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Fieis ao principio de sustentabilidade ambiental que, entre outros, rexe as actividades de Catro Ventos, 
traballamos para que a pegada ecolóxica dos nosos libros sexa a mínima posible. Por iso, nese avance 
cara á ecoedición, baseado na investigación de procesos e na cooperación coas nosas provedoras, este 
libro que tes nas mans é moi especial, como che explicamos a seguir.

— O papel ten certificación FSC e está libre de ácidos, metais pesados e cloro (este último é un ele-
mento químico altamente tóxico que adoita empregarse para o branquexamento da pasta de papel). 
— Non hai metais pesados (o máis común nas tintas convencionais é o cobalto) nin aceites minerais 
nas tintas empregadas na impresión. Estas son de base vexetal, polo que están libres de compostos 
orgánicos volátiles. 
— A cuberta non está laminada, é dicir, non leva recubrimento plástico ningún. 
— Conseguimos reducir ao máximo as emisións contaminantes ligadas ao transporte imprimindo a só 
3 km da nosa sede.

Se queres máis información sobre como traballamos para reducir o noso impacto na contorna, visita a 
nosa web: catroventos.gal/ecoedicion
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O réxime da información
Denominamos réxime da información aquela forma de dominación 

na que a información e o seu procesamento por medio de algoritmos e 
intelixencia artificial determinan de xeito decisivo procesos sociais, eco-
nómicos e políticos. A diferenza do réxime disciplinario, non se produce 
unha explotación de corpos e enerxías, senón de información e datos. Para 
gañar poder, non é decisiva agora a propiedade de medios de produción, 
senón o acceso a información susceptible de ser usada para a vixilancia 
psicopolítica e o control e prognóstico da conduta. O réxime da infor-
mación vai xunguido ao capitalismo da información, que se converteu 
no capitalismo da vixilancia e que degrada as persoas a gando produtor 
de datos e gando consumidor.

O réxime disciplinario é a forma de dominación do capitalismo 
industrial. Até adopta unha forma mecánica: toda persoa é unha engre-
naxe dentro da maquinaria disciplinaria do poder. O poder disciplinario 
penetra nas vías nerviosas e nas fibras musculares, e converte «unha masa 
informe, un corpo non-apto», nunha «máquina».1 Fabrica corpos «dóci-
les»: «Dócil é un corpo que pode ser sometido, que pode ser utilizado, 
que pode ser transformado e perfeccionado».2 Os corpos dóciles como 
máquinas de produción non son portadores de datos e información, senón 
portadores de enerxías. No réxime disciplinario, as persoas son amestra-
das para converterse en gando de traballo.

No capitalismo da información, que aposta pola comunicación e a 
conexión, quedan obsoletas técnicas disciplinarias como o illamento 
espacial, a regulamentación estrita do traballo ou o adestramento 
físico. A «docilité», a docilidade (obediencia, submisión), non é o ideal 
do réxime da información. O suxeito sometido dentro do réxime da 
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información non é dócil nin obediente, senón que se cre libre, auténtico 
e creativo. Autoprodúcese e autoperfórmase.

O réxime disciplinario de Foucault emprega o illamento como 
forma de dominación: «O illamento é a primeira condición do somete- 
mento total».3

 O panóptico de celas illadas entre si é o símbolo e o 
prototipo do réxime disciplinario. Porén, o illamento xa non se pode 
transferir ao réxime da información, que precisamente explota a comu-
nicación. No réxime da información, a vixilancia realízase por medio 
de datos. Os internos illados do panóptico disciplinario non xeran 
datos, non deixan pegadas en forma de datos, pois non se comunican.

O obxectivo do poder disciplinario biopolítico é o corpo: «Para a 
sociedade capitalista é a biopolítica a que conta ante todo, o biolóxico, 
o somático, o corporal».4

 No réxime biopolítico, o corpo ténsase nunha 
maquinaria de produción e vixilancia que o optimiza empregando orto-
pedia disciplinaria. En cambio, o réxime da información, cuxa chegada 
Foucault claramente non recoñeceu, non persegue biopolítica ningunha. 
O seu interese non reside no corpo. Apodérase da psique mediante psi-
copolítica. Hoxe en día, o corpo é, ante todo, un obxecto da estética e 
do fitness. Cando menos no capitalismo da información occidental, está 
en gran parte liberado do poder disciplinario que o amestra para con-
vertelo nunha máquina de traballo. Agora é a industria da beleza a que 
se apropia del.

