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(Transcripció de la xerrada, que fou gravada, però no escrita.)

1. Introducció
En primer lloc veurem un vídeo d’una “màquina” que plega tovalloles. Mireu aquest robot què
fa? És un robot que sap fer tots els moviments que calen, que no són trivials. Ho fa com una
persona. Fixeu-vos com ho fa. Sap adonar-se quan la tovallola és diferent de mida; si és
diferent, més petita, la plega però la col·loca a part de les altres tovalloles plegades més grans.
Fer això no és gens fàcil. No només agafa la tovallola i se la mira, sinó que en reconeix la mida,
la sap comparar amb les anteriors. No és trivial, ni senzill.
Els éssers humans, no sé si recordareu la pel·lícula 2001: Una odissea de l’espai, van
començar per rumiar, pensar, treure conclusions i construir
artefactes.
Els éssers humans sempre han fabricat instruments: l’Homo
sapiens i l’Homo faber no es desllinden. Al començament, la gana,
la set, la por i un cervell gran van permetre poder domesticar la
terra, els animals, etc. Així van arribar a les ganes de saber.
El creixement del pensament racional va permetre controlar i
gestionar els sistemes tècnics. Penseu què faríem avui dia sense
Internet; és una eina de primera necessitat.
Després, en un gran salt de temps, de la fabricació d’instruments es va passar a fabricar
màquines, i d’aquí a la industrialització. El coneixement es va anar incrementant,
perfeccionant-se, i es va reconèixer la gran vàlua de la raó.

A partir del segle xVIII, no només amb Newton i el naixement de la química moderna amb
Lavoisier, ja hi havia un dipòsit científic i tecnològic que va permetre avançar a grans salts. Per
això només tractaré de coses dels segles xIx i xx; amb grans llacunes, intentaré obrir el camí
cap a l’automatització.
Penseu què faríem avui sense ordinadors, sense màquines, sense tèlefon. Per a qualsevol
cosa que fem, automàticament ens n’anem a Internet.
Quan jo vaig fer la meva tesi doctoral no hi havia fax, ni fotocopiadores. Jo vaig escriure la tesi
amb màquina d’escriure i cinc papers de còpia de paper carbó.
Què faríem avui sense fotocòpies, ni Internet, sense ordinadors ni mitjans tècnics. Imagineu-vos
que algú pogués aturar totes les màquines del món, ho aturés tot
apretant un botonet. S’aturarien els rellotges, totes les línies de
comunicacions i tot això significaria un desastre.

Però com han arribat els ordinadors a fer el que fan? D’on ve la
imaginació dels investigadors per construir-los?
Ve de molt lluny. Al museu d’Atenes hi ha el primer ordinador,
analògic, que es coneix; era una màquina que servia per
reconèixer la visió del cel.
Buscant l’abans etimològic, primer va arribar un ordinador que
només fa una sola cosa, la màquina de fer teixits, els primers

Robot plegant tovalloles

Els telers anteriors

3 Enric Trillas:0. Presentaci_  17/6/15  15:43  Página 36



37100 anys del naixement d´Alan Turing i 50 anys del Telstar 1

telers. Un home que mirava com la seva dona feia
mitjons va voler mecanitzar-ho. La màquina feia el
mateix que feia la seva dona però mecànicament.
Abans de la màquina de fer mitjons, només tenien
mitjons els que en sabien fer, fins que després tots
hem tingut mitjons perquè tots hem volgut tenir els
peus abrigadets.

El teler de Jacquard
A Joseph Marie Jacquard (1752-1834) se li va
ocórrer la idea de copiar les capsetes de música i
perforar unes targetes que permetien distribuir els
fils de tal manera que es produís el mateix
encreuament, i va poder mecanitzar els telers per
elaborar teles amb fils de colors diferents.
Mentrestant Pascal va inventar una màquina de
calcular simple (aritmètica), que es va anomenar
Pascalina, i d’aquí es va passar a la Minerva, però
com es va poder passar a màquines que podien
programar càlculs matemàtics complexos?
La història de les màquines de calcular és llarga i
molt interessant.

