DISSENYAR PER AL CONSENTIMENT EN L’ARXIVÍSTICA SOCIAL

Presentació
Moltes gràcies a l’Associació d’Arxivers de Catalunya per haver-me convidat a parlar sobre arxivística social i el projecte Documenting the Now. Aquesta presentació s’ha preparat, en part, per exposar les meves consideracions i també per resumir la feina que el
projecte Documenting the Now ha dut a terme recentment per analitzar la bibliografia
d’interaccions persona-màquina relativa al consentiment, especialment pel que fa a la
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pràctica arxivística. El projecte Documenting the Now està en deute amb Vicenç Ruiz
Gómez i Aniol Maria per l’oportunitat de col·laborar en la documentació del referèndum
català del 2017. Per a nosaltres, aquesta col·laboració va significar una oportunitat única
de continuar desenvolupant pràctiques per a l’arxivística social en un context internacional i políticament sensible (Gómez, Maria i Summers, 2017).
En aquesta segona fase del projecte Documenting the Now, continuem fomentant i desenvolupant instruments que representin pràctiques ètiques en l’arxivística social. Això es fa
mitjançant una sèrie de tallers amb comunitats d’activistes. A més, estem fent un esforç
conjunt per dur les pràctiques de l’arxivística social a l’aula universitària. El projecte s’ha estructurat al voltant dels coneixements adquirits durant la primera fase, en concret, que un
dels reptes més importants per a l’arxivística social és com abordar amb eficàcia les qüestions relacionades amb el consentiment. En aquesta presentació, el terme consentiment no té
només el sentit jurídic, sinó que té un significat més ampli i es refereix a un acte comunicatiu
que, si funciona correctament, pot ser un transformador moral (Kleinig, 2010).
Que un usuari hagi acceptat les condicions del servei d’un mitjà social no significa que
hagi acceptat que els seus continguts es recullin i es conservin a llarg termini en un arxiu.
Pensem en el cas de l’arxiu de Twitter de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units, que
ha limitat el seu abast. Originàriament, els usuaris no podien acceptar ni declinar que les
seves piulades s’arxivessin per sempre. Aquest fons i, recentment, l’augment de l’ansietat
pel caràcter arxivístic dels mitjans socials, han donat lloc a serveis com ara TweetDelete,
TwitWipe i TweetDeleter, que permeten als usuaris esborrar de manera sistemàtica o
íntegra els seus historials de Twitter. Ens servirà veure aquests serveis com un mirall dels
processos de gestió documental en contextos arxivístics més tradicionals, en què els
programes d’avaluació i retenció determinen quins documents s’arxiven i durant quant
de temps.
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També és interessant especular momentàniament sobre com una col·laboració entre la
Biblioteca del Congrés dels Estats Units i Twitter es podria haver alterat considerablement si Twitter hagués afegit una casella de selecció a la pàgina de configuració de l’usu-

els fets de Ferguson i vam documentar la resposta estatal posterior. Volíem observar
com aquestes veus individuals i col·lectives esdevenien no només una part fonamental
del registre històric, sinó també documentació per aconseguir la justícia social. La nostra

ari per indicar si les publicacions i els fitxers multimèdia de l’usuari es podien arxivar a
la Biblioteca del Congrés. Quin hauria estat el paràmetre predeterminat? Com es podria
haver explicat? En molts sentits, aquesta presentació és una reflexió sobre aquesta qües-

feina consistia a treballar des de la inquietud que, si els arxivers no eren capaços de recopilar aquest material quan era necessari, aleshores aquestes veus i les seves accions es
perdrien i s’oblidarien.

tió tan senzilla.
Així i tot, aviat ens vam adonar que no érem els únics actors interessats a recopilar aquest
Podeu pensar que el consentiment ha deixat de ser un problema per a la Biblioteca del
Congrés dels Estats Units, ja que ha deixat d’arxivar totes les piulades públiques:
“Ara que el dotzè any de Twitter arriba a la fi, la Biblioteca ha decidit modificar la seva
estratègia de recopilació per a la recepció de piulades el 31 de desembre del 2017.
A partir d’aquesta data, la Biblioteca continuarà recopilant piulades, però ho farà de
manera molt selectiva, de conformitat amb l’orientació general que figura en les declaracions polítiques de les col·leccions de la Biblioteca i els documents relacionats. En
general, les piulades recopilades i arxivades seran temàtiques i es basaran en esdeveniments, inclosos esdeveniments com unes eleccions, o temes d’interès nacional sostingut, com ara les polítiques públiques”.
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(Biblioteca del Congrés, 2017)

