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les experiències i coneixements que 
tenim. Una màquina pot tenir molts 
coneixements arxivats, però no té 
una experiència viscuda”, assenyala 
Tharrats. El guionista afegeix: “Les 
màquines busquen possibilitats dins 
uns patrons algorítmics que serien 
un símil de la consciència. Però no 
tenen les possibilitats creatives que 
podrien tenir si fossin una intel·li-
gència emocional”.  

Per a Iván Paz, músic, matemàtic 
i investigador del grup Soft Compu-
ting de la UPC, les màquines poden 
imitar, però no crear. Tot i això, re-
coneix que, comandades per una 
persona, “produeixen resultats su-
ficientment sorprenents per ser 
confosos amb una peça d’art huma-
na”. Paz fa live coding, un espectacle 
artístic que consisteix a “programar 
o modificar en temps real un pro-
grama amb el qual es generen sons”. 
Puja a l’escenari amb el seu ordina-
dor, projecta la pantalla i els espec-
tadors poden observar com una mà-
quina genera música, un tipus d’art 

En els pròxims anys, el lli-
bre que tens a la tauleta 
de nit, la música que es-
coltes mentre vas a tre-
ballar o els quadres que 

interrompen el blanc de les parets 
poden haver sigut creats per una 
màquina. De fet, no cal que avanci 
gaire el calendari, perquè ara ma-
teix ja hi ha intel·ligències artifici-
als que han escrit una novel·la, pro-
dueixen dibuixos o imiten Bach. Els 
productes culturals fets per bits i 
metalls són cada cop més habituals, 
i plantegen un debat que cou entre 
els humans: ¿les màquines poden 
crear art?  

Els experts parlen d’art compu-
tacional i d’art generatiu per referir-
se a aquelles expressions artístiques 
en què intervenen ordinadors o que 
són el resultat d’un programa que 
s’executa sense intervenció huma-
na. “La creativitat computacional 
entén com funciona la creativitat 
humana i intenta reproduir-la a tra-
vés d’un sistema computacional. Es 
treballa amb xarxes neuronals arti-
ficials”, explica Albert Barqué-Du-
ran, artista i investigador postdoc-
toral en ciències cognitives a la Uni-
versitat City de Londres. En aques-
ta línia s’inscriu la iniciativa de 
Google anomenada Deep Dream 
Generator, una màquina que, ali-
mentada per una quantitat ingent 
d’imatges, produeix visions oníri-
ques. La informació i els algoritmes 
es conjuren per produir. Però ¿ai-
xò és art? “Molta gent fa servir l’or-
dinador per crear i ja només per ai-
xò creu que el que fa té valor artístic. 
No és així. Si no es fa un treball con-
ceptual, no hi ha art”, assegura Lali 
Barrière, artista digital i professo-
ra de matemàtiques i física per a 
l’animació a la UPC. 

La pregunta de si les màquines 
poden crear art ens condueix a al-
tres interrogants, com ara què és 
art, com serà la intel·ligència artifi-
cial en un futur o si les màquines es-
tan dinamitant els conceptes d’au-
toria, artista o creació tal com els co-
neixem. Per als artistes, els experts 
en intel·ligència artificial, els psicò-
legs i els especialistes en creativitat 
el dilema és ben viu. Alguns apunten 
que les màquines són incapaces de 
produir alguna cosa nova i valuosa 
del no-res i que, per tant, si se’ls do-
nen instruccions per escriure una 
novel·la o compondre, la creativitat 
resideix més aviat en el programa-
dor i no tant en la intel·ligència arti-
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ficial. Barrière comparteix aquesta 
visió: “Una màquina pot fer un di-
buix molt bonic, però sempre hi ha 
un programador al darrere. Crear és 
prendre decisions; és l’humà qui in-
trodueix els mecanismes perquè la 
màquina decideixi”.  

Hi ha muses artificials? 
La visió de Barrière contrasta amb 
la d’Albert Barqué-Duran. L’any 
passat aquest investigador va fer 
una performance al Sónar+D amb 
l’artista Mario Klingemann en què 
desafiaven el concepte de musa i 
intentaven que una màquina els 
inspirés per pintar un mural ge-
gant. Li proposaven siluetes de 
persones fetes de pals i la màqui-
na havia d’interpretar que eren un 
cos humà i proposar representaci-
ons artístiques que plasmaven els 
pinzells de Barqué-Duran i Klinge-
mann. “Encara que ho vam disse-
nyar nosaltres, hi havia certs pro-
cessos que no sabíem com els feia 
l’algoritme”, explica Barqué-Du-

ran. És el que s’anomenen compor-
taments emergents, una habilitat de 
les màquines d’excedir els coneixe-
ments i les instruccions dels seus 
programadors. ¿Aquests compor-
taments són un misteri artificial 
equiparable al talent o l’aleatorie-
tat de la creació? 

