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Situada a Davos, al cor dels 
Alps Suïssos, l’escola Aufklä-
rung és una de les instituci-
ons educatives més prestigi-
oses del món. Cada any, onze 
joves d’entre dotze i quinze 
anys són admesos en aquesta 
institució per passar a formar 
part de la llarga llista de lí-
ders científics que l’escola ha 
produït des de la seva creació 
l’any 1776. L’escola va ser fun-
dada per membres originals de 
la societat dels Illuminati. 
Aquesta societat secreta volia 
canviar el món per mitjà del 
coneixement i la Il·lustració, 
i va considerar que una escola 
de genis científics seria una 

eina clau en la prossecució 
dels seus objectius. L’escola 
ocupa un antic edifici que 
es troba en una vall a més 
de 2.000 metres d’altitud que 
Thomas Mann va usar com a mo-
del per al sanatori de la seva 
famosa novel·la La muntanya 
màgica. Entrar a formar part 
d’aquesta escola s’ha conver-
tit en objectiu de pares i fins 
i tot governs de tot el món. 
Milers de sol·licituds es reben 
anualment, però els nombre de 
candidats acceptats està per 
sota de l’1%. Totes les disci-
plines del coneixement, tant 
científic com humanístic, te-
nen cabuda a l’escola, i cada 

estudiant rep una formació 
competitiva i estrictament in- 
dividualitzada per part de 
professors de talla mundial 
als que es paguen fortunes 
per treballar-hi. L’actual di-
rectora de la institució, la 
Sra. Cordelia Naphta, ens ex-
plica que esdevenir un Illumi-
nato, com es coneix sovint als 
pupils d’Aufklärung, és extre-
madament dur, atesa la dis-
ciplina de caire militar que 
els deixebles de l’escola han 
d’observar en els seus estudis. 
“La pressió per als nostres es-
tudiants és molt forta”, diu 
la Sra. Naphta, “i molts d’ells 
no la resisteixen i ens aban-

donen. És trist, és clar, però 
Aufklärung no pot abaixar 
els llistons d’exigència que 
van instaurar els fundadors 
de l’escola al segle xviii”. Can-
viar el món no és fàcil, però 
els Illuminati, els que se’n 
surten dels sis anys de forma-
ció intensiva, estan preparats 
per a això i més. En cap moment 
se’ns va permetre parlar amb 
els estudiants, però mirant la 
llarga llista d’antics alumnes 
gravada al vestíbul de l’im-
ponent edifici, t’adones de se-
guida que et trobes en un lloc 
on ja fa segles que s’escriu la 
història.

AUFKLÄRUNG, ESCOLA DE JOVES GENIS
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Prof. Céline Dawn, 29, a genius re-

searcher on computer science and 

chaos theory at New York Univer-

sity, vanished last year from her 

residence in Greenwich Village 

and has been missing ever since. 

Ms. Dawn was universally con-

sidered to be the scientist who 

came closest to unveil the full 

capabilities of quantum comput-

ing. Yesterday US government of-

ficials expressed concerns that 

Ms. Dawn might now be working 

for some foreign country that 

could be taking advantage of her 

groundbreaking research to cre-

ate a new paradigm of quantum 

computer leading to the singular-

ity and allowing them military 

powers beyond all measure. The 

concept of singularity can be ap-

plied in domains like mathemat-

ics (infinite), gravitation (black 

holes), or complex systems (phase 

transitions), but it is of particu-

lar importance in computer Tech-

nology. In that area, the concept 

is often known as THE Singulari-

ty, and it’s defined as the moment 

when Artificial Intelligence will 

advance to the point of great-

er-than-human technology; ma-

chines will reach consciousness 

and gain powers that would far 

exceed those of ordinary humans. 

Prof. David Chalmers, a colleague 

of Ms. Dawn at NYU, and one of 

the few people who knew her per-

sonally, comments that Ms. Dawn 

saw the Singularity as an immi-

nent development. “The singular-

ity”, says Mr. Chalmers, “would 

drastically turn humanity into a 

brand new, much advanced species 

guided by rationality and hence, 

morality. Céline’s work focused 

precisely on that.” Department 

of Defense sources stated recent-

ly that special operation teams 

were recently set up to track and 

locate Ms. Dawn across the world. 