material. Els cossos policials i les empreses tecnològiques que els serveixen també estaven recopilant i analitzant activament les piulades de Ferguson. Alguns d’ells es van
posar en contacte amb nosaltres i directament ens van demanar accés a les piulades que
havíem recollit. Aquests actors corporatius i governamentals també estaven interessats
en les veus de la comunitat de Ferguson, així com en el gran nombre de persones que
s’hi desplaçaven per participar en les protestes, però per al control polític i social, no per
a la justícia social i la història. Volien poder utilitzar aquestes dades per predir quan es
produirien disturbis o protestes i, així, frenar-los o impedir-los, i per identificar, seguir i
empresonar els activistes implicats.
Això no hauria de sorprendre els arxivers professionals ni els acadèmics que saben que els
arxius sempre han estat instruments i llocs per a l’exercici el poder. Tant si els gestiona un
arxiver d’una gran institució nacional com si ho fa un expert en política que treballa per

Això no obstant, encara que els continguts dels mitjans socials s’arxivin selectivament, el
consentiment no continua sent important? Si els continguts els creen figures públiques,
com ara càrrecs electes, un argument sòlid que es pot esgrimir és que el consentiment
no és un problema tan greu. Al cap i a la fi, són persones avesades a ser protagonistes i

a un mitjà social, un voluntari d’un petit arxiu comunitari o un acadèmic que fa treball de
camp in situ, les pràctiques arxivístiques exerceixen poder i alhora exigeixen responsabilitats al poder (Ketelaar, 2002).

que sovint compten amb equips de persones que els ajuden a gestionar-ho tot plegat.
Tanmateix, aquest no serà el cas de totes les persones que publiquin amb una etiqueta
electoral. D’altra banda, si només les piulades de les figures públiques han de formar part
del registre històric, això no privilegia unes veus concretes de la societat? Aquest mateix
privilegi no soscava, d’entrada, el potencial democratitzador i transformador de tenir un
arxiu dels mitjans socials?

Les pràctiques arxivístiques poden reforçar i solidificar la cultura dominant o bé debili-

Aquests problemes de consentiment se’ns van fer evidents, a una escala molt menor,
quan vam recopilar 28.560.078 piulades relacionades amb les protestes de Ferguson
després de l’assassinat de Michael Brown i la resolució posterior de no processar Darren
Wilson, l’agent de policia que el va matar. Ens interessava veure com aquestes piulades
de persones que hi eren van mobilitzar la consciència dels mitjans de comunicació davant

en la creació dels arxius:
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tar-la, desestabilitzar-la i vèncer-la amb contrahistòries que treuen a la llum documents
ocults i posen de manifest moltes narratives i veritats (Dunbar, 2006). Pel que fa al
nostre projecte, la pregunta clau per a nosaltres era de qui era el poder al qual servia
el nostre arxiu de Ferguson. Tal com Dunbar (2006) escriu, la teoria crítica de la raça
(TCR) ofereix una lent per examinar els formats multimèdia que s’admeten en un arxiu
i subratlla la importància i la mesura en què els creadors de documents poden participar

“Les tècniques de rectificació de les proves de la TCR podrien ser útils per al discurs
arxivístic en relació amb l’ampliació dels conceptes de què constitueix un document,
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la funció dels subjectes humans documentats com a cocreadors del document i les
hipòtesis sobre els arxius i els arxivers com a tercers neutrals en la preservació i l’ús del
document i altres formes de proves històriques.” (p. 114)
Aquesta anàlisi i els mètodes arxivístics de la justícia social en un sentit més general
(Flinn, 2011; Punzalan i Caswell, 2016) van ajudar a modelar el nostre treball, però
ens vam quedar amb el dilema de com establir aquests principis mentre treballàvem amb
milions de documents de centenars de milers de persones.

