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El nou sistema xinès no neix del 

no res. Té com a precursors ràn-
quings ludificats de grans empreses 
privades com el Sesame Credit d’Ali-
Pay, vinculat al gegant Alibaba, i el 
promogut per WeChat Pay, d’un al-
tre gegant, Tencent. En aquests sis-
temes, es jutgen qüestions com ara 
els productes que es compren onli-
ne o quant de temps es destina a ju-
gar a videojocs. “Qui tingui la capa-
citat de mesurar, tindrà la capacitat 
de configurar la societat”, reflexio-
na Arroyo. Per al Partit Comunista, 
aquest sistema encoratja la “confi-
ança”, construeix la cultura de la 
«sinceritat» i és una qüestió de se-
guretat nacional; diverses ONG de 
defensa dels drets humans, però, ja 
han posat el crit al cel. 

“Estem entrant en una era en què 
les accions individuals seran jutja-
des per estàndards que no podem 
controlar i en què aquests judicis no 
podran ser esborrats”, afirma amb 
contundència Rachel Botsman, au-
tora del llibre Who can you trust? i 
professora a la Universitat d’Oxford. 
I és que els algoritmes que fan les 
avaluacions són caixes negres en què 
no sabem ben bé què es valora ni 
com. Per a aquesta experta en confi-
ança digital, entrem en una època en 
què el dret a l’oblit i el dret a ser “jo-
ves i bojos” estaran prohibits. Així, 
desapareixerà la cultura de les sego-
nes oportunitats i els errors del sis-
tema i dels algoritmes també condi-
cionaran la vida quotidiana. Pierre 
Bourdin, professor dels estudis d’in-
formàtica i multimèdia de la UOC, es 
nega a afirmar que aquests algorit-
mes no siguin ètics, considera que 
simplement “acumulen dades i cal-
culen un valor”. 

Autocensura digital 
Bourdin reconeix, però, que aquests 
sistemes imposen l’homogeneïtat: 
“El sistema tendeix a limitar la di-
versitat, perquè té tendència a fer 
una mitjana. Si vols tenir una bona 
valoració, has de tenir el comporta-
ment esperat. És important que els 
algoritmes integrin característi-
ques per mantenir la llibertat i la di-
versitat”. A Criptica discrepen de 
Bourdin i assenyalen que aquestes 
màquines el que fan és “estigmatit-
zar de manera que sembli neutrali-
tat tecnològica”·. Assenyalen que en 
la nova «societat de la transparèn-
cia, et converteixes en el teu propi 
policia”. Això ja està passant. Ho de-
mostra un estudi del mateix Face-
book, en què un 71% dels usuaris de 
la xarxa social diuen que s’autocen-
suren. Com a Black mirror, en 
aquests sistemes el que fan els teus 
amics et marca a tu, i la teva repu-
tació condiciona la teva nota. ¿Es 
perdran amistats per haver baixat al 
rànquing? Bostman pronostica 
l’emergència de mercats negres de 
la reputació. 

I aquí què? ¿A Europa vivim ja la 
distopia de la sèrie britànica? “No 
estem tan lluny”, assegura la inves-
tigadora d’Esade. Per als experts, les 
targetes client dels comerços, la va-
loració creditícia dels bancs o la va-
loració prèvia a contractar una asse-

Quan els 
ciutadans valen el 
seu pes en ‘likes’

Els experts alerten del perill dels rànquings socials 
basats en el ‘big data’, com passa a la Xina, on s’està 

provant un sistema de crèdit social

Té els seients d’avió ve-
tats. No arriba a la nota 
exigida al sistema de 
rànquing social, en què 
els que són a prop del 5 

poden viatjar en primera classe, ac-
cedir als recursos de la sanitat i llo-
gar els apartaments més exclusius. 
Necessita més likes, més felicitat 
aparentada per pujar en l’ascensor 
de les xarxes socials. Aquesta esce-
na, extreta de la sèrie Black mirror, 
podria passar a la Xina del 2020. La 
Lacie de la ficció distòpica d’aques-
ta sèrie es podria dir Lian o Wen i te-
nir els mateixos problemes: que se li 
barri el pas al tren o a l’educació per-
què té una puntuació baixa al siste-
ma de crèdit social que el Partit Co-
munista Xinès està testant i pretén 
generalitzar i fer obligatori d’aquí 
dos anys per als 1,3 bilions de perso-
nes que poblen el país. La realitat xi-
nesa està a punt de superar la popu-
lar ficció britànica. 

