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Metàfora de la Reina Vermella
«Més ràpid, més ràpid!»
Quan l’exhausta Alícia de Lewis Carroll s’adona,
després de córrer una bona estona de la mà de la
Reina Vermella, que està encara en el mateix punt
de partida, li diu a la reina:
«Al meu país quan un corre tant arriba a un altre
lloc», al que aquesta li replica:
La Reina Vermella corrent amb Alícia com a metàfora de la societat digital
actual. Il·lustració de John Tenniel a «Alícia a través del mirall» (1871)
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«Aquí, com veus, s’ha de córrer a tota velocitat
simplement per seguir en el mateix lloc. I si vols
arribar a una altra banda, almenys has de córrer el
doble de ràpid».
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1.
Internet i el
creixement
exponencial

Allò que Internet i la digitalització ens
ha portat (i portarà)

Internet de les coses
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Connexió de dades

Web mòbil
Connexió de situacions, contextos
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Web social
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Connexió de persones

World Wide Web
Connexió de llocs
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Mobile first → Mobile only → Iot
El 2020 el nombre de dispositius connectats a Internet, per persona, eren 6: en total 50 mil milions de dispositius connectats.
(Font: CISCO)

La velocitat del canvi i
l'acceleració
El que és impressionant no és el canvi sinó la
mateixa velocitat de canvi. Canvi constant,
societat líquida (Bauman).

Tot allò que la tecnologia fa accessible s’accelera
per la llei de Moore (exponencial).
Aplicable a altres indústries:
biotecnologia, agricultura ... energia.
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automoció,

Al segle XX (fa només 21 anys),
no existien:

… i Amazon venia llibres i dvd
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La llei de Moore i el
creixement exponencial
Quan diem que el creixement és exponencial vol dir que el
creixement no segueix un patró o una funció lineal. Un
creixement lineal podria ser: cada hora avancem 80
quilòmetres. Un creixement exponencial seria si cada hora
doblem l’espai recorregut. Veurem que la diferència és abismal.
Doncs bé, la llei de Moore segueix una funció d’aquest segon
tipus.

La llei de Moore ens diu que la potència dels dispositius es dobla
cada dos anys (o cada any i mig) i el preu i mida disminueix a la
meitat. En realitat no és cap llei, però és una regla general que
ha valgut els últims cinquanta anys … Ara sembla que pot
estancar-se i haurem d’esperar als ordinadors quàntics per
veure si continua creixent, però ens val per a explicar la situació
actual.
Per posar-te en perspectiva, et poso un altre exemple. Pensa en
els dispositius electrònics que has tingut els últims vint anys. Si
encara els venen, quants et compraries avui?
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Llei de Moore: més potent, més petit,
més barat (exponencial)
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La llegenda de l’arròs exponencial
Potser no et quedi del tot clar les
dimensions colossals que suposen un
creixement exponencial.
Per entendre-ho, l’analogia que
m’agrada més és la de la llegenda
índia del tauler d’escacs on el rei juga
amb Krishna, la reencarnació del déu
Vishnu.
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* prou grans per cobrir tota l’Índia amb 1 metre d’alçada d’arròs…

2.
Exemples de
tendències disruptives
de l’entorn

Tecnologies disruptives
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Exemple, sector automòbil
El 2005 (i abans) ja es parlava del cotxe elèctric. Durant una dècada no s’aprecien avenços significatius, ja
que, en realitat, ningú pensava que fos viable (massa consum elèctric per carregar tot el parc mòbil). Era un
paradigma erroni i només les primeres fases inapreciables de corba exponencial.
A partir de 2015:
▪
▪
▪
▪
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Uber ens demostra amb una app de programari que el model de negoci pot ser un altre i es poden
compartir cotxes gràcies a una gestió intel·ligent mitjançant plataformes digitals. No cal que hi hagi
milions de cotxes aparcats en els garatges infrautilitzats.
Vam començar a pensar que són possibles els cotxes sense conductor humà gràcies als sensors,
dades i velocitat de processament (irrupció de la tecnologia digital en un sector mecànic).
Es dissenyen prototips i es fan proves pilot a tot arreu. Apareixen en el mercat cotxes amb nivell
d’autonomia bastant alt.
Es pensa en un nou paradigma (CASE): El vehicle connectat, elèctric, compartit i autoconduït. La
indústria s’ho creu i s’involucren tots els fabricants.