La màquina analítica de Babbage i Lovelace
Entre mig va aparèixer un personatge, Charles
Babbage (1791-1871), que va inventar la màquina
analítica. Babbage deia que l’home és un animal
que construeix màquines. 
Els vaixells necessitaven cartes de navegar, que feien
persones amb càlculs logarítmics a mà, i era molt fàcil
equivocar-se. Ell va tenir la idea d’inventar una
màquina (la de diferències) que el 1843 va transformar
en la màquina analítica amb l’ajut d’Ada Lovelace, una
molt bona matemàtica, de nom complet Ada Augusta
Byron King, comtessa de Lovelace (1815-1852), que
no va poder anar a la universitat perquè no hi
acceptaven dones. Babbage es va arruïnar amb la
màquina, va arruïnar altra gent i va obtenir ajuts
econòmics del govern anglès, però no va funcionar
perquè la tecnologia de l’època no permetia la precisió
necessària. La màquina analítica (circa 1840) hauria
estat programada amb targetes perforades i ha estat
completament construïda recentment.

El teler automàtic de
Jacquard i les seves
targetes perforades

Joseph Marie Jacquard

Charles Babbage   

Pascalina                           Minerva

La màquina de diferències

Ada Augusta Byron
King, comtessa de
Lovelace

La màquina
analítica de 1843
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El cens, Herman Hollerith i la màquina
tabuladora
Herman Hollerith (1860-1929) va ressucitar la idea
de Jacquard per fer l’elaboració del cens mitjançant
una màquina tabuladora que feia molt més fàcil
resumir el cens pel govern, més econòmic i sense
equivocacions que fer-ho a mà.
També es va recuperar aquesta idea per al telègraf. 

El “treball” de les targetes perforades
Si imaginem que darrere d’una targeta perforada hi
ha un focus de llum, quan la llum passa pel forat és
‘sí’ o ‘1’, i quan no hi passa la llum és ‘no’ o ‘0’; si
substituïm perforació pel número 1 i no-perforació
pel 0, queda una targeta amb zeros i uns; en
conclusió, la fitxa perforada. És una col·lecció de
zeros i uns col·locats d’una certa manera. 
Si superposem dues targetes perforades, la llum
només passarà si coincideixen els forats. És la
idea de traslladar unes targetes perforades a
l’àlgebra de Boole. És el model més senzill i universal. Fitxes perforades, col·leccions de zeros
i uns, i àlgebra de conjunts és matemàticament la mateixa estructura: targeta perforada + llum
= càlcul.
Si tenim dues targetes perforades, una sobre l’altra, per on passarà la llum? Només hi passarà
si les dues estan perforades (1, 1); contràriament no hi podria passar la llum. És la intersecció
o conjunció.  L’operació és (·):

La màquina tabuladoraHerman Hollerith   

Telègraf

En dues targetes perforades, una sobre l’altra, la llum passa almenys per una perforació (unió);
només no hi passa quan no hi ha dues perforacions (0, 0). Operació d’unió o disjunció (+)
Diferència amb els números , 1+1= 1!

Negació o complementària d’una targeta perforada: la llum passa per on no passava en
l‘original.
Operació complement o negació (‘)

Amb les operacions (·), (+), (‘), tenim un càlcul, el càlcul booleà!
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Processar la informació
Amb els números 0 i 1, i aquestes targetes, s’obté l’àlgebra de Boole més senzilla de les
moltíssimes que existeixen.
Per exemple, el càlcul amb conjunts és també un exemple d’àlgebra de Boole.

Fixeu-vos en una altra idea. Si jo
fos un espia i vull enviar un
missatge: en lloc de targetes
perforades podem utilitzar una
sèrie de bombetes (encesa (1),
apagada (0)) i podem enviar un
missatge. Diu que el robatori serà a
les 10 hores, car qualsevol nombre
es pot escriure usant només els
dígits 1 i 0.

