalca la 

rellevància de cada una de les implicacions del control tecnològic dins les estructures 

d’Estat de manera individual.  
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5. APORTACIÓ CRÍTICA SOBRE EL CAPITALISME DE 
VIGILÀNCIA 

La revisió literària dels conceptes de vigilància, poder i privacitat junt amb l’anàlisi del 

capitalisme de vigilància seguint la perspectiva de Shoshana Zuboff han servit per 

contextualitzar i comprendre el tipus de sistema econòmic i d’ordenament que regeix 

en el segle XXI. A continuació, i prenent de referència l’estudi realitzat prèviament 

dins la recerca, s’exposen tres de les implicacions socials més rellevants generades 

pel control tecnològic en l’era digital.     

5.1. Antidemocratització del poder 

Històricament, el sistema capitalista ha requerit eines de control que facilitin el seu 

abast de poder. La digitalització i acumulació de Big Data són la nova mesura de 

poder dins el capitalisme de vigilància, generant així una nova dinàmica 

d’autoritarisme. Cal assumir, doncs, que el capitalisme de vigilància és una lògica 

econòmica, no una conseqüència de la digitalització. La vigilància panòptica a la qual 

estem essent sotmesos no és un dany causat per les anomenades “noves 

tecnologies”, sinó que els mecanismes tecnològics són les noves eines utilitzades pel 

sistema per exercir poder. L’antidemocratització sorgeix precisament en la utilització 

de les eines tecnològiques com a mecanismes de control social.  

El tractament de les dades i la informació personal s’està gestionant ineficaçment. La 

proposta d’implementació de lleis i decrets sobre el manteniment de la privacitat dins 

internet és una resposta pròpia del segle XX, i ens estem enfrontant a problemes del 

segle XXI. Cal un replantejament global de l’afectació del sistema capitalista de 
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vigilància regit actualment per tal de canviar les estructures maquiavèl·liques i 

panòptiques que monitoren comportaments i generen prediccions. El sistema 

capitalista és el mateix de sempre però amb accés a eines noves que estenen el seu 

abast de poder i control. La vigilància és un eix intrínsec del funcionament del 

capitalisme i la generació de lleis no és la resposta idònia per acabar amb el 

panoptisme digital. Aquest fet només seria possible amb la implementació d’un nou 

sistema que no es nodrís de la informació personal per accionar el motor econòmic. 

No obstant això, aquest escenari utòpic no resoldria el problema actual, ja que 

l’exposició de la informació i la intromissió de les estructures d’Estat dins els mitjans 

tecnològics té una implicació estructural. Un cop la informació personal ha estat ja 

codificada no hi ha marxa enrere, la privacitat ha estat ja exposada.  

5.1.1. Desigualtat de classes 

L’antidemocratització del poder veu la seva arrel en com  la tecnologia digital està 

dividint a la societat en dos pols. És interessant reprendre la proposta de Zuboff (2019) 

entre els observadors i els observats. Segons Zuboff, els observadors són éssers 

invisibles, desconeguts i incomptables, aspecte que vulnera el principi democràtic de 

la transparència. La classe dominant (observadora) assoleix una quantitat 

d’informació enorme, de manera il·lícita (mitjançant vigilància panòptica) utilitzada per 

usos econòmics sense consentiment. En la lluita de classes clàssica (classe dominant 

i dominada), l’ascens econòmic permetia mobilitat entre classes. En l’escenari actual, 

els observats sempre ho seran. La societat s’ha polaritzat en dos grups: la classe que 

posseeix les dades i la classe que les produeix. La classe generadora d’informació 

viu sota un esclavatge digital (Qiu a Fuchs 2019, c12). Hi ha una impossibilitat de 
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moviment entre els dos blocs, ja que qualsevol persona connectada dins el sistema 

estarà nodrint amb informació personal a una classe superior que la codificarà. 

Aquesta proposta de classificació obre l’escletxa a un nou escenari de desigualtat 

social en la qual l’exercici de la violència simbòlica acciona, amb major força que la 

violència física, el poder. Aquesta situació dibuixa una asimetria en la gestió del poder.  

Una altra diferenciació de classes la podríem extreure de la vinculació la visió de 

“poder instrumental” de Zuboff amb el concepte de “dominació” exposat per Webber 

en el marc teòric. La instrumentalització dels gustos, preferències i prediccions es fa 

mitjançant un abús i per tant sense consentiment; o com exposava Weber, sense 

“voluntat d’obediència”. La pèrdua de la voluntat d’obediència per part de les classes 

dominades exposa la negació a l’existència de dominació com a tal. Per tant, el poder 

regit actualment ja no és un poder dominador, sinó un poder abusador.  

