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JUSTO BARRANCO
Madrid

Laintel·ligènciaartificial
(IA)janoésciència-fic-
ció. És aquí, i ha arribat
per canviar la societat.
La tecnologia del deep

learning, de l’aprenentatge pro-
fund,alimentadapermilionsdeda-
desd’internetidelsnegocis,revolu-
cionalesempresesi lesfeines:entre
un40%iun50%seransubstituïbles
perIAd’aquí 15anys, i aixòpotpro-
vocarunterratrèmol:mésdesigual-
tat, tambéentrepaïsos.Avuielsdos
grans contendents són els EUA,
ambelsnerdsdeSiliconValley, que
consideren que tenen una missió, i
la Xina, on Govern i emprenedors
dirigeixen els seus esforços a la IA i
ja no copien, sinó que han creat un
univers propi amb una competèn-
cia extrema pròpia de gladiadors.
En tots dos casos el nou mannà de
les dades està entrenant algoritmes
que llegeixen provesmèdiques, re-
cullenmaduixes, concedeixen crè-
dits amb pocs impagaments, con-
dueixencotxesiguiendronscontra
incendis. El taiwanès Kai-Fu Lee,
una patum de la intel·ligència arti-
ficial que va presidirGoogleChina,
publica Superpotencias de la inte-
ligencia artificial (Deusto), i ahir en
va parlar aMadrid amb el seu amic
CarlosTorres,presidentdelBBVA.

El llibre és, en part, producte
del càncer que va tenir fa anys.
Quèhauriacanviatsenseell?
És diversos llibres en un. Parla de
l’ascens de la Xina i el seu ecosiste-
maemprenedor,decomhaaconse-
guit l’èxiten laIA. Idequèpot fer la
intel·ligència artificial per lahuma-
nitat. I elsproblemesque té.Lame-
va malaltia ha estat necessària per
contestar al final del llibre: com es
potenfrontarladesapariciódellocs
de treball. Acabapositivament per-
què crecque la IApot sermolt sim-
biòtica amb la gent, i, malgrat que
elimini feines, no són les quevolem
fer. Que se’ns alliberi de feines ru-
tinàries seràpositiu a la llarga, però
hihaunpreuapagaracurt termini.

Eldeeplearninghaestatelgran
canvi.Enquèconsisteix?
És una tecnologia completament
diferent del cervell humà. Aprèn
alimentada amb moltíssims exem-
ples i funciona només en una tasca
concreta, i la hi dediquem. Però en
aquest domini bat la gent.Hihaqui
ja pensa en el següent avenç de la
IA, però val 16 bilions de dòlars per
alspròximsdeuanys.

No el preocupa que arribi la
singularitat i les màquines siguin
capacesdemillorar-seellessoles?
Gensnimica.La singularitat ésuna
idea equivocada basada a creure
que apareixen tantes aplicacions

d’IA que un dia ens llevarem i ens
hauransuperat.Peròaquestes apli-
cacionssónel resultatdeldeep lear-
ning,unalgoritmemoltpoderóspe-
rò molt limitat. No pot pensar com
elshumans,notélescapacitatsdela
curiositat, la creativitat, el pensa-
ment estratègic, l’enteniment com-
plex, la planificació, la intuïció, la
comprensió abstracta o la cons-
ciència, l’autoconsciència, emo-
cions, sentiments, compassió. Per-
què aparegui la singularitat i cons-
truir una cosa igual omillor que els
humans, aquestesdotze caracterís-
tiques han de ser inventades. Fa 60
anysqueinvestiguemlaIA, inomés
tenimun avenç. No n’hi haurà dot-
zeméselspròxims20anys.

En canvi, el mercat de treball
canviaràradicalment.

