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Benvolguts socis,
Benvolgudes sòcies,

Teniu a les vostres mans l’últim número del 2009, en el què trobareu 
com sempre informació i relats d’interès dins de l’àrea de la Intel·ligència 
Artificial. Aquestes ressenyes escrites, com sempre en català, pretenen 
donar informació i apropar-nos al què s’està fent i investigant en les 
universitats i centres de recerca de Catalunya. 

Comencem aquest número amb l’article d’en Miquel Barceló en 
el que ens parla de cintes de Moebius i de les ampolles de Klein, que 
han aparegut diverses vegades en curiosos relats de ciència ficció. Tot 
seguit trobareu l’article de l’Enric Plaza, que aquesta vegada critica com 
el cinema difumina la frontera entre la realitat i la ficció i entre la ciència 
i la superstició. El tercer article dels nostres col·laboradors habituals, en 
Ton Sales, ens aporta una exhaustiva comparació de diversos components 
de la intel·ligència humana amb els dels corresponents –si s’escau– d’un 
robot. 

També en aquest número de la revista, trobareu l’entrevista al professor 
Josep Call, director de l’Institut Max Planck d’Antropologia Evolutiva, 
realitzada durant la celebració del CCIA 2009 a Cardona i la presentació en 
l’apartat “que fan els grups de recerca” del grup SOCO de la UPC. 

Ah! En la contraportada ja trobareu la primera crida al CCIA 2010 que 
aquesta vegada com sabeu se celebrarà a Tarragona i serà organitzat pels 
grups de recerca iTAKA i BANZAI de la Universitat Rovira i Virgili.

Des de la redacció de la revista NODES, estem intentant que en cada 
número pugueu trobar articles i ressenyes que siguin del vostre interès. Per 
això, una vegada més, us demanem la vostra col·laboració i participació en 
els propers números. Res més, animar-vos. Ah! comenceu a pensar en els 
articles pels congressos ECAI i CCIA i desitjar a tothom:

Bona entrada d’any!!!

Núria Agell. Editora de la revista NODES. Butlletí de l’ACIA
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Imatge portada: Ampolla de Klein. Aquest arxiu és publicat sota 
llicència Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, wikipedia.org.
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Com hem de fer els robots?

Ton SalesLa mort de l’expert
Nicholas Carr (el de “Does IT Matter?” del 2004) es demanava a l’Atlantic Monthly 

el 2008: “No deu ser que Google ens està convertint en idiotes?” I tot seguit a Edge  
George Dyson contestava, ampliant el camp de la pregunta: “I si fos que el preu que 
hem de pagar per tenir màquines que pensen és tenir gent que no pensa?”  La 
contesta d’en Dyson (historiador de la ciència i fill de Freeman Dyson, el físic) no 
és només retòrica. Ja comencem a entreveure una situació semblant. Ian Ayres, al 
llibre “Super crunchers” (subtitulat “The death of expertise”, 2008), constata que, avui 
mateix, la informàtica està fent que cada cop més professionals ben pagats acabin 
com ha acabat l’expert que tenien els bancs per ensumar garanties a l’hora de concedir 
préstecs: convertit en un simple operari de centre-d’atenció-al-client, la feina del qual 
és llegir en veu alta allò que veu escrit a la pantalla.

Primer van ser els entesos a detectar petroli a partir de mapes de geosinclinals, i 
aviat seran, per ordre descendent de consideració i salaris, els metges, que fa temps 
que descobreixen que els ordinadors diagnostiquen millor, i els mestres, que veuen que 
ja no se’ls necessita perquè els alumnes es motivin, aprenguin i siguin objectivament 
jutjats. ¿Ens estem tornant, doncs, simples introductors de dades perquè els autèntics 
decisors, les màquines, puguin tenir i practicar allò que fins ara teníem i practicàvem 
nosaltres en exclusiva, el sentit del  judici racional? Ho deixo penjat a l’aire. Potser 
un altre dia. Avui, esperonat pels resultats d’experiments, articles i llibres recents, 
volia anar lligant uns quants caps, que han anat quedant sense lligar en els darrers 
articles. La cosa anava de les diferències que hi ha entre nosaltres i els robots que 
concebem i construïm. Començo doncs una enumeració de nou qualitats per a la 
intel·ligència -Necessàries? Suficients?– per veure si nosaltres i els robots que fem ens 
diferenciarem (o no). Més que res per evitar que tinguem més sorpreses del compte. 
Però abans volia passar a veure un vell amic:

Dues qualitats prèvies?
Michael Gazzaniga, a “Human: The science behind what makes us unique” (2008), 

feia una llarga llista dels molts trets “únics” que ens separen dels animals –amb 
qui segons ell (només) compartim biologia i una certa experiència “conscient” de la 
realitat– i que ens defineixen com a humans: citava explícitament (1) el control dels 
pensaments, emocions i actes, (2) la planificació de cara al futur; (3) la “reflexió” i la 
“consciència d’un mateix”, (4) el llenguatge, (5) la imitació i l’aprenentatge socials, 
(6) la memòria episòdica, (7) la imaginació, (8) la creativitat, (9) l’actitud cooperativa 
i l’altruisme, (10) tenir una “teoria de l’altre”, . . . i un inacabable etcètera. Gazzaniga 
no gosava destacar-ne cap com a “més únic” que els altres, però acabava insinuant 
que els més definitoris són aquests dos: (a) la capacitat de desitjar o imaginar que una 
cosa es pot fer millor, superant les restriccions imposades per la biologia i l’exterior 
(Gazzaniga diu que cap altra espècie no aspira a ser més del que és), i (b) la capacitat 
de sortir d’un mateix per veure’s des de fora estant, i veure-ho tot des d’aquesta 
perspectiva arbitrària i abstracta. Cal recordar que Gazzaniga, deixeble del nobel 
Sperry (el descobridor de l’asimetria cerebral), és qui va imaginar el mecanisme dels 
hemisferis com un “intèrpret” resident a l’esquerra que analitza les accions, integra 
les aportacions dels diversos “mòduls” funcionals del cervell i genera un “relat” que, 
estructurat en forma d’imatges, històries o vés a saber què, constitueix el “torrent” 
de la nostra experiència conscient (Gazzaniga ho explica en aquest llibre com ja ho 
havia explicat a “The integrated mind” o a “The social brain” del 1978 i del 1985, 
respectivament, i em sembla que jo ja n’havia parlat, del diàleg continu interhemisfèric). 

Michael Gazzaniga
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A partir d’aquest punt deixo la llista gazzanigiana i em faig la meva pròpia (= apartats 
1-9) que té posat l’accent en la comparació de diversos components de la intel·ligència 
humana amb els corresponents –si s’escau– d’un robot. 

1. La simpatia 
Comencem per aquí, com a lubricant social. O més aviat caldria dir l’empatia. 

Aquesta, sobre la qual ja m’he esplaiat altres vegades, porta a parlar de les neurones-
mirall, l’absència o defecte de les quals se sospita en autistes i es postula com a 
causa de la seva malaltia. Sempre les esmento i no n’acabo parlant mai. Avui tampoc. 
Prometo que algun dia. Mentrestant, vosaltres mateixos podeu anar fent: dos dels 
seus sorpresos descobridors (a primers dels 1990, a Parma) han escrit llibres on ho 
expliquen tot sobre les mirror neurons, que són bàsiques i prèvies per construir la 
“teoria de l’altre”. Aquesta, com se sap,  resulta imprescindible per conviure i aprendre 
coses de la vida (que no siguin números o d’altres objectes que caracteritzen el món 
mental dels idiots-savants). Giacomo Rizzolatti n’ha escrit un de titulat “Mirrors in 
the brain” (2007) mentre que Marco Iacobini un altre (“Mirroring people: the science 
of how we connect to others”, 2008). I si no en teniu prou podeu trobar comentaris 
molt favorables i il·lustratius sobre el tema del nostre vell conegut Antônio Damásio 
en un assaig breu (“Behind the looking-glass”) a Nature 10/7/08 (p.167) seguit d’una 
resposta complementària (“Further reflections on how we interpret the actions of 
others”) de Rizzolatti a Nature 2/10/08 (p.589). 

2. Motius i potser plaer
Un robot pot ser bàsicament reactiu, o bé pot tenir el que en diríem “iniciativa 

pròpia”. En circumstàncies complexes, fins i tot quan actua reactivament, el seu 
comportament estarà influït per una base històrica de motivacions bàsiques, el que 
diríem el seu “caràcter”. ¿Quines són les motivacions d’un robot, i com “construir”-
les o trobar-les? Recordo que en un congrés John Searle (el lingüista) va rebatre algú 
altre (un guru de la IA “dura” que ara no recordo qui era) i deia que si bevem no 
és pas perquè l’acció “beure” estigui en una llista de coses a fer i un “programa” 
l’executi, sinó senzillament perquè tenim set. I que “set” és una sensació promoguda 
per senyals químics i fisiològics que qualsevol metge entén. Això està en la línia de 
Gazzaniga i Damásio, que diuen que no hi ha intel·ligència si al darrere (o a sota?) no 
hi ha “emocions” o com en vulguem dir. Si no sentim no pensem, ni fem. Ara bé: com 
es tradueix això a l’ofici de fer màquines intel·ligents? És clar que si volem que un 
robot faci coses deu haver de tenir-ne motius. Però, què són, els motius? I on són? 
¿Els haurem de llistar i desar en una taula, com deia el guru de la IA programadora, 
perquè el robot els vagi consultant i així sàpiga què ha d’anar fent en cada moment? O 
li haurem d’aplicar una descàrrega electroquímica per veure si es mou (i precisament 
en la direcció que toca)? Vist com funcionem nosaltres, potser ho hauríem de plantejar 
d’una altra manera. És clar que hi ha coses que fem perquè ens burxen (mengem quan 
ens ronquen els budells, ens anem al llit quan ja no podem de son). Però també hi ha 
multitud, potser majoria, d’accions que no obeeixen estímuls físics sinó que busquen 
obtenir plaer. El nostre còrtex prefrontal funciona precisament pel principi del plaer. 
Es fa una acció perquè fent-la s’obté plaer (o perquè se l’anticipa). Hem de fer robots 
que es moguin pel premi? Doncs haurem de vigilar que el robot no se’ns torni viciós 
o addicte, que això sol passar i, un cop passa, ningú sap dir on es pot arribar i on 
cal parar. I si hi ha addiccions, també hi haurà deshabituacions? o “temptacions”? (v. 
Greene & Paxton 2009) ¿Els haurem de donar lliçons morals per resistir insinuacions? I 
podrem donar-los placebos, als robots, o caldrà metadona? I, simètricament, si senten 
plaer ¿sentiran també dolor? Aquest, com és sabut, pot venir d’un estímul extern, 
d’una frustració (= no haver aconseguit l’objectiu que es buscava) o per absència d’un 
plaer perseguit o anticipat. Se sap que el dolor –o més ben dit, la seva evitació– és un 
poderosíssim motivador. Així doncs, ¿caldrà que trobem mecanismes que facin patir 

Giacomo Rizzolatti
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les nostres criatures (naturalment pel seu bé), perquè aprenguin les dures condicions 
de la vida? Davant d’un possible dolor o fracàs, s’arronsaran i tindran allò que diem 
por? I serà, això, asimètric respecte al plaer com ho és en nosaltres? Ho dic perquè 
el dolor es percep com una brutalitat primària (a l’amígdala), mentre que el plaer és 
com una rebuscada estratègia prefrontal (i això fa que ens sigui tan difícil comparar 
present i futur i, doncs, preveure sàviament què cal fer). I qui parla de fer aprendre a 
base de cursos de dolor, parla de fer cometre errors, i propiciar-los, contradient-nos en 
l’objectiu: ¿no era perquè els robots no s’equivoquessin que els fèiem? I doncs? Sí, ja 
sabem, des de Turing, que la intel·ligència permet evitar els errors i que, paradoxalment, 
sense error no hi ha intel·ligència, i també que quan s’aprèn millor és quan hi ha errors 
a superar. Però ¿no és tot això tan ardu i autorecursiu com educar un fill? I, parlant 
d’addiccions difícils, ¿tindrem també robots perfeccionistes, d’aquests que no saben 
quan parar perquè allò que han de fer els quedi “perfecte”? (v. Antony & Swinson: 
“When perfect isn’t good enough”, 2009). Com convèncer-los que parin, que ja està bé 
i que ja n’hi prou? Uf! Que difícil, tot!

