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DIARI DE BALEARS

de treballs sobre temes concrets,
amb la finalitat de confegir una
declaració final, la qual s’acabà
de redactar l’endemà per tots els
participants amb les aportacions
dels diferents grups de treball.
Malgrat que ja fa estona que no

estic en el grup dels que hom tit-
llaria de “jove” i que lameva acti-
tud 2.0 dista molt de ser exem-
plar o exemplificant, vaig accep-
tar al vol la invitació que em feren
els organitzadors per ser un dels
ponents de la taula rodona inici-
al, juntament ambVicent Partal,
Immaculada Salamanca iMelissa
del Cerro. El debat va sermolt in-
teressant i va mostrar que entre
ells, els joves participants, també
hi havia una certa fractura digital,
és a dir, desigualtats notables
entre les actituds envers les tec-
nologies digitals, tot i que la im-
mensa majoria anaven amb els
seus telèfons mòbils de darrera
generació i els feien servir dema-
nera ostensible. Però em va que-
dar la sensació que les actituds
2.0 a tot estirar, eren incipients.
La qual cosa, sigui dit de passada,
no s’ha d’entendre comuna críti-
ca, ans el contrari, tots aquells
joves són lamostramés visible de
gent compromesa amb el món
actual i justament havien triat un
tema de discussió que pot ésser
cabdal per a la supervivència dels
seus respectius moviments, atès
que eines essencials per a les for-
mes actuals de col·laboració i cre-

ació de comunitats, sense oblidar
les seves potencialitats com a
eines per a l’organització i lamo-
bilització, comdemostra elmovi-
ment dels indignats, entre d’al-
tres.
Amb tot, no empuc estar de dir

quem’hauria agradat una decla-
ració finalmés contundent i tren-
cadora. Està dividida en dues
parts, en la primera, i amb rela-
ció a les tecnologies 2.0, vénen a
fer una exposició de fets i, en la
segona, fan una llista de compro-
misos i reivindicacions que
tenen, simés no, valor testimoni-
al. Així, per exemple, reclamen la

implicació dels agents educatius
per garantir la igualtat d’oportu-
nitats també en aquest aspecte;
es comprometen a introduirmés
les TIC en la seva estructura asso-
ciativa; exigeixen a les autoritats
que facin servir les TIC per aug-
mentar la participació ciutadana
i que sigui respectada la llibertat
d’expressió i, finalment –no va
ser cosameva– demanen que les
administracions públiques adop-
tin el programari lliure. Totes
elles impecables, però que em fa
molt l’efecte que requereixen
molt més que una declaració:
n’hi ha prou a mirar la situació

precària –per no dir esperpèn-
ti–a- del Consell de la Joventut de
les Illes, feta pública dies enrere i
que denota una actitud absoluta-
ment impresentable cap a una
institució creada –i per conse-
güent emparada– pel Parlament
de les Illes Balears. La part positi-
va de tot plegat és que amb les
tecnologies 2.0 ben emprades la
seva activitat pot seguir al marge
de situacions lamentables com
aquesta. La qual cosa no vol dir
que no s’hagi de reivindicar allò
que toca, encara quenomés sigui
per dignitat.•

Vicerector de laUOC

Enguany, la trobada anual de la
Fundació Triangle Jove, que agru-
pa els consells de la joventut de
les Illes, Catalunya i València,
tenia per lema “Els temps estan
canviant 2.0”. Un centenar de
joves es reuniren a Ciutadella el
passat cap de setmana per analit-
zar i debatre, des de la perspecti-
va de l’associacionisme juvenil,
els avantatges i els inconvenients
de les tecnologies de la informa-
ció i de la comunicació, és a dir,
de les TIC, i molt en particular,
l’actitud –estil de vida– que han
generat les aplicacions i serveis
que formen l’anomenada web
2.0, és a dir, totes aquestes aplica-
cions que permeten l’intercanvi
d’informació i la col·laboració a
través d’Internet, com les xarxes
socials, els blocs, llocs per a com-
partir vídeos, fotos –i el que sigui–
i que afavoreixen la constitució i
manteniment de les anomenades
comunitats virtuals. Lamecànica
de la trobada era simple i, alman-
co sobre el paper, efectiva: pri-
mer, una taula rodona sobre el
tema, seguida per un debat entre
els participants. Després, grups