Els cotxes passaran de ser una màquina mecànica a ser un ordinador. La velocitat a la qual creixeran les
seves prestacions pot ser espectacular (Llei de Moore): els cotxes parlaran entre ells, amb els semàfors,
detectaran coses, prendran decisions … El tema és que ja no és simplement un vehicle amb més
prestacions, és tot un sistema en xarxa. No serà un cotxe aïllat que prendrà decisions independents, les
prendran tots els elements de sistema interconnectats —els semàfors, els senyals, la carretera i els seus
altres ocupants.
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Pel que fa a prototips estem ja a nivell 4 i prometent el 5. Waymo, Uber, Tesla, Audi i altres fabricants
estan provant els seus sistemes en algunes carreteres d’Europa i EE. UU., Però de moment no hi ha
estàndards acceptats a escala mundial per regular el nivell 4 en un entorn real. Al mercat, doncs, es
poden adquirir cotxes amb nivell 2/3 d’autonomia, però sembla que estem a un pas de permetre el
nivell 4, depenent de les zones i legislacions.
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Però atenció, pot trigar: falta tecnologia, falta legislar i falta entrar en temes ètics

font: MIT Media Lab's Moral Machine
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Exemple, Realitat Virtual, Augmentada
i Mixta

RV, realitat virtual,
simuladors i cascos
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RA, realitat augmentada,
mòbil o tablet
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RX, realitat mixta, ulleres

Exemple, Intel·ligència Artificial
És important deixar clar una diferència de conceptes quan es parla
d’intel·ligència artificial. Hem de definir el que és la IA forta (o general AI o
AGI) i la IA feble (o narrow AI o NAI).

Totes les aplicacions d’IA que podem
trobar avui dia són exemples d’IA
feble. La IA forta (encara) no existeix.
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Què fa avui la IA?: Reconèixer i predir
Cal entrenar-la amb
moltes dades i exemples
(machine learning)
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Més informació: https://elvisitantedigital.com/inteligencia-artificial-machine-learning/

Exemples, Robòtica i humanoides
Si la IA és la «ment» de les màquines, la
robòtica és el cos i la cara. S’han fet
grans avenços aquests darrers anys tant
en les expressions dels robots com en
els seus moviments.
Des que es va parlar per primera vegada
de robots s’ha fantasiejat amb robots
amb aspecte humà. Cada vegada és més
factible que aquests robots d’aspecte
humà siguin més realistes i apareix el
concepte de uncanny valley, traduït com
vall inquietant.
22

Sofia, de Henson Robotics https://www.youtube.com/watch?v=S5t6K9iwcdw,

https://www.youtube.com/watch?v=6y6B5vY08A8

Atlas de Boston Dynamics, parkour, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=fRj34o4hN4I
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https://www.youtube.com/watch?v=fn3KWM1kuAw

https://www.youtube.com/watch?v=6Zbhvaac68Y
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Robots no humanoides, IOT
En el nostre dia a dia, no tenim
robots humanoides a casa.
Han començat a «envair»
l’entorn domèstic altres tipus de
robots, a aparentment més
inofensius, amb més o menys
intel·ligència,
però
que
comparteixen un tret comú:
estan connectats a Internet,
tenen sensors i recullen dades i
pot ser, per tant, que entrin a la
corba exponencial.
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Robots no corporis :-)
No són robots, però per recollir dades, connectar-se a Internet i aplicar
intel·ligència artificial per analitzar els nostres gustos o hàbits, hi ha altres
sistemes, no cal ni que siguin maquinari …
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Exemple, Impressores 3D i logística
Les impressores 3D es connecten a
Internet i reben instruccions de com
imprimir un objecte.

Podrien canviar radicalment com s’organitza la
producció, que passaria a ser una producció
distribuïda, localitzada en punts a prop del lloc de
consum, i no localitzada en un lloc central com és
l’habitual —típicament en països de costos baixos i
que compensen els costos de transport del
producte—.

