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«El més profund és la pell» és una frase bonica i misteriosa de Paul Valery1, que 
ens recorda que només som un plec de l’exterioritat, en què qualsevol organisme 
esdevé un conjunt de contraccions, retencions i esperes; un plec de la matèria 
imatge, del temps durada, un plec que apareix com a diferència, instal·lada en el 
pensament, entès ara com a dermatologia general o art de les superfícies. La pell, 
l’òrgan més extens del cos, posa en contacte el que hi ha dins amb el que hi ha 
fora, i reté, protegeix, comunica, sent, emmagatzema o regula aquest equilibri 
fràgil que configura qualsevol organisme i la seva troca de singularitats 
efervescents. 
 
Les altres pells del media art transcorren per aquestes relacions inèdites amb 
l’univers, el món i nosaltres mateixos, relacions en les quals un inventari particular 
de membranes posa en contacte humans amb naturalesa, humans amb humans o 
amb altres éssers vius, humans amb màquines o màquines amb humans, i les 
seves múltiples combinacions. Un inventari de membranes —interfícies del passat, 
present o futur que vindrà— que emergeixen de les mateixes interaccions entre art, 
ciència i tecnologia, en les quals el substrat material gaudeix de tanta entitat com 
la mateixa estructura simbòlica que les articula. 
 
En un context en el qual la ciència i la tecnologia s’han convertit en coarticuladores 
genuïnes de maneres de veure la realitat i de viure en la nostra societat, un grup 
nodrit de pràctiques artístiques vinculades a les tecnociències intenten 
desenvolupar la seva praxi, unes vegades d’una manera summament crítica, 
d’altres amb un cert deix laudatori però sense caure en els determinismes 
cientificotecnològics a l’ús. Ens referim als determinismes que modelen  el context 
sociocultural d’una manera autònoma, establint una relació entre tecnologia i 
societat, com si les tecnologies caiguessin del cel, com si fossin meteorits 
extraterrestres que impacten sobre la nostra societat. Davant d’aquesta concepció 
determinista caldria pensar en un equilibri de forces, en una coproducció autèntica 
entre tecnologia i societat, que allò tecnològic està construït socialment en la 
mateixa mesura que allò social s’ha de considerar tecnològicament configurat. 
Prenent la perspectiva de la sociologia de la tecnologia i l’anomenada teoria de 
l’actor xarxa d’alguns pensadors com Bruno Latour, no parlem ja ni de 
determinismes tecnològics ni d’autonomia d’allò social, sinó d’interacció autèntica 
entre elements interdependents que es construeixen en la seva mateixa interacció. 
 
En aquest context, cal entendre les pells del media art també com a coarticuladores 
d’aquestes noves experiències constitutives del món. D’aquesta manera, hauríem 
de passar a pensar que els contextos d’interacció que sostenen el que és social i el 
que és cultural els constitueixen artefactes, símbols, dades o llocs, que ostenten un 
paper actiu, una agència productiva més en la construcció de la nostra societat. Així 
passaríem a posar en relleu el paper actiu d’aquesta cultura material, de la 
tecnologia per si mateixa, en la coconfiguració de la realitat. Però, recordem-ho, 
això implica, al seu torn, prendre en consideració que, el fet que es posi en relleu la 
materialitat tecnològica en la cultura, no deixa de continuar situant les estructures  
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simbòliques, també, com a agents vertebradors d’aquesta realitat. 
 

Sovint el media art ha estat objecte tant de discursos i de pràctiques 
tecnodeterministes com d’aproximacions que han obviat completament el 
component tecnològic en les teories i pràctiques artístiques. Segons la nostra 
manera de veure-ho, ni una actitud ni l’altra permeten aproximar-se a aquestes 
pràctiques d’una manera adequada, sinó que, en sintonia amb les actituds 
constructivistes de la teoria de l’actor xarxa, hauríem d’aproximar-nos-hi des d’una 
perspectiva múltiple i integrada, superant tant els prejudicis de l’art respecte de la 
tecnologia com de la tecnologia respecte de l’art. 
 
Certament, l’entrada en escena de les tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) ha anat despertant en l’home tecnofílies i tecnofòbies, utopies i distòpies de 
tota mena. Si mirem la història, podem trobar, d’una banda, defensors a ultrança 
dels beneficis inherents a les tecnologies, les quals canviarien moltes de les bases 
de la nostra cultura i expressarien, d’aquesta manera, un nou paradigma en 
gestació a favor del progrés; i, d’altra banda, aproximacions crítiques als 
presumptes beneficis de les TIC, detractors de les innovacions tecnològiques, per 
als quals aquestes tecnologies no només no aporten res al que ja existeix de 
manera consolidada en la cultura i la societat, sinó que més aviat corrompen la 
naturalesa de l’humà. 
 