These teams’ efforts have howev-

er been unsuccessful so far, ac-

cording to the very same sources. 

To those who knew her, Ms. Dawn 

appeared as the most paradigmat-

ic representation of genius: a a 

lone wolf with a strong will to 

become a singularity herself. For 

Prof. Chalmers, Ms. Dawn seemed to 

have some kind of nearly patho-

logical rejection of relation-

ships. “We sometimes spoke about 

it”, he comments, with a note of 

bitterness, “and she saw all re-

lationships, including maternity, 

as social burdens that she never 

wanted for herself. It’s a real 

shame that she disappeared so 

mysteriously.”
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Hem entrat dins el cervell!



En el llibre anterior
La professora Bach fa classes a Aufklärung, una escola d’elit per a joves genis científics, 

i ha inventat una màquina de realitat avançada (Scientia ex Machina, o SeM). La SeM 

permet viatjar virtualment en el temps i l’espai, però la professora Bach la vol mantenir 

en secret perquè no vol que algú en pugui fer un mal ús. Però un petit grup dels seus 

alumnes l’ha descobert i ha après a fer-la servir. En el primer capítol d’aquesta aventura 

un dels nois s’hi va quedar atrapat a dintre mentre intentava esbrinar com funciona la 

comunicació animal, i, en el segon, tots plegats van viatjar a la recerca del primer parlant.

Però la SeM és una màquina molt especial i fer-la servir té més riscos dels que sembla. 

La professora Bach ja no haurà de patir per només les sospites de la directora Naphta, 

sinó que algú molt més poderós i perillós que ella sembla que li està seguint el rastre…



Museu Technorama, 
Suïssa, any 2050.

Mola molt, 
l’exposició!

quin tros
de maqueta
de cervell...

a dintre s’hi
veu una realitat

virtual,
hi entrem?

ho trobo tan
simple, comparat

amb la sem...

però... és
INTERESSANT, tot
això de l’interior
del cervell, oi?

Hi ha moltes
coses que ja

sabem, oi?

sí, parlen de
comunicació animal i

d’evolució del llenguatge;
de com va aparèixer quan
els humans es van separar

dels primats...
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el tren
direcció davos

sortirà per
l’andana 11.

això del cervell...
amb la sem fins ara sempre
hem viatjat a mida real, però

segur que també podria recrear
un entorn microscòpic i fer-nos

D’UNA MIDA APROPIADA per
veure’l, oi?

res,
coses

meves...

ostres, 
ÉS CLAR!!

com no se’ns
havia acudit

abans?

però això és
el que hem vist a

l’exposició. hauríem de
trobar alguna cosa més
interessant per convèn-

cer la prof. bach.

seria increïble
poder veure el cervell
des de dintre i veure’l

fent funcionar el
llenguatge.

ja ho tinc!
podríem investigar

com evoluciona el cer-
vell d’un nadó a MESURA 

que va endinsant-se en el
procés d’adquisició del

llenguatge.

què et passa, alex?
t’has quedat blanca.
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així podríem resoldre 
la pregunta sobre si el

llenguatge és una capaci-
tat innata que tenim  

COM A membres de 
l’espècie humana...

... o una més de
les capacitats
cognitives que
hem d’aprendre

des de zero.

com vam
aprendre a parlar?

...
ens en van ensenyar els nostres pares 

o vam aprendre’n perquè 
el llenguatge és una capacitat 

innata DEL cervell?
...

si fos innata,
com podem explicar que

aprenguem les llengües dels
nostres pares?

...
potser aprenem llengües innatament 
perquè el nostre cervell té unes 

estructures que van aparèixer 
en l’evolució humana.

sí, els animals no
les tenen i no poden apren-

dre cap llengua humana, per molt
que els la vulguis ensenyar...

però també podria passar perquè
la nostra ment és molt bona

resolent problemes,
i el llenguatge n’és un.

sí, però 
el llenguatge l’aprenem

a una edat en què no podem
resoldre cap altre problema

...
a més tots els nens ho fan
si fa no fa de la mateixa

manera...

realment
valdria la pena

fer servir la sem
per resoldre

aquest
problema.



Benvingut, 
agent Scott.

Reunió d’alt
nivell a la sala
de situació alfa.

Creiem que el senyal  
que hem detectat  

podria haver estat creat  
per la professora  
Dawn, que veuen
a la pantalla 1.