Entre un 40% i un 50% de les tas-
ques els pròxims 15 anys les pot fer
millor laIA.Nosignificaquelamei-
tat de la gent perdi la feina, però sí
que podrien ser substituïts. En la
part administrativa, gent amb
feines rutinàries, tasques bàsiques
encomptabilitat, recursoshumans.
Feina d’oficina, feines físiques de
mourecaixesod’inspeccióvisual. I
quan els vehicles autònoms con-
dueixin, desapareixeran taxistes i
camioners. També els treballadors
de líniesdemuntatge, gradualment
i no tots. I al revés, si es tractad’una
feina que té un alt percentatge de
tasques complexes, estratègiques,
innovadores, creatives o diferents
cada dia o si és una feina física que
requereix destresa, coordinació
entre mans i ulls o enfrontar-se a

ambients no estructurats, se sal-
varà. I qualsevol feina amb una
forta interacció i confiança entre
humans.Doctors, infermeres,mes-
tres, cuidadors.

El personal de neteja està fora
deperill.
Elde casesno està enperill, perquè
cada casa és diferent. Els d’hotels
depenen de si l’hotel reconstrueix
leshabitacionsperalsrobots, i lesfa
totes iguals.

Diuque la IApotprovocaruna
gran desigualtat entre els tre-
balladors i els països. Què s’hi
pot fer?
Crearà bilionaris i reemplaçarà fei-
nes fent els pobresmés pobres i els
rics més rics. Entre els països, és
possible que els EUA i la Xina con-
tinuïn tenint productes amb grans

nombres d’usuaris i de dades amb
què les seves empreses obtindran
beneficis. Els països sense el seu
propi software seran més pobres.
S’han de dirigir recursos a les per-
sonesambfeinesquesiguindespla-
çades per oferir-los unnou comen-
çament, perquè ja no hi haurà
feines rutinàries; les farà la IA. Per
aixòhaurandepagar lespersones a

quielsvagibé.Després,cadapaísha
de tenir una estratègia d’IA. Sin-
gapur atreu la forçamés preparada
amb l’anglès i un fort ecosistema
d’inversió. Els països en desenvo-
lupament han d’entendre que el
model de creixement de la Xina i
l’Índia desapareixerà, ho farà la IA.
Han d’apostar pels serveis, no és el
més desitjable, però les Filipines o
Indonèsia ja exporten professio-
nalsdeserveisqueesmantindran.

Marx s’equivocava i són lesda-
des el que es concentrarà en po-
quíssimesmans?
Avui el valordel capital ésmésbaix
queabans.Eldelquocient intel·lec-
tual és més alt. I també ha pujat el
valor de les dades. Si avui et do-
nessin 100.000 milions per fer un
Google, seria difícil. El capital no és
laclau, sinó lagent i lesdades.

El preocupen els biaixos dels
algoritmes?I laprivacitat?
Sientrenesunalgoritmedeselecció
de personal amb els perfils d’una
companyia amb un 90% d’homes,
tendirà a contractar homes. És
preocupant, però hi haurà eines
que ajudaran els enginyers a eli-
minarelbiaix.Tambécalensenyar-
los que amb construir un sistema
que faci diners no n’hi ha prou si
crea biaix i injustícia. Si t’agraden
les pel·lícules violentes, Facebook
hoaprèn, i t’ensenyamésviolència i
et fa més violent. No ho pretén,
només vol que estiguis connectat
més minuts. En el futur, quan
es construeixin aquestes funcions
maximitzadores amb IA, s’hauran
de barrejar múltiples objectius: els
minuts, però també qualitat del
contingut i el nombre de notícies
falses. I s’hipodenguanyardiners.c

DANI DUCH

Kai-Fu Lee ahir a l’acte del palau del marquès de Salamanca, seu de la Fundació BBVA aMadrid

“La intel·ligència artificial
crea riquesa i desigualtat”

Kai-Fu Lee, autor de ‘Superpotencias de la inteligencia artificial’

TRANSFORMACIÓ RADICAL

“Laintel·ligència
artificialpodràferentre
un40%iun50%deles
feinesd’aquí15anys”

CANVI DE PARADIGMA

“Avuielvalordelcapital
ésmésbaix, ieldeles
dadesielquocient
intel·lectual,mésalt”


