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L’enginyer Lotfi Zadeh, que va idear
un tipus de lògica que no es basa en
l’exactitud sinó en la imprecisió, va ser
guardonat ahir amb el premi Fron-
teres del Coneixement de la Fundació
BBVA en la categoria de Tecnologies
de la Informació i la Comunicació
(TIC). La lògica difusa, com la va
anomenar Zadeh, simula la manera de
raonar del cervell humà, i
s’ha incorporat a multitud
d’aparells d’ús quotidià com
ara rentadores, trens, cotxes,
càmeres de vídeo o dispo-
sitius per mesurar la tensió
arterial.
Zadeh, nascut a Bakú

(Azerbaidjan) el 1921 i esta-
blert als Estats Units des del
1943, ha estat el “creador
d’un nou camp d’investiga-
ció que ha esdevingut de
gran utilitat en moltes àrees”
i que ha generat més de
50.000 patents, destaca l’ac-
ta del jurat.
Però la lògica difusa va

trigar a rebre l’acceptació de
la comunitat científica, des-
prés que Zadeh la introduís
els anys seixanta. “Va gene-
rar certa controvèrsia”, re-
cordava ahir l’enginyer en
declaracions difoses per la
Fundació BBVA. “N’hi va ha-
ver que la van rebre amb en-
tusiasme, però d’altres ho
van fer amb escepticisme”.
El que va portar Zadeh a

desenvolupar la lògica difusa
va ser que “em vaig adonar
que la matemàtica clàssica
(...) no sabia com abordar la
imprecisió” per resoldre pro-
blemes d’enginyeria. Zadeh
va raonar que “els humans te-
nim una capacitat sorpre-
nent de raonar i prendre decisions ba-
sades en informació imprecisa i en un
coneixement parcial. El principal ob-
jectiu de la lògica difusa és formalitzar
aquesta capacitat”.
Un exemple de la utilitat de la lògica

difusa en la vida quotidiana és la pro-
gramació de rentadores, va explicar
ahir a La VanguardiaRamon López de
Mántaras, director de l’Institut d’In-
vestigació en Intel·ligència Artificial i
secretari del jurat. La durada del ren-

tat, la temperatura de l’aigua o la velo-
citat del centrifugat òptimes poden de-
pendre de diversos paràmetres com el
tipus de roba que es vol rentar o la bru-
tícia dels teixits. Però aquests paràme-
tres només es poden avaluar de mane-
ra imprecisa.
Per exemple, la roba pot estar més o

menys bruta, i els teixits poden ser
més clars o més foscos. A una persona
se li fa fàcil decidir al primer cop d’ull
com cal rentar la roba. Però a l’hora de

programar una màquina, els paràme-
tres imprecisos –és a dir, tots aquells
paràmetres que no són sí o no sinó
més o menys– no se sabien gestionar
fins queZadeh va desenvolupar la lògi-
ca difusa.
El premiat, que amb 91 anys con-

tinua en actiu a la Universitat de Ca-
lifòrnia, a Berkeley (EUA), va en-
tendre que “no cal ser més precís del
que realment ens fa falta per resoldre
problemes pràctics concrets”, va expli-

car López de Mántaras. “En
els casos en què la impreci-
sió és inherent als mesura-
ments, la lògica difusa sol ser
la millor solució”.
Zadeh recorda que anome-

nar difusa la lògica que havia
ideat va frenar-ne l’accepta-
ció entre la comunitat cientí-
fica, perquè tenia una “visió
occidental, cartesiana, que
ho limita tot a blanc o negre”.
Tanmateix, va acabar impo-
sant-se per la utilitat pràctica
que té enmultitudd’innovaci-
ons tecnològiques.
Elmetro automàtic de Sen-

dai (Japó) va ser un dels seus
primers grans triomfs. Men-
tre un metro programat amb
lògica clàssica hauria circu-
lat amb acceleracions i frena-
des brusques, la lògica difusa
va permetre canvis de veloci-
tat graduals més semblants
als que faria un conductor
humà, de manera que es va
reduir el consum elèctric del
tren i va augmentar el con-
fort dels passatgers.
Més recentment, les grans

empreses automobilístiques
han incorporat la lògica difu-
sa als canvis de marxa auto-
màtics, cosa que ha permès
adaptar-los a l’estil de con-
ducció de cada persona. Les
càmeres de vídeo ara també

incorporen la lògica difusa per reduir
la inestabilitat de la imatge. I els apa-
rells de tensió arterial, per reduir la im-
precisió dels mesuraments.
Però la lògica difusa no sempre és la

millor solució, adverteix López de
Mántaras. “Ha estat molt important
en tecnologies de gran consum, però
no seria lamillor opció en casos en què
es vulgui reduir almínimelmarge d’er-
ror”, com ara a lesmissions espacials o
a les centrals nuclears.c