 Ara bé, hi ha un senyal
que ens sembla particularment 

interessant perquè ENCARA 
NO HEM SABUT INTERPRETAR-LO. 
apunta cap aquesta zona dels 

Alps suïssos
o austríacs.

El problema és que
fins ara el senyal ha estat 

molt intermitent. PERÒ 
CREIEM QUE, quan es torni 
a detectar, serem capaços 

de delimitar-ne molt millor 
la procedència.

El senyal té moltes 
ramificacions per Europa, 
cosa que fa la font molt 

difícil de detectar.

Una de les fonts
més importants ve de 

la Mediterrània Occidental,
possiblement Barcelona.
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On treballava 
abans de venir 
a Aufklärung?

Per què 
tanT d’interès 

pel meu passat?

Ni ho somiï, 
Miss Nzouzi.

Com sap 
què li vull 
demanar, 

prof. Bach?

Em recordes 
massa a mi 

mateixa a la 
teva edat.

Ja us ho vaig dir. 
hi ha perills en uSar 

la SEM que no entenEU,
hem de ser molt 

curosos... Apa, ADEU-SIAU, 
que m’he d’inventar uns 

documents  
PER A LA SRA. NAPHTA.

No em puc 
ni defensar, 

doncs?

SI ET penses 
que em rendiré 
tan fàcilment 

ESTÀS BEN llesta, 
prof. Bach.

Voleu 
utilitzar 
la SEM?

Sí!

Doncs 
no.

Sí, i tant, 
li porto tot el que 
necessiti aquesta 

mateixa tarda.

Si et penses 
que m’enxamparàs, 
estàs ben llesta,
Cordelia Naphta.

Entesos, 
RESTO 

a l’espera. 
Passi-ho bé, 
prof. Bach.

A la fitxa sobre 
vostè de l’anterior 

director no he trobat 
gaire informació.
Me’n podria donar 

alguna referència?

He de fer un informe 
sobre tots els nostres 

professors per presentar-lo 
al Consell de Direcció. 
Procediment rutinari. 
Referències, doncs?

Era informàtica 
a la meva ciutat natal, 
Brooklyn. Mai m’havia 
interessat GAIRE PER 
l’educació fins que 
vaig venir a Europa, 
i des de llavors 

m’encanta.
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Aquella nit.

on és  
l’Alex?

Deia que tenia 
molta  feina 

i que  es quedava a la 
seva  habitació.

Vosaltres quantes 
llengües parleu, 

nativament?

Nativament, tres: 
català, CASTELLÀ 

i francès, i molt bé 
anglès i alemany.

QUINA PASSADA, Lee!
Jo a casa parlo àrab, 

hebreu i francès,
i com en Danny parlo

anglès i alemany
a nivell avançat.Per alguna raó, 

aprendre llengües 
noves mai no és 

un problema 
per a mi... 
Tu, Saïda?

Tots tenim llengües 
natives que semblen molt 
importants per a la nostra
ment, però jo no tinc cap 
record de com o quan 

les vaig aprendre.

I sabeu què?
El fetus quan neix imita

aquesta entonació quan plora,
de manera que un nen francès

i un d’alemany ploren
amb diferents melodies...

OSTRES...

Suposo que no recordem 
res perquè el llenguatge 

és el que ens permet PENSAR. 
Diuen que comencem 

a aprendre llenguatge 
a la matriu materna, 

OI, Lee?

Jo a casa parlo coreà, i 
xinès mandarí i cantonès, però 
tothom diu que soc gairebé

nadiu en anglès, alemany, italià, 
CASTELLÀ, portuguès, turc, 

islandès i SUAHILI. 
I diuen que EN parlo molt 

bé algunes altres.

Sí, el fetus sent llenguatge 
a través del cos de la mare. 

No pot distingir paraules perquè
no percep les consonants, però sí

la melodia i l’entonació de les vocals
de les llengües de la mare...

quan naixem tenim preferència per 
les llengües que hem sentit així,
a dintre de la matriu de la mare.
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On és 
la prof. Bach?

Jo confio
en l’Alex.

OK, DONCS...
Ignició!!

Per tant,
el pla seria aquest? 
Entrar al cervell

d’un nadó?