De tecnofílies i de tecnofòbies, d’utopies i de distòpies tecnològiques, n’hi ha hagut 
de tota mena, i s’han anat succeint d’acord amb els diferents tipus de tecnologies 
que han predominat en cada moment històric. Recordem, de temps enrere, 
posicions com la dels anomenats ludites,2 els obrers anglesos del principi del segle 
XIX que destruïen les màquines de la indústria perquè les percebien com a 
originadores de les pèssimes condicions laborals en les quals es trobaven els 
treballadors. O, des d’un vessant més positivitzador, podem recordar alguns 
socialistes utòpics com ara Saint Simon3, que unien el desenvolupament tecnològic 
a la consecució del desig de progrés de la humanitat, tal com també feia 
l’economista Adam Smith, que va augurar èpoques de menys esforç i més temps 
lliure disponible i benestar gràcies a l’increment de la productivitat que aportaven 
les noves tecnologies del moment. 
 
Avui aquestes dues aproximacions bàsiques a la tecnologia continuen sent vigents. 
I, en tot cas, no hi ha dubte que les tecnologies provoquen canvis, alguns de 
positius i d’altres no tant, però, al cap i a la fi, canvis. Actualment, fins i tot a 
través de múltiples pràctiques artístiques, podem parlar de tecnofílies com la del 
transhumanisme, que predica que les tecnologies actuals permeten millorar 
l’espècie humana superant les seves manques naturals, fins a arribar a una espècie 
de posthumanisme4, que parla de l’obsolescència del cos i d’allò físic en comparació 
amb la perfecció de les màquines. O també de tecnofílies producte d’una visió 
determinista de la relació entre tecnologia, cultura i societat, que magnifica el 
poder transformador positiu de la primera cap a les últimes, i obvia que es tracta 
d’una interrelació, o coproducció, en diferents direccions. 
 
Podem referir-nos també als discursos plenament utòpics associats a les TIC com a 
eines democratitzadores en essència i desproveïdes de tot poder i control,5 les 
expectatives desmesurades en relació amb el comerç electrònic i les dinàmiques 
participatives reals dels internautes, l’adveniment de la realitat virtual com a 
substitutòria de la presència física, la inflació dels desenvolupaments reals de la 
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intel·ligència artificial o els experiments entorn de la vida artificial que havia de 
reproduir les propietats d’allò que entenem per vida, i que nombrosos artistes s’han 
encarregat d’explorar utòpicament o distòpicament. 
 
Si bé és cert que la incorporació de les TIC en tots els àmbits de la societat aporta 
canvis profunds que cal estudiar, l’anomenada revolució digital sovint és objecte de 
tecnofílies i discursos utòpics desproveïts del component crític necessari en 
qualsevol novetat. Teòrics com Eric Steven Raymond6 o Pekka Himanen7 aposten 
per l’entronització dels suposats valors específics de la cibercultura, que són 
producte més d’una idealització de la figura del pirata (hacker) —com a artífex 
d’una nova forma de cultura lliure, hereva de la contracultura de la dècada de 
1970— que d’una realitat contrastada amb la disparitat de valors que cohabiten a 
la xarxa. 
 
D’altra banda, la desconfiança envers les tecnologies, que al seu dia teòrics com 
Ortega Gasset,8 Martin Heidegger9 o Jaques Ellul10 predicaven en relació amb 
l’empobriment de l’experiència humana, avui es veu renovada amb fenòmens com 
el Manifest Unabomber,11 el primitivisme radical de John Zerznan12 o el pessimisme 
inherent a la crítica de les tecnologies digitals en la mesura que, segons 
l’arquitecte, urbanista i filòsof Paul Virilio,13 representen la pèrdua de la realitat. 
Però el cert és que sense caure ni en pessimismes ni en optimismes exacerbats, i 
amb el coneixement que ens ha anat atorgant l’experiència acumulada en els últims 
anys d’irrupció de les TIC en el context sociocultural, trobem força evidències i 
reflexions que ens han permès anar desenvolupant una visió prou realista de les 
transformacions en procés en la cultura i la societat actuals. 
 
