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Tots, algun o cap dret reservat. 
Mireia Casado Olivas 

 

Resum: 

 

Un dels temes d’actualitat que més es mencionen a l’àmbit acadèmic, són els drets 

d’autor, i el conseqüent Copyright. Amb aquest article s’ha volgut donar resposta a la 

preocupació d’aquesta matèria des de l’anàlisi de moviments alternatius al Copyright, 

com ara el Copyleft, i més concretament a les llicències que ofereix Creative Commons, 

a través de l’anàlisi discursiu d’alguns autors, emprant una metodologia qualitativa.  

 

Abstract: 

 

One of the current issues that are mentioned in academics are the rights of author and 

the consequent Copyright. In this article I have tried to respond to the concerns on this 

subject from the analysis of alternative movements in Copyright, as the Copyleft, and 

more specifically to the licenses that Creative Commons offers, using a qualitative 

methodology, analyzing the discourse of some authors. 

 

Paraules clau: Copyleft, Creative Commons, llicència, contingut lliure, Copyright 

 

Keywords: Copyleft, Creative Commons, liscense, free content, Copyright 

 

Introducció: 

 

Com a pregunta inicial d’aquest article s’ha volgut preguntar si el Copyleft pot arribar a 

ser una alternativa al Copyright, fet que es considera que ja pot estar passant, tot i que 

potser en àrees molt concretes com per exemple el món acadèmic. En primer lloc i per 

contextualitzar tota la temàtica que es tractarà, es farà menció a la història del 

Copyright, i com els moviment de les llicències lliures, entre elles el Copyleft i més 

concretament les Creative Commons, han anat agafant força amb l’auge de les noves 

tecnologies, i de l’evolució de l’era de la informació en la qual estem vivint actualment. 

 

Drets d’autor. Copyright: 

 

Es pot entendre el Copyleft com una metàfora conceptual, la qual no deixa de ser res 

més que l’oposat del Copyright. Aquest últim existeix des de fa mes de 300 anys, i no 

ha sigut fins els últims que ha esdevingut matèria de discussió en el nostre dia a dia, 

canvi que s’ha produït degut a Internet i les tecnologies i aparells més econòmics que 

han sorgit, ja sigui els CD’s, pen-drives, o disc durs externs, on s’hi pot emmagatzemar 

informació quasi sense costos. S’entenen com a drets d’autor, altrament dit Copyright, 
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aquells drets per controlar l’ús que es fa de l’obra d’un autor, i aquests són diferents 

segons si provenen de la tradició europea o la anglosaxona. La primera ha adoptat un 

enfoc que els concep com a drets de la persona, mentre que el món anglosaxó hi 

predomina una concepció utilitarista, on es podria dir que el Copyright, és mes una 

negociació entre els autors i la societat, per la qual aquesta última concedeix als primers 

un monopoli temporal i limitat per controlar o explotar les seves obres amb l’esperança 

que així floreixi la cultura i l’art1. 

Els drets d’autor, són una “restricció” amb centenars d’anys d’antiguitat, com ja s’ha 

mencionat, els quals van sorgir a la França revolucionaria, l’any 1971 en concret, quan 

es va promulgar la primera llei de dret d’autor, amb la finalitat d’incentivar als autors i 

inventors per promoure el coneixement, la cultura, i les arts, i com a resposta del 

sorgiment d’un nou invent tecnològic que va revolucionar la producció i la distribució 

d’informació i cultura. Aquests es van adaptar relativament bé a l’era de la impremta 

per la senzilla raó que representaven una regulació de la indústria editorial, es va dirigir 

única i exclusivament aquesta regulació, als lectors ordinaris de llibres, la societat. No 

es va veure afectada per aquesta regulació. Els drets d’autor però, s’han anat convertint 

paulatinament, en la base poderosa d’una indústria, en una forma d’exercir poder. 