Si anem als nostres ordinadors, els circuits poden estar oberts (1) o tancats (0).
Totes les tecles estan numerades i en tocar-ne una s’activa un número en base 2; cada tecla
obre/tanca circuits, com les bombetes.
Per exemple, la lletra ‘a’ g 97 = 11000012, ‘L’ g 76= 10011002;
‘espai’ g 32 = 1000002. 
Si escric POLA LAVIANA, envio les ordres:

* A la pantalla de l’ordinador apareixen
les lletres POLA LAVIANA que he teclejat.
He enviat un missatge que es llegeix a la pantalla en
interpretar els senyals que rep: 0 i 1, com a lletres i
espais. De les màquines que només feien càlculs es va
poder passar a les màquines que processen informació.
Un gran salt!

2. Ahir i avui
De l’IBM dels anys 70 amb targetes perforades s’ha passat
als ordinadors actuals. L’IBM estava en una habitació
tancada, i unes senyoretes perforaven les targetes que es
posaven dins l’ordinador, que les interpretava. 
Tot això és gràcies a l’àlgebra de Boole.

IBM dels anys 70
amb targetes
perforades 

Ordinadors actuals

3 Enric Trillas:0. Presentaci_  17/6/15  15:43  Página 39



40 Recull de conferències 2012

Sobre el càlcul de Boole
George Boole (1815-1864) era mestre d’escola, no va
anar mai a la universitat, però sabia francès, alemany, llatí
i matemàtica. Va tenir una controvèrsia forta amb un
filòsof (Hamilton), que tenia una visió d’un home de lletres
sobre la sil·logística. Va publicar el primer llibre d’anàlisi
matemàtica de la lògica el 1847. 
Per primera vegada els signes que utilitza Boole no són
nombres. El càlcul de Boole sempre és  
a·a = a, a + a = a,  a·a’ = 0,  a + a’ = 1 
(si ho pensem com les targetes perforades)
Això amb nombres no passa, i fa que el càlcul de Boole
sigui més simple que l’aritmètic.
Les idees de Boole permeten representar algunes expressions mitjançant fórmules; és la
primera vegada que les matemàtiques es fan servir per fer raonaments, i obre el món del càlcul
matemàtic de la lògica.
El càlcul és molt més senzill que l’aritmètic. Per primera vegada en la història un enunciat es
pot convertir en una fórmula. 
Un exemple de la representació, amb el càlcul de Boole:

a+ a’b= (a+a’) (a+ b) = 1 (a+ b) = a+b
b+ b’a = (b+ b’) (b+ a) = 1 (b+ a) = b+ a = a+ b, que, per exemple, pot representar:

‘Paga o perd la casa’= ‘Paga o (no paga i perd la casa)’= ‘Perd la casa o (no perd la casa i paga)’

Les idees de Boole permeten representar algunes expressions mitjançant fórmules:

Està viu i no mort = vm’
No està ni a Pola Laviana ni a Mieres = P’M’ = (P + M)’
O bé aniré a la conferència, o bé aniré al bar = cb’ + c’b
Si no estic a Pola Laviana, llavors no podré anar a la conferència: P’ g C’ = P + C’

D’on ha vingut tot?
Des de molt antic, al nord d’Àfrica existia un
instrument anomenat zairja, que usava 28 lletres
de l’alfabet àrab per representar 28 categories de
pensament de la seva filosofia mitjançant rodes
concèntriques.
Ramon Llull (1232-1316) va tenir la idea de
buscar un procediment racional (matemàtic) a
partir de les coses que tenim en comú, les que hi
estem d’acord, per poder deduir. Va escriure Ars
Magna, que és el primer llibre de lògica, on
introdueix una variant de la zairja per mecanitzar
raonaments teològics, també mitjançant rodes Thomas HobbesRamon Llull

