
Hi esteu d’acorD?

"La intel·ligència artificial no tan sols
proporciona nous mètodes per estudiar les
cultures, sinó que també pot canviar la
nostra manera de pensar sobre les
cultures."

Una gran majoria (57%) esteu d’acord amb l’afirmació plantejada en la nostra

pregunta de cap de setmana, mentre que la resta us mostreu ambivalents (17%),

contraris (14%) o no ho sabeu (11%).

Sabem que la IA s’utilitza cada cop més per comprendre diferents aspectes de les

cultures, amb exemples que van des de l'escriptura jeroglífica de l'antic Egipte a la

restauració d’inscripcions gregues antigues o a la classificació d’arxius actuals.

En aquest sentit, l'adopció de la IA, principalment a través de les humanitats

digitals, està accelerant la identificació d’informació (des)coneguda que

anteriorment ens podia passar per alt, gràcies a la creixent digitalització de fonts

d’informació.

Així doncs, es pot dir que sovint els resultats de la IA són fruit d’una creativitat

humana arxivada digitalment formada per expressions culturals d’interès de tota

mena que tenen origen en textos, fotografies, sons o vídeos.

Però malauradament, la IA no sempre s’utilitza per una millor comprensió de la

creativitat humana arxivada, sinó també per suprimir una part de la cultura arxivada,

tal i com ho demostra l’escàndol dels Arxius Nacionals durant l’administració de

Donald Trump.

 Llavors els Arxius Nacionals van permetre que el departament ICE (Immigration and

Customs Enforcement) utilitzés un sistema d’IA per separar primer i suprimir

després proves de morts d'immigrants i d’abús sexual a la frontera sud.
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https://twitter.com/OEIAC_UdG/status/1504700806897057800?s=20&t=wdzAiKPN09qo3I3gRLrdlg
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04448-z
https://www.colorlines.com/articles/read-why-history-may-never-tell-truth-about-ice


Malgrat que aquest és un aspecte que sempre ha estat present a través de la

selecció manual de documents històrics, la IA podria magnificar aquesta situació

mitjançant la (no) selecció automatitzada de documents que podrien considerar-se

importants.

Per aquesta raó, és important que les institucions que disposen de rics conjunts de

dades històriques els facin accessibles a un públic més ampli ja que, a més de les

bones pràctiques en IA, caldrà una major visibilitat de la informació per preservar la

diversitat cultural.

És clar, des de la perspectiva actual també calen mesures públiques per evitar la

discriminació a les plataformes de distribució basades en IA, especialment als

mitjans de comunicació, on es plantegen sovint problemes relacionats amb la

diversitat cultural i lingüística.

Però al marge d’accions puntuals i específiques, sembla evident que la manca d’una

inclusió de la cultura en les estratègies d'IA d’arreu del món denota que a molts

països no s’espera que la IA tingui una expressió cultural pròpia.

Això podria significar un perjudici pel teixit sociocultural de molts indrets i també

podria canviar la nostra manera de pensar sobre les cultures si les dades que

serveixen per entrenar els sistemes d’IA són principalment de poques i no moltes

cultures.

Així doncs, mentre l’impacte de la IA en la diversitat d'expressions culturals és

evident, l’actual posició de la IA pot acabar, paradoxalment, sent un referent

cultural més que no pas tecnològic si tenim en compte la seva narrativa actual de

mite cultural.

I els mites al voltant de la IA, on les màquines apareixen sovint com a superiors a les

persones, no tan sols poden ennuvolar la nostra visió dels perills reals (com suprimir

arxius), sinó també fer-nos oblidar com i per a què es crea una IA des d’un context

cultural.

 Sortosament, la IA està lluny de ser una única “cultura” inevitable, entre altres

perquè la IA requereix d’una acceptació necessària i explícita per part de les

persones de cada context cultural, siguin usuaris finals o observadors passius.

És per aquesta raó que acostuma a ser una mala idea imposar tecnologies

disruptives com la IA des de dalt i sense tenir en compte l’acceptació en cada

context cultural, ja que això pot donar lloc a moviments de resistència o fins i tot de

rebuig.
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Dit d’altra manera, la IA com l’arquitectura gòtica o la renaixentista requereix d’una

perspectiva cultural crítica, del contrari només pensarem que és una meravella o

sentirem estupor o inquietud davant de la darrera novetat d’aquesta tecnologia.

No s’ha d’oblidar que en la majoria de tradicions culturals, les úniques persones que

aconsegueixen fer que les coses cobrin vida són els déus i sabem que, d’alguna

manera, la IA es fa ressò d'aquesta història a través de mites com el transhumanisme

i la singularitat.

És clar, no és tan sols a través de la domesticació cultural de les tecnologies que

s'explica que la IA pugui ser un miracle, un monstre o una eina més, sinó que la

realitat i potencial de la IA també està subjecte a consideracions polítiques.

D’aquí la importància que s’incorporin els principis i objectius de la Convenció de la

UNESCO de 2005 sobre cultura en les estratègies nacionals d’IA, per de garantir la

seva sostenibilitat mitjançant sistemes d’IA amb una cultura pròpia. 

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

Kulesz, O. (2018). Culture, platforms and machines: the impact of artificial

intelligence on the diversity of cultural expressions, 12. Paris: UNESCO.
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