El temor que els desenvolupaments tecnològics —associats als ordinadors, la 
intel·ligència artificial, la robòtica, les biotecnologies o la nanotecnologia— 
substitueixin la humanitat a través d’un procés evolutiu —que parteix de la unió 
ciborg – ésser humà fins a aconseguir la completa extinció de l’ésser humà— ha 
estat sempre present entre nosaltres des de la dècada de 1960, amb escrits 
d’autors com Leroi-Gourhan o altres teòrics de camps diversos. Al seu torn, 
científics com Marvin Minsky o Ray Kurzweil feien prediccions futuristes més 
optimistes. Així, Kurzweil va predir que al 2040 ja hi hauria ordinadors amb 
capacitats humanes d’intel·ligència i aprenentatge, i que al 2090 ja no hi hauria cap 
diferència entre un ésser humà i un androide creat artificialment pels humans. 
 
Aquesta visió posthumana es basa, en el fons, en la idea de la no-diferència entre 
existència corporal i simulació computeritzada, mecanisme cibernètic i organisme 
biològic, teleologia robòtica i objectius humans.14 La concepció central que alimenta 
la ideologia posthumana és que la informació està descorporitzada, és una 
concepció basada en la teoria de la informació de Shannon-Weaver, en què la 
informació és independent del context, no està connectada necessàriament amb 
significat, no té cap materialitat. A partir d’aquests supòsits de la teoria de la 
informació, juntament amb la cibernètica i els primers desenvolupaments en 
intel·ligència artificial, es van articular les bases conceptuals que van donar lloc a 
les ciències de computació i que van fer possible desenvolupar els ordinadors i els 
programes que els van fer funcionar. 
 
Certament, s’acusa allò digital de trencar la veritat de la referència en la 
processualitat de les dades. Les imatges digitals són plenament numèriques i alhora 
absolutament modificables, variables, reproduïbles, sense distinció entre original i 
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còpia per esdevenir un flux interromput de dades. D’aquesta manera, la informació 
digital és calculable i, per això mateix, està subjecta als canvis que els algoritmes 
produeixen en el processament de les dades. Allò digital, instal·lat de manera 
inevitable sobre l’arrelada concepció dualista cartesiana de cos/ànima, és sospitós 
de marginar el paper del cos i relegar l’home a una mera ment desproveïda de 
corporeïtat. 
 
De fet, si ho analitzem a fons, la teoria de la informació de Shannon-Weaver es 
basa en una concepció que confon el terme informació amb el de senyal, que no 
enclou cap significat per si mateix i que d’aquesta manera provoca «la comprensió 
de la comunicació com una simple “transferència” d’informació d’un emissor a un 
receptor, sense tenir en compte ni els subjectes que participen en el procés de 
comunicació, ni el context en el qual es dóna, ni els seus valors semàntics».15 
 
En contrast amb la teoria de la informació de Shannon-Weaver, l’anglès Donald 
McKay va desenvolupar una noció alternativa que incloïa una visió de la informació 
directament relacionada amb la naturalesa de la representació i el seu efecte, que 
feia de la informació una acció mesurada per l’efecte que té en el receptor. Si el 
model de Shannon-Weaver tracta sobre «quina informació és», el de McKay mesura 
«la informació pel que fa». El primer, però, es va imposar per damunt del segon 
per la facilitat d’aplicació del seu model. De tota manera, malgrat que el model de 
McKay implicava molts més problemes d’utilització, si s’hagués continuat 
investigant hauria pogut donar lloc a un model alternatiu de noció d’informació, que 
podria haver generat des del principi una visió no posthumana sinó de diàleg i 
interrelació entre naturalesa, humanitat i màquines intel·ligents, en què el paper 
central no hauria estat el control sinó el diàleg. 
 
En aquest context, es pot parlar del paper del cos en les pràctiques que 
interrelacionen art, ciència i tecnologia, en què malgrat l’aparent descorporització 
que s’associa a l’especificitat dels ordinadors —percebuts comunament com a 
màquines de càlcul asèptiques— i a l’immaterialisme de les dades processades, el 
cos obté un paper més que rellevant. I per això podríem atrevir-nos a augurar que 
aquesta rellevància renovada del paper del cos i la materialitat, manifesta el trànsit 
d’una concepció d’una cultura centrada en la visualitat cap a una concepció de la 
cultura en el seu vessant hàptic,16 com una nova fenomenologia en diàleg amb 
Henri Bergson, Walter Benjamin, Gilles Deleuze, que emfatitza el paper del que és 
afectiu i proprioceptiu, les dimensions tàctils de l’experiència en la constitució de 
l’espai i, per extensió, els mitjans visuals: un desplaçament de la centralitat de la 
visió a favor dels sentits corporals interns com són el tacte o l’automoviment. 
 
