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Opinión

I
sabel Olmos, subdirectora de Le-
vante-EMV, relatava en l’article «Bá-
jate la aplicación» de 6 de desembre 
passat, les peripècies d’un home 

que pretenia que li atorgaren un passaport 
covid. La resposta dels funcionaris va ser 
contundent: el propi ciutadà havia de 
baixar-se l’aplicació corresponent per ob-
tindre’l. L’home no entenia el telèfon més 
que per parlar i enviar missatges, però això 
era totalment irrellevant pels funcionaris. 
Se suposa que el funcionariat, com la tec-
nologia que fa servir l’Administració, està 
al servici del ciutadà i no a l’inrevés, però 
no és el cas. El telèfon cel·lular que, en un 
principi semblava una comoditat ja que 
aportava la independència de la comuni-
cació respecte a un cable, a poc a poc ha 
esdevingut tirania.  

De cap de les maneres estic en contra 
de les vacunes, ni tampoc de l’acreditació 
sanitària. És més, considere aberrant tot el 
magma ideològic que subjau davant els 
detractors de les vacunes o del passaport 
sanitari. Ara bé, una cosa és un certificat i 
una altra que l’acreditació se l’haja de pro-
curar cada individu mitjançant una aplica-
ció: açò implica que cada persona dispose 
d’un mòbil, tauleta o dispositiu similar i, 
que a més, sàpia baixar-se l’aplicació o im-
primir-se-la. Ans al contrari, l’obligació de 
l’Administració, en este cas sanitària, és la 
d’expedir, ella mateixa, el certificat de va-
cunació. Este hauria de ser el procediment 
per defecte, i no a l’inrevés. No és qüestió 
d’entrar en casuístiques, però puc ben as-
segurar que, la situació referida per Isabel 
Olmos, de cap de les maneres resulta inu-
sual o esporàdica. 

La tirania digital, per suposat, no es pri-
vativa de l’àmbit sanitari. Una amiga meua 
va adoptar una xiqueta de nissaga llunya-
na. Quan la mare va anar a l’ajuntament 
per empadronar la criatura, la funcionària 
corresponent li digué que era impossible... 

perquè el programa informàtic no tenia 
prevista eixa situació. Poden imaginar-se 
vostès la còlera homèrica que va embargar 
la meua amiga que, en este cas sí, va vén-
cer el fetitxisme informàtic aconseguint 
que la seua filla fóra reconeguda com a 
ciutadana del seu poble. 

Vostès podran adduir que açò és total-
ment anecdòtic, que passa molt rarament. 
No vaig a discutir-ho, però sí he sigut testi-
moni ocular d’altres mostres molt més es-
teses d’esta tirania digital. L’última va ser fa 
uns dies a una estació de Paterna. Una 
dona em va demanar auxili perquè la 
màquina expenedora de tiquets s’havia 
tragat el bitllet de 20 euros però no donava 
el títol de transport. La confusió de la dona 
era totalment lògica. Ella, d’acord amb la 
lògica instaurada en estos sistemes, pre-
mia la pantalla; però no en esta ocasió, ca-
lia apretar el botó que estava fora de la 
pantalla visual. Poden imaginar-se la ira 
de la dona contra la màquina. Més que 
justificada. 

I si açò ocorre en l’àmbit públic no di-
guem en l’empresa privada. Les càmeres 
de vigilància que cobrixen els caixers au-
tomàtics dels bancs podrien oferir-nos un 
muntó enorme de situacions patètiques 
de les persones davant dels caixers; més 
encara, en estos  temps de fusions 
bancàries on els nous models resulten 

críptics per una bona part de la població. I 
no sols hi ha el tema dels caixers, ja que 
l’absurd digital és una metàstasi immensa, 
sense límits. La nova situació creada a par-
tir de les fusions exigix, per exemple, que 
cada client tinga assignat un número de 
telèfon mòbil exclusiu. Ja no val que les 
persones dependents deleguen en un fa-
miliar, no. Ara s’han de comprar un telèfon 
exclusivament per poder atendre les ope-
racions bancàries elementals sense haver 
d’acudir a l’oficina.  

