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Acabo de complir els 73 anys. Vaig néixer a Connecticut i visc a Virgínia. Casat, dos fills. Sóc
vicepresidentmundial deGoogle. I sóc un liberal optimista. Vivimmés temps i això exigeix for-
mació constant, aprendre a aprendre. Crec que hi ha un ordre en l’univers que no entenem

“Cadadia s’aproximaranmés
la vida real i la vidavirtual”

JORDI ROVIRALTA

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Vostèeraunnenquanesvain-
teressarper lacomputació.
Tenia 15 anys, els ordinadors
eren una habitació sencera,
entraves dins de l’ordinador!
Però llavors ja vaig tenir clar

que l’ordinador fa el que li manes, de manera
quenocompleixmai les tevesexpectatives.

Això és intel·ligent... Però ja amb 20 anys
vadissenyarunmotorquevaanaralaLluna.
Vaig treballar en el software, després a IBM,
després vaig fer el doctorat, i, quan era un
flamant professor a Stanford, elmeu amicBob
Kahan, que treballava al Departament de
Defensa, em va venir a buscar per resoldre un
problema.

Quinproblema?
Elproblema inter-net, comunificariconnectar
les sevesxarxes: enllaçosdesatèl·lits, ràdioen-
llaços i línies telefòniques, enplenaguerra fre-
da i ambl’amenaçade labombaatòmica.

El1972vanestablirlesbasesd’aquellaxar-
xadecomunicacióperlaqualnaveguemdià-
riamentcentenarsdemilionsdepersones.
Enelmeugrupde treballhihaviagentde totel
món i treballàvem en contacte amb altres
grups. Estic orgullós que aquest fos un esforç
internacional.

Imaginavaelquearribariaaser?
Els friquis de la tecnologia, aficionats a la cièn-
cia-ficció, ja vam crear el 1970 una xarxa per
comentar llibres; i una altra xarxa, Yun-yum,
per comentar restaurants, i vam inventar un
joc a què es connectava gent de tot el planeta, i
lesuniversitats vanconfeccionar les sevesxar-
xes.Peròera totmoltminoritari.

Javiviavostèenel futur?
Sí, vam anticipar i vam utilitzar moltes de les
aplicacionsqueavuisóntancomunes,peròcap
de nosaltres va imaginar que internet es con-
vertiriaenunacosa tanoberta idemocràtica.

Quinahaestat lasorpresa?
Quemilionsdepersonesatotelmónesllances-
sinacompartir informació, laqualcosa,desdel
punt de vista de la ciència, accelera la velocitat
delsdescobriments.

Diuenque l’arquitectedeMatrixestà ins-
piratenvostè.
Hihaunagransimilitudenelseuposat imane-
res, però no em van consultar mai. Com ell, jo
tinc claríssim que cada dia s’aproximaranmés
lavidareal i lavirtual.

Comseràel futura laxarxa?
En 20 o 50 anys internet serà com l’aire, com
l’electricitat: invisible. Cada dispositiu serà
partdelsistema,toteslescosesescomunicaran

les unes amb les altres, i no hi haurà teclats, la
interacció seràa travésde laparaulaoel tacte.

...I tindremla internetde lescoses.
...I la intel·ligènciaartificial, la robòticadomès-
tica, i la possibilitat que les xarxes aprenguin
coses per si mateixes... Tot s’accelerarà. I ens
expandirempel sistemasolar.

Laseva internetplanetària.
Sí, la meva ment està ocupada a connectar la
Terra amb l’Estació Espacial Internacional,
ambMart, amb les llunes que poblarem... Em
vaig preguntar què podia fer que fos necessari
d’aquí vint anys i aquesta és la meva resposta.
També treballo enunprojecteperdissenyar la
nau espacial que ens durà al sistema estel·lar
AlfaCentauri encentanys.

Espensacongelar?
No, estic content de viure mentre el meu cer-
vell funcionibé, i desprésesticdisposat aanar-
me’nsenseproblemes, tranquil·líssim.

Vostè té un curiós càrrec a Google: cap
evangelistad’internet.
El vaig triar jo mateix, imposant-me la missió
que internet arribi a tots els racons i persones.
En una presentació aMoscou em van confon-
dreambunpredicadorde laxarxa.

Quèdiuel seuevangeli?
Treballo perquè tothom tingui accés a qualse-
voldels serveis, sensequeunpagamentextra li
doniaalgúuntractepreferencial.

Senserestriccions?
La gent ha de poder explorar noves maneres
d’utilitzar aquestes tecnològiques. Si no man-
tenimlaxarxaneutral, suprimimla innovació.

El món orwel·lià, aquell ull Estat que tot
hoveu,aconseguiràcontrolar laxarxa?
Em preocupa la vigilància, i realment amb les
novestecnologiaésmoltdifícilpreservarlapri-
vacitat. D’altra banda, però, cada vegada és
mésdifícilrestringirlalliurecirculaciód’infor-
macióperlaxarxa,suprimirlesveusdemilions
de persones. S’hauran de desenvolupar nous
codissocialsquemarquinelqueestàbé ielque
estàmalament.

Està malament que els governs espiïn i
censurinelsciutadans.
La tecnologia és nova, però l’abús noho és. In-
ternetésunaestructura icomatal espotutilit-
zar i se’npotabusar.Ésundebat llarg.

Agències de seguretat i intel·ligència vo-
lencolar-seen la informacióencriptada.
Haurien d’assumir que no han de dependre
tantd’aquest tipusdevigilància.

S’haacabat l’anonimat?
Calpensarduesvegadesquinainformaciópen-
gema la xarxa, ser conscients de l’impacte que
pot tenir enel nostre futur i sobre altresperso-
nes.Però,dit això, lagent tédretaencriptar les
sevesdades, aprotegir la sevaconfidencialitat.

Quèval lapenaenlavida?
Portar amb èxit una família. Estic molt més
content i orgullós que elsmeus fills siguinper-
sones bones i felices que no pas del projecte
d’internet.Lamevadonaijocelebremelnostre
cinquantaaniversari, unagranconquesta.

IMA SANCHÍS

VintonCerf, doctor en Ciències de la Computació, pare d’internet

L’home del futur
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LlullapeticiódeLaSalle.
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socsomriure.org

Junta de Comerç, 16 | Tel. 93 317 00 13 |

dóna la volta

alesdesigualtats

Somriure és revolucionari... fes somriure un infant!
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