Toda dominación procura a súa propia política de visibilización. No 
réxime soberano, as escenificacións fastosas do poder son parte esencial 
da dominación. A posta en escena é o seu medio. A dominación presén-
tase con esplendor escénico. De feito, é o esplendor o que a lexitima. As 
cerimonias e os símbolos do poder outorgan estabilidade á dominación. 
As coreografías e o attrezzo da violencia que causan grande efecto no 
público, a celebración lúgubre e o cerimonial do castigo forman parte 
da dominación como teatro e espectáculo. O martirio físico exponse 
para o goce do público. Verdugos e condenados actúan como actores. 
A esfera pública é un escenario. O poder soberano actúa por medio da 
visibilidade escénica. É un poder que se recoñece, que se manifesta, que 
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se xacta e que brilla. Porén, a vasalaxe ante a que se desprega permanece 
maioritariamente invisible.

A diferenza do réxime soberano premoderno, o réxime disciplinario 
moderno non é unha sociedade do espectáculo, senón unha sociedade da 
vixilancia. As celebracións fastosas da autoridade e as exhibicións espec-
taculares do poder dan paso ás burocracias inespectaculares da vixilan-
cia. Os seres humanos non están situados no escenario nin nos palcos, 
senón na engrenaxe da máquina panóptica.5

 No réxime disciplinario, a 
relación de visibilidade invértese por completo: non se fan visibles os 
dominadores, senón os dominados. O poder disciplinario vólvese invi-
sible á vez que obriga a súa vasalaxe a unha visibilidade ou exposición 
permanente. A fin de garantir a intervención do poder, a vasalaxe está 
exposta á luz dos focos. O feito de ser vixiado constantemente mantén o 
individuo disciplinado inmóbil no seu sometemento.6

A eficiencia do panóptico disciplinario radica en que os seus ocupan-
tes se senten constantemente observados. Interiorizan a vixilancia. Un 
elemento esencial do poder disciplinario é a «consecución dun estado 
permanente e consciente de visibilidade».7

 No Estado de vixilancia de 
George Orwell, o Irmán Grande encárgase da visibilidade constante: 
«O Irmán Grande vixíate». No réxime disciplinario, as medidas espa-
ciais, como a reclusión e o illamento, garanten a visibilidade das persoas 
sometidas, a quen se asignan determinados puntos no espazo que non 
poden abandonar. A súa mobilidade está ferreamente limitada para que 
non sexan quen de evitar a intervención panóptica.

Na sociedade da información, os medios de reclusión do réxime 
disciplinario disólvense en redes abertas. No réxime da información 
aplícanse os principios topolóxicos seguintes: suprímense as desconti-
nuidades a favor das continuidades; no canto dos cerramentos aparecen 
as aberturas; as celas de illamento son substituídas por redes de comu-
nicación. A visibilidade establécese agora dun xeito totalmente dis-
tinto: non por medio do illamento, senón por medio da conexión en rede. 
As tecnoloxías dixitais da información danlle a volta á comunicación 
para convertela en vixilancia. Cantos máis datos xeramos, canto máis 
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intensa é a nosa comunicación, máis eficiente é a vixilancia. O teléfono 
móbil como aparello de vixilancia e sometemento explota a liberdade 
e a comunicación. Ademais, no réxime da información, as persoas non 
se senten vixiadas, senón libres. Paradoxalmente, é o sentimento de 
liberdade o que afianza a dominación. É neste aspecto onde o réxime da 
información se distingue fundamentalmente do réxime disciplinario. A 
dominación consúmase no momento en que liberdade e vixilancia pasan a 
ser unha e a mesma cousa.