 

L’estructura del sistema capitalista actual continua requerint una diferenciació en 

classes per tal de generar riquesa, la qual en la contemporaneïtat no es mesura en 

diners sinó en acumulació de poder. La perillositat s’inicia en el fet que els diners 

s’extreuen d’un sistema productiu i que el poder s’acumula mitjançant el control sobre 

els individus. L’explotació dels mitjans de producció està virant a una explotació de la 

conducta i el comportament humà.  

 

5.2. La pèrdua de sobirania i privacitat 

Tradicionalment, la informació vinculada a la vida privada de les persones s’ha 

mantingut en esferes i cercles de confiança personal. Això no obstant, la digitalització 
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ha provocat que el traspàs d’informació sigui molt més ràpid, tingui un abast més gran 

i perdi els límits de propietat. “Tot el que ha estat digitalitzat deixa de ser privat. Això 

és aterridor”20. La xarxa ha facilitat que la informació viatgi de servidor en servidor fent 

perdre el rastre i l’origen de les persones que han accedit a aquell contingut.  Estem 

compartint la nostra informació personal (data de naixement, estat civil, gustos, 

coneguts...) amb els nostres amics però també estem exposant aquesta informació a 

la xarxa de manera indefinida. Una de les preguntes més recurrents és com hem 

arribat nosaltres a exposar un nivell tan alt de la nostra privacitat en portals digitals 

com Facebook. La resposta rau en  la naturalització de la des privatització digital. Si 

ens fixem en els ajustaments per defecte de Facebook, la plataforma mostra tota la 

nostra informació personal com a pública per tothom. Són els usuaris que vulguin 

restringir part de la informació a un cercle més tancat els que ho han de modificar 

manualment. Facebook ha banalitzat21 la privacitat a còpia de normalitzar la 

naturalesa pública de la informació personal. És important matissar que el fet 

d’informar a Facebook de la nostra data de naixement no és un aspecte negatiu o que 

vulneri la nostra privacitat. La perillositat radica en la utilització d’aquesta informació 

personal per part de la corporació amb fins comercials i predictius que vagin donant 

una forma a la societat que no és natural. Els algoritmes generen prediccions cada 

vegada més acurades (a causa del volum d’informació provinent de l’economia 

d’escala digital). No obstant això, aquests algoritmes poden estar basats en 

comportaments erronis i conduir a la societat a patrons de conducta no fidels als seus 

gustos o patrons de conducta radicalitzats. L’algoremització del mercat pot estar 

                                                
20 Afirmació de Moby  en el documental “términos y condiciones de uso” (Cullen Hoback, 2013) en resposta a 
la pregunta de si creia que la privacitat estava morta.  
21 Concepte forjat per Hannah Arendt a “Eichmann a Jerusalem” (1963) 
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deshumanitzant les pautes de consum. El moment en el qual els algoritmes prenguin 

el control global dels processos de producció, es convertiran en la nova “mà 

invisible”22. Històricament, aquesta mà ha aconseguit mantenir una certa estabilitat 

en l’economia neoliberal però els algoritmes dins el capitalisme de vigilància poden 

generar conseqüències catastròfiques a escala humana. És cert, que pel que fa a 

l’estabilitat econòmica i tenint en compte el context de la globalització, l’algoremització 

de comportaments pot servir per facilitar el flux comercial i de producció ajudant a 

optimitzar recursos. Malgrat això, les prediccions de comportament poden conduir en 

un setge a la llibertat d’elecció dels individus. Les prediccions s’anticipen a les 

demandes dels mercats i això podria arribar a desencadenar en una estandardització 

i imposició de gustos. L’evolució natural de les societats quedaria estancada, i 

conseqüentment ho faria el progrés i la capacitat d’innovació.  

Retornant als aspectes vinculats a la vulneració de la privacitat en l’esfera digital, és 

interessant reprendre la següent declaració: “I think it’s important to recognize that 

you can’t have 100 per cent security and also then have 100 per cent privacy and zero 

inconvenience”23. Barack Obama exposa que la tinença de seguretat i de privacitat 

total no es poden assolir alhora. Defensa que l’espionatge de la NSA era amb finalitats 

de preservar la seguretat ciutadana i que la vulneració a la privacitat era un efecte 

col·lateral. L’ex president dels EUA remarca la necessitat de cedir en certs aspectes 

(privacitat digital) per tal de poder preservar-ne d’altres (seguretat civil). En aquest 

punt, es torna a despertar una qüestió sobre on situar el límit entre privacitat i privacitat 