La prof. Bach
s’empiparà moltíssim.
I va dir QUE podria

ser perillós...

Seria realment fantàstic 
poder veure el cervell 

per dintre i APRENDRE com
funciona a MESURA que es 
desenvolupa en un nadó.

Sí, ens podem anar movent
a través dels dies per anar veient 

com canvia el cervell MENTRE  
el nadó creix i el seu
cervell EVOLUCIONA.

No,
HI entrareu

vosaltres tres.
jo en seré
l’operadora.

Sí, però no podem 
entrar tots quatre 

sense supervisió. 
Recordeu el que em 

va passar a mi.

La prof. Bach no ens 
deixa UTILITZAR la SEM, 

però he aconseguit 
la llibreta que va llegir
en Danny i ara sé fer-la 

servir. Què me’n dieu?
Voleu entrar al cervell,  

com dèiem al tren?

SeM

Veniu d’un en un 
al soterrani de la 
SeM el més aviat 
possible.

Veniu pel passadís
de la biblioteca.

VIST PER: TOTS
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OSTRES...
quina passada!

Som microscòpics.

He seguit 
les instruccions
de la llibreta 
al peu de la 

lletra...

Aprendre és, 
de fet, 

desaprendre.

De petits
podem diferenciar

qualsevol so
de qualsevol

llengua del món.

ÉS CLAR,
i llavors perdeu

aquesta capacitat.
Per això «semple fem 

bloma dient que
els xinesos pal·leu

així», no?

És com caminar
pel bosc, oi? Si passes

pel mateix lloc sovint, al final 
acabes creant un camí clar,
i les altres parts no es poden 

fer servir per passar.

Si la teva llengua
no distingeix entre
R I L les connexions 
sinàptiques que fan

possible la diferència 
s’atrofien I ES PERDEN.
És el que s’anomena

mort neuronal.

Fins ALS vuit
mesos d’edat,

els nens xinesos 
distingeixen
entre R I L...

Pots POSAR-NE 
un exemple?

En Lee no
parla així,

però.

exacte!

Que bo!

Jo soc coreà,
però a més parlo 
altres llengües.

O sigui tot allò que no
fem servir s’atrofia

I EN CANVI ES REFORÇA el que
sí que fem servir.

Aprendre és desaprendre!
Nosaltres també estem desaprenent

l’individualisme de l’escola, i 
aprenent a treballar en equip

per fer ciència.

La imatge
de la realitat

avançada és millor
que els altres cops
que hi havíem entrat.

Com ho has fet,
Alex?

Una neurona FA
uns QUATRE microns,

que són quatre mil·lèsimes 
parts d’un mil·límetre,

així que sí, 
som microscòpics.

Som al cervell d’un
nen que acaba de néixer...

Aquí hi ha moltes més
neurones i connexions
sinàptiques entre elles

QUE les que TENEN
ELS adults.

Doncs no,
quan som petits hi ha

moltes coses que el nostre cer-
vell pot fer, però a MESURA que 

creixem i ens desenvolupem,
perdem moltes d’aquestes

capacitats.

DE DEBÒ?
Semblaria que AIXÍ
que aprenem coses

hauríem de crear més
neurones o connexions

entre elles, no?
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però llavors 
El nen prefereix 

la llengua de 
la mare?

Sí, a la matriu sent 
l’entonació de la 

llengua materna, i això 
li deixa empremtes 
al cervell abans 

de néixer.

Això ÉS, DONCS, el 
que vol dir que 

el llenguatge és 
innat? que aprenem 
llenguatge abans 

de néixer? No, és INNAT 
que el cervell humà 
està preparat PER AL 

llenguatge abans 
de néixer..

Exacte!
I de la mateixa manera,

els nens distingeixen els 
sons del llenguatge de 
qualsevol altre so des 
de petits... això tampoc 

ho han après.

Mireu la tira
de colors. El cercle b

i el cercle c són a prop l’un de 
l’altre, però els veiem

com a colors
diferents.

Els posem
un mateix so repetit,

per exemple una p, i l’anem
repetint amb petits canvis,

fins que esdevé una b.
Mentre els sona a p repetida
s’avorreixen i xuclen fluixet. 

Però de cop el so els sona a b
i tornen a xuclar fort.

Els bebès xuclen més fort quan
una cosa és nova perquè els atreu...