“Black mirror fa un retrat exage-
rat del que ja està passant”, assegu-
ren des de Criptica, un col·lectiu que 
promou la sobirania digital. El siste-
ma de rànquing social del gegant asi-
àtic controla i avalua els seus ciuta-
dans: els apuja la nota si compren 
productes amb el vistiplau del règim 
i els hi abaixa, per exemple, si tenen 
impagaments o critiquen l’estat. Els 
experts lamenten les nefastes con-
seqüències d’aquest sistema i aler-
ten que, a Europa, sense que en si-
guem gaire conscients, ja hi ha mè-
todes similars. La doctora en socio-
logia i investigadora de l’Institut 
d’Innovació Social d’Esade Liliana 
Arroyo considera que aquesta inici-
ativa imposa el control social, gene-
ra pensament homogeni i coarta lli-
bertats. ¿Caminem cap a una socie-
tat orwelliana 2.0? Per a Arroyo, “es 
tracta d’un sistema en què tothom és 
sospitós de partida i en què la cohe-
sió social és una cosa fingida”. 

Controlar a través del plaer 
“Retornem a una cosa molt tribal, 
que és el càstig públic”, indica Arro-
yo, ja que tothom podrà veure, per 
exemple, si algú es queda sense tau-
la en un restaurant per baixa puntu-
ació. Des de Criptica, insisteixen en 
la idea de control social a través de 
la intel·ligència artificial i el big da-
ta. “La ludificació no és més que una 
disciplina 2.0, tal com la definia Mi-
chel Foucault. Amb petits calibrat-
ges disciplinaris, pots modificar la 
conducta. El que fa la ludificació és 
ben bé això”. Per a Criptica, aquests 
sistemes de ludificació creen addic-
ció i estenen l’acceptació de deter-
minats patrons i comportaments. 
L’única diferència entre la discipli-
na foucaultiana i els jocs digitals, as-
senyalen, és la substitució del càstig 
per la recompensa: “Quan et porta-
ves malament, fins ara, et castiga-
ven; ara et premien quan et portes 
bé. En comptes de generar por al 
càstig, generen l’ànsia pel plaer. Ai-
xò és molt més poderós”. 
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gurança de salut privada són siste-
mes de rànquing social similars. “Al 
banc, fan un escrutini de la teva sa-
lut econòmica. És una cosa que hem 
normalitzat i integrat, però és un 
problema. Sabem que estem con-
demnats al nostre històric, a les ve-
gades que hem tingut números ver-
mells, la nostra nòmina”, lamenta 
Arroyo. “Les targetes de fidelització 
dels supermercats són ludificació 
pura i dura. No veus la nota que et 
posen, però les recompenses que 
n’obtens indiquen la teva classifica-
ció”, afirmen des de Criptica. Les re-
velacions d’un extreballador de 
Cambridge Analytica sobre la utilit-
zació de les xarxes socials per mani-
pular el vot en el cas de Trump ja re-
flecteixen el poder d’internet i les 
xarxes per modelar la societat. 

“A la Xina, no et pots escapar 
d’aquest sistema. És molt difícil”, as-
senyala Bourdin. Que l’hi diguin a la 
protagonista del primer capítol de la 
tercera temporada de Black mirror. 
“Per no arribar a un sistema com el 
xinès, hem de començar a prendre 
consciència de les dades que estem 
repartint amb alegria i fer una crida 
per crear alternatives”, adverteix 
Arroyo. Per la seva banda, el profes-
sor de la UOC assenyala: “Cal anar 
amb compte i educar la gent”. Men-
trestant, a Criptica, a l’hora d’iden-
tificar mètodes per impedir aquest 
rànquing social, remeten a l’obra La 
hipótesis cibernética de l’autor 
col·lectiu Tiqqun, en què es fa una 
crida a “esdevenir ingovernables, ge-
nerar entropia”, ser imprevisibles 
per als algoritmes, cosa que admeten 
que no està exempta de complexitat. 
“Si no estem atents, la confiança dis-
tribuïda podria convertir-se en la 
vergonya en xarxa”, reflexiona al seu 
llibre Botsman.e

Un mòbil que 
no parla de tu
Les dades que nosaltres matei-
xos generem i pugem a les xar-
xes socials són combustible per 
als algoritmes que ens classifi-
quen i ens discriminen. És pos-
sible trencar-ho, això? Entropic 
Lab, que es defineix com un 
col·lectiu d’investigació artísti-
ca, ha fet un pas en aquest sen-
tit. Impulsa un telèfon mòbil ro-
tatiu que dificulti als algoritmes 
treure conclusions valuoses. 
Critiquen que les companyies 
telefòniques, amb les dades dels 
aparells, puguin obtenir patrons 
dels usuaris. Falta veure si 
aquest tipus d’estratègies, de 
moment artístiques i de denún-
cia, es poden generalitzar com a 
mètodes de resistència social.