Així doncs, la visió es torna hàptica. La visualitat entesa d’aquesta manera es forma 
en termes molt més «viscerals» que els del poder abstracte de la vista: el cos 
continua sent un marc actiu de la imatge, fins i tot en la imatge digital. D’aquesta 
manera, per exemple, podem dir que la realitat virtual es troba arrelada en el 
potencial biològic dels éssers humans, com una conquesta del cervell-cos, com una 
adaptació basada en la biologia de noves extensions tecnològiques proveïdes pels 
mitjans.17 Els nous mitjans, com diu Lev Manovich,18 canvien la nostra concepció 
essencial del que entenem per imatges perquè converteixen el visualitzador en un 
usuari actiu que interactua amb la imatge i l’activa. La digitalització requereix que 
reconcebem la correlacló entre el cos de l’usuari i la imatge d’una manera més 
profunda. La imatge mateixa, que és digital i, per tant, calculable, s’ha convertit en 
un procés en si mateix i, així, està irremeiablement unida a l’activitat del cos. Tal 
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com comenta Hansen, la imatge no es pot restringir ja al nivell d’aparença 
superficial, sinó que s’ha d’entendre per acompanyar tot el procés, pel qual la 
informació es percep a través de l’experiència corporitzada.19 

 
En aquest procés, el cos, més que seleccionar imatges, opera filtrant informació i 
creant imatges, il·luminant el món en la seva experiència. És a dir, el cos emmarca 
la informació digital que es presenta com a informe, i d’aquesta manera crea les 
imatges o els altres elements disposats. Aquesta concepció estaria en contraposició 
amb la concepció d’altres teòrics referents que han pensat la imatge digital, com el 
cas de Friedrich Kittler20, que parteix d’entendre la informació com a 
descorporitzada, sense cap context. D’aquesta manera, Kittler concep la percepció 
humana com a obsoleta i diu que el flux de les dades en l’era digital no s’haurà 
d’adaptar mai més a la franja de percepció humana, sinó que podrà estendre’s en 
totes direccions, si entenem que anteriorment es trobava restringida i s’hauria de 
veure superada. 
 

Durant molts anys l’ordinador es va associar amb la ment en un paral·lelisme clar 
amb la imatge cartesiana clàssica que concep els éssers humans com a màquines. 
La imatge del cos entès com a rellotge continua vigent en l’assumpció de 
l’equivalència implícita en l’ordinador entès com a metàfora del cervell humà. 
Aquesta equivalència s’estén a l’associació del cos com a maquinari i la ment com a 
programari en què es margina el paper del cos perquè no és constitutiu de les 
experiències cognitives. I és que hi va haver un temps en què el model informàtic 
d’activitat mental es va convertir en la visió predominant de la ciència cognitiva i va 
dominar tota la recerca cerebral. Era comuna la comparació entre la intel·ligència 
humana i la d’un ordinador en què el procés de coneixement es definia llavors com 
a processament de dades i, per tant, de transmissió d’informació; és a dir, com a 
manipulació de símbols basats en un conjunt de regles. Però al contrari dels 
supòsits que establien preconcepcions que atorgaven aquesta visió mecanicista al 
cervell, els progressos recents de la ciència cognitiva han deixat clar que la 
intel·ligència humana és radicalment diferent de la intel·ligència artificial.21 
 

Al contrari que els ordinadors, en què la informació és l’element clau, en el sistema 
nerviós humà no es processa cap informació sinó que s’interactua amb l’entorn per 
mitjà d’una modulació constant de la seva estructura i es procedeix per una 
adaptació i readaptació constants a l’entorn. Tal com comenta Varela, «hem de 
qüestionar la idea que el món ens és donat i que la cognició és representació. En 
ciència cognitiva, això significa que hem de qüestionar la idea que la informació és 
allà, al món, preparada i és extreta d’aquest món per un sistema cognitiu».22 La 
idea convencional és que la informació és, d’alguna manera, allà fora perquè la 
reculli el cervell, que disposa d’uns universals, unes categories sobre les quals es 
pleguen les dades exteriors; però segons la teoria de Santiago, el sistema nerviós 
no processa informació del món exterior sinó que, al contrari, produeix un món en 
el seu procés de cognició. 
 
La cognició és, doncs, un procés creatiu que depèn de la relació amb l’entorn i 
també del conjunt del nostre saber acumulat. La cultura i l’art es construeixen a 
partir de les accions de coordinació amb l’entorn, en connexió amb els processos 
socials i culturals. El cervell il·lumina un món i ho fa al contrari de les màquines de 
computació, que marginen el context de la informació que transmeten i es basen en 
paràmetres preestablerts (tot i així, en els últims anys la computació s’està 
desenvolupant en direccions noves i interessants). 