3. L’agradositat
La xafarderia (el gossiping) és un dels mètodes més corrents i eficaços per assolir 

la cohesió grupal (v. Wert & Salovey 2008). Els humans som essencialment animals 
socials, i fem el que podem per conviure, i si no, ho tenim fotut. Això ens duu a voler 
agradar i ser estimats, i sobretot evitar de totes totes el rebuig dels altres. L’evitació 
del rebuig, que explica molts comportaments, té una força enorme, determinant; tant, 
que va sorprendre els seus descobridors experimentals, Risen & Gilovich, de Cornell 
(el 2007). Com lliga aquesta por –si hi lliga– amb la predisposició a perdonar (i amb 
la necessitat de ser perdonat) encara està per estudiar, com també la relació d’això 
amb la reacció defensiva general de por. En canvi, el que tenim claríssim és que 
l’altruisme és un dels components més sòlids de la qualitat humana (v. “Generosity” 
de Martin Nowak, a Nature 4/12/08, p.579). Ara bé, si el volem inculcar als nostres 
robots probablement no tindrem cap guia per desenvolupar-lo perquè en els humans 
l’altruisme s’ha creat en associació íntima amb l’activitat anomenada guerra (v. 
“Conflict: altruism’s midwife” de Samuel Bowles, a Nature 20/11/08, p.326). ¿Podran 
els nostres robots, excepcionalment, ser generosos sense haver passat cap fase 
agressiva?

4. La voluntat
Daniel Wegner, de Harvard (que també cito més avall), s’ha passat la dècada 

estudiant experimentalment on és exactament el límit entre la decisió i l’acció, per 
veure on comença i on acaba la llibertat d’acció. Diu que abans de l’actuació voluntària 
hi ha una intenció conscient, que el subjecte viu amb la sensació de ser ell –i no una 
altra persona– el causant de l’acció, i que immediatament després de la intenció ve la 
microplanificació detallada de l’acte motor i la seva execució. Independentment, en el 
terreny de la manipulació experimental del còrtex (en aquest cas el parietal posterior), 
el francès Michel Desmurget ha descrit (a Science, el 2009) com es pot crear, per 
estimulació externa, la voluntat o intenció –que el subjecte sent com a generada 
“internament”– de moure una part del cos (sense moure-la, però); tot seguit, amb 
una estimulació més directa, aplicada en un altre sector del còrtex i amb un corrent 
més fort, també provoca la sensació d’intenció però fa que a més la part del cos es 
mogui. I mentrestant Blanke & Aspell (a Nature 9/4/09, p.703) expliquen que han 
descobert experimentalment que la sensació de “tenir un cos” i la consciència de “ser 
un mateix” sembla lligada a les zones frontal i tempoparietal del cervell; els autors 
acaben preguntant-se: “si substituïm aquests fragments per pròtesis o manipulem des 
de fora els senyals que emeten, ¿de qui es pot dir que és, la responsabilitat dels actes 
que se’n segueixen?” Una bona pregunta, que, com les que vénen tot seguit, pertanyen 
al camp ètic.

Daniel Wegner
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5. L’ètica
Ja vam parlar fa dos articles (v. Nodes 43, p.6) de les preguntes que es feia Noel 

Sharkey a Science 19/12/08 (“The ethical frontiers of robotics”, p.1800) sobre els 
(nous) problemes ètics que planteja tenir robots. Aquí només vull postil·lar que, a 
l’espai de correspondència de la revista, Goodman & Einspruch responien  (a) que els 
problemes que plantejava Sharkey no eren exclusivament deguts a la presència de 
robots (per exemple, la qualitat assistencial o magisterial d’un robot en el camp de 
la medicina o l’educació, respectivament, és part integral de la qualitat del sistema 
assistencial o educatiu, no pas res autònom),  (b) que Sharkey (i més o menys tothom) 
els plantejava sempre a la vista del “cas pèssim” (com ara, això ho dic jo, si per explicar 
com funcionarà un sistema ferroviari es digués que hi podrà haver accidents, i ens hi 
esplaiéssim), i  (c) que si estem tan alerta sobre possibles perills deu ser perquè els 
motors primaris de la recerca en robots ha estat sempre l’exèrcit americà i les seves 
necessitats militars, i això ens ha posat en guàrdia. Potser caldria afegir en aquest 
apartat ètic la contribució, que intenta ser àmplia i sistemàtica, de Michael Gazzaniga 
(una altre cop, encara), que, al seu llibre “The ethical brain” (2005)  (1) s’escandalitza 
pel que en diu “neuromarketing” (vol dir l’apropiació dels escàners cerebrals pels 
publicitaris, àvids de saber quin estímul excita més el consumidor),  (2) prova de definir 
límits (per exemple preguntant-se si –o quan– un malalt d’Alzheimer deixa de [tenir la 
consciència de] “ser ell”, i perd la seva “individualitat”),  (3) es planteja la relació entre 
la “Neuroètica” i el Dret, avisant que, segons la seva opinió, el cervell és un mecanisme 
bàsicament determinista que obeeix regles i que es refia molt de la memòria (que s’ha 
vist experimentalment que és molt enganyosa i infiable), i (4) comenta –de passada– 
que s’ha observat, en experiments recents, que una epilèpsia al lòbul temporal 
produeix inexplicablement un augment sobtat de la religiositat en el subjecte (i aquí ho 
deixa). Potser caldria afegir encara a aquest apartat l’editorial “Robot ethics” de Robert 
Sawyer (a Science 16/1107, p. 1037), on recorda que ja al 1979 un jutge va concedir 
una compensació de deu milions de dòlars als parents de la primera víctima d’un 
accident causat (involuntàriament) per un robot, o el llibre de Wallach & Allen “Moral 
machines: Teaching robots right from wrong” (2008) els autors del qual creuen que els 
robots (incloent-hi els minaires de dades o els “bots” d’internet) exigeixen una ètica 
nova que hauria de estar subordinada, si més no per ara –fins al moment improbable, 
diuen, que ens superin–, a les necessitats dels usuaris humans, de manera semblant 
a l’ètica que gastem amb els nostres animals domèstics.

6. “Pensar”
Si fem cas de la hipòtesi de Jeff Hawkins (a “On intelligence”, 2005), tan sovint 

citada en aquesta columna, que sosté que la intel·ligència és bàsicament un procés 
de detecció de diferències (tipus “ui, això ahir no hi era!”) que és immediatament 
seguit d’una activitat lògico-deductiva (“què deu haver passat?”) i que no para fins a 
obtenir una “explicació” prou satisfaent, i si la posem en pràctica, caldrà doncs, com 
em sembla que ja vaig dir una vegada, muntar en els nostres robots un reconeixedor 
de formes ben sensible i acoblar-hi un potent deductor lògic, possiblement augmentat 
amb valoracions i càlculs probabilístics. En aquest cas, tenint en compte que les 
conclusions seran insegures, caldrà preveure un mecanisme d’acceptació i valoració 
del risc (i admetre que “risc” no significa fracàs ni frustració ni ha de portar a la paràlisi 
sinó al pla B i l’acció correctora). Un problema que veig en el plantejament hawkinsià 
és que el “detector de novetats” és fàcilment esgarriable pel nostre inveterat biaix de 
confirmació (sobre el qual em vaig esplaiar a bastament al darrer número). Caldrà 
doncs filar molt prim i evitar que les ganes o necessitat de confirmar creences que 
nosaltres tenim no s’encomani als robots.  Altres factors de disseny que s’hauran de 
considerar són: (1) el context: se sap que cap cosa no té significat ni operativitat si 
no és en un context apropiat, i que la intel·ligència s’ha de situar, i ha de col·locar 
cada element al seu lloc; (2) el nostre cervell contínuament emet, manipula, invalida 
i transforma hipòtesis (una demostració experimental senzilla, sorprenent i recent 

Jeff Hawkins
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d’això, és la següent: tota predicció feta per un individu guanya precisió –el predictor 
l’encerta més– cada cop que se li demana que hi torni; i és que, com es comprova, 
el seu cervell no ha  parat d’anar modificant posicions dinàmicament, v. Vul & 
Paschler 2009); (3) com fa temps que suggereixen Gazzaniga o Schank, els nostres 
processos mentals d’identificació, abstracció, causalitat i predicció s’estructuren de 
manera natural en forma d’històries que expliquem, la qual cosa ens permet anar 
construint el nostre pensament alhora que ens fa sociables; i (4) no sols detectem 
detalls canviats sinó microgestos o “senyals” corporals o gestuals dels nostres 
congèneres que ens orienten molt més que les paraules (v. Nature 29/1/09, p.528). Tot 
això porta a qüestionar-se: la intel·ligència dels robots ¿haurà d’estar basada també en 
un mecanisme de Hawkins? i ¿hauran els robots d’anar donant voltes a una hipòtesi, 
presentar-s’ho en forma d’història (i explicar-la a algú?) i estar atents als petits gestos? 
I, com a corol·lari, ¿no vol pas dir tot això que la seva intel·ligència implícitament serà, 
com la nostra, social?

7. Causes i efectes
¿Com aprendran o descobriran els robots que certs efectes se segueixen de certes 

causes i que això permet predir el que és raonable trobar? De causalitats n’hi ha 
moltes: (1) Hi ha la superstició, que també practiquen els animals: s’ha vist que 
una cosa passava després d’una altra, i tot seguit es creu que repetint la primera 
passarà la segona (és la fal·làcia clàssica post hoc ergo propter hoc): hem pogut veure 
animals patèticament repetint ad infinitum una mateixa maniobra palesament inútil, 
i tot perquè un dia van veure dues coses juntes o en successió. (2) Més endavant 
apareix històricament la primera sobrenaturalitat, la creença en “esperits” (atenent a 
la pressuposició segons la qual tot el que passa és perquè és voluntat d’algú, més la 
suposició addicional que sempre hi pot haver “algú que mira”). (3) Més tard ve la religió: 
com s’ha pogut comprovar fa poc en condicions experimentals, quan el sofriment (i, 
en grau menor, la sensació d’aclaparament, de temor o de desesperança) domina, els 
“esperits” s’unifiquen en un o pocs déus omnipotents, de la voluntat dels quals es passa 
a dependre incondicionalment (v. Gray & Wegner 2009). (4) De més tardana aparició 
encara, i més difícil d’obtenir, és la causalitat àrduament i col·lectivament construïda, 
rigorosa i basada estrictament en el principi de realitat, anomenada ciència, amb 
estructures mentals prèvies a aprendre i consolidar, i amb mètodes propis i disciplinats 
i amb respostes provisionals i permanentment qüestionades. Doncs: la pregunta a fer-
se és: què trobarem en els nostres robots? es tornaran supersticiosos? faran l’esforç 
de creure en alguna cosa invisible l’existència de la qual inferiran dels dos pressupòsits 
que he dit més amunt? O bé: tindran “esperit científic”? de qui l’heretaran? com els el 
transmetrem? Caldrà explicar-los bé els conceptes i la metodologia perquè l’apliquin 
correctament? com? I si mai se’n desvien, com fem nosaltres sovint, caldrà considerar-
los “irracionals”? (i evitar que decideixin res important?). Àrdues qüestions, aquestes, 
però no pas gaire diferents ni gaire més difícils que les que hem hagut d’afrontar 
sempre amb els nostres fills o alumnes o amb tothom en general, amb qui convivim 
més bé que malament.