O réxime da información amáñase sen ningún tipo de coerción dis-
ciplinaria. Ás persoas non se lles impón a visibilidade panóptica, senón 
que elas mesmas se expoñen por necesidade propia, sen ningún tipo 
de coerción externa. Prodúcense, é dicir, póñense en escena. Producirse 
significa «deixarse ver». No réxime da información, as persoas, motu 
proprio, procuran a visibilidade, mentres que no réxime disciplinario 
son forzadas á visibilidade. Expóñense voluntariamente á luz dos focos; 
de feito, devecen por ela, mentres que as ocupantes do panóptico disci-
plinario buscan evitala.

No réxime da información, a política da visibilización chámase trans-
parencia. Quen relaciona a transparencia exclusivamente coa política 
de información aberta dunha institución ou persoa está a subestimar o 
seu alcance. A transparencia é a coerción sistemática do réxime da infor-
mación. O imperativo da transparencia di así: Cómpre expor todo como 
información. Transparencia e información son sinónimas. A sociedade 
da información é a sociedade da transparencia. O imperativo da trans-
parencia fai que a información circule libremente. Realmente libres non 
son as persoas, senón a información. O paradoxo da sociedade da infor-
mación di así: As persoas están presas na información. Ao se comunicaren 
e produciren información, están a pórse elas mesmas as esposas. O cár-
cere dixital é transparente.

A tenda insignia de Apple en Nova York é un cubo de vidro. É un 
templo da transparencia. No que atinxe á política da visibilización, da 
exposición, é o oposto arquitectónico á Caaba da Meca. Caaba significa, 
literalmente, ‘cubo’. A Caaba queda oculta por unha tupida tea negra, 
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privada de visibilidade, e só os sacerdotes teñen acceso ao interior do 
edificio. O arcano, aquilo que rexeita calquera tipo de visibilidade, é 
constitutivo da dominación teopolítica. O espazo máis íntimo e sen visi-
bilidade dos templos gregos denomínase adyton (‘impenetrable’). Só os 
sacerdotes teñen acceso a este espazo sagrado. Aquí, a dominación funda- 
méntase no arcano. En cambio, o edificio transparente de Apple está 
aberto a todas as horas. Na planta baixa hai unha tenda. Calquera que 
vaia mercar ten acceso ao edificio. A Caaba cuberta coa súa tea negra e a 
tenda de vidro de Apple representan dúas formas distintas de dominio: 
arcano e transparencia.

O cubo de vidro de Apple pode suxerir liberdade e comunicación 
ilimitada, mais, en realidade, encarna a dominación inclemente da infor-
mación. O réxime da información fai que as persoas sexan totalmente 
transparentes. A dominación en si nunca é transparente. Non hai unha 
dominación transparente. A transparencia é o anverso dun proceso que 
foxe da visibilidade. A transparencia en si non é transparente. Ten un 
reverso. A sala de máquinas da transparencia é escura. Deste xeito, entre-
gámonos ao poder cada vez meirande da caixa negra algorítmica.

Ao fundirse por completo co día a día, a dominación do réxime da 
información queda oculta. Agóchase tras a amabilidade das redes sociais, 
a comodidade dos motores de busca, as voces arroladoras dos asisten-
tes de voz ou a cortesía solícita das aplicacións intelixentes. O teléfono 
móbil, o smartphone, resulta ser un informante eficaz que nos somete 
a unha vixilancia permanente. O fogar interconectado, o smart home, 
transforma toda a vivenda nun cárcere dixital que vai rexistrando minu-
ciosamente a nosa vida diaria. O robot aspirador intelixente que nos 
aforra unha penosa limpeza cartografa toda a casa. A cama intelixente, 
a smart bed, dotada de sensores interconectados, continúa a vixilancia 
tamén mentres durmimos. A vixilancia vaise deslizando no día a día en 
forma de convenience, de comodidade e practicidade. No cárcere dixital 
deseñado como unha zona intelixente de benestar non se alza resistencia 
ningunha contra o réxime dominante. O like péchalle as portas a cal-
quera tipo de revolución.
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O capitalismo da información aprópiase de técnicas de poder neoli-
berais. A diferenza das técnicas de poder do réxime disciplinario, non 
actúan por medio da coerción e da prohibición, senón empregando 
incentivos positivos. Explotan a liberdade no canto de reprimila. Dirixen 
a nosa vontade no nivel do inconsciente no canto de fendela mediante o 
uso da violencia. O poder disciplinario represivo deixa paso a un poder 
«intelixente», un poder smart que non ordena, senón que bisba, que non 
manda, senón que dá estímulos, nudges, é dicir, que con medios sutís vai 
empurrando cara a determinadas formas de comportamento. A vixilancia 
e o castigo, que caracterizan o réxime disciplinario de Foucault, dan paso 
á motivación e a optimización. No réxime da información neoliberal, a 
dominación preséntase como liberdade, comunicación e comunidade.