Anem cap a una fabricació capil·lar que provocarà
transformacions dràstiques en la distribució i
logística. No caldrà moure mercaderies per tot el
planeta, a més, si afegim els camions autònoms, el
panorama en uns anys en les grans autopistes pot ser
molt diferent.
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3.
La disrupció
empresarial

La irrupció de la tecnologia als negocis
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La disrupció com a norma
En relació amb la disrupció hi ha tres característiques que
sempre es repeteixen:
1. La disrupció no procedeix habitualment de l’statu quo.
2. Ser petit (àgil) és millor que ser gran (startups).
3. És segur que més d’hora que tard passarà en tots els
sectors.
La disrupció dels sectors a
causa de la tecnologia no és
una cosa nova. Sempre s’ha
produït (pot ser que ara es
produeixi més de pressa).
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Exemple de disrupció: La conservació
dels aliments
Adaptat del cas de David Roberts https://www.itweb.co.za/content/R8OKdWMD13oqbznQ

Des del segle XV, amb la ruta de les espècies, hi havia tota
una indústria del comerç d’espècies des de l’Índia.
Es creia erròniament que les espècies conservaven la carn.
No ho feien, només que la carn podrida no tenia tan mal
gust…

Valencià d'Etnologia CC BY-SA 2.0
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Entre els segles XVI i XIX es van establir (ara sí per
conservar aliments) rutes de gel, sigui des de les neveres
artificials o pous de neu de les muntanyes europees o des
dels llacs gelats del Canadà.

Ja en el segle XIX s’inventen les màquines de gel artificial i en les
ciutats és possible l’enviament diari de blocs de gel cada matí a
les cases i comerços.
Per això apareixen armaris de gel a les cases per guardar el bloc
de gel de cada matí.

Al segle XX apareixen les primeres neveres o frigorífics i ja no cal
que ningú porti gel a les cases. És un electrodomèstic
imprescindible des de llavors.
Però aquí no acaba la història de la disrupció …
Ja fa molt que hi ha productes que no necessiten refrigeració per
conservar-se. A la llet li matem els bacteris i pot conservar-se
sense fred. Però la nevera continua sent indispensable si volem
conservar productes frescos o volem consumir una beguda freda.
No obstant això, en les grans ciutats, Amazon realitza
l’enviament de productes frescos a 1 hora… Si arribessin a enviar
drons fins al teu balcó per portar-te en minuts una cervesa
fresca (no dubtis que ho intentaran) … Qui necessita nevera?
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* Fixa’t que en cada canvi, els nous actors mai provenen de l’status quo.

4.
Afectacions als
individus i col·lectiu

Efectes de la velocitat
Aquest canvi accelerat que vivim ha de tenir alguna
conseqüència en les mateixes persones. La veritat és
que el futur és incert i provoca angoixa.
Podem parlar d’una societat de l’home capcot: hi ha un
dèficit de comunicació i moltes vegades la relació amb
els altres és a través de les pantalles i no s’aixeca el
cap per mirar el món real (i això sense comptar la
situació de pandèmia pel coronavirus, que l’ha portat
al límit).
Les persones tenen tecno-estrès, dificultats de
relació, nomofòbia, dependència d’apps i altres
«malalties» tecnològiques.
Sorgeix el dubte de si els humans estem preparats
per a aquesta velocitat del canvi que és més gran que
en qualsevol altra època.
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Privadesa i control de
les dades personals
Anem a un model en què la privacitat i confidencialitat
serà molt difícil: deixarem empremta digital a tot arreu. És
inevitable i forma part del joc. Les dades estan i algú els
utilitzarà. La part positiva és que també serà un món més
transparent.
No són només les fotos que pugem a Instagram o a
Facebook, que també. És al moment d’obrir un compte
d’un banc, en el contracte laboral, al carnet de salut, en
comprar un mòbil o un televisor intel·ligent: tot això són
dades personals. No ens ha de preocupar perdre aquesta
batalla. El que ha de preocupar és entendre què estan fent
amb les nostres dades aquestes companyies, perquè les
dades que cedim no se’ns girin en contra.
Hem de tornar a ser propietaris de les nostres dades.
Primer, les dades són teus. I segon, a qui millor li serveixen
les dades és a tu. Cal educació i sentit crític.
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Què saben de nosaltres?
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[infografia de @losdelvolcan amb dades de Clario]

La bretxa digital
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Mitjans de comunicació i

fake news
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

39

Tots som prosumidors i tots som periodistes
ciutadans. Twitter i Instagram serveixen per seguir
actualitat i transmetre en directe el que passa.
Tot és molt efímer (tot és immediat) i transmèdia
(apareix a Twitter i acaba a TV).
Hi ha molta volatilitat en els focus d’atenció, una
tirania del like. ¿El que té més likes és més real?
Triomfen les notícies falses perquè tots parlen d’elles.
Vivim en l’era de la postveritat. No cal demostrar les
afirmacions. Falta criteri i capacitat discernir.
Els influencers són els referents d’una generació.
Dicotomia en política i comunicació, mai hi havia
hagut tant de poder col·lectiu, però alhora tanta
infoxicació, desinformació i resistència per part dels
poders fàctics.

