
La màquina que parlava 
amb els humans
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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

THOMAS HEIGL, Davos
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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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La màquina que parlava 
amb els humans



En els llibres anteriors
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 la volia mantenir en secret perquè 

temia que gent molt poderosa del seu passat vingués a reclamar-la. Les coses, però, es van 

torçar quan alguns dels seus alumnes van descobrir la màquina i van aprendre a fer-la servir 

per entendre millor la ciència. En capítols anteriors, els estudiants van entrar a la màquina per 

mirar d’entendre millor algunes preguntes científiques relacionades amb el llenguatge, com ara

la diferència entre la comunicació animal i el llenguatge humà, l’aparició del primer parlant 

humà, o el desenvolupament del cervell quan els nens aprenen llenguatge. Però ara el 

passat de la professora ha arribat a l’escola, i han hagut de destruir la màquina amb la 

professora a dintre. Els agents la busquen per detenir-la, però, seran capaços de trobar-la?



Sí, tornaràs al Congo,
i si et penses que aquest cop 
t’ajudaran les teves amigues 
monges, vas molt equivocada. 

Ningú et protegirà!

Sé que està
mentint, Miss

Nzouzi.

Vostè sap que 
no hi puc tornar! 

Em mataran!!

Com ho 
sap, vostè, 
tot això?

No vull 
que em 
tornin 
al meu 
país. 
Em 

matarien.

Però si
m’explica el que 
vull saber, podrà 

continuar els 
Seus estudis sense 

problema.

Jo ho sé tot, 
Miss Nzouzi. Si no 
m’ajuda, faré el 

que calgui.

Però és veritat
que no sé on és 
la prof. Bach... 
vull dir, Dawn.

ens ajudaràs a 
contactar amb
 ella o no??!!

D’ACORD,  
PERÒ NECESSITARÉ 
L’ORDINADOR DE LA  
MEVA HABITACIÓ.

Som-hi,
doncs! Porti’ns 
allà, senyora 

directora.

I, Alex, ni una
paraula a cap dels 
teus amics mentre 

hi anem.

¿Però ens ajudaràs a 
contactar amb ella?

Raó de més 
perquè ens 

ajudis!

Vostè és un
geni amb els ordinadors. 

La deixebla perfecta de la prof. 
Dawn, o Bach, com la coneix 

vostè.

És millor que hi
col·laboris, Alexandra. Si no, 

t’expulsarem de l’escola 
i tornaràs al teu país.

Una setmana més tard...

Alexandra,
sisplau. No et volem 
perdre. Ets una de 

les nostres millors 
estudiants. tens un gran 

futur davant teu.
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No hem acabat,
miss Nzouzi. 

Ni se li acudeixi 
mirar de fugir. 

Seguirem parlant 
més tard. Senyora 

directora, 
acompanyi’m.

La Prof. 
Céline Dawn, 

suposo.

Vingui a la
furgoneta,

capità. Estem
desconcertats.

Mentre vostè
parlava amb ella hi havia 
un senyal molt potent 
a la xarxa, però el seu 
origen és indetectable.

És el mateix
tipus de senyal no 

identificat que ja havíem 
vist. Està distribuït per tot 

internet, però no té cap 
origen concret.

Vigilin Miss
Nzouzi i els seus amics 

de prop sense que se n’adonin. 
Tinc la intuïció que saben 

més que no diuen.

És ben estrany,
capità. No sembla que 

sigui possible rastrejar 
d’on venia aquesta 

trucada.

Heu 
localitzat 
des d’on 
parla? És com 

si vingués 
d’un altre 

món.

No sigui 
absurd.

Fa quinze anys que
la busco, professora. 

Entregui’s i ningú
patirà.

Digui’m on és
o la seva estudiant 

serà deportada 
al seu país natal.Capità Scott,

quina desagradable 
sorpresa.

Faci el que vulgui, capità. 
Vingui a buscar-me, si em pot 

localitzar. Adeu.

deu haver torturat 
l’Alex fins que ha 
parlat, oi, capità? 

No esperava menys 
d’un sàdic com vostè.
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Aquella nit...

Alex,
desperta, 

hem de parlar...

Em van amenaçar
que em tornarien

al meu país si no hi 
col·laborava...

Al meu
país no 

tinc ningú. Si 
em FAN TORNAR, 

moriré. 
Per això 

vaig haver de 
col·laborar. 