Consentiment a escala web ?
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L’objectiu d’aquests documents de les condicions del servei és reduir les asimetries de poder entre els organismes corporatius i governamentals, d’una banda, i els actors individuals,
de l’altra. Les teories jurídiques relatives a la privacitat i el consentiment assumeixen que hi
ha una persona informada, racional i autònoma. En un entorn digital, però, hipòtesis com
aquesta han tingut alguns efectes força perjudicials i s’ha inundat els usuaris amb sol·licituds de consentiment cada cop més opaques. Tal com assenyalen Schermer, Custers i Hof
(2014), regular més el consentiment, amb mesures com el Reglament general de protecció de dades (RGPD), pot conduir a un indesitjable excés de transaccions de consentiment,
en què els usuaris són insensibles a la importància del consentiment. Els mètodes paternalistes per al consentiment poden fer que els usuaris acceptin cegament les notificacions de
galetes i facin clic en les transaccions de consentiment per continuar la tasca que estiguin
fent (Böhme i Köpsell, 2010).

Què significa el consentiment quan parlem d’internet? Podem dir que el consentiment, en
el sentit convencional, és l’instrument conceptual adequat per enfocar els dissenys de les
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nostres aplicacions? La resposta oportuna a aquestes preguntes és que el consentiment no
ha de servir per escalar i a) ignorar l’arxivística social o b) dir que l’ètica del consentiment
no és aplicable a les piulades «públiques» i recopilar-les totes. Tanmateix, hi ha pocs usuaris
de Twitter que sàpiguen que els investigadors podrien utilitzar les seves piulades públiques
i la majoria considera que els investigadors no haurien de poder fer servir les piulades sense
consentiment (Fiesler i Proferes, 2018). Així doncs, per al nostre projecte vam decidir desenvolupar algunes de les funcions que garanteixen la privacitat dels nostres instruments i
vam estructurar el nostre disseny examinant la bibliografia de la recerca arxivística i de les
interaccions persona-màquina (IPM) relativa al consentiment i la recopilació de dades per
part dels mitjans socials per avaluar l’estat de la qüestió. En presentem alguns resultats.
El consens general a la bibliografia, com molts de nosaltres sabem de primera mà, és que
les condicions del servei, els contractes de llicència d’usuari final (CLUF) i el model d’avís i
consentiment, tal com s’interpreta actualment, no són eficaços per gestionar les expectatives dels usuaris en relació amb l’ús que es farà de les seves dades. En algun moment tots
hem tingut l’experiència de registrar-nos en un servei i rebre un document extens que hem
d’acceptar per poder continuar. McDonald i Cranor (2008) consideren que una persona (que
llegeixi 250 paraules per minut) hauria d’invertir unes 201 hores l’any per llegir tots els documents de condicions del servei amb què es topa al llarg d’un any. Si ho calculem d’acord amb
el nombre de persones amb connexió a internet als Estats Units i la renda mitjana del país,
aquest temps suposaria 781.000 milions de dòlars l’any. Molts de nosaltres no podem dedicar-hi tot aquest temps i per això els documents de les condicions del servei no es llegeixen.
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Encara que els usuaris poguessin dedicar el temps necessari a llegir els documents de
les condicions del servei, és poc probable que entenguessin totes les implicacions de les
seves tries. Acquisti i Grosskags (2005) van observar que el 41% de les persones molt
preocupades per la privacitat admet que no llegeix les polítiques de privacitat. En general, les persones no tenen la informació suficient per prendre decisions sobre la seva
privacitat i sovint canvien la seva privadesa a llarg termini per uns beneficis a curt termini. Tal com indica Schermer (2014), és molt poc probable que puguem assimilar els
fluxos processals de les dades lligats als sistemes informàtics que es descriuen en els CLUF:
a mesura que el processament de dades es torna més complex, s’han de tenir en compte
més factors. La conseqüència és que la realitat del processament de dades s’allunyarà cada
vegada més dels models mentals simplistes que les persones utilitzen.