                                                
22 Concepte exposat per Adam Smith a “The Weath of nations” 1776 per explicar l’ens que fa que la oferta I la 
demanda es mantinguin equilibrades per fer créixer l’economia.  
23 Declaració del President dels EUA Barack Obama sobre l’espionatge realitzat per la NSA en 
una roda de premsa a l’hotel Fairmont de San Jose (California) el 7 de juny de 2013.  
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digital. Existeixen dos tipus de privacitats? Quan la NSA interceptava conversacions 

privades es vulnerava tan sols la privacitat digital o simplement era privacitat exercida 

en el món digital? L’error ha estat, potser, en no exigir la mateixa protecció en l’esfera 

online com ho hem fet en l’esfera física o en concebre la privacitat digital de manera 

diferent. La llei protegeix la vida privada “terrenal” però sembla emparar la vulneració 

digital. Segons Zuboff, la tecnologia no és un nou món, és una eina de l’actual. El 

capitalisme de vigilància no és una conseqüència derivada de l’ús tecnològic sinó que 

la tecnologia serveix com a eina que acciona la lògica capitalista.  

Tal com Zuboff reitera en vàries ocasions, la lluita per preservar la privacitat i la 

democràcia ha de ser constant. La democràcia és una estructura dinàmica, en 

constant moviment i risc. Mai s’ha assolit la democràcia en si, sinó que ens hem 

apropat a la seva utopia. És doncs, responsabilitat ciutadana continuar lluitant per ella 

i la seva dignitat. Les noves formes de poder del capitalisme de vigilància són 

moviments sísmics que estan posant en perill les estructures socials i de privacitat 

aconseguides fins ara. L’educació i la consciència de la perillositat que suposa 

aquesta vulneració és l’única eina que pot arribar a preservar la sobirania ciutadana 

en l’era digital. 
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6. CONCLUSIONS 

Aquest estudi ha aportat una revisió de literatura sobre el capitalisme de vigilància. 

L’estudi s’ha realitzat diacrònicament i les variables s’han analitzat segons la 

perspectiva crítica. L’aportació crítica s’ha realitzat amb una finalitat de síntesi i 

conclusió. Els conceptes analitzats anteriorment han nodrit la seva perspectiva i 

justifiquen la retòrica.  

• La vigilància exercida de manera panòptica dins els mitjans digitals ha generat 

una sensació de control invisible que coarta la llibertat individual digital.  

• La vigilància com a element de control dels Estats sempre ha existit, però 

actualment es troba pervertida. La compra-venda amb finalitats comercials 

d’informació personal codificada mitjançant vigilància panòptica ha suposat un 

arravatament a la sobirania ciutadana.  

• La diferència de classes continua sent el motor de l’estabilitat del sistema 

capitalista. Això no obstant, dins el capitalisme de vigilància, les classes  es 

diferencien entre els posseïdors i els proveïdors de data. Aquesta segregació 

evidencia una impossibilitat d’ascendir en l’escala social. La  informació sobre 

la conducta humana passa a ser el valor de la mesura del poder en deteniment 

dels diners.  

• El capitalisme de vigilància es nodreix d’informació personal com a matèria 

primera gratuïta. Els mecanismes d’extracció i control estan deshumanitzats, 

aspecte que està deteriorant la vàlua humana. La conducta de les persones 

humanes s’està utilitzant de manera coercitiva per generar beneficis 
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econòmics, relegant a un segon terme les implicacions socials que això pot 

suposar.  

6.1. Limitacions de la recerca 

És important matissar, que l’estudi compta d’algunes limitacions. Partint de la 

premissa que el concepte “capitalisme de vigilància” ha estat esbossat en els últims 

anys, l’exactitud de la seva informació es troba encara en curs de desenvolupament i 

estudi. Cal afegir, que els avenços tecnològics en algoritmes i intel·ligència artificial 

estan prenent un pes molt gran dins els camps científics i que els avenços en aquests 

àmbits continuaran donant forma el que s’ha exposat com a capitalisme de vigilància.  

La present recerca s’ha realitzat doncs amb fins contributius en la construcció i 

enteniment de les noves formes de control tecnològic en l’era digital.  

6.2. Futures línies d’investigació 

L’estructura de la recerca s’ha constituït d’un bloc on es revisava la literatura sobre 

conceptes vinculats a l’objecte d’estudi i un segon bloc on s’analitzava aquest objecte 

i s’aportava una visió crítica sobre l’assumpte. Futures línies podrien analitzar els 

mateixos conceptes i autors basant-se en altres aspectes de les seves aportacions o 

bé incloure altres autors que focalitzessin en l’afectació del capitalisme de vigilància 

en altres esferes com el feminisme, la jerarquització de classes o el plantejament d’un 

nou sistema d’organització social sorgit després del comunisme, l’anarquisme i el 

capitalisme.  
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