
Quin és el període de maduració d'una disciplina científica? En poc més de 50 anys, la informàtica no solament 
ha catalizado l'avanç de múltiples àrees de la ciència com la medicina, la biologia, la química i la física; sinó 
que també ha evolucionat com a disciplina independent, amb un corpus teòric, uns problemes i uns assoliments 
propis, i també algun fracàs (anomenem-ho «assoliment diferit»). En l'àrea de la intel·ligència artificial, un 
ordinador pot guanyar al campió mundial d'escacs però encara no podem encastar en un robot humanoide un 
mètode (algorisme) que li permeta reconèixer la presència d'un objecte al seu al voltant, llevat que limitem 
molt el catàleg d'objectes i les aparences esperables en l'escena (és a dir, que limitem la variabilitat d'estímuls 
que haurà d’analitzar); aquest acte el fem els humans, «aparentment», quasi sense pensar-hi.  

 

Una de les primeres persones que va ser conscient de la magnitud del problema de la visió, a més a més, va 
idear un enfocament sistemàtic per a estudiar-li va ser David Marr, al final dels 70. L'escenari és ja mític, el 
MIT (Massachusetts Institute of Technology), i els actors han anat canviant fins al dia d'avui en què proposem 
la investidura del professor Alan Yuille com a doctor honoris causa per aquesta Universitat. Doncs bé, David 
Marr va conjuminar elements de la psicologia, la intel·ligència artificial i la neurofisiologia per a expressar la 
visió en termes de processament d'informació. Va tenir en compte tres nivells: el computacional (què és capaç 
de fer un sistema visual i trobar-ne les causes), l'algorítmic (com fa el sistema les operacions, quines 
representacions usa i com les manipula) i el nivell d'implementació (quins elements i processos físics duu a 
terme la visió). Desafortunadament, David Marr va morir de leucèmia en 1980, però ens va deixar un llegat 
que es recull en el seu llibre Visió: Una investigació computacional de la representació i el processament 
d'informació visual en l'home. La llavor de la ciència de la visió estava plantada.  

 

En 1982, Alan Yuille arriba al MIT atret per les idees de David Marr i, al mateix temps, un poc desencantat del 
divorci entre la física teòrica (Stephen Hawking havia dirigit la seua tesi) i la resolució de problemes pràctics. 
Alan, home de reptes, troba al MIT un nou repte formidable, la visió. Alan podria desplegar la seua àmplia 
formació matemàtica en l’àmbit de la visió. La llavor començava a germinar. Poden imaginar-se fàcilment el 
Laboratori d'Intel·ligència Artificial del MIT en aquella època com un centre renaixentista que actua com a pol 
d'atracció de les ments més brillants del moment, decidides a embarcar-se en l'epopeia de la ciència de la visió. 
En 1984 arribaria el gran amic d'Alan, Norberto Grzywacz (cal reconèixer en aquest punt seus mèrits com a 
gran especialista en visió biològica; i des de Los Angeles, ell, Consuelo i els xiquets que tu has vist créixer 
t’envien una calorosa abraçada).  

 

Prompte publiquen junts la seua «teoria de la coherència del moviment» en la revista Nature. Amb l'evolució 
d'aquest treball obtindran, el 1988, l'esment honorífic del Premi David Marr en la II Conferència Internacional 
sobre Visió Artificial (ICCV). Aquest premi és la més alta distinció que s'atorga actualment a un treball sobre 
visió artificial. Els treballs posteriors d'Alan Yuille es publiquen en revistes com Neural Computation i posen 
de manifest l’arribada providencial a aquest nou camp de la ciència. Aspectes com la física estadística i, en el 
fons, l'optimització matemàtica com a mètode per a formular i resoldre problemes de visió destaquen en 
aquests treballs i tracen el camí a seguir. Aquests dos ingredients es completen amb la teoria bayesiana. Una 
idea tan senzilla com el fet que el coneixement previ sobre un problema visual pot ajudar significativament, per 
exemple, en la resolució d'ambigüitats, s'acreix i pren forma en totes les propostes d'Alan Yuille a partir dels 
90. 

