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Les empreses han desenvolupat
noves maneres de comprar.
Abans, per poder vendre’ls un
producte o servei, calia convèn-
cer bàsicament la persona de
l’empresa que el necessitava di-
rectament. Ara cal omplir infer-
nals formularis i complir innom-
brables requisits que t’acreditin
coma proveïdor, després convèn-
cer el client final, el cap de com-
pres, el director financer i fins i
tot el director general. La venda
basada en la capacitat de conque-
rir clients gràcies a un bon tracte
personal i professional ha passat
i no tornarà, afirma l’autor. I per
això proposa el que anomena un
sistema de venda triangular que
consisteix en successives etapes
de triangulació d’interessos i su-
ports fins a aconseguir l’aprova-
ció definitiva de la compra.

Justo Barranco

F
ins a principis d’aquest
segle, afirma Jaron La-
nier, no hem hagut de
preocupar-nos que els
avenços tecnològics su-

posessin cap depreciació de les
persones, ja que les noves tec-
nologies sempre havien creat
nous tipus de feines, fins i tot
quan destruïen les antigues. Pe-
rò en els últims temps, prosse-
gueix, el principi dominant de
la nova economia de la informa-
ció ha estat el d’amagar el valor
d’aquesta mateixa informació.
“Hemdecidit no pagar lamajo-
ria de les persones per fer tas-
ques útils relacionades amb les
noves tecnologies. La gent nor-
mal comparteix, mentre que les
entitats que formen l’elit de la
xarxa generen fortunes inusita-
des”, denuncia l’influent tecnò-
leg, reconegut pels seus tre-
balls al món de la realitat virtu-
al, un terme que va popularit-
zar també ell.
El problema, exposa, és que

en un món digital en el qual tot
es va convertint progressiva-
ment en informació –primer la
música, després el cinema, els
llibres, les notícies, l’economia,
demà la medicina–, tot aquest
immens cabal de dades quemi-
lions d’usuaris generen i com-
parteixen a les xarxes no es va-
lora monetàriament. I només
beneficia uns quants, els propie-
taris dels grans servidors, si-
guin Google, Facebook o siste-
mes de finances d’alta tecnolo-
gia per a la negociació d’alta fre-
qüència, entitats capaces de
convertir la informació que re-

ben i emmagatzemen en diners.
En molts diners. Es tracta d’una
dinàmica que provoca amb el
temps que l’economia es contre-
gui i que les classes mitjanes
avancin cap a la seva extinció.
I és que Lanier recorda que en

la seva època d’apogeu la compa-
nyia fotogràfica Kodak tenia més
de 140.000 empleats i un valor es-
timat de 28.000 milions de dò-
lars. Avui està en fallida i, diu l’au-
tor, el nou rostre de la fotografia
digital és Instagram, que quan es

va vendre a Facebook fa dos anys
per mil milions de dòlars tenia
només 13 empleats. I Instagram,
recorda, no val mil milions per-
què aquests 13 empleats siguin
extraordinaris, sinó que el seu va-
lor resideix en elsmilions d’usua-
ris que contribueixen a la seva
xarxa sense rebre cap compensa-
ció econòmica a canvi. Avui,
doncs, els ordinadors més po-
tents i més ben connectats com-
ponen el context en el qual els
rius d’informació es convertei-

xen en diners per a algunes grans
empreses mentre al gran públic
se li donen engrunes amb les
quals fer-lo creure que la incipi-
ent economia de la informació be-
neficia la majoria de la gent. Una
informació que prové d’aquest
gran públic: per exemple, apun-
ta, els traductors de textos d’in-
ternet el que fan és comparar el
text a traduir amb múltiples tra-
duccions fetes per experts hu-
mans i que contenen passatges
semblants.

La nova economia, doncs, in-
fravalora la gent normal i consi-
dera hipervaluosos només els qui
es troben als voltants dels ordina-
dors més potents. En aquest sen-
tit, com més gran sigui el pes de
la informació en l’economia, més
baix serà el nostre propi valor. El
guanyador s’ho emporta tot i es
produeix una concentració de la
riquesa insostenible. I a més
aquests grans servidors irradien
el risc que generen al conjunt de
la societat, com ha passat amb els
bancs en la crisi actual. Al cap i a
la fi, afegeix, quan es confon cor-
relació dels big data amb coneixe-
ment es paga un preu elevat.
Aquest panorama porta Jaron

Lanier a afirmar que és necessari
que aparegui una classe mitjana
que estigui vinculada a l’era de la
informació. Plantejat el proble-
ma, la solució passa, a parer seu,
per una mena de ciberkeynesia-
nisme en el qual, lluny de les
fal·làcies que dominen SiliconVa-
lley sobre democràcia i llibertat a
la xarxa gràcies a una informació
de cost zero, planteja que la infor-
mació que cadascun aporta a la
xarxa es monetitzi. Que es pagui
mitjançant micropagaments que
serien possibles gràcies a enlla-
ços bidireccionals a internet que
ens dirien qui s’ha enllaçat als
nostres continguts, uns contin-
guts que es podrien remesclar i
reutilitzar però que no es podri-
en copiar. Un nou sistema de pro-
pietat intel·lectual que, conclou,
no deixi la societat partida en dos
pols oposats econòmicament.

LLIBRES m

JeremyRifkin avisa al seu nou lli-
bre, la Sociedad de coste marginal
cero, que l’internet de les coses es-
tà a punt de canviar de manera
radical elmón. Si fa unes dècades
un xip costava com un cotxe pe-
tit, avui costa només comuna xo-
colatina i es pot col·locar en llocs
abans inimaginables: un telèfon,
un mesurador elèctric, un llum i
fins i tot un osset de peluix. Po-
dem fer que els objectes siguin in-
tel·ligents, que pensin i que par-
lin. Aquest llibre, destinat als que
comencen a desenvolupar pro-
ductes per a l’internet de les co-
ses, però també a emprenedors,
acadèmics, creadors de tot tipus i
gent interessada en aquest gran
canvi, se centra en els xips que es
poden integrar en objectes i re-
corre des del disseny d’un proto-
tip fins a la fabricació i venda.

Internet amenaça la classemitjana
Lanier denuncia que l’economia de la informació està partint la societat en dos pols

Els continguts que s’expliquen
habitualment en un curs d’intro-
ducció a lamicroeconomia expli-
cats de forma senzilla als lectors
interessats en el tema. El llibre
aborda des de l’anàlisi de l’oferta
i la demanda –i això suposa ana-
litzar el comportament dels con-
sumidors, que són els qui gene-
ren la demanda, i el de les empre-
ses, que generen l’oferta– a les di-
ferents estructures de mercat:
competència perfecta, monopoli,
oligopoli i competència monopo-
lística. I des dels problemes de
mercat –quan els mercats no as-
signen eficientment els recursos,
com passa en el cas dels béns pú-
blics i les externalitats–, fins a la
distribució de la renda i la rique-
sa i els principals conceptes de
l’economia del benestar i l’econo-
mia industrial.

Els fundadors de YouTube, Chad Hurley i Steven Chen, celebren els 1.600 milions de dòlars que Google va pagar per l’empresa
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