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Robots, intel·ligència artificial i economia

La robotització en el 
mercat de treball i en 
l’economia s’ha fet un 
lloc en l’agenda política 
dels països desenvolu-

pats, i ha motivat un debat interes-
sant, que també s’ha reflectit en di-
versos articles apareguts en aquest 
diari. Com que un robot es pot de-
finir com a intel·ligència artificial 
(IA) ficada en un cos (un androide, 
un braç, etc.), segurament és més 
pertinent demanar-se quin és l’im-
pacte de la intel·ligència artificial 
en general. 

Des del seu naixement, en la dè-
cada de 1950, fins no fa gaire, la IA 
probablement tenia un nom mas-
sa pretensiós per al que en reali-
tat podia oferir, bàsicament algo-
rítmica avançada. De fet, passat 
l’entusiasme inicial, la incapacitat 
de la IA per respondre a les expec-
tatives que havia creat el seu propi 
nom va portar a períodes d’escep-
ticisme mundial sobre el seu po-
tencial (en particular durant els 
anys 70 i 90). 

Fa una mica més de deu anys va 
començar una nova època daura-
da per a la IA. Aquest optimisme 
renovat es basa, d’una banda, en la 
disponibilitat de dades massives i 
d’ordinadors cada cop més ràpids i, 
de l’altra, en avenços importants 
en aprenentatge automàtic (ma-
chine learning). En concret, per 
primera vegada som capaços d’en-
trenar de manera eficient les ano-
menades xarxes neuronals profun-
des (formades per diverses capes 
de neurones artificials), que han 
donat un gran impuls a l’aprenen-
tatge profund (deep learning) a 
partir de les dades massives. Els 
congressos de mineria de dades, 
com l’International Conference on 

Data Mining (que vaig 
copresidir el 2016, quan 
es va fer a Barcelona), 
han esdevingut reuni-
ons gegantines que 
apleguen milers d’in-
vestigadors acadèmics i 
industrials de tot el 
món, una proporció 
creixent dels quals dedi-
cats a l’aprenentatge 
profund. 

Mentre que els éssers 
humans aprenem so-
bretot a partir del llenguatge (la 
majoria de coneixements els ab-
sorbim per mitjà de paraules, grà-
fics o símbols), l’aprenentatge pro-
fund permet que les màquines ex-
treguin coneixements de grans 
quantitats de dades que nosaltres 
no som capaços de processar i en-
cara menys de verbalitzar. Gràci-
es a aquest tipus d’aprenentatge, ja 
fa 20 anys que l’ordinador Deep 
Blue va derrotar el campió mundi-
al d’escacs. Més recentment, els or-
dinadors han esdevingut capaços 

tel·ligència artificial, que els per-
metria no dependre més dels hu-
mans. Hi ha consens en la comuni-
tat de la IA que la singularitat és 
molt i molt lluny, si és que és real-
ment assolible (cosa que la majoria 
d’experts posen en dubte). 

En conclusió, actualment i en el 
futur previsible els ordinadors i en 
particular els robots continuaran 
necessitant que nosaltres els fabri-
quem i els programem per dir-los 
què han de fer. Per tant, si és cert 
que poden suprimir llocs de treball, 
no és menys cert que se’n crearan 
força de nous. Val a dir, però, que els 
llocs de treball que es crearan seran 
de qualificació més alta que els que 
es destruiran, amb la qual cosa és 
imperatiu impulsar l’educació en ci-
ència i tecnologia. Cal no amagar 
que aquella part de la població que 
només sàpiga fer tasques poc qua-
lificades ho tindrà més complicat en 
el mercat laboral del futur i possi-
blement haurà de rebre subsidis i/o 
fer feines no rendibles econòmica-
ment. De diners per mantenir 
aquestes persones se’n poden tro-
bar, però caldrà gravar més les ren-
des del capital. En efecte, mentre 
que les rendes del treball tenen ca-
da cop menys pes en el PIB dels pa-
ïsos industrialitzats, les rendes del 
capital hi tenen una importància 
creixent gràcies a l’increment de la 
productivitat que porta l’automatit-
zació. Cal reconèixer, però, que en 
un món globalitzat com el nostre, 
els estats nació ho tenen difícil per 
augmentar la pressió fiscal sobre el 
capital, llevat que siguin molt grans 
(els EUA o la Xina) o formin part 
d’un mercat supranacional amb una 
política fiscal comuna. Esperem que 
la Unió Europea pugui jugar aquest 
darrer paper.

de parlar amb els hu-
mans, de conduir cotxes 
de manera autònoma, 
d’escriure articles sobre 
esdeveniments espor-
tius, de trobar sospito-
sos de terrorisme, de 
substituir els corredors 
de borsa en la realització 
de transaccions finance-
res (high-frequency tra-
ding), d’aconsellar en el 
diagnòstic mèdic, i fins i 
tot d’esdevenir armes 

robòtiques que prenen decisions 
autònomes en un camp de batalla. 
Una mostra de la rellevància de la 
IA i de l’aprenentatge profund és 
que Google té des del 2010 una em-
presa anomenada DeepMind que 
s’hi dedica de manera exclusiva. 