Context
Gràcies als protocols d’internet, és fàcil copiar les dades i transportar-les lluny a l’instant,
cosa que pot produir fluxos de dades extremadament complexos i intricats i això, al seu
torn, pot comportar una pèrdua del control de la informació quan es mou entre contextos. Nissenbaum (2011) ho anomenava la paradoxa de la transparència, en què tots
aquests fluxos de dades no es poden assimilar, i encara menys llegir, tot i que les pràctiques de síntesi eliminen detalls que podrien acabar sent força importants.
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Per complicar-ho encara més, els actes de consentiment es produeixen en un moment
concret, per exemple, en registrar-se per fer servir un servei o una plataforma en línia.
Després de donar el consentiment, les dades de l’usuari són processades per sistemes in-

Uns altres dos temes importants que apareixen en la bibliografia d’IPM en relació amb la
privacitat són que 1) la privadesa depèn del context i 2) els espais digitals ofereixen un
context que pot modelar les percepcions i les decisions dels usuaris. El concepte de Nis-

formàtics que després s’adapten i es modifiquen quan els models empresarials s’ajusten,
es renoven o fins i tot es transformen del tot, com quan les empreses fan fallida o canvien
de propietaris. Custers (2016) assenyala que un clic no ha de donar el consentiment per

senbaum de la integritat contextual ha estat molt influent per la seva idea que la priva-

sempre i que potser els CLUF necessiten dates de caducitat que exigeixin tornar a donar
el consentiment, especialment en moments crítics.

un altre metge perquè l’ajudi amb el tractament, però no que el vendrà a una empresa de
màrqueting a canvi de diners (Nissenbaum, 2011). En l’espai digital, aquestes normes de
conducta no són generalitzades ni estàtiques, sinó que varien tant com els contextos de
privacitat en què ens trobem cada dia:

Per acabar, la recerca en línia està forçant fins al límit els nostres marcs ètics, com ara els
principis de l’Informe de Belmont o els Comitès d’Ètica de la Recerca (CER) que protegeixen la privacitat dels subjectes de la recerca. Unes idees massa simplistes d’allò que és
públic o privat a internet poden donar lloc a situacions com la de la Universitat d’Aarhus,
on els investigadors van publicar dades de perfils personals recollides al lloc web de cites

“La vida digital no només està integrada en la vida social i, per tant, no està concebuda
productivament com un context discret, sinó que és radicalment heterogènia i inclou
molts contextos socials, no només un, i per descomptat no és només un context co-

OKCupid. Les dades es van publicar sense anonimitzar i incloïen informació com ara la
ubicació geogràfica i les preferències sexuals, cosa que va posar en risc moltes persones
(Zimmer, 2016). Malgrat la polèmica, molts processos dels CER permetran que es duguin a terme recerques d’aquest tipus perquè les dades es consideren «públiques», tot
i que Vitak, Shilton i Ashktorab (2016) van observar que, en realitat, hi ha pràctiques

mercial on la protecció de la privacitat equival a protegir la privacitat del consumidor i
la informació comercial […] els contextos en què es basen les activitats determinen les
expectatives que, si no es compleixen, provoquen angoixa, por i resistència.”

emergents de recerca ètica. A partir d’aquí podem definir tres àrees a les quals es poden
estendre marcs com el de l’Informe de Belmont:

La qüestió central per a Nissenbaum és, doncs, identificar les normes contextuals re-

1. Transparència amb els participants.
2. Debats ètics amb els col·legues.
3. Precaució a l’hora de compartir els resultats.
És veritat que sovint hi ha pressions disciplinàries que limiten la transparència amb els
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citat és una funció dels fluxos de dades adequats, determinats per unes normes contextuals. Per exemple, ja pensem que el metge pot compartir el nostre historial mèdic amb

participants, com quan els investigadors estan preocupats pel possible efecte Hawthorne. Amb tot, en general és una bona pràctica avisar els participants quan es recopilen les
seves dades, encara que es considerin públiques a internet. El problema és com fer-ho,
especialment quan està en joc la recollida massiva de dades. Tot i que aquestes propostes
s’adrecen concretament a la comunitat investigadora, també insinuen maneres productives en què els arxius poden transformar la seva manera de fer i funcionar com a llocs
segurs on aquesta recerca es pot produir. De quina manera els nostres mètodes i instruments per a la recollida de dades, com els que estem creant amb el projecte Documenting
the Now, poden representar aquests principis emergents?
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(Nissebaum, 2011, p. 38)