Sospesats tots els condicionants, 
la majoria d’experts consultats coin-
cideixen a dir que no, que les màqui-
nes encara no poden crear art per-
què els falten experiències i emoci-
ons, una vida viscuda i no programa-
da. Per a Joan Tharrats, guionista i 
professor de psicologia de la comu-
nicació a la Universitat Ramon Llull, 
les màquines poden fer associacions 
però no crear, ja que la creativitat 
humana es basa en l’inconscient i 
encara no hi ha una intel·ligència ar-
tificial que s’emocioni, que es moti-
vi per crear o que es frustri si no li 
agrada prou el resultat. “El que de-
fineix clarament la creativitat hu-
mana és tot el procés emocional que 
hi ha al darrere, la interpretació de 

Iván Paz, músic, matemàtic i investigador, fa un espectacle en què programa en temps real per generar sons. FRANCESC MELCION  
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descrit per alguns com pensar en 
públic a l’hora de compondre.  

En aquests espectacles, també en 
la musa artificial de Barqué-Duran, 
hi ha una forta interacció entre la 
màquina i l’humà. I això porta a un 
altre etern debat: ¿aquests artefac-
tes substituiran els humans o enri-
quiran les seves capacitats? 

Un art nou i unilateral 
Barqué-Duran ja va competir amb 
una màquina per veure qui era més 
creatiu. I, des de llavors, prefereix 
col·laborar-hi. La batalla Bar-
qué-Duran contra The Painting Fo-
ol, una mena de lluita com la de Gar-
ri Kaspàrov contra el Deep Blue 
d’IBM, va tenir lloc a Londres fa uns 
anys. Mentre la màquina pintava fi-
gures humanes de colors, Bar-
qué-Duran va decidir versionar La 
cistella de pa de Dalí, però col·lo-
cant-hi un circuit electrònic en 
comptes de l’aliment. “La batalla 
home-màquina no té cap sentit. 
Hem d’intentar treballar junts per 
veure si som capaços d’arribar a un 
lloc on cap de les dues parts podria 
arribar per ella mateixa”, reflexiona. 

Per a Paz, la intel·ligència artifi-
cial comporta una “extensió de ca-
pacitats” dels artistes, com també 
nous productes i experiències: “Hi 
ha sons que no existirien sense la in-
teracció d’aquestes tècniques”. Bar-
qué-Duran afegeix: “Estem desen-
volupant noves sensibilitats estèti-
ques provocades únicament per 
obres generades artificialment”. 
Més preguntes: en aquesta interac-
ció enriquidora entre màquina i hu-
mans, quin paper té cadascuna de 
les parts? “Per a mi és una eina. En 
comptes de pintar a l’oli treballo 
amb l’ordinador”, respon Barrière, 
que també ha fet art generatiu amb 
projectes com Sediment o Genera 
Esfera, una instal·lació interactiva 
en què el públic participa en la cre-
ació de dibuixos esfèrics i sons. Per 
a Barqué-Duran, la comunió és molt 
més profunda. Ara enriquirà el seu 
espectacle de la musa artificial amb 
música generativa. “Volem crear 
una performance en què no se sàpi-
ga qui inspira qui”, afirma.  

Com és el nou art produït per la 
síntesi de l’ésser i la màquina? Per a 
Tharrats, és molt més “unilateral”, 
en el sentit que les màquines no te-
nen intenció de comunicar tendresa, 
infondre por o provocar el riure, i tot 
el significat l’aporta l’espectador. 
“M’agrada que qui crea pugui propo-
sar-me alguna cosa i jo la interpreto 
d’una manera o altra. La creació és 
correspondència”, diu aquest guio-
nista i professor. Si en un futur ini-
maginable avui les màquines incor-
poren emocions i poden crear, ¿els 
humans deixarem de fer-ho? Thar-
rats és contundent: “Impossible. Psi-
cològicament moriríem. Necessitem 
explicar, aprendre dels altres, neces-
sitem la ficció, és un element que ha 
permès evolucionar la ment huma-
na”. Potser en un futur l’art s’entén 
de manera diferent. Potser les mà-
quines podran ser creatives. El que és 
clar és que els humans mai no ho dei-
xarem de ser.e