George Boole             El llibre de 1847
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concèntriques. Creia que partint del que tenen en comú les religions cristiana i musulmana
podia convertir els musulmans al cristianisme!
L’obra de Llull va influenciar Thomas Hobbes (1588-1679). 
Va ser molt important per al canvi de pensament, que preconitzava que raonar és calcular, i
especialment va influenciar Gottfried Leibniz (1646-1716), que va intentar crear un llenguatge
(Characteristica Universalis), mitjançant el qual les discusions es poguessin resoldre com ho
fan els comptables amb els comptes, dient: calculem!
Tot plegat va anar portant a la idea que devia existir un càlcul que, aplicat a la informació, en
donés les conclusions, i que aquest càlcul es podria automatitzar. Per exemple,

Tot home és mortal        [H’ + HM]
Sócrates és un home    [SH = S] 
Sócrates és mortal        [SM] 

S’obté mitjançant el càlcul booleà:
S (H’ + HM) = (SH) (H’ + H · M) = SHH’ + SHHM = 0 + SHM = SM

La conclusió s’obté mitjançant:
1. Representar simbòlicament la informació.
2. Calculant amb aquests símbols, és a dir, aplicant les lleis del càlcul booleà per arribar a

la solució.
Com en un problema aritmètic, però amb altres lleis
de càlcul més senzilles!

La Segona Guerra Mundial (1939-1945)
Des de Boole (càlcul) fins a Babbage/Ada Lovelace
(màquina) passen molt anys..., però a causa de la
Segona Guerra Mundial cal resoldre dos problemes a
partir de tenir curiositat intel·lectual (que com sempre
és el més important): poder desxifrar codis secrets i
seguir les trajectòries d’avions ràpids. Tot era molt
complicat de resoldre, perquè s’havia de fer en
temps real: s’ha de disparar i abatre l’avió ara mateix.
L’enginyer alemany Konrad Zuse (1910-1995),
amb la seva curiositat intel·lectual, va crear
l’ordinador Z3 el 1941. El govern nazi no li va fer
cas (per sort!).
El matemàtic anglès Alan M. Turing (1912-1954)
també va utilitzar la seva curiositat intel·lectual per
desxifrar els codis de la màquina alemanya
Enigma i va col·laborar a construir les màquines
Bombe i Colossus. Creà l’anomenada màquina de
Turing. Si no hagués estat per ell Alemanya hauria
pogut guanyar la guerra.  

La màquina
“Enigma“ 

La “Bombe“

El “Colossus“                        La màquina de Turing

Konrad Zuse                     Alan Turing 
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La Bombe s’havia de programar a
mà, anava amb vàlvules, perquè
encara no hi havia transistors. Es
necessitava un treball continu dels
mecànics.
El matemàtic hongarès-nord-americà
John von Neumann (1903-1957) va
utilitzar la curiositat intel·lectual per al
tir balístic. 
L’Eniac (Electronic Numerical Integrator and Calculator) que va crear era una màquina de 27 Tm
de pes i d’unes dimensions de 2,4 x 0,9 x 30 metres, que feia operacions manuals amb 6.000
commutadors. 
El càlcul se sabia com s’havia de fer,
però calien les instruccions
adequades perquè les màquines
fessin el que havien de fer.
Va inventar l’arquitectura que ha de
tenir un ordinador actual. Mitjançant
l’arquitectura següent:

2. Avenços posteriors al 1946
El càlcul de Boole només serveix per a
frases precises, sí (1) / no (0), específiques. No serveix per a les frases imprecises freqüents
que utilitzem en el llenguatge i en el raonament ordinari. Es necessitava un càlcul més general.

