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Patrick Gatellier, engi
nyerde l’empresa fran
cesa Thales, s’ha con
vertit en la cara visible
de la intel∙ligència arti

ficial europea com a coordinador
delprojecteAI4EU, la iniciativaen
què la Comissió Europea ha com
promèsvintmilionsd’eurosperals
pròxims tres anys amb l’objectiu
d’impulsar el desenvolupament
d’aquesta tecnologia a Europa.
Després de ser entrevistat aquesta
setmana a Barcelona, on s’ha fet la
primera reunió de l’AI4EU, Gate
llieresmostraconvençutqueenca
ras’ésatempsdetrencarelduopoli
delsEstatsUnits i laXinaenaquest
àmbit, però també deixa clar que
alsciutadanseuropeusnoens inte
ressa una intel∙ligència artificial
salvatge, assilvestrada, i per això
l’objectiu ha de ser inculcar a tots
aquests algoritmes i desenvolupa
mentselsvalorseuropeus.
L’AI4EU reuneix 79 centres

d’investigació avançada, pimes i
grans empreses que desenvolupen
intel∙ligència artificial, entre els
quals figuren el Barcelona Super
computing Center (BSC), la UPC,
l’Institut d’Investigacions en In
tel∙ligènciaArtificial (IIIA), laUni
versitat Politècnica de Madrid,
AtosSpain, SmartRural i laFunda
cióCartiff.

Què necessita Europa per po
sarse al dia i competir amb els
Estats Units i la Xina en intel∙li
gènciaartificial (IA)?
Hem d’utilitzar els avantatges que
tenim, i una de les fortaleses euro
pees més importants és la multi
culturalitat,quesomunconjuntde
països diversos, de manera que la
intel∙ligènciaartificialnopotdonar
una única resposta i s’ha d’adaptar
a les diferents cultures i els marcs
normatius locals, que, d’altra ban
da, són els únics que intenten do
nar una resposta ètica i legal a l’ús
de lesdades i la tecnologia.

Què aportarà el projecte
AI4EU?
Elprimerobjectiuésreunir totsels
recursos i laboratoris d’investiga
cióquehihaaEuropa,quegeneren
una quantitat enorme de resultats
(un30%de lespublicacionscientí
fiques a nivell mundial). Per això
crearemunaplataformaúnicaamb
tots els recursos creats per aquests
investigadors, auditats per certifi
car que sónútils i disponiblesper a
qui els vulgui utilitzar per a les se
ves innovacions. Amés, s’establirà
un observatori ètic per a la IA amb
l’objectiu que tots els programes
que es dissenyin respectin els con
ceptes paneuropeus de legalitat,
ètica i respecte al gènere. I l’obser
vatori divulgarà informació veraç i
neutra sobre l’abast i límits
d’aquesta tecnologia perquè la
gent no es deixi arrossegar per
l’alarmismeperòalhoratambéexi
geixi als reguladors que actuïn per
garantirneunbonús.

Com funcionarà aquesta pla
taformad’IAeuropea?

Seràcomunagransuperfície aquè
potsaccedir i, enunúnic lloc, com
prarho tot. Cada persona que
necessiti un recurs d’IA podrà
sol∙licitar la llista d’algoritmes que
fanallòquebusca.Itrobaràalgorit
mes certificats, que seguiran les
guiesètiquesfixadesper l’observa
tori, i els podrà comprar per aco
blarlos als seus productes. També
s’oferiran recursos computacio
nals perquè les petites empreses
puguin fer proves pilot i compro
var que aquesta tecnologia funcio
nacomcal.

Quan es parla dels riscos de la
IA un dels focus sempre es diri
geix a les dades i la informació
amb què treballen les màquines
per aprendre. Com s’ha de regu
laraquestaprenentatge?
La intel∙ligència artificial introdu
eixel coneixementenobjectes i ei
nes, iaquestconeixementhadeser
just.Peraixòcalproporcionarpau
tes i regles i assegurarse que són
respectadespelsproductesqueen
trenaEuropa.

Aquesta guia ètica europea de
la IA serà exigible a nivell inter
nacional o només condicionarà
elsdesenvolupadorseuropeus?
Nopucparlarper laUnióEuropea,
però l’esperançaésqueel fetdeco
mençaraparlarde l’úsèticde la in
tel∙ligència artificial cridi molta
gent a ferho. Hi ha exemples que
el simple fet d’assenyalar els pro
blemes i dir que nosaltres volem
respectarunesnormespotsersufi
cient perquè d’altres les adoptin,
com la política sobre combustibles
fòssils pel seu impacte en el canvi
climàtic. Els Estats Units insistei
xen a utilitzar aquests combusti

blesperòalhoralessevesempreses
generen molta energia verda per
no quedarse fora del mercat. I la
nova llei de protecció de dades
europea també està condicionant
empreses no europees, que l’as
sumeixen.

Seria possible un acord inter
nacional sobre els límits de la IA
com en la investigació biomè
dica?
No ho sé. És difícil per la varietat i
amplituddelcampqueincloulain
tel∙ligènciaartificial.

LaXinaestàsentpioneraa im

plantar tecnologies d’IA que
afecteneldiaadiadelsseusciuta
dans: des de sistemes d’identifi
cació als uniformes escolars per
controlar l’absentisme fins a sis
temesde rastreigde cares al car
rerodereconeixementdeveuen
les trucades per detectar delic
tes. És això el que ens espera a
Europa?
Aquestatecnologiaéspossible;una
altra cosa és si és desitjable i si els
ciutadans europeus l’acceptarien.
Perquè els ciutadans xinesos no es
preocupen per la seva privacitat,

però nosaltres sí. Per tant, la qües
tióés si aquíésacceptable.

I aquestes reserves dels ciuta
dans europeus poden deixar re
legada Europa i les seves empre
sesenaquestarevoluciótecnolò
gica?
És cert que els valors europeus no
són necessàriament compartits
per altres governs i aixòpot causar
problemes. Però també ho és que
els esmentats valors són un capital
peraEuropaperquèpermetenque
esvagigenerantlatecnologiaame
suraquesabemquetéunúsraona
ble i no entra qualsevol tecnologia
al mercat. D’altra banda, la Unió
Europea és un granmercat que ha
deserescoltat, i escoltarnos signi
fica respectar els nostres valors, i
crec que al final els desenvolu
padors d’intel∙ligència artificial no
renunciaran a Europa i adoptaran
aquests mateixos valors, que, a

més, veuen que són bons per a tot
hom.

Què poden esperar els ciuta
dans de la intel∙ligència arti
ficial?
Ben utilitzada el que comportarà
és que les feines que fan les perso
nes siguin més interessants, més
creatives i menys mecàniques. I
amb aquest bon ús la IA no ha de
comportar menys llocs de treball.
De totes maneres, a través de l’ob
servatori ètic de la IA proporcio
narem informació pedagògica, en
llenguatge pla, sobre les veritables
capacitats i abast d’aquesta tec
nologia i tambéde les seves limita
cions.

I de què depèn que sigui ben
utilitzada?
No hem de deixar una intel∙ligèn
ciaartificialsalvatge,assilvestrada.
A Europa hem de treballar per in
corporar els nostres valors en el
disseny iúsd’aquesta tecnologia.c
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“Noens interessauna intel∙ligència
artificial salvatge, donemli valors”
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