
Si bé l’ètica de la comunicació científica
promou la pràctica de virtuts com la
modèstia i la transparència, les imatges o
representacions visuals populars de la
intel·ligència artificial sovint són
arrogants i excessivament confiades.
Esteu d’acord?

Una gran majoria (52%) esteu d’acord amb l’afirmació plantejada aquest cap de

setmana, mentre que la resta no hi esteu d’acord o no ho sabeu a parts iguals (17%),

o bé us mostreu ambivalents (13%).

Si bé la primera part de l’afirmació parteix d’una assumpció que és problemàtica, ja

que l’ètica de la comunicació científica no sempre posa per davant virtuts com la

modèstia i la transparència, ens serveix per posar-hi el focus en la segona part sobre

les imatges de la IA.

En els darrers anys, hem vist com moltes publicacions sobre IA venen

acompanyades d’imatges amb rostres andrògins, cervells que contenen circuits

brillants o robots que donen la mà en una posició semblant a la creació d’Adam de

Michelangelo.

Certament, aquesta visió no ha passat desaparcebuda entre algunes persones i

mitjans que, des de fa temps, recullen i critiquen aquestes imatges estereotipades

de la IA (un exemple és https://www.instagram.com/ugly.ai/).

D’aquí que algunes iniciatives com https://betterimagesofai.org/ vulguin aportar

imatges que van més enllà de la ciència-ficció, ja que aquestes no tan sols

emmascaren la responsabilitat dels humans que desenvolupen la tecnologia sinó

que també suggereixen la presència de robots on no n’hi ha i dificulten la

comprensió dels impactes socials i ambientals, que ja són importants degut a la l’ús

de la IA. Però és evident que les imatges no tan sols són una representació de la

realitat (possible).
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A través de les imatges es pot projectar una cultura de consum que és central en la

definición i projecció de les narratives d’una tecnologia, incloent-hi les industrials i

comercials de la IA i, en definitiva, en com es presenta el món visual (no real) de la

IA.

I aquesta no és una qüestió menor, ja que és a través de les narratives i els seus

efectes cognitius i socials es pot millorar, entre altres, la comprensió d’un tema,

generar més interès i compromís o, fins i tot, persuadir un públic resistent o poc

convençut.

Però això, també implica tenir en compte unes consideracions ètiques sobre l'ús de

la narrativa en la comunicació científica, fent-se preguntes com: Quin és el propòsit

subjacent de la narrativa a través de la imatge, la comprensió o persuasió? 

O d’altres com: volem facilitar la controvèrsia potencial mitjançant una major

comprensió o reduir la controvèrsia potencial mitjançant una major acceptació?

Podem justificar la manipulació del públic?

Sens dubte, aquestes qüestions sobre la narrativa no són noves i, com diu Alberto

Romele (2022), el seu valor ètic sempre es mesura “a partir de la seva capacitat de

referir-se correctament a les coses mateixes”.

En aquest sentit, la gran majoria d’imatges de la IA segueixen una lògica oposada.

Sobre aquestes, el mateix Alberto Romele diu: “No són humils, honestes, sinceres o

transparents. Més aviat, són arrogants i confiades en excés”. 

Però el problema no és tan sols que no siguin “exactes”, sinó que tampoc

reflecteixen els desacords actuals sobre el desenvolupament de la IA més enllà

d'una lògica simplista d’humans i no humans (robots) o de bons i dolents.

 

D’aquí la necessitat que existeixi una visió de la IA en imatges que sigui capaç de

reflectir un consens (per exemple, sobre principis i virtuts universals) i un espai on,

al marge de la creativitat, és possible el desacord entre els múltiples col·lectius

implicats.

I fins aquí per avui. Us recomanem la següent lectura sobre el tema:

Romele, A. (2022). Images of Artificial Intelligence: a Blind Spot in AI Ethics.

Philosophy & Technology, 35(1): 1-19.
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