 

En els treballs que segueixen se subsumeixen propostes i idees com la teoria de patrons d'Ulf Grenander 
(membro de la Reial Acadèmia de les Ciències de Suècia), però també hi ha espai per a fer incursions en la 
psicofísica, com quan va col·laborar amb Heinrich Bülthoff (actual director de l'Institut Max Plack sobre 



Biologia i Cibernètica) en la publicació «Bayesian Models for Seeing Shapes and Depth» (Models bayesians 
per a veure formes i profunditats) el 1991. No obstant això, és el 1992 quan, fidel al projecte de desenvolupar 
teories pràctiques sobre la visió, impulsa, juntament amb altres investigadors, un gir copernicà que canvia els 
esquemes de la visió artificial heretats de Marr. Aquest gir s’anomena «visió activa»; per primera vegada es té 
en compte la limitació de recursos computacionals per a fer una tasca visual i es proposa organitzar el disseny 
dels sistemes visuals per a optimitzar-ne l’ús. Aquest nou paradigma troba clarament la inspiració en la 
biologia, ja que incorpora troballes sobre com seleccionem certes parts de la imatge que són més interessants i 
com seguim la seua evolució en el temps. Per primera vegada l'observador té un paper clau en la teoria que 
permet obtenir resultats pràctics. L'impacte en la robòtica, incloent-hi la conducció automàtica, serà enorme. 
Tots aquests aspectes s’arrepleguen en el llibre Visió Activa editat per Alan Yuille i Andrew Blake. En concret, 
el seu treball sobre «plantilles deformables» va inspirar la meua tesi doctoral i les de molts altres. 

 

En aquestes dates ens trobem un Alan Yuille en transició entre el MIT i la Universitat d'Harvard on estarà fins 
el 1996. El 1995 Alan coneix dos col·laboradors, estudiants de doctorat, molt significatius per a ell durant els 
pròxims anys. Em referisc a James Coughlan i Song Chun Zhu. Amb el primer, posa les bases del que serà 
conegut com l’«enfocament ambientalista» de la visió artificial (el coneixement estadístic de l'entorn marca el 
punt límit en què una tasca, com la discriminació entre dos tipus de textures de marbres, és possible; aquest 
coneixement està quantificat per la teoria de la informació). Amb el segon, unifica diversos problemes de visió 
i dóna un impuls clau a l’«enfocament generatiu» de la visió: per a identificar un objecte hem de ser capaços 
d'aprendre’n un model i, posteriorment, fer hipòtesis sobre si aquest element es troba a l'escena o no. Aquesta 
tesi contrasta amb l'enfocament clàssic, en què detectem els objectes partint de fragments d'evidència que 
viatgen des de la retina a l'escorça, però no en sentit contrari. Doncs bé, Yuille i Zhu, juntament amb David 
Mumford (Fields Medallist, que és l'equivalent al Nobel de Matemàtiques), inicien un llarg procés 
d'investigació que culmina en la proposta, recolzada per evidències neurofisiològiques, del «punt de trobada» 
entre els processos bottom-up (baix-dalt) i top-down (dalt-baix); per aquesta proposta se’ls va atorgar el Premi 
David Marr en l'ICCV del 2003 a Niça. 

 

Tot aquest procés, que com es pot veure és només una xicoteta part de la teoria bayesiana de la visió artificial, 
s'inicia a cavall de la Universitat d'Harvard i el Smith-Kettlewell Eye Research Institute, on Alan arriba el 
1996. És tot un privilegi a mi haver arribat allí com a postdoctorant de la mà de Norberto Grzywacz i haver 
col·laborat, més tard, amb Alan. Record amb afecte les sessions de pissarra en el seu laboratori improvisat en 
una casa victoriana de San Francisco al costat de James Coughlan i altres investigadors. L'ambient era distès 
(tots descalços, una imatge a grandària real d'Austin Powers que ens saludava a l'entrada i tots parant atenció a 
les explicacions d'Alan en una pissarra recolzada al sòl). Sens dubte, una de les etapes més felices de la meua 
vida científica i personal.  

