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Quants en tens d'amics ? 100, 400, 1000 ?
Avui molta gent es planteja la pregunta...
No, no es tracta dels amics de la verdadera vida, sinó dels «amics» que un es fan sobre les
xarxes socials com el Facebook.

El primer objectiu d'aquestes xarxes és de fer-se contactes. Redefineixen els lligams d'amistat
entre els contactes vinculats. Lliguen la gent d'una manera inèdita i permeten a cadascun
exhibir la seva individualitat.
Durant segles, els rics i els poderosos han il·lustrat la seva existència i el seu rang a través de
retrats pintats. Aquests retrats els descrivien en situacions posant en valor les seves
professions, ambicions, actituds, i, sobretot, estatut social.

Avui, els nostres autoretrats són digitals ; són fets de píxels. Són interactius, posen en valor les
nostres fotos, els nostres humors, els nostres pensaments, els nostres amics. Els creem per
trobar l'amistat, l'amor, i aquesta ambigüitat moderna anomenada &quot;contacte&quot;.
Aquesta carrera desenfrenada a la recerca de contactes és motivada pel desig de
reconeixement.
L'efecte immediat és que aquestes xarxes imposen una «connexió permanent».
Cal ser constantment sobre la seva «paret» per veure si s'ha comentat el nostre perfil, si un
contacte no intenta ajuntar-se'ns, si el nostre desafiament ha estat aixecat...
Les nostres relacions guanyen en quantitat la qual cosa perden en qualitat. Poc a poc ens
tanquem en un món virtual. Ens desinteressem dels assumptes de la vida real.

Però Facebook és un fenomen mundial (500 milions de perfils), els publicitaris, els polítiques,
els artistes, els professionals se n'han apoderat per mostrar-se, ser més visibles...
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Via Facebook podem obtenir informacions que no tindríem altrament. Cites són preses,
esdeveniments polítics, culturals, associatius són proposats.
El Correllengua es mostra sobre Facebook.
Accions pacífiques per expressar desacords amb el papa s'organitzen a Barcelona per
Facebook.
Poc a poc la vida real s'insereix en Facebook...
Finalment el risc de no tenir perfil Facebook no és d'aïllar-se d'accions polítiques, culturals
reivindicatives essencials ?

En aquestes condicions, Facebook serà l’internet de demà ?

A risc de semblar burxa per ara resisteixo, però per a quant temps encara ???
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