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Toca pensar globalment i observar que l’única figura vàlida i universal en tot ésser humà és la seva signatura

Globalitat i model del segle XIX (II)

Si la meva firma digital
em serveix per signar
arreu, em creuré que la
globalitat va començar
amb la paraula del padrí

DEL DIA ¿Estan les pistes d’esquí
europees preparades per
a la competència de l’Est?

LA PREGUNTA

NOEM’
agrada veure amb
perspectiva la min-
sa part de la nostra
vida dins la globali-
tat de l ’univers .

Avui, gràcies a anys de carrera i una
corba exponencial en la potència i
capacitat dels grans sistemes in-
formàtics, sabem quan i com s’ex-
pandeix l’univers cada segon, cada
instant. Però encara avui dia seguim
debatent un concepte, la creació del
mateix des de dues visions oposades
i que han dut uns a la foguera i al-
tres a la trona.

TEMPTAT DE treure la pols
als vells llibres, abandonar per una
estona la caixa de recerca electròni-
ca –sigui quina sigui– i trobar la do-
cumentació sobre les primeres auto-
ritzacions per viatjar en els imperis,
les cartes de pas i les autoritzacions
eclesiàstiques, militars o civils que
permeteren als primers intrèpids
amb uns o altres motius creuar fron-
teres, si existien, i sense batejar en-
cara, cal començar a definir el terme
globalitat. Malgrat tot, torno a fulle-
jar Ciutadania i Estat de John Torpey
per veure que els primers passa-
ports, com avui els coneixem, es va-
ren emetre dins la Revolució France-
sa i varen patir dalts i baixos, amb
les agitacions i les posteriors guerres
europees. Torpey defineix el passa-
port com la primera eina moderna
per controlar i decidir qui és qui,
fins que l’home prengui la iniciativa
de renunciar a aquest esclavatge.

Un cop ens endinsem en el segle
XX, apareixen altres figures: cartes
nacionals d’identitat, cèdules d’iden-
titat, números d’afiliació a la sani-
tat, registres fiscals i empresarials i
un llarg nombre de documents i re-
gistres, en la major part dels casos
sense cap vincle o validesa fora del
seu àmbit nacional, local i, en la ma-
joria d’ocasions, lligats a una única
funció administrativa o social. Es re-
peteix, de ben segur, la mateixa figu-
ra que les antigues cartes de pas o
autoritzacions de viatge, tot i que
dos o tres segles pel mig.

Toca pensar globalment i obser-
var avui que l’única figura vàlida i
universal en qualsevol ésser humà
és la seva signatura, i malgrat totes
les documentacions, autoritzacions
i registres, aquesta sempre consta en
qualsevol d’ells, i no cal recular gai-
re anys ni realitzar un esforç de
memòria de quan a la nostra entitat
bancària fèiem un reconeixement
de signatura que ens permetia fer
les nostres primeres gestions i ad-
quisicions.

Amb el segle XX i l’era digital,
s’obre el debat i la necessitat de recu-
perar aquesta signatura, oblidada i
depreciada amb els anys, i traslladar
el seu valor i sentit a l’era electròni-
ca i sense història. En aquest mo-
ment assistim a una nova concep-
ció, amb les mateixes velles idees; la
nostra signatura digital no té cap al-
tre valor que el local o el de l’ens o
l’administració que l’ha lliurat. Pen-
so en com plantegem la globalitat
actual, qüestionant Torpey o repre-
nent la filosofia de la Revolució
Francesa i la universalitat de l’home
i la societat.

Penso que demà puc creuar
l’Atlàntic i, en arribar, signar a la re-
cepció de l’hotel amb la meva ploma

de tota la vida, però que el certificat
digital que ens permet fer les ges-
tions a la CASS no em serveix, ni cap
dels altres vuit o nou que m’aparei-
xen cada cop que he de signar un
document electrònic o un correu.