Crítica  
“Hem de prendre consciència 
de les dades que estem 
repartint amb alegria”, alerten

Gent TEXT:  
JOAN CALLARISSA

Un ex guàrdia de seguretat de l’Esglé-
sia de la Cienciologia ha explicat al 
Daily Mail que a la secta hi ha una gran 
rivalitat entre TTom Cruise i  John Tra-
volta, que se’n disputen el segon lloc. 
Brendan Tighe, que va deixar la secta 
després de 30 anys formant-ne part, 
ha assegurat que les dues estrelles “es 
disputen aferrissadament” la posició 
número dos de la jerarquia, liderada 
actualment per DDavid Miscavige. 
“Cruise és l’únic famós que té línia di-
recta amb Miscavige”, ha explicat l’ho-
me, de 37 anys, que ha afegit que ni 
“Travolta ni KKirstie Alley no tenen 
aquest nivell d’accés”.  

Cruise, de 55 anys, va aconseguir la 
Medalla de Valor l’any 2008, el màxim 
premi que es pot rebre dins de la sec-
ta i que és atorgat al membre més de-
dicat a l’organització. Això, diu Tighe, 

va fer que Travolta “esclatés de gelo-
sia”. L’actor de Grease s’hauria queixat 
que Cruise fos el “fill favorit de Mis-
cavige”. “No és cap secret que Cruise 
i Travolta estan enfadats”, ha afegit 
l’ex agent de seguretat, que posa com a 
mostra el fet que “Travolta no va ser 
convidat al casament de Cruise amb 
Katie Holmes”. 

L’origen de la gelosia és que Misca-
vige “s’havia referit anteriorment a 
Travolta com un dels membres més 
dedicats i dels que més nous inte-
grants havia portat”. Això va canviar 
quan es va premiar Cruise, cosa que 
hauria fet sentir Travolta desplaçat. 
Tighe, que va renunciar al seu càrrec 
d’agent de seguretat el 2009, va néixer 
dins de la Cienciologia. La seva mare, 
Katie Paquette, hi ocupa encara un 
càrrec destacat.e

La Cienciologia enfronta 
John Travolta i Tom Cruise
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Mor Matthew 
Mellon en plena 

desintoxicació

SC
OT

T 
BA

RB
OU

R 
/ G

ET
TY

M
AR

K 
M

ET
CA

LF
E 

/ G
ET

TY

L’empresari MMatthew Mellon, des-
cendent d’una nissaga de banquers, 
va morir dilluns als 54 anys a Can-
cún, a Mèxic –tal com va informar 
ahir un representant seu–, en un 
centre de desintoxicació on s’estava 
desenganxant dels opiacis. Mellon 
va estar casat amb  Tamara Mellon,  
fundadora de Jimmy Choo, que des-
prés de separar-se el va acusar d’es-
pionatge industrial. Tamara –a qui 
havia conegut en una reunió de Nar-
còtics Anònims– el va criticar públi-
cament en diverses ocasions. “Era 
com tenir un altre nen”, explicava 
l’executiva, amb qui va tenir una fi-
lla durant els quatre anys que van es-
tar junts. Forbes el va col·locar re-
centment entre els més rics en crip-
tomonedes, amb un patrimoni esti-
mat d’uns 900 milions d’euros.e

Kendrick Lamar, 
el primer raper 

amb un Pulitzer
Kendrick Lamar s’ha convertit en el 
primer raper que s’emporta un pre-
mi Pulitzer. Tot i que el guardó és 
conegut sobretot com el premi més 
prestigiós del periodisme nord-
americà, també premia treballs de 
literatura i música. La distinció li 
han atorgat en la categoria de músi-
ca gràcies al seu àlbum DAMN, de 
14 temes, que es va estrenar l’abril 
del 2017 i en el qual col·laboren ar-
tistes com RRihanna. Els premis, 
atorgats per la Universitat de Co-
lúmbia, assegura que el disc ofereix 
captures de la “complexitat de la vi-
da afroamericana moderna”. Lamar, 
de 30 anys, és el primer cantant no 
clàssic ni de jazz que s’emporta el 
guardó. Les seves lletres parlen de la 
vida del carrer en barris degradats o 
de la brutalitat policial.e

L’Oaxaca estrena carta estival
El restaurant mexicà Oaxaca de 
Barcelona –Pla de Palau, 19– enceta la 
temporada de calor amb una nova 
carta elaborada pel xef JJoan Bagur, que 
acaba de tornar d’un viatge a Mèxic. 
Una de les novetats més refrescants és 
l’aguachile de mango, una modalitat de 
ceviche inspirat en la forma tradicional 
de menjar el mango a Mèxic: amb 
llimona, xili i sal. També es readapten 
les sopes, unes tortillas gruixudes 
típiques de la cuina de carrer que 
Bagur serveix amb pop i chicharrones. 
El xef també ha portat del viatge 
chapulines i formiga chicatana, 
insectes que serveix saltejats i 
acompanyats de guacamole. Les 
postres també incorporen novetats 
com la coca d’or amb gelat de pinole de 
blat de moro blau i rompope.e

GRUPO SAGARDI