El següent nivell de desinformació: deepfakes
Fins ara, trucar els vídeos es feia de manera molt manual, dedicant molt de temps i diners. Ara han arribat les
intel·ligències artificials per fer la feina. Es poden fer coses sorprenents (i inquietants) com canviar el discurs d’una
persona o posar la cara d’una altra persona en un vídeo real. El tema és que es pot fer de forma molt fàcil.
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El següent nivell de desinformació: deepfakes
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El següent nivell de desinformació: deepfakes
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El següent nivell de desinformació: deepfakes
Tampoc cal que les persones siguin reals...

https://www.thispersondoesnotexist.com/

https://www.myheritage.es/deep-nostalgia
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5.
Moure’s per internet
amb seguretat

Com lluitar contra les fake news?
«És que jo, a internet només reenvio WhatsApps»

Amb les notícies que
arriben per WhatsApp
cal dubtar com a
norma i posar-se en
el pitjor cas: tot és
mentida.

"Follow the money"
(segueix la pista
dels diners) per
veure a qui interessa
que es viralitzi una
notícia o un meme.
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Més informació: https://elvisitantedigital.com/fake-news-bulos-pensamiento-critico/

Com evitar estafes per internet? - Phishing
Quan sospitar de phishing?
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
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Davant de qualsevol correu electrònic d’algú desconegut, fixa’t en l’adreça de correu, sobretot en
el domini (la part després de la @). Si veus alguna cosa estranya, sospita.
Sospita si bancs o empreses conegudes t’envien missatges que no esperaves o que et
sorprenen. Fixa’t que l’adreça de correu sembli autèntica. (@ Dropbox.com i no @ dropboxservices.com ni @ dropbox.support.com).
Una empresa autèntica mai t’escriurà des de correus genèrics com @ gmail.com o @
hotmail.com
Sospita si l’e-mail no està dirigit directament a tu (estimat client …)
Mira si el text està mal redactat o té errors gramaticals (possible traducció automàtica).
Una de les característiques del phishing és que ens transmet sensació d’urgència perquè no
pensem gaire. Si surt la paraula «urgent» o dona terminis curts per prendre accions, has de
sospitar. Si dubtes d’aquesta urgència, truca a la companyia o al banc.
No facis mai clic als
De la mateixa manera, no et refiïs d’«una oferta que no pots rebutjar».
enllaços que no
Si no ets client de l’empresa que t’envia el correu electrònic, has de sospitar el doble.
siguin 100 % segurs

Més informació: https://elvisitantedigital.com/que-es-phishing-no-te-fies-de-nadie

Com comprar per internet?
Avui dia,
comprar per
Internet és
del tot segur

Crec (almenys jo) que el
consumidor vol comerç
electrònic i, al mateix
temps, afavorir al comerç
de proximitat. És a dir,
vol comerç electrònic de
proximitat… propera
revolució?
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Més informació: https://elvisitantedigital.com/compras-seguras-internet/

Com tenir contrasenyes segures?
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

No posar una contrasenya de la llista de les pitjors
contrasenyes
Que tingui almenys 8 caràcters (però millor 12)
Incloure majúscules, minúscules, números i símbols
No utilitzar paraules que signifiquin alguna cosa
(noms, dates)
Evitar reutilitzar contrasenyes antigues ni usar-les en
diversos serveis.
Utilitzar la verificació en 2 passos o autenticació de
dos factors (2FA) en els serveis que ho ofereixin.
Usa estratègies mnemotècniques:
Frase: “Lo primero que hago por la mañana es comer dos
tostadas y un café de Colombia”
Contrasenya: L1qhXlmec2tY1cdC

(Per nota: Fer servir un gestor de contrasenyes)
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Més informació: https://elvisitantedigital.com/contrasenas-seguras/