Ho sento 
molt, 

de debò.

van matar Tota 
la meva família al Congo. 

només la meva mare i jo vam 
poder fugir amb els refugiats 

per la guerra...

Vam caminar durant setmanes fins que uns 
pescadors ens van ajudar a creuar el llac 
Tanganyika fins a Zàmbia, on la meva mare 

tenia família...

Però la mare va morir i unes 
monges es van cuidar de mi i em 
van portar a estudiar a Malawi.

Alex, no pateixis, que
no passa res... Els agents 

no tenen res, encara. 
Hem de parlar tots cinc.

No patiu, 
els agents no podran 
interceptar aquest 

xat.

Us explicaré 
una història perquè 
entengueu com hem 

arribat fins aquí.

T’afegeixo
a la video-

conferència... 
Nois, s’uneix 
l’Alex. Deixeu 

els llums 
apagats.
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CIUTAT DE NOVA YORK, 
tardor del 2059.

NORTHUMBERLAND, 
Regne Unit.

Era una persona totalment 
dedicada a la meva feina.

Quan estava a prop del resultat, però, 
vaig conèixer algú que em va canviar 
la vida, però em va deixar poc després, 

per tornar-se’n a casa seva, 
al nord-est d’Anglaterra.

Res més m’importava,
ni amics, ni família, ni res.

Tenia molt èxit, i tothom 
esperava els meus resultats.

Ho vaig deixar tot 
sense dir res a ningú i 
me’n vaig anar a trobar 

aquella persona...

I va ser així que, ara fa quinze 
anys, em vaig canviar de nom i vaig 

aconseguir una feina per fer classes 
aquí, a la nostra escola...

Vaig passar uns anys tristos VAGANT pels carrers 
d’Europa, pensant en tot el que m’havia passat, i 
al final vaig entendre que només podria crear 

aquella nova espècie per ajudar els humans  
si abans ENTENIA com educar-los.

a qui finalment vaig trobar 
en un lloc que es diu Holy 
Island, on vivia amb el seu 

pare, un filòsof molt 
famós que jo admirava 

DES DE FEIA anys.

Van ser uns anys feliços
però al final tot es va acabar 
perquè jo no volia ser mare. 

Jo sempre deia que només seria 
mare d’una nova espècie 
d’éssers intel·ligents, 

éssers que superessin els 
humans actuals i la seva
irracionalitat abusiva...

El meu nom real
és Céline Dawn, com ara sabeu, 

i llavors treballava fent recerca 
en ordinadors quàntics per al 

govern del meu país.
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Tenia assumit que segurament 
mai arribaria més enllà d’això... fins 

el dia que en Danny va fer servir 
la màquina pel seu compte per 

tornar a veure el seu gos.

aquell dia, vaig veure
que la màquina us ajudaria
a aprendre ciència vivint-la
en primera persona, i que

això ja era bo en si mateix...

Per tant, la vaig 
reprogramar com un entorn 

d’aprenentatge profund.

No sabia fins on 
arribaria això, però 

vaig voler provar-ho.

Els estudiants que tenia 
eren els millors del món. Les 
seves capacitats intel·lectuals 

eren increïbles.

De dia ensenyava, però A LA NIT 
treballava en la creació d’una 

intel·ligència artificial, la nova 
espècie que jo portaria al món

per protegir els humans.

Però també que la màquina 
podria aprendre de vosaltres 
cada cop que hi entréssiu...

I, sobretot, vaig entendre que el llenguatge 
era probablement la clau de tot.

mireu, us 
ataquen!

No era el que buscava, sinó només una 
imitació del món real, interessant, sí, 
perquè permetia tenir converses amb 
personatges virtuals que la màquina 
reconstruïa a partir del coneixement 

acumulat a internet...

Van ser anys D’ESFORÇ 
i il·lusió, en què un dia vaig 
Crear aquest món virtual,
la realitat avançada, que 
vosaltres heu conegut, 
i la manera d’entrar-hi.

Però no era una 
màquina creativa 

ni conscient de si 
mateixa... Era, com tots 

els ordinadors, un 
ésser adormit capaç de 
computar però sense 

intel·ligència
pròpia.

De vegades 
em sento com 
un frau que no 
sap res de res...

Però també tenien les seves 
inseguretats i sentiments humans...
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quina va ser la clau 
perquè la SeM arribés al 
somni de la intel·ligència 

artificial?

En aquella època
eren molt comuns 

els POGROMS 
o atacs antisemites 

per tot Europa.