Quan ja no és nova s’avorreixen i xuclen 
menys. D’aquesta manera hem vist que des 

de molt petits tenen percepció
categorial dels sons del

llenguatge.

Suposo que igual 
que els nostres ulls 
estan preparats abans 
de néixer per percebre 

la llum visible, i no 
la infraroja, 

oi, Lee?

Uff, em costa
de creure...

I a més, com ho 
SABEN, TOT AIXÒ,  
els científics?

Bona pregunta!
Ho saben gràcies

a uns xumets
especials.

Alex, 
podem parlar 

amb el psicòleg
Jacques Mehler

a París? Percepció
categorial?

En canvi a i b
SÓN més lluny,
i els veiem tots

dos blaus.

Amb els sons
del llenguatge
passa el mateix.
De vegades no hi 

ha tanta diferència 
entre una p i una 
b, però el nostre 

cervell sent
una o l’altra.

El que el seu
cervell aprèn

és que aquesta
diferència és útil

a la llengua del seu
entorn, i reforça
les connexions

que la fan possible,
i fa que altres

connexions acabin 
desapareixent.

Els colors
formen un continu, però 

la nostra ment sap 
quan veu un color

o un altre.

dit
i fet!

Sí,
oi?

I els 
nens què
en fan,
de tot
això?

I això,
ÉS CLAR,
no ho

aprenen.
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D’ACORD, però
el llenguatge no és 

només entendre sons.
També els has

de produir.

Com jo, quan 
aprenc llengües. 

Entenc abans que par-
lo, i per parlar he 

de practicar...

Però
per què?

Quin
tipus de
paraules?

Però
què entenen?

No pas paraules,
encara, no?

O sigui
que assenyalar
obre la porta 
d’accés al món 
del llenguatge.

Suposo que
en certa mesura 

les paraules 
assenyalen
coses del  
món, no?

I a més, quan
els nens assenyalen
amb intenció és quan 

comencen a dir paraules,
al voltant d’un any.Però els nens

abans dels vuit mesos
saben que si ploren

atreuen l’atenció dels
cuidadors. Això no és
teoria de la ment?

Paraules
generals (gos, mama,

papa, etc.). Després,
comencen a posar dues 

paraules juntes:  
NEN GELAT, GOS DOLENT.

No, perquè no tenen
intenció de FER-HO,

ho fan instintivament.

Paraules simples d’una
en una, però des d’aquí aniran 

progressant ràpidament.

Per assenyalar bé, però,
els nens necessiten paraules gramaticals

(preposicions, articles, verbs, ETC.), que és el 
que permet muntar frases complexes, 

com aquesta d’aquí...

Els
animals no

tenen teoria
de la ment,
per això no
entenen

l’assenya- 
lament.

Sí, els nens han
d’aprendre a moure les

cordes vocals, la llengua, 
els LLAVIS... i necessiten 

pràctica.

La primera cosa
lingüística que entenen
és assenyalar amb el dit.

Quan assenyales, et comuniques 
amb algú i atreus la seva atenció 

sobre alguna cosa. El llenguatge 
és bàsicament aquest triangle,

si ho penses bé.

Quan entens l’assenyalament, 
entens el que l’altre està

pensant. D’això en diem teoria
de la ment i és crucial per

comunicar... Els nens comencen
a DESENVOLUPAR-HO als vuit
mesos, i per això comencen
a entendre l’assenyalament

llavors.
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com LI VAIG PROMETRE, 
Aquí té les referències 

de la meva empresa 
anterior, SRA. Naphta.

Em sap greu
haver-li dit que no

a l’Alex. Si tenen ganes 
d’aprendre no els hauria

de tallar les ales...
Em sorprèn 

que les hagi 
trobat tan

ràpid.

Sembla que 
li sàpiga greu. 
Passi-ho bé.

Vinga va, 
sigues flexible,

Céline!

No hi és,
que estrany...

Senyor, estem rebent 
els senyals no interpretats. 

Estem a punt d’identificar
la font a la zona dels Alps 

suïssos.

És clar que han 
estat capaços!!

No 
hauran estat

capaços...

bona feina,
mulder!

?!!
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Us vaig dir que havíem
de limitar l’ús de la SeM,
que la podrien detectar.