Avui en dia la propietat intel·lectual ja no compleix aquella missió d’incentivar la 

creació i no es pot considerar com a dret de la persona, ja que a la pràctica els interessos 

econòmics de la indústria s’han imposat tant en la concepció utilitarista com a la 

naturalista dels drets d’autor i la propietat intel·lectual. Aquesta és utilitzada per 

restringir la lliure competència i la innovació, i fins i tot es podria dir que els drets 

d’autor actualment no són res més que un impediment pel desenvolupament de la 

ciència i la cultura, per l’accés dels ciutadans a la informació i al coneixement o s’han 

convertit en una “burla” tràgica dels seus primitius objectius. Així doncs, i d’acord amb 

Lawrence Liang, la propietat intel·lectual és un conjunt monopòlic de privilegis que 

s’han imposat, és una eina per dissuadir la creativitat més que no pas incentivar-la, i les 

lleis que protegeixen els drets d’autor han sigut transformades del seu propòsit original 

de regular la industria editorial, pel de regular als compradors, artistes i públic2. 

Si analitzem el terme “copiar”, veiem que una de les seves definicions que ens dona el 

Diccionari de la Llengua Catalana, és l’acte de reproduir (quelcom) per imitació, però es 

 
1 VILLATE, J. “La propiedad Intelectual en la nueva era digital”, 2001, disponible a l’arxiu del 

Observatorio para la CiberSociedad a http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=40 
2 LIANG, L, “Guide to open content licenses v 1.2”,  llicència complerta: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/legalcode 
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pot entendre també com l’acte de fer servir idees d’altres persones per desenvolupar-ne 

una de pròpia, ja que quan es crea coneixement, no es fa altre cosa que crear-lo a través 

d’idees i coneixements previs, i per tant, qualsevol artista, científic,... no fa res més que 

crear coneixement, cultura, o art a través de matèria ja creada, o sigui, estan reproduint, 

copiant, i “vulnerant” els drets d’autor d’aquells individus que han aportat aquestes 

idees. 

Així doncs, els drets d’autor no són res més que creacions humanes, es poden veure 

com a drets de la persona,  però es tracten com a drets naturals. Són productes històrics i 

resultats de la lluita per la dignificació de la vida humana, construïts per la dinàmica 

social, per les lluites de diferents sectors socials com part de l’esforç per dignificar 

l’existència humana.  

Amb el sorgiment del ciberespai, s’ha vist modificada la tecnologia de la reproducció, i 

a més a més, també s’ha vist modificat el poder de la llei per lluitar contra les còpies 

il·legals, ja que “Internet és el regne de l’anarquia i de la pirateria”3. Aquesta última 

afirmació és el discurs que ens han volgut inculcar des de les elits polítiques i 

econòmiques, des de les multinacionals i empreses que tenen el poder, i controlen els 

drets d’autor, fent servir metàfores conceptuals, i introduint al llenguatge utilitzat per la 

major part de la societat en relació amb les noves tecnologies, i en especial el 

ciberespai, com pirata o hacker (el seu sinònim en anglès, que significa pirata 

informàtic), fent referència a aquells individus que corrien pels mars a bord de vaixells, 

i que robaven i s’aprofitaven de les seves preses, per així tenir un concepte que és de 

domini pràctic quotidià per explicar dominis més abstractes, com ve a ser el Copyright, 

i el que significa infringir-lo. Per tant, des del moment que algú es descarrega una cançó 

de manera “il·legal”, no està fent altre cosa que infringir la llei, està cometen un acte de 

pirateria. 

 

Contingut lliure i moviment Copyleft: 

 

Tots aquests canvis, i nous conceptes, han contribuït a l’aparició del moviment del 

Copyleft, o de contingut lliure, és a dir que es pot rebutjar la legitimitat de totes 

aquestes restriccions legals, i lleis que afecten la llibertat d’expressió, però del que 

 
3 VILLATE, J. “La propiedad Intelectual en la nueva era digital”, 2001, disponible a l’arxiu del 

Observatorio para la CiberSociedad a http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=40 
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realment es tracta el moviment és de construir un domini públic on els materials 

culturals puguin ser utilitzats en un futur sense obtenir necessàriament el permís del 

propietari dels drets d’autor, o haver de pagar una quantitat considerable de royalties4. 