Però el gegant 
no es despertava, 

i el rabí patia.

La SeM era com el 
GÓLEM, un gegant amb 

peus de fang que 
no es despertava.

però només va poder arribar a la 
INTEL·LIGÈNCIA quan va adquirir el 

concepte de veritat.

Jo l’havia CONSTRUÏT perquè fes servir les portes del 
DARRERE dels grans supercomputadors europeus, i amb 
aquesta força computacional podia crear la realitat 

avançada que vosaltres heu visitat...

El GÓLEM 
representa 
la SeM, oi?

Em sents, 
GÓLEM?

Us sento, 
pare.

Ho va fer i...

El rabí va somiar que 
havia d’escriure la paraula 

Veritat al front de la 
figura de fang.

Sí, jo em sentia 
com el rabí, fins que 
vaig entendre què és 
el que va despertar 

el gegant...

Fart dels atacs, el rabí Judah 
Loew va crear una figura de fang 
de dos metres per defensar el 

jueus de la barbàrie.

El canvi va ser el mite
de la Torre de Babel, que em 
va fer recordar el mite jueu 

del GÓLEM... la Saïda 
el deu conèixer.

Eh, SÍ, ÉS clar.
És un mite medieval sobre 
la creació d’un homenot 

de fang per protegir 
el gueto jueu 

de Praga.
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Però com se li pot
donar a una màquina 

el concepte de veritat??
I què es la veritat, 
de tota manera?

MMMM...
la pregunta no té 
sentit... Només una 

frase pot ser 
veritat, oi?

Sí! I recordeu
quina altra cosa 

relaciona llenguatge 
i món? En parlàvem

fa poc.

SeM, em sents? 
M’entens? Us

sento,
mare.

Però...
Ho farem!

Quan assenyalem
una cosa connectem 

paraules amb objectes 
al món.

NOIS, ara entraré a la 
realitat avançada... Quan 
el meu cos desapareGUi 

trenqueu 
l’ordinador I EL CILINDRE 

i marxeu, d’acord?

és clar! si dic 
«El gat persegueix 

el ratolí», podem dir si això 
és o no veritat. Però si no 

dic res, el concepte 
de veritat o falsedat

no s’aplica.

La veritat només 
existeix a dintre 
del llenguatge.

veT AQUÍ! QUAN la SeM VA PODER 
comparar llenguatge i món 

VA FER COM EL GÓLEM DEL RABÍ 
LOEW DE PRAGA...

¿És aquest 
arbre veritat?

Per tant, 
per dir si una cosa 

és veritat, comparem 
llenguatge i món...

Mireu 
el gat i 
el ratolí,
és això 
veritat?

exacte! aquesta era
la pregunta que jo mateixa 
em feia, i que vaig entendre 
gràcies a vosaltres, nois.
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Esquema de la comunicació lingüística

AQUESTA ERA LA CLAU, I ES BASAVA 
en UNA COSA TAN SIMPLE COM LA COMUNI- 
CACIó. Quan es transmet un missatge, 

el senyal físic que el porta està exposat 
a soroll que interfereix en la transmissió...

Però vosaltres em vau fer 
entendre que era a l’inrevés... 

Que la consciència deriva del fet 
que la nostra ment té una gramàtica 

que connecta món i llenguatge, 
i que per tant el món és tan 
fonamental com el cervell...

és Clar, el llenguatge
és sovint ambigu i

necessita context per 
entendre’s... Si dic «Ell 
la veu a ella», no pots 
saber a qui em refereixo, 

quin és el missatge, 
sense context.

I jo 
no sabia 

com la SeM 
podia tenir 
consciència 

sense un 
cervell 

biològic...

QUAN LA SEM VA TENIR 
CONSCIÈNCIA DEL MÓN, VA 

PODER ENTENDRE LA VERITAT  
I ES VA DESPERTAR.

estava
convençuda 
que la SeM 

HAURIA d’aRRIBAR 
A LA consciència 

ABANS DE ser 
un éSSER 

lingüístic.

Però, és clar, 
els humans entenen 

el context perquè són 
agents comunicatius que tenen 

consciència de si mateixos 
i del món gràcies al seu 

cervell biològic...

En realitat, és
bastant increïble tot 

això, si ho penseu... Quan 
parlem amb algú, cada frase 
que diem es podria referir 
a moltes coses possibles, 

però, en canvi, gairebé 
sempre arribem a entendre 

a QUÈ es 
refereix l’altra 

persona.