llevants per a un domini d’aplicació concret i després aprofitar aquest coneixement per
construir els fluxos de dades adequats. Hutton i Henderson (2015) van observar que les
normes contextuals es poden aplicar, de fet, per calibrar les transaccions de consentiment que tenen lloc en línia. Distingeixen el consentiment garantit, en què el consentiment es dona una vegada, i el consentiment sostingut, en què se sol·licita contínuament
el consentiment d’una persona, per subratllar la ineficàcia d’ambdues estratègies pel que
fa a la càrrega que traspassen a la persona i la validesa del consentiment que es dona.
Aquests dos factors, la càrrega i la validesa, estan connectats: els intents d’aconseguir
més validesa exigeixen un increment de la càrrega sobre el consentidor (transaccions de
consentiment), però reduir aquesta càrrega també reduiria la validesa i, així, el consentiment donat seria cada vegada més irrellevant. Per això, Hutton i Henderson suggereixen
una solució intermèdia de consentiment d’integritat contextual, que redueix el nombre
de sol·licituds de consentiment en funció de com les respostes prèvies del consentidor
encaixen en les normes establertes. La dificultat és determinar quines són aquestes normes i fins a quin punt estan modelades pels entorns digitals i les persones que hi operen.
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Impulsions de la privacitat
En efecte, el disseny dels entorns digitals, les interfícies, les accions, les capacitats i els
protocols contribueixen a modelar l’experiència de la privacitat en línia. En una anàlisi
àmplia de la bibliografia del disseny relativa a la privacitat, Acquisti et al. (2017) van fer
un resum de la gran quantitat de maneres en què l’economia conductual i la psicologia
experimental s’utilitzen per delimitar i influir sobre les decisions relatives a la privacitat
que es fan en línia amb una tècnica que anomenen impulsions:

> Cada decisió del disseny és una impulsió
Tant si en són conscients com si no, els dissenyadors i executors dels sistemes en línia presenten i subratllen opcions específiques sobre la privadesa per als seus usuaris. Una
manera d’entendre aquestes impulsions és fixar-se en l’ús extensiu de la prova A/B en el
disseny de l’experiència de l’usuari, que permet que plataformes com Google, Facebook i
Netflix millorin constantment per maximitzar el nombre de resultats desitjats amb petites
millores. Acquisti et al. van documentar un gran nombre de tipus d’impulsions que es poden fer servir per influir sobre la conducta dels usuaris a l’hora de prendre decisions sobre
la privacitat. A continuació, fem una breu descripció d’aquests tipus d’impulsions amb algunes propostes de com les nostres aplicacions d’arxivística social els podrien incorporar.

ŸPrivIcons

Alexandra Dolan-Mescal, que treballa en el projecte Documenting the Now, actualment
està experimentant en aquesta àrea amb les nostres etiquetes Social Humans (figura
2). Aquestes etiquetes s’han dissenyat perquè els creadors i els arxivers les utilitzin quan
comparteixin i arxivin continguts dels mitjans socials. Alguns exemples d’accions són retardar l’accés als continguts d’algú, fer que l’accés caduqui al cap d’un temps determinat,
eliminar els arxius multimèdia o sol·licitar el crèdit.

> Impulsió amb informació
És més probable que els usuaris aprovin les sol·licituds d’informació personal si se’ls
explica per què es fa la sol·licitud. A més, és més probable que les persones adaptin la seva
conducta pel que fa a la privacitat dels altres si tenen informació sobre les preferències
de privacitat dels altres (Könings, Thoma, Schaub i Weber, 2014). S’han fet alguns
experiments amb la difusió de les preferències relatives a la privacitat amb tècniques
com PrivIcons (figura 1), que són bits de metadades enviats amb missatges de correu
electrònic que els usuaris poden mostrar segons les seves necessitats (König i König,
2011). Aquestes icones permeten que els emissors de correus electrònics assenyalin les
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seves preferències pel que fa al tractament que els receptors han de donar als correus
electrònics que envien.

ŸSocial
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Humans, d’Alexandra Dolan-Mescal
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Tot i que transmetre la informació és important, Acquisti et al. subratllaven que els usuaris necessiten un cert retorn d’informació a l’hora de prendre decisions relatives a la
privacitat. Elements com els mesuradors de contrasenyes ajuden els usuaris a comprovar

i quan s’informa de les opcions per defecte. En lloc de tenir unes opcions per defecte

el nivell de seguretat de la contrasenya que volen escollir. D’altra banda, les extensions
del navegador com Lightbeam i Ghostery permeten que els usuaris vegin la informació
contextual sobre com un lloc web que visiten compartirà informació amb tercers.
Els que treballem en el projecte Documenting the Now creiem que és important que instruments com l’aplicació DocNow permetin als usuaris veure quines de les seves dades ja
s’han recollit i donar-los el control sobre quin tipus de continguts es recopilaran a partir
d’aleshores. Informació com qui està recopilant les dades i per què serà extremadament
important per als usuaris que intenten decidir si poden donar el seu consentiment o no.