8. Consciència
Aquesta característica sembla bàsica en qualsevol actuació intel·ligent. Ho veiem 

quan falla (quan “no hi ha consciència”): quan “anem zombis” (i llavors: se’ns pot 
atribuir la mateixa responsabilitat en aquestes condicions que en les normals?) o quan 
“la perdem” (temporalment, per un “xoc”, o gradualment, per un Alzheimer): té sentit dir 
que continuem sent els “mateixos”? Per començar, potser fóra bo de reduir el problema 
al nivell més elemental possible: en efecte, hi ha un tipus de “consciència (d’un mateix)” 
bàsica que és el mínim que es necessita per saber on acaba un i on comença l’univers 
exterior. Si no es té, no es pot ni tan sols moure el cos propi: com saben alguns malalts 
paralitzats, es giren de costat al llit i cauen. I tampoc, sense aquesta “consciència” 
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elemental, no es pot distingir entre el que et passa a tu i a l’altre (és el cas dels 
autistes), entre els propis sentits i l’empatia, o entre la realitat i l’imaginari (el cas dels 
esquizofrènics). Ara bé: què és “la consciència”, i com “construir-la”? En això som al 
cap del carrer: no en tenim la més remota idea. Només ens queda esperar que aquesta 
característica sigui un Deus ex machina, una d’aquestes qualitats emergents que 
confiem que sorgeixin, una mica com de miracle, de la complexitat. I cal recordar que 
si no hi ha “consciència” pot haver-hi “responsabilitat”? Greus consideracions a fer. I 
cal que ens hi anem afanyant, perquè ja han començat els problemes. N’esmento un, 
com a mostra: fa poc un jurista es plantejava (a Science, 22/5/09, p.1014) si hi podia 
haver cap judici sobre propietat intel·lectual en què es disputés qui és l’“inventor” 
d’una idea sorgida en una execució de programa per un robot: és l’autor del programa 
(o del robot)? o és el robot mateix? Si és el darrer, el robot passa implícitament a ser 
considerat jurídicament “persona”, i se li deuen drets d’autor (que –de moment? – 
cobrarà la institució propietària); l’autor considerava que tot passava pel tràmit tècnic 
de demostrar que l’autor, humà o no, era “capaç d’adonar-se” del que havia fet (= que 
posseïa “cognition”), i afegia que sobre això el Dret europeu i l’americà discrepaven. 
La de trasbalsos jurídics i ètics que ens esperen!

9. Col·lateralitats diverses
I, parlant de tot, tindran estrès, els nostres robots? Vist que, en humans, el 

“cansament cognitiu” i, molt més encara, estar estressat, abaixa moltíssim el rendiment 
i augmenta exponencialment l’eventualitat d’errors, és evident que caldrà fer els robots 
resistents a tota mena de cansament i de tensió emocional. I, encara, una pregunta 
potser inesperada: es deprimiran, els robots? ... Ho dic perquè una teoria de moda 
(d’Andrews & Thomson, 2009) diu que la depressió és un mecanisme evolutiu que 
permet concentrar-se en un problema i, des de la reclusió i l’entotsolament, capgirar-lo 
i superar-lo. Si és així –si bé jo, francament, no ho crec– ja em veig una cua de robots 
demanant com nosaltres la baixa mèdica. 

Vaja, que si no parem compte haurem fet els robots perquè siguin “màquines” i, 
amb l’excusa d’avesar-los a la dura vida, potser els trobarem “patint” com a criatures 
(v. apartat 2); els haurem fet perquè siguin fiables i no cometin errors i, amb l’excusa 
d’aprendre, potser en cometran més que nosaltres (us imagineu que ens fiem d’un 
robot i ens atropella? no li perdonaríem de cap manera, encara que ens demanés 
excuses sinceres o se’n sentís horriblement penedit); i els haurem fet perquè siguin 
forts i potser seran tan fràgils i trencadissos com ho som nosaltres mateixos (v. apartat 
9). Això seria com haver anat, amb grans esforços, del no-res a la misèria, com deia, 
tan lúcid com sempre, Marx  —variant Groucho.
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A les acaballes de l’any 2009 hem trobat aigua a la Lluna, però això no sembla 
gaire interessant al món mediàtic on vivim, per la qual cosa la notícia més esbombada 
aquest dies és que el món s’acaba el 2012!

Efectivament, ja sé que “2012” és només una pel·lícula, i que les “notícies” són 
sobre una ficció i no una realitat, però els media, en el seu continu bombardeig, fan 
que hi hagi centenars de nens que escriguin a la NASA preguntant si el món s’acaba. 
Algú es passa de la ratlla quan, sigui per aconseguir beneficis o audiència (que són 
beneficis), la distinció entre realitat i ficció, entre ciència i superstició, s’esborra de 
manera interessada i deliberada.

Quan els media i els propietaris de la “propietat intel·lectual” (que deu ser allò propi 
de l’intel·lecte) fan lobby a tot el món per canviar i allargassar les lleis de copyright de 
la manera que els interessa a ells; quan fan una campanya contra Internet i els seus 
partidaris tot argumentant que Internet és plena de rumors, mentides i informacions 
no contrastades; que potser aquestes empreses compleixen el contracte social, de 
publicar contingut ver i vàlid? O bé es dediquen propagar mitges veritats, falsedats i 
supersticions?

Car el cas de la pel·lícula “2012” és molt clarificador de l’estat actual d’aquest 
problema. Els productors de la pel·lícula han creat llocs web amb continguts científi-
cament falsos i invàlids, però escrits i publicats com si es tractessin de llocs web reals 
amb continguts científics. El fet que, en lletra petita, a alguna pàgina web es digui que 
és una web de la pel·lícula “2012,” no fa que aquesta estratègia sigui moralment o 
civilment acceptable.

Els “media legítims” s’apunten sens més pudor a propagar la por i la superstició. 
Desenes de documentals sobre “la fi del món al 2012” han estat produïts, rodats i 
emesos, entre ells per History Channel, Discovery Channel, National Geographic Chan-
nel. Canals que no són de ciència ficció, pel que jo sé. Sembla que tot s’hi val si la 
virolla sona.

La premissa de “2012” és que la Terra és destruïda per uns “neutrinos mutants,” 
una excusa com una altra per aprofitar la superstició-ficció que han generat els medis 
i les editores amb dotzenes de llibres sobre aquest fi del món pronosticat pels sacer-
dots-astròlegs dels asteques o maies (i, també, pel que sembla, pel sempre eficaç Nos-
tradamus). Sembla que no hi ha lloc per la ciència en el panorama cultural-mediàtic: 

Superstició-ficció

Enric Plaza

Imatge de “2012” 

Imatge i subtítols del film “9”
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1 Per sort, els rics i els poderosos, precedent de tot el món, que han pagat el bitllet a les “noves 
arques” per salvar la pell s’adonen a l’últim moment que no s’han endut obrers que treballin per 
ells i deixen entrar els treballadors xinesos de les drassanes on construïen les arques; per tal 
com els els rics i els poderosos tendeixen a ser vells, endevineu qui heretarà la Terra?
2 Quan la pel·lícula explica la història abans de l’apocalipsi s’ens presenta el “dolent” com un 
dictador d’aspecte pseudo-hitlerià, però es veu que la culpa no és del poble que aclama o ac-
cepta un dictador sinó de la ciència i els científics, que deuen haver desnaturalitzat el món. Com 
diu una frase “La ciència ha girat el seu lleig esguard contra nosaltres”).

sento aquests dies per la ràdio que el Corte Inglés fa la presentació d’un llibre sobre 
la fi del món el 2012 escrit per un “investigador” (no es diu què investiga ni a quina 
institució pertany, així que és publicitat “no enganyosa”). Podeu trobar a Amazon dot-
zenes de llibres de “no ficció” publicats per emèrites editorials explicant la fi del món 
el 2012; explicant que ve el Planeta X, que ho han predit els maies, o que “ascendirem” 
a un “pla superior.” Tot fet per “empreses respectables” que ningú no denuncia com 
a irresponsables i enganyívoles; si algú s’atrevís a denunciar-ho seria aviat acusat 
de “fonamentalista” de la ciència i la raó, com ja es fa dels anomenats (per l’opinió 
publicada) “nous ateus” Richard Dawkins i Danniel Dennet. Tot ha de ser relatiu, els 
científics no poden arrogar-se cap posició d’autoritat per damunt de qualsevol altre: 
els shamans poden saber coses que la nostra ciència no pot ni somniar. Tothom pot 
escriure el que vulgui però, des de quan no s’hi val criticar?

El missatge dins la pel·lícula “2012” rebla el clau: no només els científics no han 
pogut predir la fi del món (qui podria predir que “mutés” la constitució bàsica de la 
matèria? Els “místics” és clar), sinó que són incapaços de fer res de profit. No saben 
predir quan començaran els moviments de les plaques tectòniques, ni el nou diluvi 
universal que inunda la terra; no saben fer bé res!

La ciència i la tecnologia són les culpables de tots 
els nostres mals, i la “resposta” la tenen els místics, car 
(deixeu de llegir si no voleu saber el final) els protagonistes 
se salven pujant a la nova “arca de Noè” que sura sobre 
les aigües que cobreixen la Terra. Segurament, els prota-
gonistes seran més feliços a un món post-diluvi, quan baixi 
l’aigua i Jehovà faci lluir l’Arc de Sant Martí com a símbol 
de la Nova-Nova Aliança, sense Internet ni científics, i amb 
un futur tant brillant a la nova Edat del Bronze com el que 
va tenir el primer Noè1.

Ciència sens ànima
És clar doncs, que la ciència és perversa. Una altra 

pel·lícula de Superstició-Ficció ens explica ben clarament 
la raó: la ciència, per ser racional, no té ànima. Aquesta 
pel·lícula és “9,” un film d’animació (però no infantil) on 
un personatge (anomenat “el Científic”) crea un humanoi-
de mecànic i li explica com la humanitat, per perseguir 
la ciència i la tecnologia, s’ha “condemnat.” Tot seguit 
“el Científic” dóna vida a l’humanoide amb un talismà! 
Aquest humanoide és un robot anomenat “9”, i d’altres 
robots (com el seus amics “2” i “6”) visiten un món post-
apocalíptic que l’espectador pot gaudir la resta del film. 
Shane Acker, director i guionista, s’embarca en un conte 
metafísic on exposa la seva visió de “la vida” i el món2. 



nodes

El cau del hàcker 

11El butlletí de l’ACIA

Així, l’ànima humana existeix però és diferent del cos i de l’intel·lecte. Els robots, per 
tal com són mecànics, tenen només intel·lecte racional, cosa que els fa inherentment 
malvats i de poc fiar.

Al principi semblaria que la pel·lícula reprèn el tema clàssic de ciència-ficció que és 
la revolta dels robots contra els humans. Aquest revolta és usualment un combat lli-
bertari, que pot acabar bé o malament per als humans, on els robots lluiten per assolir 
un nou estatus social, contra l’explotació i a favor d’uns drets nous i de la seva dignitat. 
Una metàfora clàssica de la lluita dels obrers, de les dones, dels colonitzats, contra els 
seus amos i albirant una nova reestructuració de la societat. Res més lluny del film “9,” 
on el conflicte s’ha degut a que els robots no tenen ànima (vegeu la Caixa 1).

Resulta que l’intel·lecte humà es pot descarregar i copiar com un software qual-
sevol, però no pas l’ànima, que no és ni un substància, ni un procés o un patró que 
segueixi les lleis físiques: és una cosa sobrenatural (no com l’intel·lecte que “només” 
és software3). És més, l’ànima és descomponible en “trossos” –això no és nou, tant els 
antics egipcis com els xinesos creien que un humà té diverses ànimes. El que és nou 
aquí és el fet que aquests trossos d’ànima es poden transferir a objectes inanimats i 
aquests “cobren vida” amb l’ajut de l’alquímia (o si més no, d’uns símbols alquímics 
que fan servir al film). Finalment, les ànimes esmicolades o vaporitzades poden crear 
... micro-organismes unicel·lulars! És a dir, es crea vida material del no-res, car l’ànima 
com hem vist no era d’aquest món.

Heus aquí com una pel·lícula explica l’origen de la vida, la natura de l’esperit humà, 
el destí catastròfic de la humanitat, les aspiracions místiques dels futurs robots, i no 
aconsegueix encertar cap concepte que tingui versemblança no ja científica sinó de 
sentit comú. Podeu dir-me: “Ei! Només és un conte, només és ficció!” Aquest és el pro-
blema! Fa Superstició-Ficció en lloc de Ciència-Ficció i ho hem d’acceptar. També hem 
d’acceptar el vitalisme, com a segle XIX? El vitalisme era el dogma que existia un “élan 
vital” per raó del qual els organismes vivents no podien explicar-se com a processos 
bioquímics. Shane Acker recupera una doctrina decimonònica, a la qual ningú no dóna 
suport, la unifica amb la idea d’ànima, tot plegat per demostrar què? Que ciència i ra-
cionalitat són l’arrel de tots els mals, semblaria, i que la “vida” és l’esperit immaterial 
que els pobres robots enyoren.