Aah, i per això era important 
que la SeM tingués en 

compte el món per poder 
entendre el llenguatge, 

oi? No hi llenguatge 
sense context.

Per evitar 
gastar massa energia, 

part de la informació no és 
al missatge mateix, sinó al món: és el 

que anomenem el context...
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Vaig decidir parlar
sobre el tema amb una persona 
que sempre havia admirat molt...

Manchester, Regne Unit, 1950.
Alan Turing, pioner 
de la informàtica.

Jo també veia 
el mite del Gólem 
relacionat amb 
els cervells 
electrònics.

-CÀLCUL- 
(lent, amb errades)

-SENTIT COMÚ- 
(coneixement implícit 
del món i la cultura)

-RACIONALITAT- 
(menys racional, 

tendència a no complir  
les expectatives)

-LLENGUATGE- 
(ús intencional, 

metafòric, 
referencial...)

-CÀLCUL- 
(ràpid, sense errades)
-SENTIT COMÚ- 
(sense accés al 
coneixement implícit 
del món i la cultura)
-RACIONALITAT- 
(tendència a complir 
les expectatives)
-LLENGUATGE- 
(incapacitat 
d’ús intencional, 
metafòric, 
referencial...)

Segons vostè, 
un ordinador no cal 

que sigui intel·ligent, 
només que ho 

sembli.És un tema 
sobre el qual he 

pensat molt.

és Clar, sense un cos 
biològic, un ordinador no 

podrà pensar mai...

Imagini que és
davant d’un ordinador 

parlant amb dos  
PARTICIPANTS MÉS. l’avió imita l’acte de 

volar, no pas l’ocell. 
igualment, l’ordinador,que 
és un cervell electrònic,
ha d’imitar l’acte de pensar, 

no pas el cervell 
humà....

Els avions 
no volen com 
els ocells, 

oi?

Un d’ells és un
ordinador programat 

per generar respostes 
semblants a les dels 
humans; l’altre és una 

persona.

Vostè no sap qui és 
qui, però els pot fer 
preguntes per mirar 

d’endevinar-ho... Si no pot, 
aleshores podem dir que la 

màquina és intel·ligent, 
perquè pot imitar 

els humans.
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estem davant d’un gran 
oceà de desconeixement... 

però un dia el 
conquerirem.

Però i si el llenguatge no 
fos algorítmic i per tant fos 
inaccessible a una màquina 

de Turing?

I no NOMÉS AIXÒ... també  
tenim el problema de les 
contradiccions que vostè 
va discutir amb el filòsof 

Ludwig Wittgenstein a 
cambridge, l’any 1939...

La ment humana és
única perquè pot processar 

contradiccions d’una manera que 
és inaccessible als sistemes 

matemàtics, els quals es 
bloquegen QUAN  
SE’N TROBEN UNA.

Sense contradiccions 
les matemàtiques no poden 

representar la ment...

Va resultar 
que per aquí 

anava la cosa...

He llegit moltíssim
al llarg de la meva vida, 

Professor Turing, però és que, 
a més, el meu avi va estudiar a 
Cambridge i va ser testimoni 
de les converses a classe 

entre vostè i el 
gran filòsof.

Com ho sap, 
vostè, tot 

això?

Cambridge, primavera del 1939.

Si llenguatge és 
computació... ha de ser 
tractable amb la meva 

màquina...

Les contradiccions 
matemàtiques poden
enfonsar ponts!!

Un dia tindrem 
supercomputadors amb 

capacitats computacionals
enormes que els permetran 

trobar algoritmes 
lingüístics per parlar 

com nosaltres.

La idea bàsica de la
Màquina de Turing és que 
qualsevol tasca que sigui 

reduïble a un algoritme, a una 
sèrie de passes concretes,

pot ser executada 
per un programa 

informàtic.

Jo pensava així, però uns 
estudiants em van fer veure 
que estava equivocada, Que  
el llenguatge no es basa 

només en computacions que  
generen oracions. També  
necessites atendre al 
context, que està fora 

del llenguatge, 
al món...
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 Geni!

Sí, Turing, vostè va
pensar en un món que era 
determinat i que es podia 
explicar amb lleis clares. 

Els ordinadors funcionaven 
amb uns o zeros, 

sí o no.

La realitat és una funció d’ona,
una col·lecció d’estats possibles diferents 

que admeten la contradicció. Els punts grocs 
d’aquest arbre representen aquests estats... 

