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Avui en día, ens trobem amb promeses futures de signe oposat i que  
alguns diuen queja són a tocar. D'una banda, les supermaquines que  

pensen i senten i a les quals es podran confiar les grans decisions.

Maquines d'aprenentatge

Somnis que  

comencen a ser una  

realitat. La tecnología

permet suplir moltes 1

limitacions, pero tot  

el que poi fer, ens  

fara millors com a  

persones? Un atleta  

discapacitat corre  

amb carnesartificials.  
(Foto: Peppo)

De l'altra , su perh omes sense discapacitats, sense envelliment, fins i tot  

immortals, amb les capacitats humanes potenciades ad sÜmniwn, com a  

res ult at d 'un procés evol utiu indui:t per noves tecnologies.

L'enonne potencial economic, tecnologic i huma posat al servei  

d 'aquests macroprojecet s ens fa preguntar-nos si poden tenir exit. En  

altres paraules: ¿La ciencia-ficció que reflecteix el cinema -Blade   

Runner, Intel·ligencia Artificial, L'home bi.centen ari ...- comenc;a, dones,  

a convertir-se en una realitat?

El disseny de su per maqu ines, q u e j a  compta amb molts exits, és una  

qüestió mecanica que s'a tura primerament en els límits del món iner t, és  

a dir, davant del mó n deis éssers vius. El món de la vida té els seus  

passos: que es necessita per aconseguir una maquina amb una ment de
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ximpanzé? Que implicaria que una maquina amb ment humana  

prengués decisions lliurement?

El món físic és imitable i es pot clescompondre facilment en peces que  

es munten ele mil maneres. El món .físic no té «u n per ell ma teix », sinó  

sempre un «seg ons»: el carboni és grafi to  eliamant segons la pressió i la  

temperatura a la qual es forma. Conegudes les lleis ele la logica del món  

inert, s'inventen telescopis, naus espacials, reactors nuclears o mons

vir tu als que sim ulen el món rea l. La técnica és progressiva en si mateixa  i 

es pot convertir en artefactes cada vegada més complexos i que·

«segons» els coneixements tecnics estiguin ben fets. És a dir, que  

serviran als objectius del elissenyador.

Pero el inón de la vida ja són figues d'un altre paner. Fins i tot l'ésser  

viu més insignificant té el misteri de ser «un mateix». Constitu"it p e r l a   

informació genética que hereta, es construeix. Tampoc no esta fabricat ni  

inventat i esta molt ben fet per viure en el seu habitat -un habitat  

natural  p e r a l  ximpanzé, posem p e r c a s - i natural,  cognitiu i cultural, en  

el cas de l'home.

S'han aconseguit maquines que aprenen -p e r  l'anomenada tecnologia  

cognitiva- a simular el cervell huma.  En l'Apren entatge Automatic,  
simulen el funcionament de la neurona, treballant en una capa, o  

diverses capes. Igual que el cervell huma,  les connexions entre  neurones  

tenen una intensitat diferent. Com més forta és la connexió, més influeix  

la neurona d'una capa en les de les capes següents amb que esta  

connectada. En el cervell real, l 'aprenentatge modifica les sinapsis entre  

neurones. De la mateixa manera, quan la maquina apren, es modifiquen  

les connexions neuron als simu lades. És a dir, entrenen les seves xarxes  

de connexió a partir  de  regles el'a prenent a t ge concretes.

La primera etapa d'aquesta Intel·ligencia Artificial Feble ja ha  

conegut grans exits. L'automatització per cribratge és d'ús comú. Amb  

l'ajuda del robot científic Adam, amb un espectacular programa  

informa.tic i tota la informació sobre el que es coneix del metabolisme,  

els científics van aconseguir coneixer un gen que els havia passat per  

alt. Adam posava en marxa 1.000 combinacions de soques i els seus  

medis de cultiu cada dia: una tasca impensable si es fa «a m a».

L'aprenentatge automatic d'aquest tipus només funciona amb problemes  

per als quals hi ha un  volum de dades prou elevat. Pero no genera  

informació, sinó que n'elabora a partir de les dades disponibles.

La su percomputa dora Deep Blue d'IBM va vencer el campió d'escacs  

Gary Kasparov. L'any 2016, el programa d'Intel·ligencia Artificial  

desenvolupat per la firma DeepMind, i adquirit per Google, havia
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aconseguit derrotar en cinc partides de Go -un complex joc de taula  

mil-lenari d'origen xines- el jugador Fan Huiesta, tres vegades campió  

d'Europa. Es deia que havia desenvolupat una mena d'intu1ció (pero de  

tipus previsible, a diferencia de la humana).