Ara que s’ha estrenat l’adaptació
cinematogràfica del Tintín
d’Hergé, és un bon moment per
parlar del productor i director de
la pel·lícula: l’incomparable Ste-
ven Spielberg.Més enllà dels pre-
judicis dels cinèfils massa nostàl-
gics, o dels que viuen bunquerit-
zats contra tot allò que fa olor de
Hollywoodactual, cadavegada re-
sultamésevidentqueSpielberg és
el cineastamés complet i més in-
fluent –potser també, en el sentit
de contar històries amb imatges,
el més prodigiós i el més pur– de

Joves 2.0

Estimat Spielberg

les darreres quatre dècades d’his-
tòria del cinema.
Naturalment quehi ha un gra-

pat de directors tan genials com
ell, que filmen amb lamateixa
vivor, sensibilitat i grandesa, que
han estat capaços de fabricar
magnífiques pel·lícules al llarg de
tota la seva carrera i sense a
penes daltabaixos, queposen el
seu segell personal en tot el que
fan i que, alhora, saben commou-
re, entretenir i interpel·lar a un
públicmolt ampli. Podríem in-
cloure, en aquesta selecta llista
de germans en el geni, unClint
Eastwood, unMartin Scorsese,
fins i tot unQuentin Tarantino
(que vendria a ser el germàpetit i
brusquer)...
Capdels esmentats, tanmateix,

noha confegit una filmografia
(comadirector, productor, guio-
nista,mentor de joves promeses,
i creador o impulsor denoves
tècniques cinematogràfiques)

tan extensa, versàtil i decisiva
comel responsable deLesaven-
turesdeTintín: el secretde l’uni-
corn.
Facem la prova del cotó. Odel

cel·luloide. Comseria el gènere
del terror d’acció i de suspens
senseTauró?Diferent, potser
menys amenaçador imenys èpic.
I el gènere d’aventures sense la
tetralogia d’Indiana Jones?
Menys irreverent i adrenalínic,
menys clàssicament actual. I el
gènere bèl·lic sense Salvar el sol-
datRyan i laminisèrieBandof
Brothers?Menys impactant en el
seu realisme aclaparador. I el gè-
nere de la ciència-ficció sense
E.T. iParc Juràssic?Menys entra-
nyable i commovedor en la seva
poesia,menys creïble en la seva
hipnòtica espectacularitat.
De vegades es diu quehi ha dos

Spielberg, el seriós i el comercial,
el que vol fer art i ser reconegut
per la crítica i el que vol tenir èxit

i fer doblers. D’aquesta bicefàlia
creativa, se’n va parlarmoltmen-
tre Spielberg estava rodant, en
paral·lel,La llistadeSchindler i la
primera part deParc Juràssic. En
aquell cas, era clar queunapel·lí-
cula pretenia assolir uns objec-
tius artístics imorals d’enverga-
duramentre que l’altra volia bàsi-
cament entretenir el personal.
No sempre és tan clar, però.
Vull dir que ja ésmolt antiquat

això d’associar la presumpta im-
portància del tema amb la quali-
tat final de l’obra. Si unpaisatge
sobrenatural deChirico pot ser
tan esplèndid comuna escena
històrica deDavid, o superior,
¿què impedeix queEncontres en
la tercera fase –unapel·li d’àliens
que, en el fons, és unpoemavi-
sual sobre la necessitat de trans-
cendència– sigui equiparable a
La llistadeSchindler? La resposta
és clara. Res noho impedeix.
Ésmés: undelsmèrits de Spiel-

berg ha consistit a donar una fa-
bulosa dimensió artística a uns
materials que, si haguessin caigut
en altresmans, nohaurienpassat
de ser unproducte comercial de
factura correcta. Per això India-
na Jones és una icona i noun
clixé, per aixòTauró comparteix
l’Olimpamb les obresmestres de
Hitchcock en lloc depodrir-se a
l’infern de la sèrie B, per aixòMi-
norityReport reflecteix amb
tanta veracitat el tumult dels nos-
tres conflictes interiors comMu-
nich...
Hi una emoció quenomés és

donat de suscitar-la als creadors
més extraordinaris. És, en apa-
rença, una emoció senzilla imo-
desta. En el fons, però, ésmolt
més perdurable i poderosa que
l’entusiasmeo l’admiració. Se’n
diu gratitud i és el que, des de fa
tants anys, a tantíssima gent, sus-
cita el gran Steven Spielberg.•
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