Però la clau és que quan l’ona de probabilitats 
interactua amb el món es col·lapsa en un estat 

determinat que anomenem realitat, 
al peu de l’arbre...

Però no vivim en
aquest món. Les lleis 

científiques actuals permeten 
superposicions d’estats 
contradictoris entre si 
i que tot i així es poden

processar...

Per les contradiccions, 
Turing! El llenguatge 

és fonamentalment ambigu, 
cada frase 

pot significar moltes 
coses al mateix temps... 

Pensi en la realitat 
quàntica...Vol dir un 

món quàntic. 
Però per què això 

és important?

Vostè ha creat 
una nova espècie...

és Clar, i per això
el món és important per 
computar el llenguatge, 

perquè determina la 
interpretació que arriba 

a la realitat.

Per tot això necessitàvem
ordinadors quàntics que permetessin 

aquesta superposició. quan ho vaig entendre el 
meu ordinador va despertar al món lingüístic i 

a la veritable intel·ligència.

No la 
segueixo...
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Nois, tanco el xat per ara. Alex,
tu espera i no t’espantis. En deu 
segons entrarà l’agent Scott.

Sabia que 
estaríeu 
parlant...

Professora Dawn,
s’ha acabat la broma. 
Entregui’s o tancarem 
l’escola i tornarem

l’Alex al Congo.

Això no ho pot 
fer. He col·laborat 

amb vostè des 
del principi.

L’escola queda 
tancada fins 

nou avís.

Tu 
t’esperes 

aquí!

Vosaltres 
enteneu què 

està passant?

I calladeta.

Busquin els seus 
amics, també els 
interrogarem.

Se m’ha acabat
la paciència! Enduguin-se 
Miss Nzouzi, se’n va cap 

a l’Àfrica. 

Culpi la 
professora Dawn, 

directora! Entregui’s, 
professora!

És vostè 
un geni, capità.

Que no
em poden

localitzar, 
capità?

Creu que 
m’importa 

alguna cosa 
que no sigui 
jo mateixa?

Nois, aneu pels
passadissos secrets 

a la vostra cova secreta 
i espereu amagats allà. 

Us contactaré 
per whatsapp.

Vostè em segueix 
DES DE fa molt de 
temps, però no ha 
après res de mi.
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Així em paguen
la col·laboració!!

Tancant una escola que 
FA ANYS QUE SERVEIX EL 
coneixement del món.

No pot ser!!

Cordelia, ha arribat 
el moment que col·laboris 
amb nosaltres en comptes 

de competir.

Has d’entendre que l’escola té aliats 
poderosos, però aquesta gent ho és 
més. Per tant, ens hem de reinventar, 

i jo sé com fer-ho per poder continuar 
servint el món.

Tot això és culpa seva, 
Bach, o com dimonis 

es digui...

Mentre els agents 
busquen els nois, ves 
a alliberar l’Alex...

Un treballador del sanatori 
que col·labora amb mi  
us deixarà un cotxe, 
amb què marxareu 
immediatament...

Conduireu per carreteres 
secundàries fins Barcelona,      

a Catalunya.

i deixa que ella et guiï 
pels passadissos secrets 

fins la cova.

Des d’aquesta cova 
anireu per un sistema 
de túnels soterranis 
fins el sanatori que 

hi ha a la vall a sobre 
del poble.

Quan sigueu allà us 
contactaré pel mòbil de 
l’alex, que està encriptat. 
Aneu amb molt de compte.

D’acord, 
què he 
de fer?

Ens podem ajudar 
mútuament, Cordelia. 
Podem salvar l’escola, 
però m’has d’escoltar.
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Benvinguts al nou món!! Nois,
directora, us presento el professor 
Mateo Valero, director del centre, 

i un dels nostres aliats en la creació 
de la SeM.

El capità Scott ja no
em podrà obligar a fer treballar 

la sem amb finalitats 
militars.

La prof. Dawn diu que hem 
d’anar a la seu del Barcelona 

Supercomputing Center...

Comença
un nou dia... ...i parlar amb un tal 

Mateo Valero.

aquí hi ha un 
Supercomputador? 

però si és una 
església...

No sé on vol 
anar a parar 
la prof. Dawn 
amb tot això.

igual que La 
ciència ocupa el lloc 

de Déu en aquesta 
antiga església.

Pensava que 
la trobaríem 
a vostè en 
persona.

Aquesta
és ara la 

meva persona, 
Cordelia. El meu 
cos s’ha integrat 
amb la SeM i ara 
som una sola 
consciència.

