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la societat del coneixement: de la informació al 
saber

e 
l  desenvolupament de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació ha donat origen a una sèrie 
de canvis estructurals que afecten la societat en els 
seus diferents àmbits, des de l’economia i el treball 

fins a l’educació i la ciència, a la vegada que configura una 
nova manera d’entendre la cultura i la societat. La societat 
contemporània, doncs, viu una profunda transformació ca-
racteritzada no tan sols per un progressiu increment de la 
informació disponible, sinó, particularment, pel nou prota-
gonisme del coneixement. Informació i coneixement com-
parteixen el maneig de dades, però, mentre que la informació 
no distingeix entre el que té sentit i el que no en té, el conei-
xement és informació amb valor. La informació es transmet, 
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El valor del coneixement

mentre que, per contra, el coneixement es produeix. Apren-
dre és òbviament molt més que recopilar. Conèixer és selec-
cionar informacions fragmentàries, oblidar-ne d’altres de poc 
valuoses i, sobretot, elaborar una imatge coherent del món. 
Conèixer és comprendre i saber.

la societat del desconeixement

La societat contemporània incorpora el coneixement com un 
factor de producció nou i decisiu, prou més determinant que 
la tríada clàssica formada per la terra, el treball i el capital. Ara 
bé, allò que caracteritza el nostre present no és únicament el 
coneixement, sinó també la seva mancança. Produïm coneixe-
ment, però també desconeixement, no solament en el sentit 
del que encara no coneixem, sinó sobretot pel que ara sabem 
que no podrem conèixer, atesa la complexitat creixent que 
descobrim en la realitat.

Paradoxalment, doncs, la societat contemporània és, en 
més d’un sentit, també la societat del desconeixement (Inne-
rarity), de la ignorància (Brey) o de la incultura (Mayos). El 
saber és un saber nou, perquè és més plural i perquè és més 
feble i definitivament incomplet. D’una banda, els experts han 
perdut la seva posició de monopoli com a actors únics en la 
producció de coneixement, com explica Daniel Innerarity a La 
democracia del conocimiento, llibre que oportunament rebé el 
Premi Euskadi d’assaig de l’any passat. D’altra banda, la major 
formació de la població i el fàcil accés a la informació en un 
món hiperconnectat facilita que emergeixin noves veus que re-
baten l’abans incontestable, solitària i sòlida autoritat de l’ex-
pert, que, a més, veu com uns altres experts contradiuen, amb 
arguments igualment racionals, el seu saber. La societat del 
coneixement, doncs, ha acabat, sembla que per sempre més, 
amb l’autoritat de l’expert.

A més, el coneixement apareix com un fet constantment 
revisable i revisat, inseparablement acompanyat per un vel 
creixent d’ignorància que l’afebleix. La societat contemporà-
nia ha d’afrontar aquesta profunda transformació del saber i 
aprendre tant a administrar i seleccionar l’acumulació de no-

ves dades exponencial i exagerada com a gestionar el desco-
neixement en les seves diverses manifestacions: inseguretat, 
inversemblança i incertesa. El sociòleg alemany Ulrich Beck ha 
descrit la societat contemporània com la societat del risc per 
a atendre aquesta nova realitat en què les decisions es prenen 
sota aquest irresoluble vernís d’ignorància.

Tot plegat requereix el desplegament de noves formes de 
governança que afrontin el trànsit d’una societat basada en el 
saber del govern a una societat que ha d’aprendre a governar 
tant el saber com el no-saber. La dimensió deliberativa de la 
democràcia pot ajudar a generar un saber col·lectiu i a im-
pulsar un nou ideal de ciutadania participativa, compromesa i 
prudencial en aquest nou escenari, en què les decisions ja no 
poden ser preses sense considerar la inexactitud de les predic-
cions, la fragilitat creixent de la nostra societat, i els efectes 
laterals i les conseqüències imprevisibles de les nostres accions.

El món associatiu, d’altra banda, pot contribuir a reconfigu-
rar l’espai públic en aquest context de crisi del saber, en què les 
decisions no poden ser preses només amb la participació del 
poder polític i els experts, sinó també considerant la pluralitat 
dels agents socials implicats, amb una experiència i sensibi-
litat específiques que no poden ser obviades. La participació 
de les associacions en la presa de decisions en l’àmbit concret 
de la seva actuació és indispensable per a complementar la 
percepció parcial que en tenen els experts. No es tracta, però, 
d’assolir un equilibri d’interessos, ni tan sols d’obtenir una de-
cisió consensuada. El diàleg entre experts i associacions ha de 
contribuir a generar un saber més complet pel fet de reunir 
el saber tecnocràtic dels uns i el saber pràctic dels altres. Les 
actuacions podran ser no tan sols tècnicament correctes, sinó 
també políticament útils i socialment viables i necessàries.

