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Tenen drets, els sistemes autò
noms? Com es veuen afectades les
relacionsentrepersonesenpresèn
cia de màquines intel∙ligents? “La
tecnologia ja ens està canviant”,
avisa. “Veiem, per exemple, que els
joves ens diuen que se senten més
còmodes comunicantse amb un
avatar quenopas ambunapersona
real a l’hora de fer simulacions fi
nanceres”.
Fa una crida al debat. “En alguns

països ja s’han assegut a parlar en
profunditat sobre les conseqüènci
es que tindrà la robotització en les
nostresvides”,adverteix.Escriuas
sajos i relats de ciènciaficció, com
Enxarxats (Males Herbes), sobre
lesxarxessocials, oLamutació sen
timental (Pagès Editors). Aquesta
última, premi de narrativa de
ciènciaficció Manuel de Pedrolo
(2007), ha estat traduïda a l’anglès
pel prestigiós institut tecnològic de
Massachusetts (MIT), i endiverses
universitatsdelsEUAiEuropase’n
recomana la lectura als estudiants
d’enginyeria a l’assignatura d’Ètica
enrobòticasocial i intel∙ligènciaar
tificial.
El següent pas és arribar, amb

aquest mateix títol, acompanyat
d’un format audiovisual, als alum
nesde secundàriade les escoles ca
talanes. Això és factible gràcies al
projecte de la Fundació Episteme
encol∙laboracióamblaUPC.
Aquesta doctora en informàtica

té una envejable facultat d’espré
mereltempsparticipantentasques
d’investigació, docència, divulga
ció, literatura i assessories en ètica
diverses, entre les quals destaca la
vicepresidència del comitè d’ètica
del CSIC, la vocalia del Consell As
sessor en Intel∙ligència Artificial
del Govern espanyol, el fet de ser
membre del comitè d’ètica de la
UPC i d’altres d’internacionals que
nocabenenaquestapàgina.c

“La ciència
ficció avança
el futur”

CARINA FARRERAS
Barcelona

Els robots habiten el pensament de
Carme Torras (Barcelona, 1956).
Amb la seva atentamirada a les ne
cessitats socials, els pensa mentre
observaescenesdelavidaquotidia
na. En posa un aquí i un altre allà.
Algunselsmaterialitza.Peròels ro
bots també passegen per la seva
imaginació d’escriptora. Els incor
poraa les sevesnovel∙lesperalgau
di dels lectors, però també per
avançar debats que seran impres
cindibles en el futur. “La ciència
ficció ens anticipa situacions que
ara no imaginem, però ens haurem
deposicionar”.
Benvingutsa lanovaerarobòtica

postindustrial, diuTorras, que aca
ba de rebre el premi nacional d’In
vestigació2020enl’àmbitdelama
temàtica i la tecnologia de la infor
mació. “Els robots han sortit de les
fàbriques”,diu.Unadonagran,amb
proufacultatsperviuresola,témal
grattotcertesdificultatsperajupir
se i calçarse les sabates. Podria as
sistirla un robot? I netejar la sala
d’estar, posar suaument els coixins
al sofà? En una botiga, ajudaria a
plegar la roba?Els humanoides po

drien canviar els llençols dels llits i
emportarse les tovallolesbrutes?
Per a totes aquestes situacions

Torras aporta solucions matèri
ques, robòtiques, i crea màquines
de gestos delicats, que aprenen a
llegir les nostres intencions i ens
parlen atorgantnos sempre l’auto
ritat:“Volqueliposi lasabataqueté
a lamà?”.
Un dels seus últims projectes

evoca els temps de l’edat de pedra
quan l’home va començar a crear i
feranar leseines.Aixíestanelsseus
robots, aprenent a utilitzar l’eina
correcta per separar els compo
nents materials d’un mòbil o d’un
ordinador. Potser en el futur es fa
cinservirenplantesdereciclatge.
El juratdelpremihavaloratenel

cas de Torras especialment les se
ves “aportacions pioneres en l’àrea

Aquesta inquieta
doctora en
informàtica,
premi nacional
d’Investigació
Julio Rey Pastor
2020, enllaça

ciència i literatura

CARME
TORRAS

Consideraque
els relatsenspermeten
pensarenel futur ien
líniesvermellesque
arano imaginem

de la robòtica social” i la seva con
tribucióalprogrésdela tecnologia i
la societat. “Ens cabenmolts room
bes, en les nostres vides”, assegura
la informàtica, que destaca l’avan
tatge que un aspirador no només
compleixi la seva funció, sinó que
memoritzi l’espaianetejaritornaal
carregador quan detecta que està
enbateriabaixa.
“Semprehevolgutentendrecom

funciona el cervell, en què consis
teix la intel∙ligència, icomlapodem
replicarpercrear futurspossibles”.
De jove, després de llicenciarse en
matemàtiques a la UB, va estudiar
un màster en Ciències de la Com
putació a la Universitat de Mas
sachusetts i es va doctorar en In
tel∙ligència Artificial per la UPC.
Actualmentésprofessorad’investi
gaciódelCSICa l’Institut deRobò
ticaiInformàticaIndustrial(CSICi
UPC), on desenvolupa algun dels
seusprojectes.
És una voraç lectora de ciència

ficció i li interessen els aprenentat
gesèticsqueesdesprenendel’exis
tència de màquines en mons fabu
lats. “Les utopies poden convertir
se en realitat”, afirma. Considera
que els relats brinden l’oportunitat
de pensar com volem el futur, qui
nes línies vermelles convenim en
tre tots que cal que no travessem. I
l’ètica, assegura, ha de precedir la
màquina.
Per això recomana als futurs en

ginyers de les seves classes veure
sèriescomBlackmirroroYearsand
years, fars de llums llargs sobre te
mes com la privacitat, la responsa
bilitat legal, el mercat laboral, la
fracturadigital...
“El robot no té emocions –expli

ca–, però sí que en desperta en les
persones”. Robots companys de
jocsdenens.Aquestsdesenvolupa
ran l’empatia si no passen gaire
temps amb els seus congèneres?

ÀLEX GARCIA

La investigadora catalana Carme Torras amb el robot Clothilde, programat per ajudar les persones amb dificultats
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