Até as e os influentes de YouTube teñen interiorizadas as técnicas de 
poder neoliberais. Xa se dediquen a influír sobre viaxes, beleza ou fit-
ness, constantemente invocan a liberdade, a creatividade e a autentici-
dade. A publicidade coa que amañadamente integran produtos na súa 
autoescenificación ante a cámara non se considera molesta: búscana e 
anhélana de forma expresa, mentres que os anuncios publicitarios con-
vencionais de YouTube son eliminados polo bloqueador de publicidade. 
Os influentes son obxectos de idolatría, modelos para seguir. Todo isto 
acaba acadando unha dimensión relixiosa. Os influentes, en tanto que 
adestradores da motivación, preséntanse como salvadores. As persoas 
que os seguen, en tanto que discípulas, participan na súa vida mercando 
os produtos que os influentes finxen consumir no seu día a día teatrali-
zado. Participan así nunha eucaristía dixital. As redes sociais aseméllanse 
a unha igrexa: o like é o amén; compartir é a comuñón; o consumo é a salva-
ción. A repetición, en tanto que dramaturxia dos influentes, non deriva 
en aburrimento nin rutina, senón que outorga ao conxunto o carácter 
dunha liturxia. Ao mesmo tempo, os influentes presentan os produtos 
de consumo coma se fosen ferramentas para a autorrealización. Así, con-
sumímonos a morte mentres nos autorrealizamos a morte. O consumo 
e a identidade son unha e a mesma cousa. Até a identidade se acaba 
convertendo nunha mercadoría.
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Figurámonos ser libres mentres que a nosa vida está suxeita a un rexis-
tro total co obxectivo de someter a nosa conduta ao control psicopolí-
tico. No réxime neoliberal da información, non é a consciencia de estar 
suxeito a unha vixilancia permanente a que garante o funcionamento do 
poder, senón a sensación de liberdade. A diferenza da telepantalla into-
cable do Irmán Grande, a pantalla táctil dos dispositivos intelixentes fai 
que todo estea dispoñible e sexa consumible. Crea así a ilusión dunha 
«liberdade ao alcance das puntas dos dedos».8

 No réxime da informa-
ción, ser libre non significa actuar, senón facer clic, darlle a like e publi-
car. Así apenas se enfronta a resistencias. Non ten que temer revolución 
ningunha. Os dedos non teñen capacidade para actuar, para manexar 
en sentido estrito. Son simplemente un órgano de elección consumista. O 
consumo e a revolución exclúense mutuamente.

Unha característica esencial do totalitarismo clásico como relixión 
política secular é a ideoloxía, que formula unha «pretensión de expli-
cación total do mundo». A ideoloxía como relato promete «a explica-
ción de todos os acontecementos históricos, a saber, a explicación total 
do pasado, o entendemento total do presente e a predición fiable do 
futuro».9

 A ideoloxía como explicación total elimina toda experiencia 
continxente, toda incerteza.

Co seu dataísmo, o réxime da información revela trazos totalitarios. 
Aspira a un coñecemento total. Porén, o coñecemento total dataísta non 
se acada mediante a narración ideolóxica, senón mediante a operación 
algorítmica. O dataísmo quere calcular todo canto hai e todo canto 
haberá. Os macrodatos, o big data, non relatan. Os relatos ceden ante 
os cómputos algorítmicos. O réxime da información substitúe a narra-
ción completamente polo numérico. Por moi intelixentes que sexan, os 
algoritmos non conseguen eliminar a experiencia continxente con tanta 
eficiencia coma os relatos ideolóxicos.

