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n l’esperpent en
què s’ha convertit

tot el procés policial i
judicial contra els
principals actors del
procés, que ahir

aquest diari desmuntava de dalt a baix,
continua sobtant el trist paper de la
Guàrdia Civil, convertida en braç re-
pressor de l’Estat, rememorant vells
temps del franquisme i de més enllà.
Penso sovint en el magnífic quadre La
càrrega, de Ramon Casas, que s’expo-
sa al Museu de la Garrotxa d’Olot i re-
cordo el paper de la Benemèrita en la
repressió de les llibertats durant la pri-
mera meitat del segle XX. També em
ve al cap la fotografia d’Eugene Smith
publicada als anys 50 a la revista Life,
on es veuen tres guàrdies amb tricorni,
amb la pell cremada pel sol, retratats
amb un blanc i negre que ho diu tot;
sobretot la misèria en què vivien molts
d’ells, sovint víctimes també de la dei-
xadesa del mateix règim franquista.

Misèria i dures condicions de vida
que no van ser excusa perquè el cos
fos pal de paller del règim. Talment
com ara. Demanen equiparacions sala-
rials, es queixen de menús infectes i
d’una vida de pena en un vaixell de cre-
uer ancorat a Barcelona, però són els
primers a actuar. Prietas las filas, que
diria algun militarot, i endavant que fa
baixada. Els primers a actuar l’1-O en
pobles petits i contra gent indefensa,
els primers a perseguir butlletes de vo-
tació com desesperats –també urnes,
però d’aquestes no en van trobar ni
una– i els primers a redactar informes,
un darrere l’altre, sobre tot plegat. In-
formes amb nombroses errades, po-
bles inventats, relat polític, plens de
consideracions personals i de victimis-
me, lluny del que hauria de ser una pe-
ricial independent i professional. Ver-
gonya de cos policial, vergonya d’a-
gents que juguen a aquest joc, però
sobretot vergonya dels polítics que els
manen i dels jutges que, sent també
jutge i part, se’ls creuen com si tot allò
fos la veritat absoluta. I vergonya dels
diaris que en fan portades i fan creure
a la resta de l’Estat que aquí s’humilia
els nens dels agents a l’institut o que
els mateixos guàrdies viuen assetjats
als pobles i ciutats catalanes. Vergo-
nya. Molta vergonya.
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La Guàrdia Civil continua fent
informes impossibles, de
nul·la independència. La mà
repressora de l’Estat
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La crisi econòmica i les
retallades es tradueixen en un
major nombre d’autònoms i de
persones que treballen a casa.
Es cerquen perfils diferents.
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El president de la Junta
d’Andalusia veta el nou
finançament català i diu que la
voluntat catalana de limitar la
solidaritat “no pot ser”.

La UE reforça el rigor
pressupostari la vigília de
l’aprovació de l’euro. La cimera
dels Quinze enllesteix el
llançament de la moneda única

Més flexible El veto de Chaves Cap a l’euroTal dia
com
avui fa...

Maratons contra
malalties
b Un fenomen en expansió
com és el córrer fa que es pu-
bliquin estudis a dojo sobre
els efectes de la seva pràctica.
A Internet n’hi ha per donar i
per vendre. Un dia en surt un
que diu que córrer va bé per al
cor, i l’endemà n’apareix un al-
tre que alerta sobre els perills
de fer-ho. Jo, d’aquests últims,
no me’n llegeixo cap. Preferei-
xo aquells que m’aporten op-
timisme. Com un de recent de
dos científics de la universitat
anglesa de Bath, els doctors
James Turner i John Camp-
bell, que conclouen que parti-
cipar en esports de resistèn-
cia, com la marató, fa que
augmenti la capacitat del cos
per combatre malalties. Els
dos afirmen que les defenses
augmenten molt en córrer
llarga distància i després dis-
minueixen bruscament, però
és momentani i, com a molt,
pots refredar-te, però res més.

Sostenen que el sistema im-
munològic es potencia amb
aquests canvis. El cert és que,
si val la meva experiència,
després d’una marató acostu-
mo a agafar un refredat. Però
és lleu i dura molt pocs dies.
En canvi, quan encara no cor-
ria, cada any enganxava la
grip o una galipàndria majús-
cula i havia de fer llit. I des que
corro –toco fusta–, només
n’he fet un dia fa més de tren-
ta anys.
MIQUEL PUCURULL
Barcelona