Sense aprendre regles, es fa necessari reconeixer en les dades un patró  

que permet classificar-los per categories. A través d'una gran quantitat de  

dades, els programes Deep Leaming (simulació de xarxes neuronals  

complexes) han d'aprendr e a reconeixer i integrar patrons independents. Es  

c01Tespondria amb w1 p1imer esglaó de la Intel·ligencia Artificial Forta, tot i 

que possiblement ja no s'anira més  enlla. El 2011, van injectar a Google·  

Brain 10 milions de fotografies i fotogrames de vídeos i van acoblar 1.000  

ordinadors programats per absorbir aquesta informació i buscar patrons  

recurrents. Després de tres dies, va trabar patrons, regularitats, en aquesta  

immensa quantitat de dades i elpoder colossal de la programació.

A més, com més dad es s'obtenen, millar funciona. És la llei de la  

dina.mica epigenetica: augmenta la informació amb el propi procés. Per  

aixo, aquestes xarxes profundes són efectives per descobrir regularitats  

en conjunts de dades. Ara bé, aixo no és copiar w1 cervell, sinó un  

disseny que segueix, a grans trets, la llei wüversal de la dina.mica dels  

sistemes oberts i irreversibles, no lineals, i dirigits en una direcció  

concreta, segons el punt de partida.

A nivell d'allo que és petit, el cervell animal - comque té els límits de  

l'espai físic i de temps en que les dades es poden conservar per tal de  

processar-les- porta a terme aquest mateix procés. No obstant aixo, té el  

que correspon a individus del seu tipus i que la maquina no té: patrons  

innats per percebre, processar i actuar per sobreviure. El que és innat n o   

s 'apren, sinó que és desenvolupat i imitat per altres congeneres. El seu

«ell ma t eix » e ls aporta - scnten- l'adequat coneixement d'allo que els

convé o no per viure . És un comportament efi.car,;, assolit al llarg de   

milions d'anys per selecciónatural, motivat internament i  

específi.cament per la persecució de la recompensa o per escapar del  

castig. Aprendre és poder predir la conseqüencia agradable o adversa de  

la resposta i poder recordar-la a llarg termini.

Les maquines haurien de tenir alguna cosa semblant a un organisme,  

haurien de poder tenir experiencies directes amb el seu entorn i  

conservar-les, un cop avaluades, per poder-les fer servir a mb l a  finalitat  

amb  que  han estat dissenyades. Es pot pensar en el fet d'aportar a la  

maquina les emocions que gü ien allo que per al ximpanzé és innat.  Ara  

bé,actualment,  la manera de fer-ho és només un element futurible. És·  

significatiu que no hi hagi idees sobre com es podria fer. A diferencia de  

la ciencia-ficció d'un Jules Verne o d 'un Aldous Huxley, la de la
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Intel·ligencia Artificial no explica el procés de la creació dels robots del  

cinema de ficció.

No podem crear la vida i volem maquines autoconscients. ¿Es podría  

pensar que, en un futur  llunya, es fabricaran maquines lliures i, per  

tant ,  capaces de prendre decisions?Els que consideren que els homes, al  

capdavall, només són complexos robots viven ts poden tenir por -o   

gaudi r - fent especulacions ci'aquesta mena.

Pero, avui en dia, els coneixements de les neurociencies ens per meten  

respondre a la pregunta essencial sobre que ens fa ser humans. Que fa  

que el no:Jtre cervell sigui huma?

En aquest sentit, sabem que allo que és realment huma és  

l 'alliberament del confinament en l'automatisme del present i les  

necessitats biologiques. El nostre «si mateix lliure» ens permet coneixer  

el bo o el dolent, més enlla del que és convenient o inconvenient per a  

enriquir-nos, per ser esportistes, etc. Aquesta capacitat d'alliberament  

dels límits dels automatismes del món de la zoología -el simple Atura't  

i pensa!- no és una propietat biologica. A cadascun de nosaltres, se'ns  

dóna una llibertat que va lligada amb !'existencia: resulta impossible  

lliurar-la a una maquina.

Com afirma el neurocientífic Gazzaniga, «la ciencia estií comen9ant

a construir un model d'allo que passa en el nostre cervell i en el d'altres  

especies. En el nost re recorregut pels intents de  crear robots intel·ligents  

per par t  d e  diversos investigadors, hem descobert algunes capacitats  

exclusivament humanes».

Tates aquestes capacitats exclusivament humanes es basen, obviament,  

en el peculiar funcionament del cervell huma, un organ plastic al llarg de  

la vida, que es construeix al ritme de la biografia de cadascú. La meitat ,  

del temps que estero desperts, la ment vaga. Quan no estem atents

a alguna cosa concreta, s'activa l'anomenada «xarxa predeterminada» i,  

després, ens imaginero coses, viatgem en el temps, produ'im idees

creatives, somien desperts o pensem. Els pensaments i els sentiments  

vénen espontaniament i poden condicionar el nostre estat d'anim.