Si la ciència no és més que un “relat” entre d’altres “relats” com diu la filosofia 
post-moderna, com poder distingir entre relat-realitat i relat-ficció? La meva ciència és 
la teva superstició i els ateus són tan fonamentalistes com els integristes religiosos. Tot 
s’hi val. Millor per tant la superstició, que explota les pors més esteses i antigues, i fa 
més beneficis. Al capdavall el món s’acaba aviat, el 2012 com ja deia Nostradamus, i la 
culpa la tenen els científics nuclears i transgènics. O eren els programadors de robots?

Tinc els “relats” creuats!

3 L’ànima no és pot copiar; aquesta “propietat intel·lectual” deu estar protegida per un sistema 
de copyright més ferm que els que coneixem avui per avui.

Imatge i subtítols del film “9” 
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Matemàtica i ciència-ficció:

Topologies
La recerca en el camp de la intel·ligència artificial ens ha proporcionat algunes 

curiositats. Els que podríem anomenar “pares fundadors” del projecte de recerca en 
IA, allà pel 1956, a l’escola d’estiu de Hanover (New Hampshire), tenien un gran interès 
per la matemàtica. És fins i tot lògic que la formació matemàtica d’aquests primers 
estudiosos de la intel·ligència artificial els portés a pensar que el més difícil d’assolir 
era, per exemple, enunciar i demostrar teoremes matemàtics. Ara sabem que aquesta 
és una tasca possible per a la IA, i hi ha programes que ho saben fer. També sabem ara 
que tasques que semblaven més elementals, com el reconeixement de formes (que 
saben fer, per exemple, gats, gossos i humans de pocs mesos) resulta molt més difícil 
en l’enfocament algorísmic que ha estat tradicional. D’aquí l’esperança renascuda en 
les xarxes neuronals i en altres camins de la IA.

Però, sigui com sigui, a més dels matemàtics (com es comentava en el darrer 
lliurament d’aquesta Intel·ligència ficció en el cas de Lino Aldani) la ciència-ficció 
també ha vist un cert interès per la matemàtica o, al menys, per algunes de les seves 
manifestacions.

Un dels primers temes en què cal pensar, ha de ser, precisament, la Topologia Ficció. 
Ja sabeu, aquests relats que usen o abusen de les cintes de Moebius, les ampolles de 
Klein o els universos d’Alicia, per esmentar només els casos més emblemàtics.

En els anys quaranta i cinquanta, les cintes de Moebius i les ampolles de Klein van 
aparèixer diverses vegades en curiosos relats de ciència ficció. En la meva memòria, 
apilonat amb altres records de quan era nen, estava (i està...) una il·lustració d’un 
d’aquests relats en el qual es veien dos monumentals ampolles de Klein penjades 
d’una biga i, enmig d’elles, un home amb “trajo” (en aquella època ho dèiem així...) i 
amb cara d’espantat.

Fa anys que volia cercar aquest relat i el seu origen. De fet, en recordava la imatge 
i, evidentment, les ampolles de Klein, però quasi res de la trama. No ha estat fàcil 
trobar-lo...

 

A la recerca del relat perdut
En aquests dies, google o qualsevol altre cercador en la xarxa és una potent eina 

per trobar segons quines coses. Fins i tot es troben pàgines com Mathematical Fiction 
(http://math.cofc.edu/kasman/MATHFICT/default.html) que manté Alex Kasman del 
College of Charleston i que, com després he sabut, escriu també interessants articles 
sobre “Mathematics in Science Fiction”.

Doncs bé, cap dels relats de la llarga llista reunida per Kasman sembla correspondre’s 
amb el del meu record, i això que en la seva llista estan tots els clàssics de la topologia 
ficció.

No hi ha hagut altre remei que haver-me d’enfrontar amb l’amuntegament de llibres 
que ocupa gran part de la meva casa i que podria denominar: “la meva biblioteca”. He 
hagut de fullejar d’un en un diversos exemplars dels volums i antologies que el meu 
pare comprava en els anys cinquanta i que, he de reconèixer-lo, li vaig anar “prenent 
en préstec” al llarg dels anys sense mai retornar-los...

Al final vaig trobar el relat o, si més no, la il·lustració de la qual he parlat. Per a la 
meva desgràcia, el relat, encara que fa intervenir les ampolles de Klein (el dibuix és 
en aquest sentit explícit), no té res a veure amb la topologia ficció i es tracta d’una 
utilització espúria de la topologia que pot servir per il·lustrar el gran ús (i el molt 
abús) d’aquesta temàtica en els anys quaranta i cinquanta en la ciència-ficció nord-
americana.

Miquel Barceló
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Más Allà de la ciència i la fantasia va ser una excepcional revista argentina que 
va iniciar la seva aventura el 1953 per durar 48 exemplars, quatre meravellosos anys 
que van ser allò que sol dir-se “cabdals” en la història de la ciència-ficció publicada en 
castellà. A Espanya arribava gairebé en comptagotes, importada per diversos agents 
comercials i els afeccionats com el meu pare podien comprar-la a l’exagerat preu de 
15 pessetes de les dels anys cinquanta. La revista incloïa diverses novel·les curtes i 
relats traduïts de l’anglès, però també alguns originals d’autors argentins, una secció 
de divulgació científica, cartes dels lectors, notícies del món de la ciència i un curiós i 
estimulant test (“espaciotest”) més aviat de divulgació científica. Un veritable festí per 
als afeccionats.

En el número 20 de Más Allà, el corresponent a gener de 1955, en les pàgines 
95 a 102, es publicava un relat d’un tal Harry Walton, titulat en la revista com Terror 
espacial, i il·lustrat per Paul Cooper. Aquesta era la il·lustració amb les dues ampolles 
de Klein que jo recordava.

Fem ara un incís. Jo he nascut al novembre de 1948, o sigui que l’any 1955 no 
tenia ni tan sols set anys. Per això tendeixo a pensar que vaig llegir aquesta revista i 
aquest relat alguns anys més tard, encara que, imagino, sempre abans dels deu anys. 
Cal recordar que, en aquells temps, no teníem televisió ni Internet ni jocs d’ordinador o 
sigui que, bàsicament, els nens jugàvem a pilota o a allò que es podia i llegíem còmics 
(n’hi dèiem “tebeos” és clar...) o el que caigués en les nostres mans. 

Cal imaginar la sorpresa del nen que jo era davant aquest estrany artefacte que 
el relat identificava amb el misteriós nom d’una “ampolla de Klein”. Per a la meva 
il·lustració, en una clàssica aplicació d’allò que el doctor Miguel Masriera (editor de la 
mítica col·lecció Nebulae) anomenava “enseñar deleitando”, el mateix relat incloïa una 
explicació bastant autoritzada. Copio literalment de la traducció de Más Allà:

«Prell va buscar entre els llibres fins trobar el que precisava. Era l’obra de George 
Gamov: “Un, dos, tres... infinit”. I, en efecte, a la pàgina 62 apareixia una ampolla de 
Klein. La descripció deia: “Gerra tridimensional amb un extrem que en surt i es corba 
i projecta cap a l’interior de la mateixa, per configurar una sola superfície, interna i 
externa alhora. És una fantasia geomètrica que suggereix, per analogia, l’existència de 
coses més estranyes en altres dimensiones i en altres mons”».

No m’atreveixo a imaginar ara el que li va passar al meu pobre cervell d’infant 
enfrontat a la idea de “una sola superfície, interna i externa alhora”, però em temo que 
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no seria res de bo. Sempre he dit que això de llegir ciència-ficció a edats tan tendres 
no ha de ser bo per a la ment...

En qualsevol cas, aquest era el relat i aquesta la il·lustració.

I la pregunta podria ser: i qui és Harry Walton?
La resposta és breu ja que només he localitzat quatre relats d’aquest autor, cap 

d’ells amb el títol publicat a Más Allà. Es tracta clarament d’un autor menor del que 
només es coneixen tres relats publicats a la revista Astounding entre 1939 i 1947 i un 
quart, el que jo cercava, titulat Intelligence Test, aparegut a la revista Science Fiction 
Plus, al maig de 1953 

Science Fiction Plus va ser una de les moltes revistes que va publicar Hugo 
Gernsback el luxemburguès emigrat als E.E.U.U. que va acabar batejant al gènere amb 
el seu actual nom: “ciència-ficció”. Aquesta revista en particular, Science Fiction Plus, 
només va arribar a publicar 8 exemplars entre novembre de 1952 i desembre de 1953 

Encara que els títols del relat de Walton sigui diferent en el seu original anglès i el 
que va aparèixer a Más Allà, han de ser el mateix relat. I més tenint en compte que 
Paul Cooper era un dels il·lustradors fixos a Science Fiction Plus.

Com a curiositat afegida, diré que, normalment, Más Allà feia servir noves 
il·lustracions fetes per artistes argentins per als relats que publicava. Però sembla ser 
que aquestes ampolles de Klein van resultar excessivament “estranyes” i, simplement, 
es va fer servir la il·lustració original de Cooper.

El relat ve a justificar l’estranyesa, per a molts i al menys en aquells temps, de les 
“ampolles de Klein”. 

El protagonista, Horaci Prell, director de la imaginària revista Scientific News 
Monthly, rep per correu dues d’aquestes ampolles juntament amb instruccions per 
penjar-les, situar-se enmig d’elles i colpejar-les. Quan ho fa amb les primeres ampolles 
rebudes, unes miniatures, observa un estrany fenomen acústic que analittza també 
en un oscil·loscopi (en aquells temps, qualsevol protagonista de relats de ciència-
ficció tenia sempre un oscil·loscopi a casa...). Més tard, intrigat, el protagonista rep 
les dues ampolles de “grandària natural” (com les de la il·lustració de Paul Cooper). 
Quan experimenta amb elles comença a esvair-se, just en el mateix moment que la 
seva esposa li explica el final d’un somni que ve turmentant-la des de fa unes nits i 
en el qual un alienígena d’una altra dimensió planteja “robar” el cos d’un humà de la 
Terra amb uns estranys objectes que són, precisament, aquestes “ampolles de Klein”.

En definitiva, excepte l’explicació extreta del llibre de George Gamov, res de res. 
No hi ha matemàtica ni topologia... Només un ús més aviat aterrador d’un objecte en 
aparença estrany i ben poc habitual com podria ser una “ampolla de Klein”.

Per això no trobava aquesta referència a la Mathematical Fiction de Alex Kasman. 
Ni a cap altre lloc mitjanament seriós, excepte en la meva memòria tal vegada 
marcada per una il·lustració que va espantar a un nen que, en aquells dies, no sabia 
res d’ampolles de Klein ni cintes de Moebius.

Per acabar diré que, en la meva recerca a la xarxa sobre referències a les ampolles 
de Klein he trobat una pàgina web (http://www.kleinbottle.com/) on una empresa, 
Acme Klein Bottle, ven ampolles de Klein o, millor, el que ells mateixos reconeixen que 
es tracta de la projecció tridimensional d’una ampolla de Klein 4-D. La idea sembla 
procedir de Clifford Stoll qui, per cert, ha proporcionat material per a diversos dels 
meus cursos a la FIB gràcies al seu primer llibre, L’ou del cuco,  on es parla d’un 
dels primers casos d’hacking. En qualsevol cas, cal saber que es pot aconseguir “la 
immersió en tres dimensions d’una ampolla de Klein 4-D” per un preu mòdic. Si no fora 
per la por que es trenqui en el trasllat, jo mateix n’hauria demanat una...

Però de tot això, ampolles de Klein, cintes de Moebius i, tal vegada, fins i tot 
d’universos d’Alicia, sembla que caldrà parlar-ne amb més detall la propera vegada. 
Fins ara hi ha hagut massa poca matemàtica seriosa, tot i que jo resolgués un enigma 
d’infantesa...
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Entrevista a Josep Call

Hem tingut l’oportunitat de conèixer al Prof. Josep Call, Director Wolfgang  Köhler  
Primate Research Center del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, durant 
el CCIA 2009. Josep Call, nascut a Barcelona. Va viure entre L’Hospitalet i Cervelló 
durant la seva infància i joventut. Un cop acabats els seus estudis universitaris en 
Psicologia a Catalunya , va marxar a estudiar el doctorat fora, i actualment viu a Leipzig, 
on va trobar l’entorn ideal per a fer la recerca que volia. Li farem unes preguntes per 
conèixer com és la investigació que realitza al Max Planck Institute. 