 

Doncs bé, en el moment en què vaig visitar San Francisco s’hi estava germinant allí un tema d'investigació que 
captaria per sempre la meua atenció: el desenvolupament de dispositius d'ajuda a invidents. En l'era anterior als 
smartphones, encastar un mètode de visió per a reconèixer els números d’un rellotge digital o fer alguna cosa 
tan simple com detectar dinàmicament el nom d'un carrer amb un mòbil era una cosa extremadament 
complicat. Encara que el 2002 la Universitat de Califòrnia, Los Angeles (UCLA) va oferir a Alan una càtedra 
en el Departament d'Estadística, que ell acceptà, Alan continua desenvolupant experiments d'aprenentatge 
massiu per a identificar objectes i signes d'interès per als cecs o les persones amb visió reduïda. Queda 
gratament sorprès pels resultats però no n’està del tot content perquè no comprèn «exactament» el mètode que 
els produeix. Així és Alan; mantindrà en la ment la pregunta fins a trobar la resposta el 2009. En un món 
acadèmic en el qual els investigadors usen tècniques d’èxit proposades per uns altres sense anar més enllà, 
Alan Yuille ens ofereix un exemple de perseverança i autocrítica.  



 

Al mateix temps, Alan es converteix en el motor de l'empresa «Blindsight» (ceguesa selectiva) dedicada al 
desenvolupament de dispositius per a invidents. Com ja he dit abans, Alan és un home de reptes i ja en la 
UCLA, on continua desenvolupant mètodes de reconeixement d'objectes, quan és catedràtic també del 
Departament d'Informàtica, desenvolupa, el 2002, un Centre per a la Ciència de la Visió, on comptarà amb la 
inestimable ajuda de Song Chun Zhu. L'objectiu fonamental d'aquest centre és «desenvolupar una teoria 
unificada de la visió i l'aprenentatge». També és codirector del Centre de Neurociència Cognitiva i del Centre 
de Biologia Computacional d’aquesta universitat. Tots els elements amb què somiava David Marr estan ara al 
seu abast, amb totes aquestes àrees més desenvolupades i amb un personal investigador excel·lent. Un nou pol 
d'atracció sorgeix en l'escena de la ciència de la visió i el responsable n’és Alan Yuille. 

 

Volia acabar fent referència a la seua política de publicacions i a l’impacte en el món de la ciència. Les 
publicacions d’Alan no només són dilatades en nombre, sinó que també són honrades i impecables en qualitat 
(de les millors en la nostra àrea: la majoria en IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine 
Intelligence i International Journal of Computer Vision). Alan és fidel a seua màxima que solament investiga 
alguna cosa que li crida poderosament la atenció. En conseqüència, cadascun dels seus articles de congrés o 
revista són una referència mundial per als investigadors del camp i la majoria d'aquests treballs són citats 
innombrables vegades. La física ens ha regalat, doncs, un investigador que ens aproxima a una teoria unificada 
de la visió sense deixar de costat la pràctica. 

 

Vull destacar que la majoria dels investigadors tenim l'oportunitat (jo ho considere un privilegi) de fer 
aportacions usualment aïllades en els nostres camps d'investigació. Però queda fora del nostre abast fer 
propostes d'unificació. Per això, Alan Yuille és un investigador exemplar, singular i irrepetible, que encara té 
molt a dir.  

 

Per acabar, diré al candidat unes breus paraules en anglès:  

 

«Dear Alan, the community of vision science is indebted with you, with your achievements and with your 
current and future legacy. It is usually said that we stand on the shoulders of giants. Now and forever you llaure 
one of these giants. Congratulations from the bottom of my heart!» 

 

Així doncs, considerats i exposats tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, sol·licite i pregue amb 
tota consideració i encariment que s'atorge i conferisca al professor Alan Yuille el grau suprem de doctor 
honoris causa per la Universitat d'Alacant. Moltes gràcies.  