I no en quedarà
cap
b En un teatre barceloní
s’està representant la famo-
sa comèdia policíaca d’Agat-
ha Christie Ten little niggers
–vagin traduint i no se la
perdin–, encara que amb un
sorprenent títol: Y no queda-
rá ninguno. Res a veure amb
l’original en clara referència
a una innocent cançó infan-

til en què l’autora es va ins-
pirar per elaborar la trama.
El llenguatge políticament
correcte ha obligat a canviar
el títol de l’obra per no ferir
determinades sensibilitats
(?). La creativitat està sot-
mesa a l’imperi del tabú.
Aprofitin ara que encara es
poden contar i escoltar acu-
dits. Verds o no, cap s’esca-
pa de burlar-se de qualsevol
peculiar condició a la qual
se li pugui aplicar el sentit
de l’humor. Un acudit és un
breu relat que culmina sor-
prenentment amb un cop
d’enginy surrealista. Repas-
sin els que els han fet riure:
acudits de bojos, de mari-
ques, de mancs, de sords,
de cecs... i no en quedarà
cap.
JORDI S. BERENGUER
Barcelona

Busos turístics

b Trobo poc justificada la
freqüència excessiva de pas

d’autobusos turístics que
actualment circulen per
Barcelona, sobretot si ho
comparem amb les necessi-
tats reals del transport pú-
blic, que és el que cada dia
és usat per milers de ciuta-
dans per anar a treballar o
desplaçar-se per la ciutat.
Així, és freqüent de veure
circular molts d’aquests au-
tobusos turístics amb una
freqüència de pas molt més
elevada i amb una descon-
gestió que normalment no
es donen pas a les línies de-
dicades al transport públic,
la qual cosa ja és prou il·lus-
trativa. Malauradament, en
aquesta ciutat en la qual vi-
vim, des de ja fa massa
anys, les necessitats reals
de la gent que hi viu i hi tre-
balla, sembla que vagin
sempre a darrere de les ex-
igències del negoci a ultran-
ça de la turistificació o l’es-
peculació.
TOMÀS NAVARRO
Barcelona
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El lector escriu

“Tota sola, ha
après a dominar un
joc complicadíssim
fins a nivells
superhumans

 finals del segle XX, l’ordinador
Deep Blue d’IBM va derrotar els
campions mundials d’escacs. Per a

arribar a aquesta fita tan important del
progrés en les capacitats dels ordinadors,
aquests s’havien basat en la seva capacitat
d’emmagatzemar enormes llibreries de ju-
gades, i també en la seva capacitat de poder
calcular, per moltes jugades d’avançada,
les ramificacions d’un cert moviment de
peces. No obstant això, el Go, un joc de tau-
ler molt popular a l’Àsia, va resistir aquest
embat dels ordinadors per l’ingent quanti-
tat de posicions possibles de les peces sobre
el tauler (el tauler de Go té 19 línies verti-
cals que intersequen amb 19 línies horit-
zontals. Les peces, blanques i negres, es
col·loquen a les interseccions de les línies i
l’objectiu és controlar la major part del tau-
ler possible). Això fa que no hi hagi cap pos-
sibilitat d’intentar calcular els moviments
per endavant, i que els millors jugadors ju-
guin mitjançant una barreja d’intuïció i ex-
periència. Fins ara.

EL MARÇ DEL 2016, AlphaGo, el programa
d’intel·ligència artificial creat per la divisió
DeepMind de Google, va jugar una sèrie al

A millor de 5 partides amb Lee Sedol, un co-
reà 18 vegades campió del món de Go. Alp-
haGo va guanyar Seedol per 4 a 1. El maig
del 2017, AlphaGo va jugar contra l’actual
número 1 mundial de Go, el xinés Ke Jie, i el
va guanyar per 3 a 0. AlphaGo va aprendre
a jugar analitzant milers de partides entre
humans i extraient-ne directrius de joc, les
quals després va refinar jugant milions de
partides contra ell mateix. En el fons
doncs, un aprenentatge dels humans, mi-
llorat amb la capacitat de repetir dels ordi-
nadors.

AQUEST OCTUBRE PASSAT, la revista Natu-
re va revelar que DeepMind havia creat una

nova versió d’AlphaGo, l’AlphaGo Zero. A
diferència de l’anterior versió, però, Alpha-
Go Zero, no va aprendre de cap jugador hu-
mà, sinó que simplement se li van explicar
les regles del joc, i se li va programar una re-
compensa quan capturava peces del con-
trari i un càstig quan les perdia. I a partir
d’aquí va començar a jugar.

ELS SEUS CREADORS van poder observar
com les seves tàctiques evolucionaven des
de les pròpies d’un jugador principiant, cap
a les d’un jugador expert, amb totes les eta-
pes intermèdies,... però en només tres dies.
A partir d’aquí va començar a progressar
cap a terrenys inexplorats, i a descobrir
tàctiques que els humans no havien desco-
bert en els milers d’anys que fa que es juga a
Go. El resultat: quan AlphaGo Zero va jugar
amb AlphaGo (la versió prèvia), el va gua-
nyar per 100 a 0! Evidentment, ja del tot in-
abastable per als humans. Estem doncs ve-
ritablement davant d’un assoliment extra-
ordinari: el naixement d’una nova mena
d’intel·ligència que, tota sola, ha après a do-
minar un joc complicadíssim, fins nivells
extremadament superiors al dels millors
jugadors humans.
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Una nova intel·ligència
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