E n un acte cultural de fa pocs
dies a l’estranger, un galerista
francès es va acostar a unmar-
xant d’art espanyol. Aquesta

va ser la xerrada que van tenir:
–Com va, la situació, a Espanya?
–Malament. No hi ha crèdit per a les

empreses, l’atur està descontrolat...
–Doncs a mi m’interessa molt com-

prar obra dels grans mestres. De Picas-
so, de Dalí..., hi estic molt interessat. Ja
sap on trobar-me.
Així, sense embuts, com el depreda-

dor que ensuma sang i es disposa a saltar
damunt la presa. Ho va publicar fa uns
mesos aquest diari i ho confirmen ara
fonts del sector: la crisi està propiciant
la sortida a l’estranger d’obres d’art que
fins ara estaven en poder de col·leccio-
nistes locals. La penúria pressupostària
impedeix als museus d’aprofitar la con-
juntura per ampliar fons amb quadres
de primer nivell i, alhora, l’obra de pin-
tors com els que hem esmentat és un va-
lor segur per a inversors que desconfien
de l’art contemporani.
El novembre passat a Londres es va

produir un fet rellevant en aquest con-
text de deslocalització de tresors artís-
tics. Va ser la venda a la casa de subhas-
tes Sotheby’s d’un quadre de Ramon
Casas (a la imatge) pel considerable
preu de 283.250 lliures (340.000 euros).
L’obra, germana de la que penja al Cer-
cle del Liceu, és un altremeravellós i sen-
sual retrat de Júlia Peraire, amant de

Casas. El com-
prador, se-
gons fonts con-
sultades, po-
dria ser un bri-
tànic amb ca-
sa a Espanya.
Al sector

s’entén que
l’elevada cotit-
zació assolida
enuna subhas-
ta de prestigi
suposa el re-
coneixement
d’un autor
que, avui dia,
no està gaire

valorat a l’exterior. Un punt de vista que
planteja un debat suggeridor: què ha de
pesarmés, la preocupació per la descapi-
talització artística que estem passant o,
al contrari, la satisfacció pel fet que artis-
tes catalans com Casas (i aviat potser
Fortuny) es cotitzin a l’estranger? Natu-
ralment, quadres com el que il·lustra
aquest article farien encara més interes-
sant la visita al MNAC, si els pogués ad-
quirir. Però a aquest museu ara li falta el
múscul financer que li caldria, i sembla
que continuarà sense tenir-ne en un fu-
tur immediat, veient les disponibilitats i
les prioritats en inversió cultural.
Amb aquest panorama, no queda cap

altra opció que alegrar-se d’aquest nou
impuls a la globalització de l’art català,
que aquests dies té el màxim exponent a
les cues que es formen per veure la gran
antològica de Dalí al Pompidou de París.
De fet, es tracta d’un procés imparable i
que a una escala superior quedaria re-
flectit en la compra massiva d’art occi-
dental per part d’inversors asiàtics.
La venedora de loteria Júlia Peraire,

convertida, gràcies a Casas, en una de
les barceloninesmés atractives que es re-
corden, es mereix que també la valorem
com una ambaixadora de la Barcelona
global.

Júlia (1908), de Casas

Lotfi Zadeh continua en actiu als 91 anys
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Rentadores, automòbils,
càmeres i aparells mèdics
avui dia incorporen
la lògica difusa

Indignacióper l’indult
a un conductor kamikaze
SALVADOR ENGUIX
València

La decisió del Govern espanyol d’in-
dultar un conductor kamikaze con-
demnat a 13 anys de presó, per haver
causat la mort d’un altre conductor a
València l’any 2003, va provocar ahir
una dura reacció de l’Associació Esta-
tal de Víctimes d’Accidents (DIA). El
president, Francisco Canes, va alertar
que “aquest tipus d’indults es produei-
xen periòdicament, cosa que dóna un
missatge erroni a la societat”. Aquest
indult, publicat el 5 de gener al Butlletí

Oficial de l’Estat, no és l’únic del 2013.
El Ministeri de Justícia ja n’ha publi-
cat 16 aquest any.
El conductor kamikaze, Ramón Jor-

ge Ríos Salgado, circulava amb el cot-
xe per l’autopista A-7 contra direcció
mentre s’escapava d’un xoc amb un
altre vehicle. Moments després va xo-
car amb un segon cotxe en què viatja-
va una parella, a l’altura de Torrent,
València. Com a conseqüència de l’im-
pacte, ell va morir i ella en va resultar
ferida. L’Audiència deValència va con-
demnar Ríos Salgado a 13 anys de pre-
só per un delicte de conducció amb

greumenyspreu envers la vida dels al-
tres. Ara, el Govern l’ha indultat.
Francisco Canes va denunciar ahir

que “no és un fet aïllat, ja que es pro-
dueix periòdicament. El Govern espa-
nyol no té cap argument i sense cap
explicació es concedeix l’indult als
autors d’aquest tipus de delictes con-
tra la seguretat viària”. “Ens pregun-
tem –va afegir– com una condemna, el
delicte de la qual ha causat la mort
d’una persona i diversos ferits, pot ser
resolta així, sense més ni més, i reduï-
da a una simple multa d’una mica més
de 4.000 euros”. Ana Novella, presi-
denta de l’associació Stop Accidents,
també va lamentar l’indult i l’ha qualifi-
cat d’“incongruent” si el que es pretén
és reduir el nombre d’accidents. Diu-
menge un conductor borratxo va
matar a València una jove de 20 anys
que circulava amb bicicleta.c
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