Vostè parla de disciplina
i de seguir normes? Vostè, que

ha creat la SeM clandestinament
i fabrica PROVES falses

per a la directora?

ehem...

Potser necessiteu
disciplina perquè així
seguiu les normes.

La realitat
augmentada es veu
bastant més clara.
Com ho has fet?

Quan era jove
mai en vaig voler,

i quan vaig canviar d’idea 
ja era tard... 

La SeM és, doncs,
com una nena que

creix... vostè va crear una 
màquina que aprèn de mica
en mica el seu llenguatge.

per tant, com els nens,
potser un dia serà capaç de 

parlar i esdevindrà una 
INTEL·LIGÈNCIA autònoma.

però per fer això
necessitarà tenir

llenguatge.

igual que fan els
nens quan Aprenen
el llenguatge, no?
sense ensenyament

explícit...

No he fet
res que no

digués la seva 
llibreta.

Tens raó...
Per això em

preocupa tant
que la trobi
algú sense
escrúpols.

D’acord.
Què esteu

aprenent sobre
el tema?

La meva SeM 
és com una nena

que creix?

així veu la sem, 
com la seva filla? vostè té 

fills?

En aquesta aventura estem
aprenent com els nens

adquireixen el llenguatge.
Potser li pot servir per entendre

millor el que està passant
amb la SeM.

Si no has fet
res diferent,
la SeM ha

millorat ella 
sola?
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Gos.

mama
aigua.

Com???
No ho entenc.

Qui?

Com ho sap, 
doncs?

Sí, home...
però si en 

reben moltíssim,
de llenguatge...

Sí, però
si el que

sent el nen
és massa pobre, 

li pot passar 
com a

la Genie.

Perquè
el nen està

preparat
per captar 

l’estructura 
sintàctica

del que sent, 
encara que

no sigui
visible.

Per tant,
el que sent
el nen és

pobre perquè
no conté

informació
visible sobre
l’estructura

però ell percep 
l’estructura 
igualment,

no?

El camí del nen
canvia molt als 24 mesos

i arriba una explosió lèxica. 
El nen passa de fer frases 
de dues paraules a frases 

més complicades.

I ara és quan
apareix la gramàtica, oi? 
el nen Aprèn a fer servir

preposicions,
articles...

Suposo que
sense gramática no
es poden fer frases
complicades, ÉS CLAR.

El nen entén quan
una frase no és correcta,

tot i que mai L’HI hagin explicat. 
D’això en diem la pobresa

de l’estímul.

Sí, la llengua
materna s’adquireix 

sense gaire instruccions. 
durant el procés el nen rep 

molt poc llenguatge,
considerant tot el

que aprèn.

I ÉS CLAR, tot aquest
procés ha passat sense

que el nen se
n’adonés.

Un nen sent
«ELLA DIU QUE LA MARIA  

VINDRÀ», i sap que «ella»
i «la Maria» són persones 
diferents, però ningú no

L’HI ha explicat.

El cervell del nen ara
està molt més adaptat a la seva 

llengua MATERNA I, COM DÈIEM, les 
connexions que no es fan servir 

s’ han anat afeblint i
desapareixent.

ara
no teno 

gana.
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La Genie era una nena que,
maltractada per un pare boig, va estar

tancada en una habitació durant tretze
anys a LES FOSQUES sense cap

contacte lingüístic.

Això va fer que la Genie
mai adquirís una llengua 
materna com fan tots

els nens del món.

La Genie va
començar a adquirir

vocabulari ràpidament
i va mostrar que la seva 

ment progressava
tot i els abusos
que havia patit...

Però en
canvi, la
gramàtica
mai la va
arribar a
dominar...

«Exacte, com que havia estat tancada
a LES FOSQUES en una habitació petita,
mai va poder veure bé a distàncies més 

grans que LA MIDA
de l’habitació...»

Llavors no 
és cert que la 

llengua sigui innata...
Necessitem sentir-la
quan som petits per
poder-la adquirir. 
és una part crucial

de la nostra
cultura!!

Bé, suposo
que també hem

de veure llum per
aprendre a veure, no?

La Genie sembla que mai 
hi va veure gaire 

bé, tampoc.

Com es DIU,
això?

Perquè no
la va adquirir 

quan era
petita...

Exacte,
si no aprenem cap 

llengua quan som petits, 
no tindrem mai llengua 

materna. Serem com
estrangers en totes 

les llengües
del món...