El 1998, amb un ordinador que
avui no podríem ni engegar per
manca de sistemes, coneixement o
peces adients, vèiem des del llegen-
dari HotBot les primeres pàgines en
què es planteja i s’analitza la signa-
tura digital. Han passat 12 anys i la
mentalitat és més arcaica que a ini-
cis del segle XIX; hem sentit parlar
de la creació d’entitats emissores de
certificats digitals, sancions per als
incompliments, reglaments d’ús, i
ben recentment de la futura admi-
nistració digital; em plantejo quants
més certificats hauré de desar per
poder ser global i autoritzat a sig-
nar. El del Comú, potser dos, perquè
em caldrà un per a circulació i un
per a tràmits, dos o tres més per a

les entitats bancàries, un altre per a
la duana i un parell més per a Go-
vern. ¿O potser per a finances en cal-
drà un altre ?

Malgrat tots els certificats, cap
d’ells em servirà per signar res més,
ni tan sols un correu electrònic de
Nadal que ningú podria llegir.

Començo a donar tombs al cap i a
pensar que toca de nou rellegir Tor-
pey, mentre dono una ullada a la pa-
ret i veig les signatures als diplomes
–President de la República, Jefe de Es-
tado, el Degà. Obro la primera pàgi-
na d’un llibre de Dolors Ribes que
el diumenge va servir per al primer
intent fallit de fer la seva Coca de ca-
sa i llegeixo la seva dedicatòria i sig-
natura. Cerco un correu electrònic
de fa vuit anys i no el puc llegir, la
meva signatura digital va caducar,
l’empresa que la va emetre va tancar
amb la caiguda de les dot com. He
perdut part de la meva història per-
sonal que la meva filla no podrà lle-
gir mai.

Fa anys que m’interessa aquest as-
pecte de la globalitat. Serem la gene-
ració sense història, una problemàti-
ca que a Alemanya fa anys es varen
plantejar quan intentaven recupe-
rar tot l’arxiu de l’Stasi. Crec recor-
dar que eren uns 40 milions de do-
cuments; ignoro si la part informa-
titzada a dia d’avui ja s’ha pogut re-

cuperar. ¿Què passarà amb aquella o
l’altra autorització amb signatura
digital desconeguda, oblidada o sen-
se cap més valor que el local, dins de
5, 15 o 100 anys? ¿O tan sols l’any vi-
nent, si no ha estat renovada o que
per error o oblit hagi estat revocada?

Dins de la globalitat, al Principat
tenim un cert avantatge, tal com
parlàvem la setmana passada amb
la implementació de la fibra òptica.
Podem girar la truita quan volem
–si volem– i donar el valor a la signa-
tura digital que mereix i que cal. Tot
i això, als nostres padrins no els ca-
lia cap signatura, pagava amb la se-
va paraula. Mirant de prop el nostre
país i assumint que cada Comú vol-
drà la seva entitat emissora de certi-
ficats, cada empresa, cada entitat,
cada ministeri... ¿no podem pensar
globalment i encetar des de d’alt
aquest procés, tot i respectant la nos-
tra idiosincràsia?

I si la primera entitat fos una de
les tres o quatre reconegudes arreu
de l’univers, ¿què passaria amb part
de la globalitat actual i que dia a dia
veiem en la majoria de certificats
dels nostres bancs o quan accedim
al correu personal? Podria ser que
en un breu temps signéssim un
acord bilateral amb un país veí per a
la validesa mútua de la nostra signa-
tura, i amb sort, a la meva jubilació
podria signar a l’altra banda de
l’Atlàntic a la recepció de l’hotel.
Aquest seria un bon acord, però si
l’any vinent la meva signatura digi-
tal em serveix per signar arreu del
Principat, em creuré que el concep-
te globalitat va començar amb la pa-
raula del padrí negociant dues mu-
les al mercat i que avui té encara tot
el seu valor i reconeixement. H
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