Nosaltres pensem amb independencia d'un estímul, i no passem mai  

del off al on. El nostre cervell no esta  ma i  completament activat ni  

tampoc desactivat del tot. El cervell no coneix la funció «pausa». Una  

maquina, comes podria connectar de manera autónoma? El cervell és  

una xarxa distribui:da i no hi ha un processador central al comandament.  

A més, esta molt interconnectat, i la informació té moltes maneres de  

navegar per la xarxa.
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A mesura que el cervell huma es fa més conegut, es fa més evident  

que mai no es pot construir artificialment la ment humana.  Podeu  

simular el clise dur cerebral, pero el disc no és una ment. No és pas que  

sigui a prop, aquest aveng, pero sí que seria una  gesta de la humanitat   

que pot aportar beneficis potencia ls.

La cosmovísíó del transhumanisme

La biotecnologia no és tecnologia física. La transformació d'un ésser  

viu sempre xocara amb els límits de la logica de la vida. És possible -i,  

en certa mesura, necessari- progressar en tecniques que permetin la ·  

recuperació del funcionament cerebral de persones amb trastorns o  

danys cerebrals. També en l'habilitació de les capacitats cognitives.

El coneixement de la neurociencia indica que, almenys actualment,  

l'estimulació mecanica no és un substit ut de l'esforg personal per  

entrenar capacitats.

Ara bé, el transhumanisme va més enlla. És un programa de  

transformació de l'ésser huma, manipulant la seva genetica i programant  

la humanitat per convertir la procreació en reproducció. Aquest camp esta  

plagat de fraus i falses promeses d'autentics lobbies orquestr ats pels  

mitjans de comunicació. És signi fica tiu que el tipus d'empreses  

biotecnologiques que suposadament han dut a terme aquestes recerques,  

per atreure inversions, situfu en primera lfoia un científic que precisament  

fa promeses no científiques i, per tant, crea expectatives. Alguns  

inverteixen fortunes per pe1petuar-se en el seu don, o  immortalitzar-se,  

cosa que dóna l'aureola que, si algú hi inverteix tants diners, és que es veu  

possible aconseguir-ho en un tennini més o menys curt.

Cal difondre una analisi rigorosa de les barreres biologiqties i els  

cicles biologics. Saber algunes coses deis fracassos acumulats és una  

cura de realisme, un element que a la nostra cultura és forga escas. En  

comentaré algun tot seguit , en aquest breu espai.

L'enginyeria genetica només aconsegueix augmentar algunes  

característiques simples i, ara com ara, en microorganismes o plantes,  

pero no en el funcionament integrat i unitari. Els éssers vius estan ben  

elaborats. Tecnicament podem adornar-los augmentant .els cara cters que  

ens interessen. Tecnicament podem reemplagar un organ o una pár t  per   

u n  artifici, etc. Tecnicament podem, aixo sí, destruir aquelles vides  

humanes que es consideren indignes de ser viscudes, o eliminar els  

embrions generats in uitro, que no interessen als seus progenitors...

No obstant aixo, a mesura que intentem modificar els mamífers o els  

primats, ja que són més propers als humans en el procés evolutiu, les
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barr eres naturals fan que  els híbrids, aquestes quimeres, siguin  

inviables, com ho és també allargar molt la vida sense trencar l'equilibri  

vital entre  rejovenir i envellir, tot transformant les cel-lules en

immorta ls i omplin t el cos de tumors...

Acabo amb una reflexió, que s'inspira en el passatge del Genesi que  

pot considerar-se un mite o revelació del Creador. És ben curiós i  

significatiu que l'home autonom. del transhumanisme - que rebutja ser  

criatura i s'atribueix el dret de decidir que esta b é i que esta malament,  

que cerca, amb l'ajuda de la tecnica, reinventar l'home- precisament  

somii: dissenyar i construir l'home que el Creador va valer i que es va

• perdre, després de la pr imera rebel·lió: un home i una dona amb una 

intel·ligencia extraordinariament superior, amb l'anomen ada ciencia  

infusa. Vivien en harmonía ent re ells, amb els altres, i amb la natura  al

seu favor. Podien posar nom a tots els éssers vius sense esforc;:. Vivien  

una vida sense dolor i podien evitar la mort, passant  a  la vida eterna

com en el son. Immortals, sense necessitat de morir.

Alguns diuen que aquesta narració no és més que el parany inventat  

per tal de fer que l'home se sentí culpable i pugui acceptar el sofriment i  

el mal sense rebel·lar-s'hi. En tot cas, sigui quina sigui la postura  

personal en relació amb aquest punt,  sí que ens pot esperonar a  

reflexionar-hi.

A mesura que el ceNell huma es fa més conegut, es f .
més evldent que mai no es pot construir artificialment1
ment humana. (lrnatge: nollrnit46)
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