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“Els contractes fixos estan
passant a lahistòria”

ANA JIMÉNEZ

Quan vaig començar a treballar a
Microsoft ens preocupava que
l’automatitzaciódeltreballdeixés
les persones sense feina, així que
vam iniciar un estudi a conscièn-
cia sobre com influiria la intel·li-

gènciaartificial (IA).
I?

D’entrada vaig constatar que la majoria de la
gentalmónnotéaccésaunafeinafixa iqueen
realitat la intel·ligència artificial dona feina a
centenars de milers de persones. Darrere del
traductordeGooglehihamilersde lingüistes.

Treballadors invisibles.
Sí, alsqualsespagaperuna tascaconcreta.

Per tant, la intel·ligència artificial no ho
és,d’intel·ligent.
No.

Estàplenadepencairesaldarrere?
Efectivament, fan falta moltes persones per
ensenyar el software a pensar. Per identificar,
per exemple, el correu brossa cal consultar
milions d’e-mails i escollir paraules i imatges
clauque s’introdueixenenel software.

Doncsels llestossónells.
Iestandarrered’aquestsprogrames,constant-
ment actualitzats, quequanescrius t’acaben la
paraulaietsuggereixenlapròxima.Darrerede

qualsevolmodificació, canvi cultural omodis-
meshiha la feinademoltíssimespersones.

DarreredelcontroldecontingutdeFace-
bookhihamoltsprofessionals?
L’automatització no pot mantenir el ritme de
lahumanitat; aFacebook lesconversessón in-
formalsielsprogramesnosónsubtils.Perava-
luarel contingut calenpersonesqueconeguin
l’argot i el contextcultural.

Quinéselperfild’aquestespersones?
Llicenciats al voltant dels 30 anys, que cobren
pertascaiestanmoltmalpagats.M’hededicat
anys, amb Siddharth Suri, informàtic, a estu-
diar el dia a dia d’aquests treballadors fantas-
maque fanque internet sembli intel·ligent.

Quèl’hasorprès?
Queesbusquin iesconnectinentreellsper in-
ternet, socialitzin per Skype, es felicitin l’ani-
versari, i facin una col·lecta quan a “un com-
pany”seliespatllal’ordinador.Tenenunaxar-
xaméspotentqueelsautònoms.

Perquèel sorprèn?
Els enginyers distribueixen feina perquè els
que la fan no es relacionin, volen avaluacions
independents.Novanpensarquelespersones
necessiten comunicar-se, que tots busquem
unsignificata lanostra feina.

Una feinamésprecàriaque ladels repar-

tidors que treballen per a Deliveroo?
Sí, perquèésmenysvisible imésdifícil de ras-
trejar.Lanovaeconomiacrearàunaclasse so-
cial superprecària sinohoevitem.

És la feinadel futur?
Sí, és unamanera d’organitzar l’ocupació. Ho
inclou tot.La tendènciaéscrearplataformesa
la xarxa que et permetin contractar per tasca
qualsevol cosa, des d’un advocat fins a un pe-
riodista, unmetge, una infermera, unassessor
fiscal... Els contractes fixos han passat a la
història.

Algunaraópera l’optimisme?
Ara tots tenim una causa comuna: establir els
drets dels treballadors sota demanda, comen-
çant per valorar aquella feina quan fem servir
unaapp.Hemdegarantirqueaquestnoutipus
de treball creïoportunitatsen llocdemisèria.

Com a antropòloga, què ens passa que
tendimaesclavitzarelveí?
Preguntadifícil...Empensoque tenimpor.

Lesmultinacionalsens fanpor.
Les hemde témer perquè hempermès que es
facinmolt grans, quemanin fins i tot sobre els
governs, i no ens adonem del control que te-
nen, s’han ficaten lesnostresvides.

Nopodemorganitzar-nosambempatia?
Durantmés de cent anys hem competit per la
feinaatempscomplet;aquestaéslanostrahis-
tòria. Però cada generació té l’oportunitat de
sergenerosaipensarlamaneracomensenpo-
dembeneficiar tots, i aquestéselmoment.

Quèfaelcomitèd’èticadeMicrosoft?
Valorem propostes d’investigació d’informà-
tics i enginyers dins de l’empresa que involu-
crenelsusuaris i les sevesdades.

Estemmoltexposats?
Som vulnerables com a individus però com a
societat tenimpoderperprotegir-nos.

Algun dia la intel·ligència artificial serà
intel·ligent?
Nohocrec.

Enspassemlavidaparlantambmàquines
estúpidespertelèfon.Ésfrustrant.
Sí, ha ha ha. Les empreses de tecnologia i els
enginyerspensavenqueelquevolienelsusua-
ris era informació i resolució. Però el que vo-
lem és tecnologia que ens ajudi, no que deci-
deixi per nosaltres: no em digui el que he de
fer,digui’melquepuc fer.

Unamanerad’abaratircostos.
La ironia és que les empreses pensaven que, a
més d’abaratir costos, els consumidors ho va-
lorarien positivament. Però les persones vo-
lemparlarambpersonesqueentenguinelnos-
treproblema ihiempatitzin.

Semblaobvi.
Peraixòtenimuncomitèd’ètica,perajudarels
enginyersquenooblidin ladinàmicasocial.

Comveuelfuturd’aquestainteraccióho-
me-màquina?
Éselmomentdevalorarelqueens fahumans,
queés lanostra capacitatde servir-nos elsuns
alsaltres id’escoltar-nos;cosesque lesmàqui-
nesnopoden fer.

IMA SANCHÍS

Oompa Loompas
Membredelscomitès
d’èticasobresocietat i
internetdeHarvardi
Stanford,ésexpertaenla
feinadel futur iadverteix
que lanovaeconomia
crearàunaclassesocial
superprecàriasinoho
evitem.Éscoautorade
Ghostwork, onrevela
comelsserveisprestats
perempresescomAma-
zon,Google,Microsoft i
Ubernoméspodenfun-
cionargràciesal senyi
l’experiènciad’unavasta
i invisible força laboral
humana.Aquestesperso-
nes i laseva“feinafantas-
ma”fanqueinternet
sembli intel·ligent.Gray
haparticipatenundebat
sobreel treballdel futur
deDigitalFutureSocie-
ty,unprogramadeMo-
bileWorldCapitalBar-
celonaqueabordaels
dilemesèticsde lanova
economiadigital.
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