Ara bé, la relació més diabòlica entre 
una institució i la dictadura tecnològica 
potser recaiga en Hisenda. Si vostè vol 
acudir a una consulta, o que li ajuden a fer 
la declaració d’Hisenda necessita aportar 
un telèfon mòbil. No hi ha la possibilitat 
de correu postal. Sols un telèfon personal 
en el què li descarregaran una clau, com 
tots vostès saben igual no, millor que jo. Se 
succeïxen els canvis de color polític al 
capdavant del país, però les inèrcies de la 

tirania digital, malauradament, conti-
nuen.  

Mentre escric em ve al cap una escena 
de This Must Be the Place.  Un broker de-
mana a un artista de rock retirat el seu nú-
mero de mòbil, i este -Sean Penn- contes-
ta que no en té, de mòbil. Més enllà de les 
bondats del film de Sorrentino -per mi 
moltíssimes-, el film em reforçava en la 
meua actitud vital de poder viure sense 
telèfon cel·lular. Açò ocorria fa, aproxima-
dament, una dècada. Després el cercle di-
gital s’ha estretit sobre mi. Vaig sobreviure 
fent trampa, aportant el telèfon de la meua 
dona en els casos extrems ja relatats. En el 
mentrestant em va donar forces la lectura, 
ara farà uns dos anys, també en Levante-
EMV , edició de l’1 de febrer de 2020, 
d’una entrevista a la filòsofa Adela Corti-
na. Afirmava continuar sense telèfon 
mòbil: la revolució digital fa que, cada ve-
gada més, coste llegir un article o un llibre. 
Malgrat l’efecte balsàmic de l’entrevista 
realitzada per Alfons García, al remat he 
hagut de recórrer, jo pecador, a un telèfon 
cel·lular. 

Pense que, d’alguna manera, la imatge 
mostrada per Chaplin en Modern Times, 
de l’home atrapat en l’engranatge de la 
maquinària industrial és una metàfora 
perfectament vàlida per als temps digitals 
que estem experimentant; en l’esmentat 
article Adela Cortina ho explica àmplia-
ment. Les administracions s’afanen a es-
tendre, conscienciosament, l’àmbit digital 
en les relacions amb la ciutadania, alhora 
que el discurs sobre la inclusió arriba a 
cims insospitats. Les víctimes d’este abús 
són, a més, els col·lectius més febles, com 
ara persones majors i immigrants. Els res-
ponsables en l’Administració també po-
drien aplicar-se a fer, almenys, més supor-
table la dictadura digital: en les seues 
mans està la inclusió de les noves tecnolo-
gies. No pocs ciutadans ho agrairien. 

Josep Martí Ferrando 
INSTANTS

Dictadura digital

D
el 19 de junio al 30 de noviem-
bre de 2008, hace ya 13 años, 
tuvo lugar la exposición, 
«Botànic-Jesuïtes, un paisatge 

compartit», organizada por el Vicerecto-
rat de Cultura de la Universitat de Valèn-
cia, con la colaboración de la Associació 
de Veïns del Botànic, Salvem el Botànic y 
la de Antics Alumnes de Jesuïtes. En ella 
se ponía en valor, como afirmaba Marc 
Ferri, uno de los comisarios de la exposi-
ción, la vinculación entre diferentes aso-
ciaciones cívicas, compartiendo un pai-
saje y una voluntad de continuar disfru-
tándolo y de recuperar la ciudad para los 
ciudadanos. De aquel paisaje compartido 
llegamos hoy al jardín compartido. 