Ara bé, totes les fites esmentades 
no volen pas dir que els ordinadors 
hagin assolit la “superintel·ligèn-
cia”, és a dir, la intel·ligència que te-
nim els humans. S’anomena “sin-
gularitat” la hipòtesi que algun dia 
els ordinadors assoliran la superin-
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CARTES I MISSATGES

Les cartes enviades pels lectors han de tenir  
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el 

dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer 
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica, 

número de carnet d’identitat  
i un telèfon de contacte.  

Les cartes no es respondran.

Defensem les escoles  
tots junts 

Quan en una escola o institut es denun-
cia els mestres, sigui pels motius que si-
gui, el centre educatiu és també acusat i 
es posen les bases per enfonsar-lo. Els di-
rectament perjudicats són l’alumnat, les 
famílies i tots els professionals que hi 
treballen. La majoria de mestres i pro-
fessors necessiten un clima favorable i 
de confiança i col·laboració per treballar 
de manera gratificant i efectiva. Quan en 
una escola o institut hi ha problemes di-
fícils de solucionar els mestres procuren 
de treballar-hi poc temps. Aquest fet 
crea un clima de transitorietat que no 
permet la creació d’un equip professio-
nal estable. Aquests centres sovint tenen 
mala premsa, perden alumnat i acaben 
marginalitzats o tancats. 

En aquests moments d’atacs indiscri-
minats i sense cap fonament a les institu-
cions educatives catalanes cal que les de-
fensem des de fora, manifestant el nostre 
rebuig a la premsa i al carrer, i des de din-
tre mostrant el suport dels consells esco-
lars de cada centre a tots els treballadors 

acusats injustament. Així ho han entès a 
l’institut de Sant Andreu de la Barca. 
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El cost de les 
col·laboracions  

Senyor Àlex Gutiérrez, vaig llegir el seu ar-
ticle en defensa de Pilar Rahola i Empar 
Moliner i em sembla molt correcte tot el 
que ens diu sobre el funcionament i dife-
rències entre les cadenes públiques i les 
privades. Però que em sembli correcte la 
seva exposició no vol dir que estigui 
d’acord amb el motiu de l’article. Vostè 
diu: “La caverna les arrossega pel fang de 
Twitter”. Bé, jo no formo part d’aquesta 
caverna i el fet de ser subscriptor de l’ARA 
des del seu primer any de vida crec que ho 
certifica. Però sí que soc dels que dema-
nem explicacions sobre el cost d’aquestes 
col·laboracions i altres despeses que pa-
guem entre tots. Vull aclarir que només 
puc parlar de Pilar Rahola perquè és de qui 
he trobat informació al portal de transpa-
rència de la Generalitat. Vaig buscar la in-

formació per saber si el que es diu per les 
xarxes és cert o no. D’Empar Moliner no 
n’he trobat res ni llegit res i, per tant, no en 
parlaré. He comprovat que el cost de 5.000 
euros mensuals per la secció “Hola Raho-
la” surt a la web de la CCMA. Un contrac-
te de 30.000 euros per sis mesos de col·la-
boració. Estic d’acord en el que vostè diu 
i no hem de tenir només en compte els mi-
nuts en pantalla per fer valoracions, però 
malgrat això crec que els 15 minuts de la 
secció ens surten molt i molt cars. Potser 
en un altre moment no faria tant mal als 
ulls veure aquestes coses, però actualment 
amb el 155 i l’amenaça constant d’inter-
venció de TV3, crec que no es pot donar 
tantes facilitats a qui vol veure’t ensorrat.  
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Dialoguem: l’única sortida 
als conflictes que vivim  

Des que vaig néixer el terrorisme ha for-
mat part del meu paisatge. He vist explo-
tar una bomba a la meva universitat sen-
se saber si les meves amigues havien vo-

lat amb aquell estrèpit esgarrifós. Però 
també he viscut com molts amics eren tan-
cats sense raó i se’ls robaven anys. I per-
dien familiars per la imposició de la distàn-
cia injustificada. Un terrorisme cruel des 
de totes dues parts que ha d’acabar-se per 
sempre. Una de les parts ha fet el pas de-
finitiu. Ara esperem l’altra, sabent que no 
arribarà, però sense perdre l’esperança. 
Estem vivint un moment històric i em fa 
mal que no ho visquem amb alegria. Par-
lem. Establim vies de diàleg. Però de dià-
leg sincer, en condicions d’igualtat. És 
l’única manera de construir la societat en  
què volem viure. I per això necessitem go-
verns [radicalment] responsables, que si-
guin valents i que facin un pas endavant en 
la recerca de solucions als conflictes que 
motiven aquesta reflexió.  
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