D’acord amb Richard Stallman, un dels principals dels software lliure, creador del 

sistema operatiu GNU/Linux, i fundador de la Free Software Foundation, hi ha la 

necessitat d’adoptar una posició ètica davant del tema de la propietat intel·lectual, ja 

que aquesta és quelcom immoral, perquè no deixa de robar als ciutadans llibertats que 

els hi pertanyen. Stallman considera que les persones hem de tenir dret a poder fer 

poder fer ús, copiar i distribuir software lliurament, perquè és bo per tots i beneficia la 

societat en general, tot i així, no està a favor d’abolir per complet els drets d’autor. 

És per tot això que el moviment del Copyleft té com a idea central que tothom tingui la 

llibertat necessària per poder fer servir, modificar i distribuir, no només el programari 

lliure, sinó fins i tot documents, música, o obres d’art, inclús versions modificades de 

tot això, el que no es permet és introduir-hi restriccions pròpies, ja que qui vulgui 

distribuir quelcom amb Copyleft ho ha de fer d’acord amb les condicions estipulades a 

la llicència de Copyleft, i d’aquesta manera hi ha la seguretat que seguirà essent lliure. 

El moviment en si, desafia les pròpies lleis de protecció dels drets d’autor ja que 

s’allunya de la idea romàntica d’autor, i s’allunya a més de la originalitat de la unitat de 

l’obra, al reconèixer el valor de les contribucions d’altres usuaris a la mateixa 

mitjançant modificacions i adaptacions, situant la producció col·lectiva per sobre de la 

producció aïllada, d’un individu en concret, i sol. De fet, el Copyright no es deixa  a les 

mans del públic pròpiament dit, sinó que l’autor autoritza un ampli marge de maniobra, 

de dret, perquè altres individus utilitzin el seu treball enlloc del que comunament es 

coneix. 

Potser un dels exemples més coneguts del contingut lliure és la Wikipedia, que utilitza 

una llicència GNU Free Documentation, és a dir el Copyleft equivalent per al material 

literari, utilitzat per manuals o altres textos o documents que tenen un ús funcional. Però 

hi ha altres exemples i llicències que s’utilitzen dins del moviment del programari lliure, 

com bé poden ser les de tipus Open Educational utilitzat pel MIT (Massachusets 

Institute of Technology), l’Open Scientific Collections, o dins del Free Digital Media, 

on també s’hi podria englobar la Wikipedia, les llicències dels Creative Commons. 

 
4 LIANG, L, “Guide to open content licenses v 1.2”,  llicència complerta: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/legalcode 
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Creative Commons: 

 

Creative Commons va llançar un conjunt de llicències Copyright gratuïtes pel públic 

l’any 2001 per tal de construir un ventall de llicències de drets d’autor flexibles en 

contraposició de les creixents i restrictives lleis.  

“És una corporació sense ànim de lucre basada en la idea que algunes 

persones poden no voler exercir tots els drets de la propietat intel·lectual 

que els permet la llei.”5. 

Aquest tipus de llicències no només s’utilitzen pel software, sinó que també són 

utilitzades per treballs relacionats amb l’àmbit acadèmic, música, pel·lícules, fotografia i 

literatura, entre d’altres, i enlloc d’utilitzar el terme “tots els drets reservats”, els treballs 

protegits per aquest tipus de llicències ho estan sota el lema “alguns drets reservats”, els 

quals és l’usuari el que tria, i van des de bastant restrictius, a molt poc. En efecte, 

autoritzen a tothom que entri en contacte amb l’obra, i que cregui que pot aportar-hi 

coneixement, o qualsevol altre aportació, o inclús extracció, a fer-ne ús d’acord amb el 

tipus de llicència emprada per l’autor. 

 “Creiem que hi ha una demanda no satisfeta (...) que permeti dir al món la 

frase “Alguns drets reservats” o inclús “Sense drets reservats”. Molta gent 

s’ha adonat al llarg del temps que el dret de còpia absoluta no l’ajuda a 

l’hora de aconseguir l’exposició o distribució amplia que guarda”6. 

Així doncs, és una de les iniciatives més substancials dins del moviment de contingut 

lliure, i l’individu que en vulgui fer ús ha de fer-ho sota certes condicions, les quals són:  

 

-  Reconeixement (Attribution): En qualsevol explotació de l’obra autoritzada s’ha 

de reconèixer la autoria a. 

