
En l’actual paradigma de la predicció i de
vigilància tech de “sobre la pell” i “sota la
pell”, qui ens demana imaginar un futur on
tothom haurà de portar “una polsera
biomètrica que controla la temperatura
corporal i freqüència cardíaca les 24 hores
del dia”? Birhane, Zuboff, Harari, Véliz?

Una majoria (53%) heu contestat que és en Yuval Noah Harari qui ens demana

imaginar un futur on tothom haurà de portar “una polsera biomètrica que controla la

temperatura corporal i freqüència cardíaca les 24 hores del dia”. 

 (https://twitter.com/OEIAC_UdG/status/1436244619705176065?s=20) 

I, efectivament, això és el que feia en el seu article “The World After Coronavirus”

publicat al Financial Times, on argumenta que, per primera vegada en la història de

la humanitat, la tecnologia permet controlar a tothom tot el temps. 

També argumenta que un dels problemes és que ningú de nosaltres sap exactament

com ens vigilen, i que la tecnologia de vigilància es desenvolupa a una velocitat

vertiginosa, fins al punt que el que semblava ciència-ficció fa 10 anys és avui una

realitat. 

Per contextualitzar-ho, Harari explica que fa cinquanta anys la KGB no podia seguir

240 milions de ciutadans soviètics les 24 hores del dia, ni tampoc podia esperar

processar eficaçment tota la informació recollida. En canvi, això és ara una realitat

amb la vigilància tech. 

També des d’un punt de vista històric, Harari explica que la pandèmia del

coronavirus suposa un punt d’inflexió, i ens adverteix sobre la implicació de seguir

aquest camí del paradigma de la predicció del comportament humà que depèn i

s'alimenta de la vigilància tech. 
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Segons Harari, el perill rau no tan sols en la normalització de l’ús indegut d’eines de

vigilància massiva, sinó també en una transició sense precedents que pot

perfeccionar la predicció i manipulació dels nostres sentiments: d'una vigilància

“sobre la pell” a “sota la pell”. 

En aquest sentit, el potencial de manipulació és tan gran que l’episodi protagonitzat

per Cambridge Analytica pot acabar semblant una història de l’edat de pedra de la

vigilància tech. Per aquesta raó, també proposa un futur alternatiu. 

En lloc de construir un règim de vigilància tech, cal utilitzar les noves tecnologies

per empoderar els ciutadans, i utilitzar-les juntament amb dades massives per

abordar decisions personals més informades, alhora que els governs rendeixen

comptes de les seves decisions. 

I fins aquí per avui. Us recomanem la següent lectura sobre el tema: Gill, K. S. (2020).

Prediction paradigm: the human price of instrumentalism, AI & Society, 35: 509-517.
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