col·lectives i que tothom tingui les mateixes, també hauria de ser possible utilitzar factors
contextuals per establir-les.
Per exemple, en el seu informe pioner, Beyond the Hashtags (més enllà de les etiquetes),
Freelon, McIlwain i Clark van decidir incloure enllaços a piulades en les seves publicacions
només quan l’usuari tenia un mínim de 3.000 seguidors o si eren d’un compte verificat
per Twitter (Freelon, McIlwain i Clark, 2016). Els nostres instruments poden configurar i transmetre les conductes per defecte d’una manera adequada, no només per
respectar la privacitat de les persones, sinó també per dignificar els seus continguts,
especialment quan el context és la preservació a llarg termini.

> Impulsió amb incentius
> Impulsió amb la presentació
Estretament lligada a la informació i el retorn d’informació hi ha la presentació dels controls de privacitat. Això inclou com es planteja la recopilació de dades i com s’ordenen els
diferents components de les preocupacions en matèria de privacitat en funció de la seva
prominència i l’estructura d’aquests controls. El plantejament és especialment important
en l’arxiu dels mitjans socials, ja que no és la sol·licitud de consentiment habitual que
s’utilitza en la recerca. La tasca de recopilar programari és transmetre d’una manera
adequada per què s’organitza la recopilació: ¿es tracta d’una gran universitat que investiga i recopila totes les vostres piulades sobre Ferguson per a una recerca sociològica? O
es tracta de la biblioteca pública de Ferguson que vol recollir piulades específiques que
heu enviat amb vídeos dels discursos dels activistes? El plantejament és important, com
també ho és l’ordre en què apareixen les opcions i la seva claredat.
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> Impulsió amb les opcions per defecte

Quan presentem als usuaris decisions sobre com es poden recopilar i utilitzar els seus
continguts en un context arxivístic, és crucial explicar-los per què això els pot beneficiar.
Per exemple, si una biblioteca pública recull fotografies sobre una desfilada local per a
una col·lecció que s’està creant, es podria donar a l’usuari informació sobre la col·lecció
a la qual s’afegiran les seves fotografies i donar-los una idea de com la col·lecció s’ha utilitzat per enriquir la història local. Els incentius estan relacionats intrínsecament amb la
manera en què es planteja la recopilació de dades.
Per contra, si la interfície per a la recopilació de dades obliga un usuari a fer tasques repetitives o costoses per respondre una sol·licitud de consentiment, l’aplicació penalitza
l’usuari en comptes d’incentivar-lo. Per exemple, si l’usuari ha de fer clic i donar el seu
consentiment per a cada fotografia que es recopili i després ha de fer el mateix per als
continguts textuals, és poc probable que el resultat sigui satisfactori ni per a la persona
que recopila dades ni per a la persona que en publica. Les interfícies han de tenir un disseny ergonòmic per animar els recopiladors i els recopilats a col·laborar.

No cal dir que les conductes per defecte sovint es mantenen iguals. Això es deu al fet que
les persones tendeixen a no investigar gens la seva configuració. Així doncs, és important
que les opcions per defecte d’una aplicació reflecteixin els valors previstos. Si els nostres
instruments prioritzen les necessitats de la persona que recopila dades, les opcions per
defecte no es configuraran de la mateixa manera que si ens centrem en les necessitats
de la persona que publica dades. Tal com succeeix amb la presentació, és important com
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Les decisions dels usuaris pel que fa a quins continguts dels mitjans socials volen compar-

La temporalització és especialment important per a les col·leccions arxivístiques perquè
la proposició de valor que un arxiu ofereix té a veure fonamentalment amb el temps. Els
continguts dels mitjans socials es creen amb la previsió que seran efímers i temporals,

