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"La comunicació és l'enllaç entre 
participació i democràcia" 
 
Entrevista a Roberto Savio 
Secretari general de la Societat per al Desenvolupament Internacional. Fundador de l'agència Inter Press Service (IPS) 

Per: Araceli Caballero García 

El desequilibri informatiu era el problema de fons que es volia resoldre amb la recerca d'un “nou ordre 
informatiu” fa més de dues dècades. A la vista de com va la globalització, no sembla que tingueren 
molt d'èxit...  

Aquell debat cal situar-lo en la perspectiva de les relacions Nord-Sud. En els anys 70 hi havia la il·lusió que 
era possible disminuir els desequilibris Nord-Sud, del que formava part el nou ordre informatiu. Els països del 
Tercer Món es queixaven, amb tota raó, d'estar totalment exclosos del flux internacional de la informació. Per 
exemple, en la conferència de Tlatelolco participaven els Estats Units (EUA) i Amèrica Llatina. Cap país 
d'Amèrica Llatina tenia agències de premsa. Resultat: els peruans, els colombians, els equatorians, sabien el 
que havia dit Kissinger, però no el que havia dit el seu propi primer ministre.  
Quan s'havia aconseguit entendre que havia problemes estructurals més enllà del debat ideològic en les 
relacions Nord-Sud i s'estava arribant a l'acord que hi havia que equilibrar aquest flux informatiu cercant una 
major producció d'informació del Sud per al Sud mateix, a més de per al Nord, arriba l'Administració Reagan 
(1981-89), molt de dretes, que veu tot això com un esforç il·legítim perquè anava contra el mercat. I d'aquí part 
el debat sobre el Nou Ordre Informatiu. 

L'Informe McBride (1980), Un sol món, veus múltiples, encara que amb problemes, va arribar a 
publicar-se i va alimentar aquest debat. Es va aconseguir algun canvi estructural perquè més veus 
fossin sentides? 

Va haver-hi, efectivament, el debat, però l'ordre informatiu no ha canviat. El procés de concentració dels 
mitjans continua. En qualsevol país que hom miri, els mitjans s'han concentrat de manera dramàtica; 
disminueix el nombre de diaris per a integrar-se, i òbviament això suposa un procés d'homogeneïtzació 
creixent del tipus d'informació, que arriba fins i tot al llenguatge.  
Tothom ha acceptat que tot ho ha de fer el mercat. I ja no és nacional; ara és un mercat globalitzat cada 
vegada més fort, de manera que el Sr. Murdoch té diaris en tot el món, perquè ara el que hi ha són grans 
conglomerats, com Bertelsman, presents en tot el món, i en l'àmbit nacional es va reduint la democràcia. 

Cap a on anem en aquest terreny? 

Estem en un moment de transició molt important, en el que la globalització tindrà més força, però que encara 
és quelcom molt caòtic, molt confús, que prendrà encara molt de temps fins que abasti una categoria de 
sistema organitzat. Al mateix temps, és la primera vegada que els éssers humans tenen accés a la 
comunicació, la qual cosa constitueix una revolució del mateix nivell que la de Gutenberg, en la que, en un 
món en què els manuscrits estaven inaccessibles als monestirs, a la gent els arribaven per primera vegada 
fulls impresos a casa.  
Jo sóc optimista, perquè crec que aquest procés està acompanyat per una nova generació  diferent de 
l'anterior, amb interessos diferents, i crec que els valors d'aquest món de comunicació que s'està creant, en un 
període que no es quant durarà, crearan un mercat en què es faran amb tota naturalitat diaris i tot tipus de 
mitjans de comunicació. El dia que hi hagi un mercat per a aquest tipus de valors, això haurà canviat. Així és 
com crec que generarem un canvi en el món de la informació, com a conseqüència del desenvolupament de la 
comunicació. 
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Com usar la comunicació per a crear ciutadania participativa global? 

Aquest tema és molt senzill: abans teníem la comunicació interpersonal. Però tenim avui, per primera vegada 
en la història, la possibilitat d'una comunicació, podem dir, infinita. Jo crec que el món està dividit en persones 
actives i persones passives. Si les actives es fiquen avui en el tema de la comunicació: compartir, debatre, 
intercanviar, llegir, cercar, es crea una massa crítica molt important, de milions de persones, que tindrà un pes 
enorme. S'està creant tot un sistema alternatiu a la premsa tradicional. Si aconseguim que el flux de 
comunicació i de participació s'alimenti cada vegada més de gent amb les seves preocupacions que són el 
treball, la cultura, el mediambient… En fi, les coses de la vida real, podríem donar-li a la comunicació un 
contingut molt important i determinar una informació diferent.  
Si no fem això, la nova tecnologia servirà com redifusió del sistema d'informació tradicional, sense capacitat 
de participació ni discussió, en un món en què el ciutadà s'està retirant de les institucions polítiques, de 
manera que la gent estarà cada dia més bloquejada en la seva capacitat de veure i condicionada en la seva 
capacitat de pensar.   
Això a mi em preocupa molt perquè és una arma de doble tall: pot anar molt, molt bé si ens apoderem, o molt, 
molt malament si ho deixem a les forces del mercat, que avui és també política. Abans el mercat tenia la seva 
vida, encara que es comprés als polítics. Ara el mercat no és economia sinó política. I si el mercat serà l'únic 
contingut d'Internet, veig molt difícil que un ciutadà en la seva vida diària pugui tenir accés a instruments de 
participació, més enllà de votar cada quatre anys. No pot haver-hi democràcia sense participació. I a menys 
que la participació es produeixi per telepatia, la comunicació és l'enllaç entre participació i democràcia. 

Hi ha alguns signes positius, que les mobilitzacions contra la invasió d'Iraq van deixar veure.  

Sense Internet això no hauria passat, i això és així fins i tot per a la gent que no té Internet, perquè coneix i 
està en contacte amb altres que sí que tenen, i els serveix també com a sistema d'intercanvi, de manera que 
jo estic convençut que aquest és el camí futur, i d'aquí la meva campanya perquè entrem en una cultura de 
globalització, perquè si no les noves tecnologies ens atomitzaran encara més. Assentar-se davant l'ordinador 
no és un acte de congregació social, és un acte d'individualització. 

Però està actuant com a instrument de congregació social, posant de manifest que la comunicació és 
horitzontal (com vostè diu), enfront de la informació, que és vertical. 

Per això: depèn de quin ús fem de la comunicació. Si la fem servir per a veure i entendre, que penso que 
d'això es tracta, el món viurà, gràcies a la nova tecnologia, un nou moment de floriment dels ciutadans en una 
part creixent de la societat. Si no aconseguim fer això, la nova tecnologia corre el risc de ser l'instrument de la 
mercantilització de la cultura, de l'atomització ciutadana. 
La capacitat de saber veure, que és la capacitat important del ciutadà, s'està transformant en la capacitat de 
saber escoltar. I saber veure i saber escoltar són dos exercicis molt diferents, perquè veure és actiu i escoltar 
passiu. I ens estem acostumant tots a escoltar.  
 