CH
RI

S 
JA

CK
SO

N 
/ G

ET
TY

La Tapa Solidària 
bat un nou rècord 
amb 26.000 euros
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La 7a edició de la Tapa Solidària ha 
recaptat 26.000 euros, segons el re-
compte fet públic ahir pels organitza-
dors, que donaran la recaptació al Ca-
sal dels Infants. Aquesta edició, en la 
qual 83 restaurants donaven 50 cèn-
tims per cada tapa venuda, ha inclòs 
com a novetat un mapa interactiu 
que reunia tots els establiments. En 
aquest sentit, la directora general del 
Casal dels Infants, RRosa Balaguer, 
destaca la “fidelitat de la gent en mo-
ments com els que estem vivint” i 
subratlla que la Tapa Solidària és una 
prova que “junts podem fer coses”. 
Aquest any la recaptació ha superat 
en 3.500 euros la de l’any passat.e

Més de 80.000 
euros en pebrots 

solidaris
La quarta edició de la campanya so-
lidària Posem-li pebrots al càncer ha 
recaptat en només dos dies 82.833 
euros, un 11,5% més que l’any passat. 
S’han venut més de 50.000 bosses de 
“pebrots solidaris” a més de 400 es-
tabliments de tot Catalunya. Segons 
informava ahir la Federació Catala-
na d’Entitats contra el Càncer (FE-
CEC), “la recaptació anirà destinada 
íntegrament als programes de su-
port per a malalts de càncer i les se-
ves famílies”. Amb 700 voluntaris re-
partits per tot Catalunya, la campa-
nya ha assolit l’elevada xifra venent 
bosses “amb un pebrot vermell i un 
de verd” a un preu d’1,5 euros.e

La venda de l’estudi de cinema fundat 
per HHarvey Weinstein està aturada 
després que una denúncia interposa-
da a última hora de diumenge pel fis-
cal general de l’estat de Nova York, 
Eric Schneiderman, al·legués que We-
instein va sotmetre a un “maltracta-
ment despietat i explotador” els seus 
empleats i acusa el seu germà BBob 
d’haver consentit els abusos. 

Segons el fiscal, la venda podria dei-
xar les víctimes sense una indemnit-
zació adequada i beneficiar persones 
implicades en l’escàndol. A més, resul-
ta que la venda prevista –per uns 500 
milions d’euros– no incloïa un fons de 
compensació per a les víctimes. Tot i 
que la demanda no bloquejava direc-
tament l’operació, la incertesa que ge-
nera l’ha paralitzat de manera efecti-
va, segons The Wall Street Journal. 

L’empresa fundada pels germans 
Weinstein està esquivant la fallida 
des que a l’octubre van aflorar els su-
posats abusos comesos pel conegut 
productor, llavors marit de la disse-
nyadora GGeorgina Chapman. Segons 
el New York Times, si la venda no 
prospera, The Weinstein Company es 

veurà abocada gairebé amb total se-
guretat a la fallida. 

La demanda detalla que Weinstein 
suposadament mantenia un gran en-
tramat per dur a terme els seus abu-
sos, incloent-hi un grup d’empleades 
que tenien com a “treball primari” 
acompanyar-lo a esdeveniments i “fa-
cilitar” les “conquestes sexuals”. Se-
gons recollia ahir Efe, a aquest grup 
se’n sumava un altre, també de dones, 
a les quals s’imposava que contribu-
ïssin a l’activitat sexual del productor 
contactant amb “amigues de Harvey” 
o potencials parelles sexuals. 

Hi havia també un grup d’executi-
ves a qui el productor feia “reunir-se” 
amb les seves potencials conquestes 
perquè els fessin “promeses d’opor-
tunitats d’ocupació” si “complien”, 
cosa que implicava accedir a “degra-
dacions” i “humiliacions”, explica la 
fiscalia. 

El productor Harvey Weinstein 
era un dels més poderosos de Holly-
wood, i el seu cas va ser l’origen del 
moviment #MeToo. Desenes d’ac-
trius l’han acusat d’assetjament, 
abusos i, fins i tot, violació.e

Afloren les pràctiques  
de Harvey Weinstein  
dins la seva empresa