> Facilitar la reversibilitat

tir i amb qui canviarà amb el temps. Ho veiem en aplicacions com TweetDelete, que ja hem
esmentat i que permet als usuaris eliminar retroactivament les piulades que hagin publicat
o esborrar-les selectivament d’acord amb un pla. Les conductes i els controls de l’aplicació
que faciliten aquestes interaccions poden fer que la fiabilitat sigui més gran i més significativa a l’hora de recopilar, utilitzar i arxivar dades de les persones. Un exemple en seria quan
els usuaris poden autoritzar que es recopilin les seves dades durant un període concret però
amb la possibilitat d’interrompre la recopilació de dades en qualsevol moment.
Quan van estudiar les conductes d’etiquetatge dels usuaris a Facebook, Besmer i Lipford
(2010) van observar que les tensions entre l’etiquetador i l’etiquetat es poden reduir incorporant la transmissió de dades fora de banda a l’aplicació. Els seus experiments amb la
funció Restricting Others (restringir els altres) permetien als usuaris etiquetats enviar un
missatge a l’etiquetador per indicar-li que voldrien ocultar la seva etiqueta a altres usuaris

creadors de continguts revisar aquestes col·leccions més endavant per veure què es va
recopilar i potser modificar o aclarir les seves decisions.

Avaluació i valors
Revisem els temes de la integritat contextual i les impulsions de la privacitat en conjunt
i connectem-los amb la pràctica arxivística i el disseny d’instruments. Primer de tot, és
fonamental descartar la idea que la tecnologia tota sola ens salvarà. No ho farà. En la

o conjunts d’usuaris. Això permetia que els continguts continuessin circulant, però amb
més restriccions que abans, i impedia conflictes d’etiquetes quan un usuari elimina el seu
nom d’una fotografia i l’hi tornen a posar.

classificació detallada que Acquisti et al. fan de les impulsions de la privacitat s’apunta
clarament que aquestes impulsions es poden fer servir per defensar la privacitat dels usuaris o bé per limitar-la. El retorn d’informació, la presentació, els incentius, la reversibilitat
i la temporalització poden servir per afavorir el recopilador de les dades i perjudicar el

¿Quins tipus de comunicacions podrien tenir els creadors de continguts i els arxivers per
facilitar la preservació significativa dels continguts, que tingui en compte tant la privacitat
dels creadors com el seu desig d’aportar aquests continguts a una col·lecció determinada?

propietari dels continguts. En molts casos, la tecnologia és, de fet, el problema, perquè es
mobilitza per satisfer encara més les necessitats del capitalisme de la vigilància (Zuboff,
2015). El lloc web de Dark Patterns intenta aprofitar els mitjans socials per identificar i
compartir el coneixement sobre aquestes gestes del disseny, que les empreses utilitzen
per treure’ns dades en línia. Però de vegades és més fàcil descriure què no hem de fer que
trobar maneres productives d’avançar. Aquí és on el context ajuda.

> Temporalització de les impulsions
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en lloc de ser permanents com un document d’un arxiu. Seria pràctic que els arxius es
poguessin comunicar amb els creadors de continguts amb regularitat quan els usuaris
documenten activament fets d’interès per a un arxiu. Però pot ser important per als

Per acabar, les impulsions es produeixen en moments concrets i la seva temporalització
és un factor important quan es té en compte com els usuaris prenen decisions sobre la
seva privacitat en línia. Si s’agrupen massa sol·licituds en un període concret, és probable que les ignorin o produeixin una reacció negativa. Però si són massa poc freqüents
o massa allunyades en el temps, el consentiment que es doni serà menys significatiu, ja
que el context d’uns continguts determinats pot haver canviat. El factor temporal de
les impulsions de la privacitat recorda la relació entre càrrega i validesa a què es referien
Hutton i Henderson (2015).
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Les normes relatives a la transmissió d’informació en l’experiència viscuda ha d’orientar
els nostres esforços per recopilar mitjans socials per als arxius. Evidentment, hi ha molts
tipus diferents d’arxius. Hi ha arxius governamentals, arxius corporatius, arxius basats
en comunitats i fins i tot arxius personals. Cadascun d’aquests tipus d’arxiu funciona en
contextos diferents, amb conjunts de valors diferents. Tal com posa de manifest l’obra de
Nissenbaum, és un error de categoria tractar totes les conductes dels fluxos de dades en línia
de manera uniforme, afirmació que també és aplicable als arxius. Cada arxiu té el seu context
propi i, malgrat que molts arxius poden compartir un context, hem de ser cautelosos davant
els marcs que fan enfonsar completament l’ètica i els valors arxivístics. És especialment per-
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niciosa la idea que els nostres arxius ofereixen espais neutrals. Per això, l’avaluació, tant en
teoria com a la pràctica, és més important que mai quan es tracta de crear col·leccions amb
continguts dels mitjans socials. L’avaluació consisteix a ajustar els valors institucionals amb els

