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“Necessitounaapocalipsi
o, almenys, unes vacan
ces”.Ambaquesta frase
comença lanovel∙laL’any
de la plaga (2010), deMarc

Pastor.Undelsmillors inicis de llibreque recor
do i desdel generunaveudinsdelmeucap.Vist
desdel 2020el llibre resulta estranyamentpre
monitori: una invasióquearribad’Àsia quees
començaamanifestar en lespersones grans i
que acabaparalitzant el planeta.Avuiho tenim
tot: plaga, apocalipsi i vacances.
En la sevaversió encatalà, l’ediciódel 2017

ocupa laposició 98.018dels llibresmésvenuts a
Amazon.es, la 6.847dels llibres encatalà. Per
sobre trobemunabiografia deBarackObama.
Noemrefereixo aAPromisedLand, de 751pàgi
nes i queocupa laprimeraposició aAmazon,
sinó aun llibred’UniversityPress titulatThe
BiographyofBarackObama, de 61pàgines.
Aquesta obrapertanyauna col∙lecciódebiogra
fies entre les qualshi ha lesdeJoeBiden,Do
naldTrump,DollyParton,BruceLee iPablo
Escobar.Desdel febrerdel 2019University
Presshapublicat 55 llibres enaquest format.

Deuanys, cinc iteracionsde la llei deMoore,
228zettabytes i unhumàseparenaquest llibre
deL’anyde la plaga (unzettabyte són 1.000
milionsde terabytes, i l’humàésMarcPastor).
Sí,TheBiographyofBarackObama ésun llibre
quehaestat escrit perun sistemad’intel∙ligència
artificial. El resultat ésun llibre benestructurat,
ambunaprosaplanaqueenalgun tramprovoca
una sensació estranyade tanprevisible (trets
que comparteix ambmolts autorshumans).Tot
i això, es llegeixbé i en20minuts el lectorman
cat de tempsés capaçde conèixer el personatge.
En realitat, el procésdegenerarun llibre és

molt semblant al d’escriure’l. Es comença amb
unaparaula o ambuna frase i després es tracta
d’endevinar laparaula queunhumàs’esperaria
a continuació.És semblant al que femquan
utilitzemel text predictiudelmòbil o quan
deixemque l’autocompletardeGoogle ens acabi
la frasequecal buscar.El text predictiudel
mòbil endevina laparaula següentpartint del
quehemescrit prèviament i l’autocompletarde
Google sobre la basede lesnostres recerques
prèvies i les dels altresmilionsd’usuaris.De fet,
es pot fer poesia, ambGoogle.Escriviuun inici

de frase al campde recerca i llegiu enveualta les
propostes queus apareixen. Sabent que cada
vers es genera amb les recerques–lespreocupa
cions–demilionsdepersones, l’exercici resulta
mésprofunddel quepodria semblar aprimera
vista. Intenteuescriure “Lavida és...” al campde
recercadeGoogle imeravelleuvosen.També
podeu intentar generar textosdadaistes apartir
de seleccionar sempre laparauladelmigdel
text predictiudelmòbil.
Si bé elmecanismedegeneraciód’un llibre és

essencialment elmateix, el quemarca ladife
rència és el conjuntdeparaulesdisponibles a
l’hora seleccionarneuna i el criteri per triarla.
A l’anydeL’anyde la plaga, els grans corpus
lingüístics –biblioteques, diccionaris, enciclo
pèdies–noméserenaccessiblesper auniversi
tats, institucionsd’investigació i grans corpora
cions.Avui la quantitat dedadesdequèdispo
semper compilar uncorpus està a l’abast de
tothom i alhora és inabastable.Als corpusde
sempreels podemafegirwebs, diaris, laViqui
pèdia,Twitter, Facebook i engeneral qualsevol
text publicat enobert, ambels problemesde
qualitat que comporta. Els zettabytesdedades
quehemgenerat els últimsdeuanys sónunbé
comúno sotmès a la tragèdiadels comuns; no
més esnecessitenprou recursosperminarlo.
Aquesta és la feinaquedua terme l’experta en

mineriade textMartaVillegas, delBarcelona
SupercomputingCenter, ambel superordina
dorMareNostrumper al projecteAina.Aina és
unprojectedelDepartamentdePolítiquesDigi
tals de laGeneralitat deCatalunyaque té coma
objectiudotar la llengua catalanad’uncorpus
lingüístic quepuguin fer servir traductors auto
màtics, generadorsde text i assistents deveu.El
MareNostrum, amb l’equivalent a 2.000hores
de feinad’unprocessador convencional (hopot
fer enuneshores), ha construït el corpusmés
granmai creat en llengua catalana: 1.770milions
deparaules amb les seves corresponentsmeta
dades. Les fonts quehautilitzat sónelweb
obert, laViquipèdia, l’ACN, elDOGC i els 500
websmés rellevants del domini .cat.
I si compilar, catalogar i desbrossar tals vo

lumsd’informació requereixun supercomputa
dor, entrenarunaxarxaneuronal i crearun
model de llenguatge en requereixunaltre. El
GPT3 ésunmodel de llenguatgede l’empresa
Openair, unmodel que fa aixòdel text autopre
dictiudelmòbil peròdel futur. Literalment.Ha
après tot el que sap llegint parts enormesdel
webobert, que li permet completar qualsevol
frase relacionada ambBarackObama,Marc
Pastor i amb tothomqui tingui unperfil públic.
Però, alhora, ha après les reglesde creació; ha

après elsmecanismesquehihadarrerede l’es
criptura, la traducció, l’aritmètica, la geometria,
la programació, la cuina, els acudits, els sil∙logis
mes, les entrevistes de feina, elsCVo lapoesia
deShakespeare.Aixòvol dir quenonomés sap
completar frasesdel tipus “El segon llibred’en
MarcPastor és...”, sinóqueenpodria escriure
unapartir de “Necessitounaapocalipsi o, al
menys, unes vacances”. ElGPT3nonomésha
après apescar el peix, sinóquehaaprès adis
senyar la canya, la barca, la xarxa i el pesquer
ambprocésd’ultracongelació a altamar.
ElGPT3 és elmodel de llenguatgemés com

plexqueexisteix. La sevaxarxaneuronal consta
de 175.000milionsdeparàmetres que s’han
d’ajustar ambunentrenament costosíssima
l’abast depocs: elmodel ocupa350GBdeme
mòria, i unentrenament equivalent ambproces
sadors al núvol sortiria peruns4milionsd’eu
ros.Elmodel utilitzat per laUniversityPress
per generar el llibre sobreBarackObamanoés
ni debon tros tan sofisticat comelGPT3, imal
grat tot aconsegueix feruna feinadecent a l’hora
de resumirnos la biografia del personatge.
Emfariamolt feliç poder llegir algundia la

biografia d’enMarcPastor escrita perUnivers
tityPress, però resnoemfariamés feliç que
poder llegir la segonapart del seuL’anyde la
plaga, aquesta vegadaescrita pelMareNostrum
ambel corpusd’Aina. Si elmodel de llenguatge
ésprouespavilat segurqueel titularàL’anyde la
dada. |
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