-  No comercial (Non Commercial): L’explotació de l’obra queda limitada a usos 

no comercials. 

- Sense obres derivades (No Derivative Works): L’autorització per explotar l’obra 

no inclou la transformació per crear una obra derivada. 

- Compartir igual (Share Alike): L’explotació autoritzada inclou la creació 

d’obres derivades sempre que mantinguin la mateixa llicència al ser divulgades. 

 
5 http://creativecommons.org 
6 http://creativecommons.org 
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Un cop assentades les condicions, i d’acord amb el que promulguen a la seva web, quan 

més específic sigui l’autor escollint la llicència, més específiques seran les proteccions 

derivades d’aquesta. Creative Commons ofereix sis llicències bàsiques, cadascuna 

d’elles representades  per una il·lustració dels permisos que se li garanteixen a l’autor, 

les quals són: 

 

- Reconeixement (by): Es permet qualsevol explotació de l’obra, incloent una 

finalitat comercial, així com la creació d’obres derivades, la distribució de les 

quals també està permesa sense cap restricció. 

- Reconeixement – NoComercial (by-nc): Es permet la generació d’obres 

derivades sempre que no es faci un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l’obra 

original amb finalitats comercials. 

- Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet l’ús 

comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de 

les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que reguli l’obra original. 

- Reconeixement – NoComercial – SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet 

un ús comercial de l’obra original ni de la generació d’obres derivades. 

- Reconeixement – CompartirIgual (by-sa): Es permet l’ús comercial de l’obra y 

de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una 

llicència igual a la que regula l’obra original. 

- Reconeixement – SenseObraDerivada (by-nd): Es permet l’ús comercial de 

l’obra però no la generació d’obres derivades. 

 

Un cop escollida la més adequada per a cada autor, aquest disposa de la llicència pel seu 

treball expressada de tres maneres diferents: 1) Commons Deed, que és un resum 

fàcilment comprensible del text legal amb les icones rellevants; 2) Legal Code, que és el 

codi legal complert amb el qual es basa la llicència que s’ha escollit; i 3) Digital Code, 

que és el codi digital que pot llegir la màquina i que serveix per a què motors de recerca 

i altres aplicacions identifiquin el seu treball i les seves condicions d’ús. 

Així doncs, aquest tipus de llicències proveeixen als internautes i a la societat, en 

general, uns beneficis enormes amb els procediments de contingut electrònic en l’àmbit 

professional, i han ajudat a que la e-empresa s’hagi expandit exponencialment. 
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Conclusions: 

 

Resumint, el creixement massiu del contingut electrònic, en tots els àmbits possibles 

(música, art, literatura, educació,...), és possible perquè la societat està disposada a 

permetre a la resta de població a que utilitzi els seus treballs, i els seus coneixements, a 

canvi de tenir un reconeixement i atribució per aquests. Les atribucions construeixen el 

reconeixement, i el reconeixement és al cap i a la fi el que molts professionals busquen, 

ja que no és només el fet de poder rebre un retribució econòmica per haver-se fet servir 

la seva obra, sinó també el fet d’obrir-se, i crear-se un lloc dins del món en el que aquest 

es mogui, per exemple, i en el cas d’un sociòleg, i degut a la dificultat d’obrir-se camí i 

ser reconegut, es busca més que se’l reconegui dins del món acadèmic i científic i se’l 

citi, que no pas tenir cobrar de les royalties dels possibles Copyrights que disposi. 

Així doncs, i per respondre la pregunta feta a l’inici d’aquest article, els moviments de 

llicències lliure, com el dels Creative Commons, que s’ha tractat, és una alternativa al 

Copyright, que està creixent amb força per donar resposta a la demanda de la societat de 

poder tenir accés al coneixement de forma gratuïta per tal de poder-lo entendre com 

quelcom comú, que pertany a tothom, i al qual tots hi potden fer contribucions, i 

començar a oblidar la idea que tenim de la propietat intel·lectual, la que és una manera 

errònia d’entendre-la, en especial si ens remetem al significat del verb “copiar”. 
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