els factors tous de la creativitat

Hem de considerar encara una darrera transformació del sa-
ber, que en els darrers anys ha anat perdent el seu substrat 
humanístic i ha esdevingut un coneixement hiperespecialitzat. 
De fet, la societat del coneixement ha viscut amb desinterès 
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el valor del saber com un fi en si mateix. El coneixement és 
valuós no per la seva qualitat, sinó per la seva capacitat de ge-
nerar riquesa. Gonçal Mayos empra el concepte de societat de 
la incultura per a descriure la incultura creixent a què ens ve-
iem abocats per a fer-nos càrrec personalment i reflexivament 
de les problemàtiques humanes en el seu conjunt. Certament, 
com ha explicat Jordi Llovet a Adéu a la Universitat, sense la 
densitat moral que només fonamenten les humanitats, la ci-
vilització que construïm és poc més que una suma de proce-
diments funcionals que afavoreix les operacions immediates i 
ens empeny a un futur regit per la tirania de l’oci i la tècnica. 
Veurem, però, que alguns canvis significatius que podrien reo-
rientar aquesta tendència han començat a produir-se en el curs 
dels últims anys.

La globalització promogué una desterritorialització de la cre-
ació, un cop les distàncies i les diferències semblaven haver 
estat abolides per les poderoses tecnologies de la informació 
i la comunicació, tal com pronosticava Thomas L. Friedman 
amb la seva metàfora del món pla. La concepció dels parcs 
tecnològics i d’investigació dels darrers anys del segle passat, 
aïllats del seu entorn immediat però globalment connectats, 
remetia a aquesta concepció del coneixement, formalitzada en 
espais estancs i focalitzada en la indústria, els clústers i les em-
preses. Tanmateix, de mica en mica, ha anat sorgint una nova 
geografia de la creativitat que valora els factors culturals, l’estil 
de vida i l’estructura social de la comunitat.

La idea de ciutat creativa remet a un territori dinàmic en què 
coincideixen el talent, la tecnologia i la tolerància, tal com ha 
explicat Richard Florida. La ciutat, de fet, impulsa una diver-
sificació dels estils de vida que afavoreix la innovació, encara 
que la creativitat també requereix determinades condicions 
quant a cohesió i capital social. La innovació, de fet, només 
és possible si hi ha una societat que l’aculli i integri de ma-
nera equilibrada. Certament, les invencions tecnològiques i el 
mateix saber científic i cultural es produeixen a escala global, 
però tan sols fructifiquen a nivell local, quan les condicions 
específiques d’un territori ho faciliten. La globalització, doncs, 
sembla que recondueix la dialèctica entre el global i el local, 

però no per a conformar un únic món cosmopolita, sinó per a 
revalorar les qualitats del món local en una nou context obert, 
en què la innovació, la relació en xarxa i l’intercanvi només 
són possibles quan la cohesió, la particularitat i l’arrelament 
són prou valorats.

Les qualitats del món associatiu el situen com un factor sig-
nificatiu en aquest procés. Per una banda, és coneguda la ca-
pacitat integradora de les associacions i la seva relació amb 
una major cohesió i capital social, factors indispensables, jun-
tament amb la diversitat i una disposició oberta a la novetat, 
per a configurar un entramat social que afavoreixi la innovació 
i la creativitat. De la capacitat integradora de les associacions 
en deixaren constància l’excursionisme i les sardanes al llarg 
del franquisme, per a esmentar-ne algunes. Probablement, 
avui en dia, el món casteller és l’exemple paradigmàtic per a 
explicar la capacitat de les associacions per a integrar els nou-
vinguts més recents en la cultura catalana. Els castells, que el 
16 de novembre del 2010 per decisió de la UNESCO entraven 
a formar part del Patrimoni Cultural Immaterial de la Huma-
nitat, reflecteixen la cultura popular catalana, però, per la seva 
dinàmica i simbologia, tenen un caràcter obert i col·lectiu que 
afavoreix la participació i la integració de la immigració més re-
cent. L’associacionisme, per altra banda, promou les relacions 
interpersonals i estimula els valors tous de la creativitat, com 
són la confiança, la participació, l’horizontalitat, la reciprocitat 
i la cooperació. Altrament, la seva opció per la defensa i la pro-
moció de la cultura popular no fa més que impulsar la particu-
laritat i especificitat de la nostra societat, factors que, com hem 
vist, han adquirit un valor significatiu per al desenvolupament 
del territori en el món global.

Conclusions

En la nova economia del coneixement, tal com assenyala Da-
niel Innerarity a La democracia del conocimiento, els processos 
econòmics no tan sols vénen vertebrats pel saber, sinó que, a 
més, se sustenten en un sistema social singular, amb un entra-
mat particular, que les associacions contribueixen a sostenir. 
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La governança de societats tan complexes com la nostra no es 
pot fonamentar en decisions adoptades de manera vertical o 
poc transparent. La coparticipació en les decisions és un requi-
sit indispensable quan el poder polític ja no pot sustentar les 
seves decisions en el coneixement incontestable dels experts. 
El moviment associatiu és una de les formes d’expressió de la 
pluralitat en una societat i, com a tal, la seva veu i les seves 
iniciatives han de ser considerades a l’hora de decidir les po-
lítiques més convenients en una societat que, definitivament, 
ha esgotat la idea de jerarquia com a principi ordenador de la 
presa de decisions.
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