Precises: ‘2 és parell (sí, 1), ‘3 és parell (no, 0).
Els números només són parells o no parells = senars, no hi ha números que siguin molt parells,
no hi ha matisos. 
Però la frase “Joan és jove“, es pot matisar com “Joan és molt jove“, o com “Joan és més o
menys jove“, etc. Les frases imprecises no es poden qualificar amb només 0 i 1.
Treballar amb frases imprecises utilitzant càlcul precís de frases és fer trampa. Aquest
problema no el podem resoldre amb l’àlgebra de Boole.
Allò precís es representa mitjançant conjunts, en els quals sempre és

Com podem representar l’imprecís? Necessitem números entre 0 i 1,
com 0,5.
L’irano-nord.americà Lofti A. Zadeh (1921, Bakú), el 1965 va definir què
és un conjunt borrós o difús representant l’ús de les paraules en el
llenguatge.
a) El pas del 0 a l’1 és gradual, sorgeix gradualment. 
Si tenim el conjunt dels nombres menors de 5, 5,5 no ho és. O és més
petit que 5 o no és més petit que 5. 

Lofti A. Zadeh

John von Neumann L’Eniac

És la mateixa màquina de Babbage però adaptada al moment. 
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Un concepte imprecís no es pot representar com un de precís.
Cal una anàlisi del llenguatge. Perquè la mateixa paraula en
contextos diferents significa coses diferents.
b) En el conjunt borrós dels nombres petits entre 0 i 10:

5,5 ho és en grau alfa
0 ho és en grau 1
2,5 ho és en grau 1
10 ho és en grau 0 (no ho és gens).

Amb les idees de Zadeh es poden controlar màquines,
encara que no es tingui un model matemàtic per al seu
funcionament, si aquest es pot descriure per regles
imprecises en llenguatge natural.
Els nombres són primers o no ho són. En canvi, el
concepte alt, pot ser molt alt o només alt. Admetem
modificadors lingüístics sense necessitat de donar
explicacions. Amb molt pocs termes som capaços de
donar molta informació. Si diem que un apartament a les Corts és gran, no cal que
especifiquem que tingui 121,1 m2.
Per exemple:
Dues variables (x, y) que varien entre 0 i 10. El sistema es
descriu per 3 regles:
1- Si x és gran, y=2
2- Si x és petit, y=8
3- Si x està al voltant de 4, y= 6
Quant val y si x= 4,5?
Solució:
Amb les dades,    
*     gran(x) = x/10            
*     petit (x) = 1 – x/10
*     A4(x) = 0; si 0  és menor o igual a x menor o igual a 3,5 menor o igual a  x menor o igual a 10

x – 3, si 3 és menor o igual a x menor o igual a 4
5 – x, si 4 és menor o igual a x menor o igual a 5.clució:

Amb això:
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El pèndol invertit
Mantenir un pal al palmell de la mà, només movent-lo cap
endavant i cap enrere, es pot mecanitzar? Els pallassos del circ
ho fan movent la mà endavant si cau endavant, i enrere si cau
enrere. Quin és el problema?
Regles del pèndol invertit:
1. Si (l’angle és zero) i (la velocitat angular és zero) llavors (la
velocitat de la plataforma és zero).
2. Si (l’angle és zero) i (la velocitat angular és NP) llavors (la
velocitat de la plataforma és NP).
3. Si (l’angle és PP) i (la velocitat angular és zero) llavors (la velocitat de la plataforma és PP).
4. Si (l’angle és PP) i (la velocitat angular és NP) llavors (la velocitat de la plataforma és zero)
Es fa com a l’exemple i la màquina ordena el moviment de la plataforma.
Aquests càlculs borrosos per a
l’ordinador són trivials. S’ha aconseguit
mecanitzar el control d’un tripèndol
amb tres trossos lligats per ròtules:
És un tripèndol que se sosté sense
caure, segurament cap ésser humà no
ho podria fer.
I per acabar us presento un darrer
personatge que combina interès
intel·lectual amb enginyeria, el japonès
Michio Sugeno (1940, Yokohama),  un
investigador teòric i aplicat.
Ha aportat amb la seva recerca l’aixeta
monocomandament d’aigua calenta i
freda perquè surti tèbia. 
També ha inventat un helicòpter
controlat de lluny (dron), que no està
programat sinó que algú li diu amb un
micròfon què ha de fer. No porta pilot.
Un helicòpter és un sistema dels més
inestables que es coneixen. A
Fukushima en van enviar un per obtenir
ràpidament imatges de la zona
radioactiva.
I així hem arribat on som ara.