El material recogido en la exposición 
contaba con diferentes aportaciones 
como las de Vicenç Roselló, geógrafo; 
Cristina Escrivà, gestora cultural; o ar-
quitectos como Francisco Taberner, 
Adolf Herrero, Carles Dolç, o Josep Ma-
ria Sancho, y también del historiador je-
suita Ramiro Reig, quien señalaba: «La 
percepció que tenim de les ciutats com 
un tot continu i homogeni de cases i ca-
rrers és el resultat d’una llarga història. 
Encara a final del XIX, moltes de les que 
avui són ciutats pavimentades eren espais 
amb més camp que superfície edificada 
[…] Així era València, una població de 

200.000 habitants disseminats per un 
gran espai rural, que es comunicaven per 
camins d’horta quan, el 1870, es va cons-
truir el Col·legi de Sant Josep, en un lloc 
de la ciutat apartat del centre o, per fer 
servir la terminologia jesuítica, «lluny del 
mundanal soroll». 

Del impacto paisajístico del proyecto 
del Colegio San José así como del Jardín 
Botánico dio una valiosa información 
Francisco Taberner en el capítulo relativo 
a «La evolución paisajística del entorno 
del Botánico 1880-1910». Igualmente Vi-
cenç Roselló, en «El barrio del Botánico 
antes de 1880. Un paisaje periurbano», 
analizando detenidamente la implicación 
del Colegio San José y del Jardín Botánico 
de la Universitat de València con el barrio 
del Botánico. Bajo el gobierno de la 2ª Re-
pública española, en 1.932, el Colegio fue 
incautado por el Estado siendo sede del 

Instituto Escuela, del Instituto Obrero y 
de la Escuela Normal de Magisterio, es-
tando el material referido a esta época 
perfectamente tratado por Cristina Escri-
và en el capítulo «El paréntesis de la Re-
pública. Cuando Jesuitas era laico”.  

De los avatares urbanísticos de la pos-
guerra dio cuenta Adolf Herrero en el ca-
pítulo dedicado a «La adulteración del 
horizonte: de la autarquía al desarrollis-
mo», y de la evolución desde los años 70 
hasta nuestros días, lo hicieron Carles 
Dolç y Josep Maria Sancho en el relativo a 
«De la devaluación al rescate de un paisa-
je». 

En los años 90, se llevaron a cabo las 
obras de remodelación del colegio, tras el 
derribo del ala norte, años 70, y se proce-
dió igualmente al acondicionamiento de 
las aulas, recuperación de las fachadas, y 
nueva restauración del salón de actos, 

con respeto de su estructura. Queda por 
restaurar la hermosa capilla de estilo neo 
bizantino-románico, que exige una nueva 
intervención que permita recuperar parte 
de las vidrieras laterales, la bóveda de la 
nave central y las cubiertas, a lo cual se 
está procediendo, para la recuperación 
de este histórico patrimonio arquitectó-
nico jesuita en el barrio del Botánico.  

Desde 2001, que fue el último curso en 
que se impartieron clases de educación 
secundaria en el Colegio de San José, que 
continúan en su totalidad en los locales 
de las Escuelas de la avenida de Pío XII, 
en el colegio tienen lugar valiosas iniciati-
vas religiosas, culturales, y sociales, como 
son el Centro Arrupe, la Fundación Entre-
culturas, y el Centro de estudios para la 
integración social y formación de los emi-
grantes (CeiMigra), hoy Servicio Jesuita a 
los Migrantes. 

Con todo ello, la adjudicación del re-
ciente concurso, en cuyo jurado han par-
ticipado personas que lo hicieron en 
aquella exposición, como Carles Dolç, ar-
quitecto, y Maribel Llorente, por la Asso-
ciació de Veïns y Salvem el Botànic, junto 
a Jaume Güemes, director del Jardín Bo-
tánico, lugar donde se celebró la citada 
exposición, no puede ser hoy sino motivo 
de satisfacción, para el barrio del Botànic 
y para toda València.

Alejandro Mañes 
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Un jardín compartido

El cel·lular, que semblava una 
comoditat ja que aportava la 
independència, a poc a poc  
ha esdevingut tirania


