
Partim de la premissa que la IA generativa
produeix texts, imatges i vídeos que no són
originals però que enganyen l’usuari perquè
cregui que ho són.
 
Us importarà esbrinar aquesta diferència
(original o no) o només veurem el que el que
volem creure?

Partint de la premissa de (no) originalitat de la IA generativa, una majoria de

vosaltres (70%) heu contestat que us agradaria esbrinar-ho, mentre que la resta us

mostreu ambivalents (20%), no us importa o no ho sabeu (5%).

En els darrers mesos hem pogut copsar dos grans avenços tecnològics relacionats

amb la IA generativa. D’una banda, els grans models de llenguatge, que permeten

generar escrits convincents i mantenir converses (també convincents) amb poca o

cap supervisió humana.

D’altra banda, una IA generativa que permet a un programari automatitzat crear

imatges (i vídeos) impressionants, en alguns casos a partir d'indicacions de text

senzilles. Però, podem dir que es tracta d’un procés original i creatiu aquesta

creació amb IA generativa?

Si aquests sistemes d’IA s’entrenen amb bilions de fotografies i milions peces d’art,

totes elles produïdes i creades per humans, com podem considerar-les originals i

creatives? 

Sens dubte, es tracta de solucions efectistes que en alguns casos seran

artísticament efectives i, fins i tot, evocadores i estèticament agradables. Tot i així,

poden captar del tot el sentiment que estem buscant en una obra d’art creada per

un artista humà?
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Evidentment, el procés amb una IA generativa és molt més ràpid que contractar un

artista humà ja que aquest últim trigarà moltíssim més. De fet, amb la IA existeix un

alt grau de flexibilitat que ens permetrà explorar moltes direccions en només uns

minuts. Per tant, es tracta d’una tecnologia útil i alhora sorprenent però no

intel·ligent per crear una peça d’art. Si demanem que representi un robot amb

bicicleta, el programari no entén què és un “robot” i tampoc una “bicicleta”. 

Així doncs, no són tecnologies “creatives” en la manera com els humans pensem en

la creativitat. Si bé un text o unes imatges poden aparèixer com a originals, amb

caràcter i emoció, la IA no sent res en el procés de creació, ni aprofita cap

sensibilitat artística inherent.

A més, la IA generativa no seria la mateixa sense haver estat entrenada amb una

base de dades d'artefactes creatius de la humanitat i, per tant, un sistema d'IA sense

aquesta informació no generaria res que poguéssim reconèixer com a obra d’art

emocional. Des d'aquesta perspectiva, el principal problema que es planteja no és

pas de creativitat tal i com l’entenem els humans sinó d’autoria dels treballs que

s’elaboren amb gairebé qualsevol IA generativa. 

De fet, no es pot acreditar a cap humà l'elaboració d’un treball amb IA generativa

encara que una persona sigui la que va iniciar el procés proporcionant les

indicacions. És per això que hi ha un consens creixent que l’autoria és de tota la

humanitat.

Però si acceptem que el veritable artista és la mateixa humanitat, qui haurà de ser

compensat? Les empreses de programari que proporcionen les eines generatives

d'IA? Un gran nombre d'humans que han participat en la creació d'una peça d’art

d’IA generativa? Tots dos?

I fins aquí per avui. Això si, amb dues lectures sobre el tema i un parell d’enllaços per

participar en la IA generativa:

Cetinic, E., & She, J. (2022). Understanding and creating art with AI: Review and

outlook. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and

Applications (TOMM), 18(2), 1-22.
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