3. Conclusió
De bon començament la racionalitat de l’espècie Homo ha estat suportada per la seva
capacitat de conjecturar i això tant sigui per especular com poden arribar a ser les coses, com
per trobar explicacions o hipòtesis de per què succeeixen tal com ho fan. Sense la capacitat

Michio Sugeno

Pèndol amb tres trossos

Mecanització

Aixeta monocomandament Dron
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de conjecturar no s’hauria escampat pel món i possiblement, si existís encara, es trobaria
aïllada a una zona del món a la qual no es topés amb massa depredadors. De fet, tot el que
sabem del món, tota la ciència, són concatenacions de conjectures ben travades i contrastades
amb el que realment passa. Unes conjectures que, molt sovint, són ajudades per models
matemàtics gràcies als quals els científics poden fer servir el mètode de raonament més segur
que existeix, la deducció, un tipus de raonament que en bona part es caracteritza per no
permetre que si quelcom segueix deductivament de les premisses, també en segueixi la seva
negació i del qual l’exemple paradigmàtic és la prova matemàtica.
La fabricació d’artefactes útils, de màquines per estalviar esforços físics i de sistemes de
màquines per tal de fabricar objectes necessaris per a la vida, el treball, els viatges, el traspàs
de rius, la construcció d’edificis, etc., la mecanització de la producció en conclusió, també ha
estat possible per la capacitat de conjecturar de les persones i per l’ajut dels models
matemàtics que permeten introduir el segur raonament deductiu a la ciència i l‘enginyeria; per
conjecturar com quelcom es pot fer amb una màquina, calcular per exemple. Fou la conjunció
de les ciències físiques, les químiques i les matemàtiques el que, al tercer quart del segle xIx,
va portar a l’aparició de la paraula tecnologia, que, segurament, va ser emprada per primer cop
en donar nom al famós MIT, l’Institut de Tecnologia de Massachussets. 
Sense la tecnologia no podríem comptar, per exemple, amb els notabilíssims avenços de la
medicina actual. Sense la tecnologia no tindríem ordinadors i, per tant, tots els sistemes
controlats per ordinador. Sense tecnologia la societat actual no seria la que és. Sense
tecnologia pròpia una empresa resta disminuïda en els mercats internacionals; la tecnologia
pròpia és, avui, el veritable capital de les companyies que, si deslocalitzen la producció,
rarament ho fan amb la generació dels seus productes i sistemes, és a dir, amb la seva
tecnologia.
La immensa curiositat de les persones mai no n’ha tingut prou de pensar què són les coses,
sempre ha volgut saber com funcionen i com poden fer-ho millor; al costat de què és sempre
ha existit el com funciona. Raonar, saber, predir i fer són les quatre grans  dimensions que han
permès  la civilització.
Si un geni, malèfic, sens dubte, parés tots els ordinadors que hi ha al món, les societats
sofririen un retrocés enorme, deixarien de funcionar molts, sinó tots, els sistemes gràcies als
quals avui dia es fan les coses. Els ordinadors ja formen part de la nostra vida, tant personal,
social i cultural, com laboral; en són elements auxiliars essencials i, per això mateix conèixer-
ne, per poc que sigui, la història i per què poden fer el que fan, és interessant. 
És difícil mirar-se a si mateix com una persona culta sense saber quelcom de ciència i
tecnologia al risc, per exemple i exagerant, de creure que som el centre de l’univers o que totes
les malalties es poden guarir amb uns conjurs acompanyats d’unes herbetes bullides. Tot
l’anterior no és sinó un breu intent de mostrar com, des d’antic i amb les idees d’alguns savis,
s’ha pogut arribar al present. 
Manllevant paraules a Joan Brossa, sempre és bo obrir finestres a la realitat.
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