Susan...
Susan...

taronja...
bo...

L’any 1970, quan la Genie tenia
13 anys, ella i la seva mare
van escapar del pare boig,

i van demanar ajuda als serveis
socials de Los Angeles.

a partir de l’any següent, les 
lingüistes Victoria Fromkin i Susan  

Curtiss van treballar amb la Genie per 
mirar de determinar la seva capacitat

per adquirir llenguatge...
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Veus, Danny?
Sense paraules, la Genie 

no va desenvolupar mai bé 
una llengua, però sense gaire 

llum, tampoc va desenvolupar bé 
la visió.

o sigui, que 
el llenguatge i la 

visió són capacitats 
innates dels humans, 

que si no es fan 
servir, s’atrofien, 

no?

sí, el cervell 
està llest per al 
llenguatge des 

d’abans de NÉIXER.

Suposo que llavors
el que passa és que una cosa
és la capacitat que el nostre
cervell té per desenvolupar

llenguatge, i una altra de diferent 
són les llengües.

és fruit de la
biologia de

l’espècie
humana.

Però les paraules
són molt importants.

La Genie no va sentir-ne
mai i llavors mai

va tenir una llengua
materna.

Però llavors,
sense una biologia

com la humana no es
podria parlar.

La SeM
no podria
parlar...

ÉS CLAR,
el llenguatge és
a la vegada un fet

cultural, una llengua,
i un fet biològic, una
facultat de la nostra

espècie, QUE NO TÉ  
CAP ALTRE ANIMAL.
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Però la SeM creix
i la seva intel·ligència 
augmenta. Vol dir que
no acabarà parlant?

I si resulta
que necessites 
biologia humana

NO SÉ SI...

Dit i fet.
Nois,

us porto
de tornada.

L’aprenentatge
de la SeM consumeix 
cada cop més energia
i és més vulnerable

a ser descoberta.
Tinc un mal

pressentiment...

Hem de plegar,
Àlex, fes-los

tornar.

Però per què
hem tornat
tan ràpid??

CONTINUARÀ...

COORDENADES
exactes i tots

preparats i armats 
immediatament.

Font identificada!
el senyal s’origina a la 
localitat de davos, als 

alps SUÏSSOS.

Em costa de creure.
El cervell humà és com una 

ordinador, i no veig
perquè una màquina com 

la SeM no podria reproduir 
aquest funcionament.

Aquest sempre
ha estat el gran repte

de la Intel·ligència
Artificial, però fins ara
mai ens n’hem sortit.
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3. Hem entrat dins el cervell!
Després de visitar una exposició sobre el cervell humà 

i el llenguatge, els nois volen usar la SeM per veure un 

cervell per dintre i entendre com canvia quan els bebès 

creixen i adquireixen el llenguatge. La professora Bach està 

preocupada perquè algú pugui localitzar la SeM i els prohibeix 

de fer-la anar. L’Alex, però, no es conforma tan fàcilment. Ha 

après a fer servir la màquina pel seu compte i convenç els 

altres per entrar a la realitat avançada i visitar el cervell d’un 

nadó. El viatge serà fascinant i aprendran moltes coses sobre 

aquest procés. Però l’aprenentatge tindrà conseqüències… 

La col.lecció
SeMScientia

Ex Machina proposa una manera amena 

d’apropar la recerca contemporània a les escoles 

mitjançant projectes didàctics que giren al voltant d’una 

sèrie en còmic. Els temes científics de la sèrie 

s’agrupen en unitats de contingut basades en ciències 

concretes. 

Per a la primera sèrie de la col·lecció hem escollit l’estudi 

del llenguatge des dels punts de vista de matèries 

com la comunicació animal, l’evolució humana, la 

neurociència, la intel·ligència artificial, i la lingüística.

Altres títols de la col.lecció
1. El noi que parlava amb els animals (Comunicació animal)

2. A la recerca del primer parlant (Evolució humana) 

3. Hem entrat dins el cervell! (Neurociència i adquisició del llenguatge per a nens)

4. La torre de Babel (Lingüística i diversitat cultural) 

5. La màquina que parlava amb els humans (Intel·ligència artificial)

Amb la col·laboració de:

SeMScientia
Ex Machina