Com penjar fotos a internet (també
pels nets)
«És que jo, a internet només penjo fotos»
Doncs cal anar amb compte:
-
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que no surtin les metadades EXIF
no donis més informació de la
necessària al text que acompanya la
foto o el que surt al fons de la foto:
- edifici conegut, números de
carrer…
- uniformes de col·legi, rètols de
botigues
- la privacitat no existeix, tothom
pot reenviar!!!
- tenim permís dels amics?
- els nens, d’esquena millor

Més informació: https://elvisitantedigital.com/riesgos-publicar-fotos-en-redes-sociales/

6.
Empreses que
dominen el món

Les tecnològiques dominen el món
Si
analitzem
les
empreses
més
capitalitzades, amb més valor en borsa, del
món, ens emportem la sorpresa (o no) que
de les 10 primeres (amb permís del gegant
energètic saudita, Aramco, i de Berkshire, el
conglomerat de Warren Buffet), totes les
altres són tecnològiques. Incloc a Tesla, que,
com he dit abans, fabrica ordinadors amb
rodes.
Les més capitalitzades en diuen GAFAM
(Google, Apple, Facebook, Amazon i
Microsoft).
Google → Alphabet
Facebook → Meta
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GAFAM → AMAMA??

Les empreses més grans del món per valor en borsa (cincodias.elpais.com)

Les tecnològiques dominen el món

Marques més valuoses del món (statista.com)

Si ho mirem pel valor de la marca, també
apareixen les GAFAM.
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El domini d’aquestes empreses és tal que si es fa l’exercici de
comparar el valor en borsa de les empreses amb el PIB dels
països, podem veure que Facebook, per exemple, equival a
Argentina, o Amazon a altres 9 països sud-americans junts.

7.
Riscos socials

Futur de la feina
La intel·ligència artificial i la robotització reemplaçaran a curt termini certes tasques repetitives i de
baix nivell cognitiu.

En primera instància, es preveu substitució total per les màquines en els treballs de les «3 D» bruts,
perillosos i exigents (dirty, dangerous and demanding work), però més endavant el desplaçament
serà encara més important.
Sobre aquest tema hi ha tecno-pessimistes i tecno-optimistes. Probablement és cert que es
generaran noves professions, però segur que hi haurà desplaçament en moltes d’elles i sofriment
per la velocitat de canvi.
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Desigualtats econòmiques
Risc molt real de deflació econòmica per falta
de demanda deguda a pèrdua de llocs de
treball. Hi haurà moltes persones que no seran
capaces de reconvertir-se i es quedaran sense
feina. Avui dia, un canvi i substitució radical pot
produir-se completament durant la vida laboral
d’una persona.
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No obstant això, estem generant abundància i
es comença a pensar en solucions tipus RBU
(Renda Bàsica Universal) i fiscalitat a la
tecnologia. En temps de Coronavirus s’ha
reobert el debat en alguns països, ja que seria
una manera de lluitar contra la pobresa
extrema.

Mentrestant, les desigualtats creixen
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▪

Fins que no solucionem socialment temes
com la RBU, la veritat és que les
desigualtats estan augmentant.

▪

Un u per cent de la població té més
riquesa que la resta del planeta i hi ha
grans desigualtats econòmiques.

▪

Durant el primer any de pandèmia mundial,
les fortunes dels més rics de la planeta no
han parat d’augmentar. Els propietaris de
les GAFAM i les empreses que hem vist
abans, s’han fet més rics durant la Covid19.

Per acabar he volgut posar aquesta última foto. És una foto del pont d’Oakland, a San Francisco,
California. Sobre el pont passa el BART (el tren ràpid de la badia de San Francisco) amb treballadors
de les empreses tecnològiques més importants de la planeta. A sota del pont, de forma
permanent, acampen els homeless.
Aquesta foto plasma les contradiccions de la nostra societat tecnològica actual. D’una banda un
creixement exponencial i un univers d’infinites possibilitats. De l’altra, la cara més fosca de les
desigualtats. Tot això només té una solució acceptable, i passa per l’educació de les noves
generacions (ètica i valors a més de tecnologia) i un nou contracte social.
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Gràcies!
Guillem Garcia Brustenga
@txerdiakov / @visdigital
elvisitantedigital.com