vitats arxivístiques siguin llegibles per a les persones les dades de les quals s’arxiven. Una
manera de garantir-ho és que els arxivers actuïn com a membres de les comunitats que

creadors de documents i els seus documents (Booms, 1987; Cook, 2005; Samuels, 1986).
L’avaluació consisteix a preservar els continguts sabent que no tots els continguts es poden
desar. En darrer lloc, l’avaluació consisteix a comprendre el context de la informació, que ens

la responsabilitat de fer que les nostres activitats siguin perceptibles i s’impliquin de manera significativa amb les comunitats que estem documentant per permetre’ls participar
efectivament i beneficiar-se d’aquestes activitats (acció). I, per acabar, hem de reconèixer que les decisions relatives a la privacitat passen en un moment concret i que les

permet situar-la i retirar-la dels contextos de preservació i accés (McKemmish, Upward i
Reed, 2010). Així doncs, tornar a connectar amb l’avaluació és fonamental per comprendre
el context i la privacitat; només així es poden arxivar d’una manera significativa els mitjans
socials (Bingo, 2011; Henttonen, 2017).

estan documentant. Però en situacions en què arxivem les dades d’altres persones tenim

dades poden canviar d’un context a un altre. Oferir a les persones maneres de respondre
les sol·licituds pels seus continguts del moment, a més de notificar als usuaris de quina
manera s’utilitzen els seus continguts, és una cosa que podem fer per generar solidaritat.

Treballant en el projecte Documenting the Now, ens hem centrat cada vegada més en les
necessitats dels arxius basats en comunitats d’activistes. Quan vam iniciar el projecte el
2015, vam reunir una sèrie de parts interessades, inclosos arxivers, activistes, periodistes,
investigadors, tècnics i advocats, per mirar d’entendre la dinàmica particular de l’arxiu de
mitjans socials a Ferguson. Els nostres primers intents de dissenyar un instrument anaven
adreçats a tots aquests contextos i, de resultes d’això, ens vam quedar curts de gairebé
tots. També ens vam adonar que en realitat ja hi havia eines per extreure continguts dels
mitjans socials a disposició dels arxius institucionals. Això va fer que dirigíssim l’atenció
concretament a les necessitats del treball de recuperació de la memòria col·lectiva en
el context dels arxius basats en comunitats, especialment els relacionats amb la justícia
social i que actuen fora dels contextos institucionals. Actualment estem preparant una
sèrie de tallers gràcies als quals ens posarem en contacte i treballarem amb aquests grups
d’activistes, de manera que podrem examinar què signifiquen els arxius dels mitjans socials per a ells en la seva tasca. Aquests tallers ens permetran col·laborar amb els activistes
en la reflexió sobre com els seus materials als mitjans socials es podrien situar en contex-
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tos de preservació nous com Mukurtu, que faciliten que els objectes dels mitjans circulin
d’acord amb els valors de comunitats concretes (Christen, 2015).
Quan dissenyem instruments que ens ajuden a aconseguir-ho, és important pensar en les
necessitats específiques de consentiment i privacitat i com aquestes poden exigir nous
models d’interacció persona-màquina. Hutton i Henderson (2017) suggerien que, quan
dissenyem sistemes informàtics per al consentiment, hem de reorientar els nostres esforços cap a la interacció persona-dades (IPD) en lloc de la IPM (Crabtree i Mortier,
2015; Mortier, Haddadi, Henderson, McAuley i Crowcroft, 2014). La IPD se centra
en qüestions de llegibilitat, acció i negociabilitat. Hem d’aconseguir que les nostres acti-
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privacy is at stake. This paper examines the
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tas, se necesitan más experimentación y otras

RESUMEN
Gracias a los medios sociales como Twitter,

archives give new context to this content, as in
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DISSENYAR PER AL CONSENTIMENT EN L’ARXIVÍSTICA SOCIAL

prácticas archivísticas para garantizar que las
instituciones de la memoria colectiva puedan
llevar a cabo su misión social sin apropiarse de
documentos que no les pertenecen y, por tanto, sin ejercer, aunque sea de forma involuntaria, una forma de violencia representativa.
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