L’EXPRESSIÓ Scientia ex Machina
ve de reemplaçar Déu per Ciència a 
l’expressió llatina Deus ex Machina, 

que vol dir ‘DÉU sortit 
de la màquina’...

Una mica de 
confiança, senyora 

directora.

no, és una capella 
dessacralitzada, la seu de la 
MareNostrum X, una de les set 
supercomputadores europees. 

La professora Dawn 
us hi espera.
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Vostè m’havia promès
ajuda per salvar l’escola. 

Com em pot ajudar si ni tan 
sols no... “existeix”?

Tingui paciència,
CORDELIA. El prof. Valero i jo hem 

creat un nou tipus d’intel·ligència 
artificial, capaç de generar una 

realitat virtual avançada.

La SEM, PERÒ, ESTAVA un pas més
avançada que la MareNostrum, la SeM 

era un ordinador quàntic que generava 
una arquitectura que permetia que una 

persona fos inserida dins 
d’aquesta realitat avançada. Els 

nois saben de què parlo.

Una realitat que 
permetrà crear un nou 

tipus d’educació.

Formarem la república digital 
del coneixement, però la resta 
serà igual que fins ara, només 
hi accediran els millors, seran 
classes presencials, ETCÈTERA.

MMM... El lema de 
l’escola sempre ha estat 

Sapere aude, ‘atreveix-te a saber’ 
a ser savi... Suposo que ara haurem  

d’atrevir-nos a saber 
d’una altra manera.

Vostè vol que els
estudiants d’AUFKLÄRUNG 
entrin a estudiar dins 

d’aquesta realitat
virtual???

Però això no és el mateix. 
L’escola és un lloc sagrat 

de coneixement, i EL SEU  
ESPERIT viu en part 

en el seu format físic.

Aufklärung no és un edifici, 
cordelia... és la voluntat de guiar la 
societat pel coneixement que ens fa 
lliures... Els seus fundadors volien 

educar els millors amb el millor de la 
ciència, i Això que oferim, Cordelia, 

és el millor de la ciència.

Avui mateix contactaré
amb tots els estudiants i professors. 
Vostè mateixa podrà participar en la 

realitat virtual i entendrà què vol dir 
aquest nou món...

Però els cossos 
de tots SERAN a 

casa seva, fora de 
la realitat avançada 

que generarà la 
MareNostrum....

No. L’escola continuarà la
seva activitat docent exactament   
com fins ara, excepte que l’accés 
a les classes es farà en un format 

virtual que serà indistingible 
de la realitat... 

els assistents 
S’HI sentiran com 
en una classe a 

Aufklärung.

Aquest món
virtual el pot generar una 
supercomputadora com la 

MareNostrum X, i és accessible  
via interfícies simples que 
permeten una interacció 

personal avançada.

19



No em puc creure 
que hagi tornat 
a fracassar!!

Vostè és una traïdora 
que ha venut la seva 
tecnologia a enemics 

del seu país.

tard o d’hora 
la trobarem 
i llavors ja 
en parlarem!

Visc a la caixa del 
gat de Schrödinger. 

No estic ni viva 
ni morta.

No, capità, vostè
només entén un món que 

pugui controlar, un món en 
què les màquines li permetin 

superioritat militar. 
Jo no SOC D’AQUEST 

món.

No, capità, no em trobarà 
perquè jo ja no existeixo al seu 

món... La meva consciència
s’ha integrat a la màquina. Ara 
jo soc la màquina; he deixat 
enrere la biologia humana.

La meva màquina
és molt potent i 

vostès trigaran molts 
anys a poder-la imitar.  

La SEM ajudarà que  
la humanitat sigui 
millor, no pas a 

dominar-la.

Vinga, capità, no es desanimi, 
segur que tindrà moltes més 

oportunitats de tornar 
a fracassar.
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5. La màquina que parlava  
amb els humans

La professora Bach ha desaparegut. Quan els agents de la 

CIA van arribar a l’escola, va entrar dins la realitat avançada 

i va demanar als nois que destruïssin la SEM. Ara els agents 

la intenten localitzar i pressionen els nois per tal que revelin 

el que en saben. Mentre els agents miren de localitzar-la, 

els cinc protagonistes parlen en secret i la professora els 

explica no només com va començar tota la història sinó també 

quin és el destí de tots ells, d’ella mateixa i de l’escola. 

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