Quines són les principals línees de recerca del vostre institut? 
Nosaltres fem recerca sobre la cognició dels grans primats. Estudiem la resolució 

de problemes i la intel·ligència dels grans primats, i el nostre interès va des del co-
neixement i memòria espaial fins a la decepció i cooperació entre els grans primats. 
Són temes molt i molt diferents; però tots ells tenen en comú que versen sobre la 
resolució de problemes d’individus, problemes socials, o problemes que apareixen a 
l’entorn quan els subjectes necessiten trobar menjar; sobre quines estratègies fan 
servir, com processen la informació, com n’extreuen coneixement...

I aquests primats acostumen a estar en captivitat.
Heu estudiat el comportament d’animals en llibertat?
Sí. La major part del nostre treball s’ha dut a terme en el laboratori; però  he 

col·laborat amb grups que treballen al camp, i hem estat investigant algunes qüestions 
enel camp en què estem interessats. El laboratori i el treball de camp, no haurien de 
ser vistos com competidors sinó com  a complementaris entre ells mateixos. Això és 
molt important, perquè hi ha preguntes que pots respondre al laboratori i no al camp, 
i a l’inrevés.

El vostre institut és l’únic que fa recerca sobre els grans primats?
No, no és l’únic. Hi ha altres instituts, un al Japó, varis grups als Estats Units. Tre-

ballen sobre la cognició dels simis, però he de dir que som l’únic grup, no només a 
Europa sinó a tot el món, que estudia la condició de tots els grans simis, no només els 
ximpanzés. La majoria de grups treballen principalment amb ximpanzés, alguns tre-
ballen amb orangutans i goril·les; però l’únic lloc on hom pot estudiar els quatre grans 
primats sota el mateix sostre és el nostre institut.

I això, el què et deia abans sobre les condicions. Això va ser molt important per a 
nosaltres ser en allà, i poder estudiar els quatre grans simis des d’una perspectiva 
comparativa, fent servir els mateixos mètodes, perquè és aquest tipus de dades el què 
ens pot ajudar no tan sols a aprendre més sobre cadascuna de les espècies, sinó a fer 
inferència sobre l’evolució de certes habilitats cognitives.

Llavors feu les mateixes proves per a cada espècie o en teniu d’especials per 
a ximpanzés, altres per a orangutans, etc.?

Principalment, tractem d’estudiar-les totes amb els mateixos mètodes. En general, 
aquestes espècies són suficientment properes de tal manera que podem tractar els 
mateixos tipus de problemes.  

 I esteu dissenyant i fent algun experiment específic, en aquests moments, del 
què ens puguis parlar?

Sí, una de les coses que estem fent actualment és, per exemple, investigar sobre 
el retard de gratificació. M’explico: són els animals capaços d’esperar per obtenir una 
recompensa? El humans, o millor dit alguns humans, són capaços de posar alguns 
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diners al banc perquè si esperen, en un any en tindran més. Estem intentant fer el 
mateix amb els simis però òbviament no en el mateix temps ni amb diners. La idea és 
que tu els hi ofereixes un premi més important si tenen paciència: pots tenir una peça 
de plàtan ara, però si t’esperes 30 segons podràs tenir tres peces. La pregunta és: són 
els subjectes capaços de refrenar els seus impulsos per anar a buscar una peça, si 
desprès podran aconseguir-ne tres?

Creus que hi ha alguna similitud entre la recerca amb ordinadors i robots i la 
vostra recerca amb primats?

Sí. Veig un gran potencial de fer coses en col·laboració, perquè alguns dels proble-
mes que hem afrontat són molt similars i els enfocaments són molt diferents, però crec 
que es poden complementar. Es a dir, veig similituds, però la barrera que veig és la de 
la comunicació. Nosaltres no podem comprendre tots els termes que feu servir i pro-
bablement vosaltres no podeu comprendre tots els nostres, perquè venim de diferents 
disciplines. Però això és quelcom que es pot solucionar trobant una bona interfície per 
ser capaços de parlar entre nosaltres i comparar les recerques que es duen a terme en 
les dues àrees. 

Molt bé. Parlem per exemple de reconeixement de patrons. Feu alguna 
cosa en reconeixement de patrons amb primats, que és un gran problema a la 
Intel·ligència Artificial?

No ho fem al nostre laboratori. Aquest és un problema que no hem estudiat, però 
conec gent que hi treballa. Per exemple, estudis que analitzen si els primats són ca-
paços d’identificar figures incomplertes. Els hi ensenyes una foto incomplerta i desprès 
vàries coses entre les què està la que apareixia a la foto completa. També poden fer 
coses com reconeixement de cares. Quin tipus d’informació utilitzen quan reconeixen 
cares? La forma com es fa és: tu presentes una cara, la cara de l’individu A, i desprès, 
a l’ordinador, els hi presentes dues cares, de les quals només una es correspon amb 
la inicial. I llavors ells són capaços  de reconèixer i d’aprendre a assenyalar la cara 
correcta. 

Molt bé. És molt interessant, perquè la IA tracta de trobar algoritmes per a què 
l’ordinador aprengui a fer això.

Si penses en això, aquest és un problema al que els animals s’enfronten en tot 
moment, perquè obtenen informació incomplerta, mai no compten amb la “cara per-
fecta” , en la forma perfecta. Hem de pensar que els primats viuen al bosc i veuen tot 
a distància i la informació és molt imperfecta. 

Has parlat sobre les diferències entre l’enfoc natural i l’enfoc des de 
l’enginyeria. Penses que la IA hauria d’agafar més de l’enfoc natural, fixant-se 
en com els primats actuen?

Un dels fets més sorprenents per a mi, és quan miro el tipus de coses que els 
animals estudiats poden fer, de vegades poden fer coses per a les quals no hi havia 
indicacions de què havia estat seleccionat per fer-les. Això és molt interessant, perquè 
significa que estem tractant amb sistemes molt flexibles, i probablement la flexibilitat 
no està basada en tenir un cert nombre d’eines encapsulades per a la resolució de 
problemes. Crec que hi ha un component molt important d’intel·ligència “general de 
processament” que creua varis dominis. La solució que ens arriba del cervell, que no 
estava prèviament seleccionat per fer-ho, no serà maca, però funcionarà. No serà tan 
eficient com ho podria ser un sistema artificial inteligent, per a resoldre uns problemes 
particulars, però funcionarà.

En algun moment has pensat “l’ordinador ho podria haver fet com ho fan els 
propis primats” o a l’inrevés?

Penso que, pots trobar coses que els ordinadors poden fer millor que el primats. 
Una d’interessant és, per exemple, la nostra memòria. Som molt vulnerables en fer que 
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les nostres memòries siguin “retorçades”: recordem coses que mai no han ocorregut 
i podem jurar que les vam veure. Podem tornar enrere i veure que això mai no va 
ocórrer i tot i això la nostra memòria no s’ho creu. I és dolent, perquè llavors no estem 
recordant la realitat. Penso que l’ordinador mai no tindrà aquest problema. No crearà 
una informació que no està allà. El nostre cervell si que ho fa. 

Tindries alguna recomanació pels joves recercaires?
Vivim en un mon que està molt especialitzat. Penso que una cosa que serà molt 

important és ser capaç de mirar a altres disciplines. No hem de ser Leonardo da Vinci, 
ni mestres en cada tema però crec que necessitem ser més capaços de parlar a gent 
de fora dels nostres camps. Sabem molt de les nostres disciplines i hem d’aprendre 
encara molt més, no estem al final del camí; però un àrea emocionant, de la què 
realment penso que hem d’aprendre coses veritablement interessants, és aquella on 
les disciplines es troben, els encreuaments entre disciplines. Però en definitiva, per tal 
d’aconseguir fer-ho, hem de ser capaços de comunicar-nos amb col·legues d’altres 
disciplines. Crec que per als joves recercaires serà molt i molt interessant que si-
guin capaços de tenir una especialització; però també de poder parlar amb científics 
d’altres disciplines.

Perfecte. Moltes gràcies per l’entrevista.
A vosaltres.

Andrew Coster i Josep Call
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Membres del Grup SOCO de la 
UPC. D’esquerra a dreta: Paco, 
Àngela, Alfredo, René, Enrique 
i Lluís

Liderat por la Dra. Àngela Nebot, el Grup SOCO és actiu en l’àmbit de la recerca 
sobre sistemes de Soft Computing des del 1997 i en l’actualitat és un dels grups 
d’investigació més dinàmics dins l’àrea de la Intel·ligència Artificial en el si de la 
Universitat Politècnica de Catalunya.

Els seus set membres senior actuals coordinen el treball d’un grup ampli 
d’estudiants de doctorat i màster, varis dels quals estan contractats dins el marc de 
projectes d’investigació o són becaris dels mateixos.

La pàgina web del grup es pot trobar a: www.lsi.upc.edu/~websoco.

Docència de màster 
SOCO és una part rellevant dins l’estructura del Màster Inter-Universitari en 

Intel·ligència Artificial impartit a la UPC, el qual compta amb la “Mención de Calidad” 
ministerial. Els membres de SOCO hi participen a través de la docència dels cursos 
“Neural and Evolutionary Computation”, “Data Mining 2” i “Minds, Brains and 
Machines”.

Línia principal d’investigació 
Des de l’any 2006, SOCO ha enfocat una part central dels seus esforços a la 

investigació dins l’àrea de les aplicacions biomèdiques. Com a resultat d’aquest 
impuls, el grup va liderar en el període 2006-2009 el projecte d ’investigació TIN2006-
08114: “Design of a Decision Support Sytem for Clinical Oncology, Based on Advanced 
Soft-Computing and Visualization Methods”. Aquest projecte va tenir, com a objectiu 
principal, el desenvolupament de tècniques de soft computing, machine learning i 
visualització pel suport a la decisió diagnòstica clínica en patologies de tumors cerebrals 
en subjectes humans, en base a dades d’espectroscòpia de ressonància magnètica 
nuclear. Dins el mateix, SOCO coordinà (va coordinar) un grup de 15 investigadors, 11 
dels quals són doctors, distribuïts en varis centres del Regne Unit, Canadà i Espanya.

Vigent des del 2010 fins a finals de 2012, un nou projecte d’investigació del “Plan 
Nacional de I+D+i” ha estat concedit al grup: TIN2009-13895-C02-01: “AIDTumour: 
Artificial Intelligence-Based Decision Tools for Decision Making Support in Oncology”. 
Aquest projecte ha de consolidar la línia de treball en biomedicina computacional, així 
com la xarxa de col·laboracions del grup, dins la qual s’inclouen el Grup d’Aplicacions 
Biomèdiques de la Ressonància Magnètica Nuclear (GABRMN) de la UAB, el Neural 
Computation Research Group de la Liverpool John Moores University i el Imperial 
College Healthcare Center (NHS Trust), tots dos del Regne Unit i dins el marc de la 
BIOPATTERN European Network of Excellence, així com altres investigadors de centres 
canadencs i italians.

La pàgina web d’aquests projectes és:www.lsi.upc.edu/~websoco/AIDTumour/index.php

Altres línies d’investigació: Teoria
Els camps de desenvolupament teòric d’aquest grup de recerca es poden resumir 

en les següents línies d’investigació:
• Xarxes neuronals supervisades: estudis sobre funcions d’activació, les neurones 
heterogènies, les tècniques bayesianes, xarxes recurrents i construcció seqüencial de 
xarxes.
• Xarxes neuronals no supervisades: models de Statistical Machine Learning per l’agrupació 
i visualització de dades d’alta dimensionalitat. Mètodes Bayesians, variacionals i semi-
supervisats.
• Sistemes difusos: FIR (Fuzzy Inductive Reasoning): una metodologia basada en models 
qualitatius, derivada de la Teoria General de Sistemes, que és molt atractiva per la 
modelització i predicció de sistemes dinàmics complexes. Sistemes híbrids neuro-difusos 
i difusos genètics.