O totalitarismo despídese da realidade tal como nos é dada aos cinco 
sentidos. Por detrás do que vén dado constrúe unha realidade máis 
auténtica, unha realidade que esixe un sexto sentido. O dataísmo, en 
cambio, amáñase sen ese sexto sentido. Non transcende a inmanencia do 
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dado, a saber, os datos. O termo latino datum, que deriva de dare (‘dar’), 
significa literalmente ‘dado’. O dataísmo non concibe outra realidade 
detrás do dado, detrás dos datos, pois é un totalitarismo sen ideoloxía.

O totalitarismo conforma unha masa obediente que se somete a un 
líder. A ideoloxía insúflalle alento á masa. Insúflalle un espírito. Así, 
Gustave Le Bon fala en Psychologie des foules (‘Psicoloxía das masas’) 
da alma da masa ou alma colectiva que uniformiza o xeito de actuar da 
masa. O réxime da información, en cambio, individualiza as persoas. 
Cando se xuntan, nin tan sequera conforman unha masa, senón enxa-
mes dixitais que non seguen un líder único, senón os seus influentes.

Os medios electrónicos son medios de masas na medida na que pro-
ducen un humano-masa: «O humano-masa é o habitante electrónico do 
planeta e, a un tempo, está unido a todos os demais humanos coma se 
fose un espectador nun estadio de deportes global».10

 O humano-masa 
non ten identidade. É un «ninguén». Os medios dixitais acaban coa era 
do humano-masa. O habitante do globo terráqueo dixitalizado non é un 
«ninguén», senón un alguén cun perfil; en cambio, na era das masas, só 
os delincuentes tiñan un perfil. O réxime da información apodérase dos 
individuos creando a partir deles perfís de conduta.

Segundo Walter Benjamin, a cámara de cine permite acceso a unha 
forma especial do inconsciente, un inconsciente que el denomina 
«inconsciente óptico». Os primeiros planos ou a cámara lenta farían visi-
bles as accións e os movementos micros que escaparían á simple vista. 
Traerían á luz un espazo inconsciente: «Ela [a cámara] ábrenos, por vez 
primeira, a experiencia do inconsciente óptico, do mesmo modo que a 
psicanálise nos abre a experiencia do inconsciente pulsional».11

 As ideas 
de Benjamin sobre o inconsciente óptico pódense transferir ao réxime 
da información. Os macrodatos e a intelixencia artificial constitúen 
unha lupa dixital que revela o inconsciente que está detrás do espazo 
de actuación consciente e que fica oculto para quen actúa. Por analoxía 
co inconsciente óptico, podemos denominalo inconsciente dixital. Os 
macrodatos e a intelixencia artificial poñen o réxime da información en 
condicións de influír na nosa conduta nun nivel que se encontra por 
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debaixo do limiar da consciencia. O réxime da información apodérase 
daquelas capas da conduta prerreflexivas, impulsivas e emocionais que 
se sitúan antes das accións conscientes. A súa psicopolítica impulsada 
polos datos intervén na nosa conduta sen que sexamos conscientes de 
tales intervencións.

Calquera cambio decisivo nos medios trae consigo un réxime novo. 
O medio é a dominación. Á vista da revolución electrónica, Carl Schmitt 
viuse obrigado a redefinir a súa famosa frase sobre a soberanía: «Despois 
da Primeira  Guerra Mundial dixen: “Soberano é quen decide sobre 
o estado de excepción”. Despois da Segunda Guerra Mundial, ante a 
miña próxima morte, digo agora: “Soberano é quen dispón das ondas 
do espazo”».12

 Os medios dixitais producen a dominación da informa-
ción. As ondas, os medios de masas electrónicos, perden importancia. 
Agora, para facerse co poder é decisivo posuír información. Non é a 
propaganda exercida cos medios de comunicación de masas, senón a 
información a que garante a dominación. Perante a revolución dixital, 
Schmitt habería querer reescribir de novo a súa frase sobre a soberanía: 
Soberano é quen dispón da información que está na rede.