Grup de recerca en Soft Computing 
(SOCO) de la UPC
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• Algoritmes genètics i estratègies evolutives: Meta-Building Block (MBB) per als AGs. Codis 
de MBB per a BB convencionals amb una longitud més curta, reduint així la llargada total 
de cromosomes. 
• Màquines de suport vectorial: disseny de funcions de nucli (kernels) per a Support Vector 
Machines fent èmfasi sobre els mètodes per lluitar amb dades incompletes o no existents, 
així com en la hibridació de xarxes neuronals supervisades i SVMs.
• Selecció i Extracció de característiques: tant per models supervisats (en particular 
perceptrons multicapa) com no supervisats 
• Reconeixement de patrons i Visió per computador: reconeixement i seguiment d’objectes 
en seqüències d’imatges, matching de models estructurals i arquitectures neuronals 
jeràrquiques bioinspirades pel processament visual.
• Visualització de dades i coneixement: Xarxes neuronals SAMANN i NDA. Models avançats 
per a non-linear dimensionality reduction (NLDR).
• Jocs per computador: mètodes heurístics i aprenentatge d’estratègies per a diferents 
jocs, com ara Scrabble i escacs. 

Altres línies d’investigació: Aplicacions 
A part de les aplicacions mèdiques que s’han comentat anteriorment, SOCO també 

treballa en una sèrie d’aplicacions que es resumeixen a continuació: 

Aplicacions industrials i mediambientals
Fins a 2005, SOCO va centrar gran part de la seva recerca aplicada als problemes 

de la detecció d’errors en Plantes de Tractament d’Aigües Residuals, en col·laboració 
amb diversos socis, entre ells el Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) 
de la Universitat de Girona. 

SOCO va col·laborar amb el projecte europeu STREAMES (STream REAch 
Management, an Expert System). Els models no supervisats d’agrupament es van 
aplicar per a l’anàlisi d’un conjunt de dades complexes que conté informació sobre 
l’estat ecològic de diversos rius menors, sobretot en llocs de la Mediterrània europea. 
El grup manté una col·laboració activa en aquest àmbit amb els investigadors del 
LEQUIA i del Centre d’Estudis Avançats de Blanes-CSIC de Girona.

També es col·labora estretament, amb el Departament de Microbiologia de la 
Universitat de Barcelona (UB), per desenvolupar aplicacions per a la determinació de 
l’origen de la contaminació fecal d’aigües superficials. 

El grup també ha treballat i segueix estant actiu, en aplicacions de contaminació 
ambiental. En aquest sentit, ha col·laborat amb el grup de Química Aplicada de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de Mèxic, amb l’objectiu de modelar el 
comportament de l’ozó en la zona metropolitana de la ciutat de Mèxic, amb la finalitat 
de predir amb cert temps d’anticipació contingències ambientals potencials. 

Recentment, s’ha iniciat una línea de recerca centrada en el canvi climàtic 
desenvolupant sistemes d’ajut a la presa de decisió. La recerca duta a terme fins el 
moment, ha estat realitzada en estreta col·laboració amb el Centro de Ciencias de la 
Atmósfera (CCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Aplicacions de ciències socials i educació
Els membres de SOCO també han participat en la recerca aplicada en ciències 

socials, incloent el comerç electrònic B2C, la psicologia i la psicofisiologia. Entre d’altres 
es manté una estreta col·laboració amb el Departament de Psicologia Bàsica de la 
Universitat de Barcelona, amb el qual s’ha treballat estudiant problemes d’alcoholisme 
i hàbits alimentaris. En els darrers anys s’ha treballat conjuntament amb l’Instituto 
Latinoamericano de la Comunicació Enducativa (ILCE), organisme internacional amb 
seu a Mèxic, en sistemes d’educació a distància i de e-learning, proporcionant eines a 
les plataformes educatives, per a donar suport a la feina dels tutors en les tasques de 
seguiment i acompanyament de l’aprenentatge.

Aplicacions de negocis 
SOCO està treballant també en l’estudi dels moviments de canvis de companyies 

dels clients (churn) en els mercats de telecomunicacions, centrant-se en la segmentació 
de mercats i en l’exploració visual interactiva de les rutes de moviments de clients. 

Membres de SOCO

Coordinadora de grup
 Ángela Nebot

Professors TU
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A mesura que les xarxes passen a ser un element integral de les corporacions, les 
tecnologies de seguretat de xarxa es desenvolupen per protegir dades i preservar la 
privacitat. El test de seguretat en una xarxa permet identificar vulnerabilitats i assegurar 
els requisits de seguretat de qualsevol empresa. L’anàlisi de la seguretat permet 
reconèixer informació maliciosa, tràfic no autoritzat, vulnerabilitats de dispositius o 
de la xarxa, patrons d’intrusió, i extreure conclusions de la informació recopilada en 
el test. Llavors, on est`a el problema? No existeix un estàndard de codi obert ni un 
marc integral que segueixi una metodologia de codi obert per a tests de seguretat, 
la informació recopilada després d’un test inclou moltes dades, no existeix un patró 
exacte i objectiu sobre el comportament dels dispositius de xarxa ni sobre les xarxes 
i, finalment, el nombre de vulnerabilitats potencials és molt extens. El desafiament 
d’aquest domini resideix a tenir un gran volum de dades complexes, on poden 
aparèixer diagnòstics inconsistents. A més, és un domini no supervisat on no s’han 
aplicat tècniques d’aprenentatge automàtic anteriorment. Per això cal una completa 
caracterització del domini.

Consensus és l’aportació principal d’aquesta tesi: un marc integrat que inclou 
un sistema automatitzat per millorar la realització  de tests en una xarxa i l’anàlisi 
de la informació recollida. El sistema automatitza els mecanismes associats a un 
test de seguretat i minimitza la durada de l’esmentat test, seguint la metodologia 
OSSTMM. Pot ser usat en xarxes cablejades i sense fils. La seguretat es pot avaluar 

des d’una perspectiva interna, o bé externa a la pròpia xarxa. 
Es recopilen dades d’ordinadors, routers, firewalls i detectors 
d’intrusions. Consensus gestionarà les dades a processar per 
analistes de seguretat. Informació general i específica sobre els 
seus serveis, sistema operatiu, la detecció de vulnerabilitats, 
regles d’encaminament i de filtrat, la resposta dels detectors 
d’intrusions, la debilitat de les contrasenyes, i la resposta a codi 
maliciós o a atacs de denegació de servei són un exemple de les 
dades a emmagatzemar per cada dispositiu. Aquestes dades són 
recopilades per les eines de test incloses a Consensus.

La gran quantitat de dades per cada dispositiu i el diferent 
número i tipus d’atributs que els caracteritzen, compliquen 
l’extracció manual d’un patró de comportament. Les eines de 
test automatitzades poden obtenir diferents resultats sobre 
el mateix dispositiu i la informació recopilada pot arribar a ser 
incompleta o inconsistent. En aquest entorn sorgeix la segona 

principal aportació d’aquesta tesi: Analia, el mòdul d’anàlisi de Consensus. Mentre que 
Consensus s’encarrega de recopilar dades sobre la seguretat dels dispositius, Analia 
inclou tècniques d’Intel·ligència Artificial per ajudar als analistes després d’un test de 
seguretat. Diferents mètodes d ’aprenentatge no supervisat s’han analitzat per ser 
adaptats a aquest domini. Analia troba semblances dins dels dispositius analitzats i 
l’agrupació dels esmentats dispositius ajuda als analistes en l’extracció de conclusions. 
Les millors agrupacions són seleccionades mitjançant l’aplicació d’índexs de validació. 
A continuació, el sistema genera explicacions sobre cada agrupació per donar una 
resposta més detallada als analistes de seguretat.

La combinació de tècniques d’aprenentatge automàtic en el domini de la seguretat 
de xarxes proporciona beneficis i millores en la realització de tests de seguretat 
mitjançant la utilització del marc integrat Consensus i el seu sistema d’anàlisi de 
resultats Analia.
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Els sistemes de fangs activats i de digestió anaeròbia són els més utilitzats a les 
EDAR, ja sigui conjuntament o per separat. En qualsevol cas, la naturalesa biològica 
del tractament d’aigües residuals implica una complexitat microbiològica a vegades 
difícil de gestionar. Aquesta complexitat microbiològica és la principal causa dels 
problemes operacionals a les EDAR de tot el món. Quan l’equilibri entre les poblacions 
de microorganismes dins d’aquests sistemes resulta pertorbat per les condicions 
d’operació o per les característiques canviants de l’afluent, poden aparèixer greus 
problemes operacionals amb les seves respectives conseqüències econòmiques i 
ambientals.

Els principals processos de degradació biològica (fangs activats i digestió 
anaeròbia) han estat modelats mecanísticament amb èxit en uns models àmpliament 
acceptats. No obstant això, el modelat mecanístic del tractament biològic de les aigües 
residuals encara té algunes limitacions quan es tracta de problemes operacionals 
d’origen microbiològic (p. ex. proliferació de bacteris filamentosos). Aquesta limitació 
esdevé especialment important quan s’avaluen resultats de simulació, donat que les 
condicions que promouen el creixement d’espècies no desitjades no tenen un efecte en 
el model. Uns bons resultats de simulació des d’un punt de vista econòmic i ambiental, 
en ser confrontats amb la realitat, podrien resultar en unes condicions adequades pel 
desenvolupament de greus problemes operacionals d’origen microbiològic.

Les tècniques de la intel·ligència artificial han demostrat ser útils quan es tracta 
amb problemes ambientals complexes. Per tant, aquest tipus de tècniques representen 
una alternativa fiable al modelat mecanístic dels problemes operacionals d’origen 
microbiològic.

El principal objectiu de la tesis és desenvolupar un model basat en el coneixement 
que integri aspectes numèrics i qualitatius, per simular el risc de problemes 
operacionals d’origen microbiològic en planta completa. El model ha d’incloure els 
principals problemes operacionals d’origen microbiològic. S’han de seleccionar 
les variables més importants per a cadascun dels problemes operacionals d’origen 
microbiològic. I finalment, el model de risc ha de proporcionar nous criteris per a 
l’avaluació dels resultats de simulació independentment de la plataforma utilitzada per 
poder ser aplicat a diferents plataformes de simulació.

Primerament, la tesis presenta el desenvolupament del model de risc dividit 
bàsicament entre els models de risc dels fangs actius i de la digestió anaeròbia. 
Cadascun d’ells s’ha desenvolupat de diferent manera tenint en compte la disponibilitat 
de dades reals. En el cas del model de risc per als fangs activats, només el coneixement 
empíric d’experts i de la bibliografia ha estat transformat en arbres de decisió. Després, 
ha estat implementat en un sistema en lògica difusa, basat en regles per inferir un 
índex de risc per als principals problemes operacionals d’origen microbiològic, és a dir, 
esponjament del fang filamentós, escumes biològiques i desnitrificació incontrolada. 
A continuació, el sistema s’ha ampliat amb el risc de desflocul·lació i l’efecte de la 
temperatura en la Microthrix parvicella, principal causant de les escumes biològiques. 
Pel que fa al model de risc de la digestió anaeròbia, dades reals obtingudes d’una 
planta pilot, han estat la base per al desenvolupament del model. Una tècnica de 
mineria de dades basada en xarxes neuronals va ser aplicada per seleccionar les 
variables més importants. Aquest mètode és primerament, aplicat al problema dels 
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estats acidogènics, un problema operacional ben conegut de la digestió anaeròbia. 
Aleshores, el mateix mètode és aplicat a les escumes biològiques de la digestió 
anaeròbia. Això proporciona unes variables relacionades amb les escumes biològiques 
que, més tard combinades amb coneixement de la bibliografia resulta en les variables 
d’entrada per al model de risc de la digestió anaeròbia. Finalment, aquest coneixement 
extret és implementat en un sistema expert basat en lògica difusa per a ser integrat 
amb el model de risc dels fangs activats.

L’esquema presentat en la figura 1 ens mostra com el model de risc s’integra amb 
els models mecanístics actuals. En els models mecanístics les dades d’influent són 
processades pel model, per obtenir un conjunt de dades de sortida. Aquestes dades, 
s’utilitzen després per calcular una sèrie de criteris d’avaluació de la simulació 
que en poden incloure de diferents tipus, depenent de l’objectiu concret del model 
(essencialment ambientals i econòmics). Així, el model de risc s’integra amb el modelat 
clàssic, utilitzant dades d’influent i dades de sortida del model, que són processades 
pel sistema basat en lògica difusa, obtenint finalment unes dades numèriques de 
sortida, que permeten calcular uns índex de risc que actuaran com a criteris de risc 
per a complementar els criteris clàssics d’avaluació.

El model de risc final s’aplica i avalua amb els Benchmark Simulation Models 
(BSMs). El BSM1 (inclou bàsicament un model de fangs activats i té un període de 
simulació de 7 dies), proporciona un exemple, de com el model de risc de fangs activats, 
respon als canvis en els paràmetres operacionals, i un primer exemple de comparació 
d’estratègies de control amb diferents escenaris. En el Benchmark Simulation Model 
No1 Long Term (BSM1_LT), que és bàsicament el BSM1 amb un període de simulació 
d’un any per avaluar l’efecte estacional sobre la planta, s’hi avaluen l’efecte d’un filtre 
sobre els resultats del model de risc dels fangs actius (que té en compte la dinàmica 
lenta dels problemes operacionals d’origen microbiològic) i l’efecte de la temperatura. 

L’anàlisi de quatre constants mostra que la constant de 3 dies ens proporciona 
una adequada interpretació dels resultats del model de risc. Els perfils dels riscos 
mostren que el filtre és indicat per tenir en compte les lentes dinàmiques relacionades 
dels problemes operacionals d’origen microbiològic. Els resultats de la inclusió de 
l’efecte de la temperatura per representar les dinàmiques estacionals en el BSM1_
LT, mostren que els riscos dels fangs actius relacionats amb la Microthrix parvicella 
s’incrementen durant els períodes d’hivern i disminueixen durant l’estiu mostrant 
així, un comportament d’acord amb el que es pot trobar a la bibliografia. El BSM2 
(inclou model de fangs activats i digestió anaeròbia amb un període de simulació d’un 
any) permet centrar-se en el model de risc per a les escumes biològiques en digestió 
anaeròbia.

Figura 1.
Esquema del funcionament
del model de risc
amb els models mecanístics 
clàssics.
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Primerament, es presenten els resultats 
generals en un cas d’estudi amb llaç obert, 
mostrant el perfil del risc d’escumes biològiques 
en digestió anaeròbia. En segon lloc, la variació 
dels principals paràmetres operacionals, mostra 
la influència del cabal de recirculació externa 
i del cabal de purga en el risc d’escumes 
biològiques en el digestor. A continuació, es 
mostren els resultats de dues estratègies de 
control que afecten la càrrega orgànica en el 
digestor anaerobi. Els resultats mostren com   
? una estratègia de control dels sòlids en els 
reactors biològics, causa una variació més alta 
de les càrregues orgàniques, incrementant 
el risc d’escumes biològiques en el digestor. 
Després, els resultats, des d’un punt de vista de 
planta completa, es presenten comparant el cas 
de llaç obert amb quatre estratègies de control 
diferents, mostrant la influència de la font externa 
de carboni en el risc d’escumes biològiques en 
el digestor.

Com es comentava, el model de risc permet 
complementar el modelat mecanístic clàssic dels 
sistemes biològics de tractament d’aigües. Un 
exemple directe de la utilitat del model de risc, 
és en els resultats de simulació per a estratègies 
de control utilitzant els BSMs. La figura 2 mostra 
una estratègia de control determinada (OL) que 
presenta uns valors intermitjos segons criteris 
ambientals (EQI) i econòmics (OCI).

Quan la tercera dimensió que proporciona el 
model de risc es té en compte en l’avaluació dels 
resultats de simulació, es pot veure (figura 3) 
com la mateixa estratègia de control presentada 
abans (OL), estaria en unes condicions idònies per 
desenvolupar problemes operacionals d’origen 
microbiològic durant aproximadament la meitat 
del temps de simulació (Overall risk TIV).

Al final de la tesis també es presenta una 
discussió sobre les avantatges, validació, treball 
futur, limitacions i consideracions relacionades 
amb l’implementació del model de risc. Les 
conclusions finals extretes de la present tesis 
s’exposen al final, seguides per les referències i finalment es proporciona el codi per 
implementar el model de risc en MATLAB®. 

Figura 2.
Criteris d’avaluació per a una estratègia de control

tenint en compte criteris econòmics (OCI)
i ambientals (EQI).

Figura 3. 
Criteris d’avaluació per a una estratègia de control

tenint en compte criteris econòmics (OCI), ambientals (EQI)
i de percentatge de temps en risc alt de problemes operacionals 

d’origen microbiològic (Overall risk TIV).
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Metodologia de caracterització conceptual 
per condicionaments successius. Una 
aplicació a sistemes mediambientals

En classificació automàtica, es busquen perfils subjacents a l’estructura d’un 
domini que ajudi a comprendre’l i que permeti una millor presa de decisions. 
Tanmateix, comprendre el significat de les classes resulta fonamental. D’altra banda, 
la validació d’un cluster segueix sent un problema obert, doncs no s’ha trobat  encara 
un criteri objectiu per a determinar la qualitat d’un conjunt de classes en el context del 
clustering (Hand 1996), i que s’aplica en situacions on no hi ha un bon coneixement de 
l’estructura del domini. Volle al 1985, fa tota una dissertació, il·lustrant que, el concepte 
de validesa no és absolut, sinó relatiu a les condicions del context i a la utilitat de les 
classes descobertes. Tot i que aquest és un extrem poc objectivable, la interpretació 
constitueix una fase fonamental del procés i segueix sent, encara avui, un dels criteris 
més utilitzats en la pràctica per a validar el cluster. Per aquesta raó, la validació queda 
directament lligada a l’existència d’una interpretació clara per al clustering o partició.

Així, es fa necessari introduir eines per a assistir a l’usuari en les tasques 
d’interpretació d’una partició sobre un conjunt d’objectes, amb la finalitat d’establir 
el significat de les classes resultants. Si les classes obtingudes no tenen sentit per 
a l’expert(s), els resultats de la classificació no són considerats vàlids, ni tampoc 
es podran utilitzar, ni donaran suport a cap decisió posterior. Totes les tècniques i 
algorismes de validació existents a la literatura, van orientats al vessant estructural 
de la partició; però disposar de classes ben formades estructuralment, no oferix la 
garantia que un expert sigui capaç d’associar cadascun d’aquests grups a una entitat 
semàntica. Aquesta tesi pretén contribuir a la millora d’aquest procés, fonamental per a 
comprendre el significat de les classes obtingudes i donar suport efectiu a la posterior 
presa de decisions.

L’alternativa que sembla més prometedora, per resoldre aquestes limitacions, 
és alleugerir l’expert de l’anàlisi en brut de les classes obtingudes, mitjançant el 
desenvolupament de tècniques que, a partir de l’evidència empírica, identifiquin les 
variables més rellevants i formulin conceptes relatius a les particularitats de cada 
classe i s’expressin en una representació conceptual generable automàticament i 
directament comprensible per a l’expert.

La tesi adopta un enfoc de Knowledge Dicovery from Data (KDD), segons el qual la 
fase de post-procés dels resultats per generar coneixement és gairebé tan important 
com l’anàlisi en sí mateix. Potser, per la seva naturalesa més semàntica, la generació 
automàtica d’interpretacions d’una classificació no s’ha tractat formalment des de 
l’àmbit estadístic, encara que resoldre’l és fonamental.

En aquesta tesi es proposa una solució aproximada al problema de construir un 
sistema de conceptes        que descriuen les classes de tal manera que, 
donada una partició en       classes,                           , sobre un conjunt d’objectes

    , obtinguda per classificació jeràrquica:

• 

•

•

Alejandra Alicia
Pérez Bonilla

Data de lectura:

12 / 01 / 2010

Directora
Karina Gibert

Programa de doctorat:
Doctorat en aplicacions 
tècniques i informàtiques de 
l’estadística, la investigació 
operativa i l’optimització

Universitat:
Universitat Politècnica
de Catalunya



nodes 25El butlletí de l’ACIA

Tesis

Tenint en compte que existirà certa incertesa en el model, es proposa tractar amb 
regles més genèriques de la forma                                        on                  és la 
probabilitat amb que es compleix r. D’aquesta manera les regles incorporen incertesa 
sota una aproximació probabilística.

La metodologia que es proposa tracta d’aproximar a un model formal el procés 
natural que segueix un expert en la seva fase d’interpretació de resultats, realitzant 
una aproximació iterativa basada en la classificació jeràrquica subjacent. La proposta 
que es presenta:

• Aporta una sistematització al procés d’interpretació de classes procedents 
d’un cluster jeràrquic i suposa un avenç significatiu respecte a l’estat actual en 
que la interpretació es realitza de forma manual i més o menys artesanal.

• Així mateix, contribueix a sistematitzar i objectivar els mecanismes 
d’interpretació que usen els experts humans.

• Els resultats que genera la metodologia permeten que l’expert pugui 
comprendre més fàcilment les característiques principals de la classificació 
obtinguda ja que genera coneixement explícit directament a partir de les classes.

Si bé la metodologia que es proposa és general, s’ha centrat l’aplicació a Estacions 
depuradores d’aigües residuals (EDAR) per ser aquest un dels dominis on les 
aproximacions clàssiques funcionen pitjor i perquè s’enquadren en una de les línies 
marc d’investigació que es desenvolupa en el grup.

Des d’un punt de vista teòric, l’interès d’aquesta tesi ha estat en presentar 
una proposta metodològica híbrida que combini eines i tècniques d’Estadística i 
d’Intel·ligència Artificial en forma cooperativa, seguint un enfocament transversal i 
multidiciplinar combinant elements d’inducció de conceptes, lògica proposicional 
i teoria de probabilitat. És així com, aquesta tesi, representa una contribució a la 
concepció genèrica de sistema integral de KDD, segons el marc general introduit per 
Fayyad. També contribueix a objectivar els procediments de validació de classes, per 
la relació entre la clara interpretació dels clusters i la utilitat d’una classificació (que 
actualment també es fa servir com criteri de validació); avaluar el clustering requereix 
un mecanisme a posteriori de comprensió del significat de les classes.

La metodologia de Caracterització Conceptual per Condicionaments Successius 
(CCCS) aprofita l’estructura jeràrquica de la classificació objectiu per a induir conceptes 
iterant sobre les divisions binàries que indica el dendrograma, seleccionant a cada 
iteració les variables que millor distingeixen cada classe i incorporant herència en les 
iteracions successives. A partir de les variables que descriuen els objectes pertanyents 
a cert domini i l’anàlisi automàtica de les seves distribucions condicionades, es troben 
les particularitats de cada classe i es proposa una solució aproximada al problema 
inicial de la forma                                           , on       són conceptes que permeten 
entendre i distingir les classes, a partir d’una construcció jeràrquica d’un conjunt de 
regles                                                 .

En el problema que s’intenta resoldre, no és tan important el poder discriminatori 
i predictiu de les variables que intervindran en la solució, com la seva capacitat 
explicativa, el que té conseqüències directes sobre els criteris de selecció de variables 
de la proposta.
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El racó del soci  

Potser no fa falta presentar l’autor del llibre Joan F Mira. Va néixer a València l’any 
1939, és escriptor, antropòleg, i professor (fins l’any 2005) del Departament de Filologia 
i Cultures Europees de la Universitat Jaume I. És ben conegut pels seus llibres i articles, 
a més a més de diverses traduccions entre les que cal destacar la de la Divina Comèdia 
(2000), i la dels Evangelis (2004). 

Fou Premi d’Honor de les Lletres Catalanes l’any 2004. 
En el “El professor d’història”, Joan F Mira, parla d’un professor d’història de la 

universitat, Manuel Salom, que estant ja a punt de jubilar-se fa el pas definitiu arran 
d’un petit accident. 

El llibre descriu els primers temps després de la jubilació amb la seva dona Irene, 
que havia estat professora de grec en un institut, i que està malalta d’Alzheimer. El 
llibre descriu els canvis radicals que aplica a la seva vida. 

“Irene, ho hem venut tot.”
“Que hem venut què?”
“Bé, no venut encara, aparaulat, al senyor Li: el pis i la planta baixa.”
“Així de sobte, sense pensar-ho?”
“Sense pensar-ho”, va dir. Si ho haguera pensat, ho hauria fet igualment? “Ho 
venem tot i et portaré a un pis nou, no era això el que volies?”
“Ningú, Cirne, és causant de la seua des...gràcia o de la seua fortuna, són els 
déus els qui donen totes dues coses, i cap home, quan s’afanya en una em...
mpresa, coneix en el seu cor si al final serà útil o perjudicial (...)” (p.75)

Tot amb tot, el llibre es centra en els pensaments del protagonista. Mentre canvia 
la seva vida, Manuel Salom repassa la seva activitat científica prèvia i es qüestiona 
la seva vida acadèmica, la recerca feta, la significança dels resultats aconseguits, la 
participació a congressos. 

“(...) i al seu despatx havia fet instal·lar un armari especial, tot de vidre, a fi 
d’exhibir-hi el seu petit tresor de llibres i d’articles, (...) sovint pensava que tot 
plegat era una mica infantil i ridícul (...) i llavors imaginava quina impressió en 
devien rebre els qui entraven per primera vegada al seu despatx, quin respecte 
inspiraven els papers publicats en diversos idiomes, i sobretot quin efecte els 
havia de fer el conjunt exhibit (...). Les de la vitrina eren les últimes lleixes que 
havia buidat (...): ací jau tota la glòria del meu món, es digué contemplant la caixa 
encara oberta.” (p. 118)

El protagonista divaga i discuteix sobre el perquè i el com de tots aquests assumptes. 
En paraules de l’autor1, “‘El professor d’història’ parla d’allò que ve després de la 
maduresa, quan intentes donar-li un sentit global a allò que has viscut”. 

“(...) la història que tants anys havia estudiat sense trobar-hi ni un sol modest 
fil conductor que almenys permeta entreveure l’eixida del laberint on a cada 
revolt espera el mostre mig home i mig bèstia, qui podria construir o trobar cap 
teoria per aplicar-la a un segle en el qual la pintura més cèlebre del pintor més 
famós expressa en blanc i negre el terror d’un bombardeig.” (p. 46)

“(...) la diferència era que en aquell corralet acadèmic ridícul, cau de 
secteshostils i no seu de la saviesa, barreja d’abelles, moscardes i vespes, l’únic 
objecte del joc és satisfer la vanitat, i en aquest país d’universitats sense aurèola 
de prestigi, ni antic ni modern, ací on no hi ha cap Cambridge ni Sorbona ni 
Princeton, la vanitat és més gran com més ineptes i insignificants són els seus 
portadors, funcionaris inflats de publicacions sense un gram de substància, 

Ressenya bibliogràfica:   
“El professor d’història”
Joan F. Mira. Proa, 2008

Vicenç Torra
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productors de papers inservibles, d’aportacions al no res universal, a la no ciència 
vàcua pagada amb els diners del contribuent. Para el carro, Manuel, i no vages 
tan lluny: per què tanta indignació o còlera pòstuma si ell també havia estat part 
d’aquella guerra, i si no li agradava la pols, tal com sol dir-se, per què havia pas sat 
tants anys batent a l’era i aventant paperassa supèrflua (..).” (p. 104)

Discuteix tot això mentre descriu la València postmoderna del Palau de les Arts i les 
Ciències, que, com el protagonista, trenca amb les seves arrels històriques. Sobre el 
trencament, en una entrevista, l’autor va dir: 

“(...) A mi m’afecta personalment observar que es destrueix el patrimoni, la 
continuïtat històrica, el territori, la costa, la muntanya...”.
http://www.joanfmira.info/general/pres_mira1.php

El llibre, que no es autobiogràfic, no deixa de tenir una certa retirada a l’autor. Així, per 
exemple, alguns fragments recorden els seus articles d’opinió en el setmanari El Temps 
o en el diari Avui. 

El llibre completa la trilogia de Joan F. Mira sobre la ciutat de València, on hi ha també 
inclosos els llibres titulats “Els treballs perduts” i “Purgatori”, i si heu llegit el primer, 
aquest és molt més amè. 

“El professor d’història” ha obtingut diversos premis literaris: el premi de la Critica 
Literària, el Ciutat de Barcelona i el Maria Àngels Anglada. 

Exposició de cubs robòtics
al centre Arts Santa Mònica

Fins al 28 de febrer podem veure l’exposició “POEtic cubes” de Raquel Paricio i 
J.Manuel Moreno Aróstegui. Veureu com els cubs adapten el seu comportament i in-
teractuen amb el públic. La interacció sensitiva amb les persones i els propis cubs fan 
que es generin canvis de colors i moviments.

A més, els dies 29 de gener i del 11 de febrer hi haurà una conferència i un taller 
impartit pels dos creadors de POEtic cubes, Raquel Paricio i J. Manuel Moreno Aróste-
gui en el qual els assistents podran participar directament en l’experiència sensorial.

El taller que començarà a les 18 hores porta per títol: “Més enllà de la pell: robots 
sensitius? Experiència sensible i bioinspiració”.

Arts Santa Mònica
La Rambla, 7

Barcelona
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El dotzè Congrés Internacional de l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial va 
tenir lloc a Cardona, El Bages, Barcelona, durant els dies 21, 22 i 23 d’octubre de 
2009. S’ha consolidat el model de congrés de 2 dies i mig, que permet tenir més 
temps per a les presentacions i per a les activitats socials, que també són importants 
en un congrés d’una associació. En aquesta edició, el congrés ha estat organitzat pel 
grup de recerca Knowledge Engineering and Machine Learning Group (KEMLG), de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb la col·laboració del grup de recerca 
Soft Computing (SOCO-UPC) i del Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge 
i la Parla (TALP-UPC). La presidència del congrés ha estat a càrrec d’Ulises Cortés i 
Miquel Sànchez-Marrè (KEMLG-UPC), i la del comitè de programa a càrrec de Sandra 
Sandri (IIIA).

El nivell de participació ha estat molt alt.  Hi ha hagut un total de 84 participants, 
entre els quals un 54,76% són socis de l’ACIA. Cal remarcar que del total dels assistents 
un 45,24% eren estudiants, i que d’aquests només un 36,84% eren socis de l’ACIA, 
davant del 69,56% dels seniors. En el gràfic següent podem veure les institucions de 
procedència dels participants al CCIA 2009. 

Es van rebre un total de 60 articles científics i es van acceptar 47 contribucions 
provinents de les diferents universitats dels països catalans amb algunes col·laboracions 
de científics estrangers. Entre tots els articles rebuts, se’n van acceptar 27 per a ser 
presentats en sessions orals, i 20 més com a pòsters.

Institucions dels participants
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L’objectiu de la sèrie de conferències MDAI és proporcionar un fòrum de discussió 
per investigadors sobre models de decisió i fusió d’informació (operadors d’agregació) 
i les seves aplicacions a la Intel·ligència Artificial. El congrés MDAI 2010 és el setè 
que es realitza. Els congressos anteriors es van celebrar a Barcelona (2004), Tsukuba 
(2005), Tarragona (2006), Kitakyushu (2007), Sabadell (2008) i Awaji Island (2009).

En Vicenç Torra (IIIA-CSIC) és l’organitzador del congrés i juntament amb en Yasuo 
Narukawa (Toho Gakuen, Japó) són els responsables del comitè de programa. La data 
límit per a l’enviament de treballs és el 26 de març de 2010. Més informació a: http://
www.mdai.cat/mdai2010. 

El programa científic del congrés es va organitzar en 10 sessions orals, 2 sessions 
de pòsters, i 2 xerrades convidades. Aquestes darreres van ser realitzades per en 
Xavier Serra (Universitat Pompeu Fabra), amb una conferència que duia per títol 
“Reptes científics i tecnològics d’interès musical” i per en Josep Call (Max Planck 
Institute for Evolutionary Anthropology) que va presentar la conferència “Com resolen 
problemes els grans simis”. 

La publicació dels treballs científics originals (45 dels 47 acceptats) s’ha fet en 
el llibre titulat “Artificial Intelligence Research and Development. Procc. of the 12th 
International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence”, editat 
pels responsables científics del congrés i publicat per la prestigiosa editorial europea 
IOS Press: http://www.iospress.nl, dins de la sèrie Frontiers in Artificial Intelligence and 
Applications (número 202). En el següent gràfic es pot veure la distribució dels articles 
en diferents temàtiques.

S’ha d’agrair l’èxit del congrés a la nostra associació ACIA, i a les diferents 
institucions i empreses que l’han ajudat d’una manera o altra: la oficina de congressos 
de la UPC, el Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN), La Caixa d’Estalvis i Pensions 
de Barcelona, i les empreses Strands Inc., iSOCO S.A., Yahoo Research, i l’Ajuntament 
de Cardona. Es vol agrair especialment el recolzament de la Núria Agell, presidenta de 
l’ACIA, i també el de l’Il·lm. Sr. Josep Maria Sala i Esteban, alcalde de Cardona i de la 
Sra. Ester Llobet, tècnica de cultura de l’Ajuntament de Cardona que van fer possible 
la Visita nocturna al Parc de la Muntanya de Sal. També agrair a Xavier Serra i a Josep 
Call les seves interessants conferències, i finalment a tots els revisors per la feina feta 
i per vetllar per la qualitat del nostre congrés.
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• 11th ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence,
   Networking and Parallel/Distributed Computing
   SNPD’10
http://acis.cps.cmich.edu:8080/SNPD2010 data límit: 16.01.2010
lloc: London, Regne Unit data:  9/11.06.2010

• 27th International Conference on Machine Learning
   ICML’10
http://www.icml2010.org data límit: 01.02.2010
lloc: Haifa, Israel  data: 21/25.06.2010

• 23rd International Conference on Learning Theory
   COLT’10
http://www.colt2010.org data límit: 19.02.2010
lloc: Haifa, Israel  data:  27/29.06.2010

• 24th AAAI Conference on Artificial Intelligence
   AAAI’10
http://www.aaai.org/Conferences/AAAI/aaai10.php data límit: 15.01.2010
lloc: Atlanta, GA, Estats Units data 11/15.07.2010

• IEEE World Congress on Computational Intelligence
   WCCI’10
http://www.wcci2010.org data límit: 31.01.2010
lloc: Barcelona data: 18/23.07.2010

• 20th International Conference on Automated Planning and Scheduling
   ICAPS’10
http://www.icaps10.upf.edu data límit: 18.12.2009
lloc: Toronto, Canada data: 12/16.05.2010

• 16th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining
   KDD’10
http://www.sigkdd.org/kdd2010 data límit: 2.02.2010
lloc: Washington, DC, Estats Units data: 25/28.07.2010

• 19th European Conference on Artificial Intelligence
   ECAI’10
http://ecai2010.appia.pt data límit: 15.02.2010
lloc: Lisboa, Portugal data: 16/20.08.2010

• 20th International Conference on Pattern Recognition
   ICPR’10
http://www.icpr2010.org data límit: 15.01.2010
lloc: Istanbul, Turquia data: 23/26.08.2010



nodes

Agenda

31El butlletí de l’ACIA

• 20th European Conference on Machine Learning & 13th European Conference on 
   Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases
   ECML/PKDD’10
http://www.ecmlpkdd2010.org data límit: 23.04.2010
lloc: Barcelona data: 20/24.09.2010

• 24th AAAI Conference on Artificial Intelligence
   AAAI’10
http://www.mdai.cat/mdai2010 data límit: 26.03.2010
lloc: Perpinyà, França data: 27/29.10.2010

• 10th IEEE International Conference on Data Mining
   ICDM’10
http://datamining.it.uts.edu.au/icdm10 data límit: 2.07.2010
lloc: Sidney, Austràlia data: 13/17.12.2010

Vols fer-te soci de l’ACIA?

Aquesta sol·licitut no implica, de cap manera directa o automàtica, l’adhesió del sol·licitant a l’ ACIA
L’adhesió serà efectiva quan la sol·licitud sigui acceptada pel Consell Rector de l’ ACIA

Fotocòpia i omple aquest formulari, signa al final i envia-ho per fax o correu normal a:
Carles Sierra. Tresorer de l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial.
IIIA, Camus UAB, 08193 Bellaterra. Fax: +34 93 580 9661

Sol·licitut
d’inscripció
com:

Nom i cognoms:

Adreça:

Adreça electrònica i Telèfon:

• Imprescindible en cas d’adhesió individual

• Imprescindible en cas d’adhesió institucional
Institució / Empresa

Adreça:

Adreça electrònica i Telèfon:

Signatura
i data:

Adhesió institucional. 150 € anuals (Institucions/empreses)
Adhesió individual. 37 € anuals
Adhesió estudiant. 15 € anuals

Dades bancàries
Entitat /Adreça

Codi entitat / Oficina / Digits de control / Número de compte

Autoritzo l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial a presentar rebuts amb càrrec al meu compte bancari