«El més profund és la pell». Cos, tecnologia i neomaterialisme en el media art [Pau Alsina] 

6 

 
En la dècada de 1940, Bateson va contribuir de manera decisiva a desenvolupar les 
arrels de la cibernètica i, a partir d’aquell moment, juntament amb Maturana, va 
crear un concepte revolucionari de la ment. Després, Maturana23 va transcendir el 
model informàtic de cognició per desenvolupar una teoria en què la cognició es 
concep com l’acte d’«il·luminar un món» i la consciència està vinculada al 
llenguatge i les capacitats d’abstracció. En tenir en compte els descobriments dels 
neurocientífics Maturana i Varela24, trobem que al nostre pensament sempre 
l’acompanyen sensacions i processos corporals, i encara que sovint tendim a 
intentar suprimir-los, pensem també amb el nostre cos, ja que ment i cos estan 
indissolublement units en el procés cognitiu. 
 
La separació de cos i ment, el dualisme de la res cogitans de Descartes, queda 
superada per aquesta caracterització de la ment, que esdevé procés de cognició i 
procés de la vida, que opera a través d’una estructura específica com és la del 
cervell però juntament amb tot el cos. Hem d’entendre, com hem comentat, que tot 
aquest procés de cognició opera no sols a través del cervell sinó amb tot 
l’organisme, fins i tot independentment que hi hagi un sistema nerviós superior. Per 
entendre’ns, aquí la cognició inclou percepció, emoció i acció, és a dir, tot el procés 
vital, en la mesura que són interaccions cognitives d’un organisme viu en el seu 
entorn. En el cas dels humans, la cognició inclou també llenguatge, pensament 
conceptual i consciència d’un mateix com a estat evolutiu avançat.25 

 

Així, podem dir que l’estat experiencial està sempre «corporitzat», és a dir, immers 
en un camp determinat de sensació. Al seu torn, Maturana estableix així, d’una 
manera sistemàtica, el vincle entre la biologia de la consciència humana i el 
llenguatge. Per a Maturana, la comunicació mitjançant el llenguatge no consisteix 
en la transmissió d’informació sinó més aviat en la coordinació del comportament 
entre organismes vius, a través de l’acoblament estructural mutu, tal com també 
subratlla Vilarroya26 en relació amb els avenços més actuals en neurociències 
aplicades al camp de la robòtica mitjançant les investigacions de Luc Steels i els 
seus robots Aibo (France Cadet). 
 
En aquest sentit, podem dir que el cos en entorns immersius, en xarxes 
telemàtiques, en connexió amb ordinadors i aparells robòtics que n’augmenten les 
capacitats i n’expandeixen els moviments, és un cos que expandeix els horitzons 
epistemològics i les possibilitats de les experiències cognitives. La posada en xarxa 
d’un cos viu planteja una nova concepció d’identitat ubiqua, una absència que es fa 
present, potser una identitat nòmada o una no-identitat que circula com un cos 
sense òrgans, tal com apunten Deleuze i Guattari. Es tractaria, llavors, de cossos 
travessats per la lògica de la multiplicitat i el territori de les diferències. 
 
En el pensament de Deleuze i Guattari el cos no és l’organisme, és a dir, no és un 
cos organitzat conforme a una identitat adscrita, però l’organisme es constitueix a 
partir del cos tal com es constitueix l’organisme del soldat modern, a còpia de 
«desorganitzar l’organisme del camperol o del rodamón fins a convertir-lo en un 
cos sense òrgans del qual extreure noves relacions entre elements materials».27 Al 
seu torn, l’organisme només capta el cos com a anomalia, monstruositat, amenaça 
de mort o malaltia: el cos desorganitza l’organisme, l’organisme amenaça el cos. El 
cos esdevé un «camp de batalla» en el qual es fa possible negociar i renegociar 
múltiples configuracions de sentit en funció de les relacions establertes entre els 
diferents elements. 
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La imatge del cos i el cos mateix es troben sotmesos als impactes que ocasionen 
les tecnologies de la informació i la comunicació, i d’aquesta manera es veuen 
propulsats a la comprensió de les noves experiències que ens sobrevenen: 
experiències com la telecepció (o percepció remota de coses de fora del nostre cos, 
o bé percepció de coses que s’apropen al cos o que el toquen d’alguna manera a 
distància), l’expansió (o augment del sentit de pèrdua dels propis límits personals 
concrets), la personalitat múltiple (o distribució de la persona per les xarxes, 
expandint l’abast i rang del cos) o la propiocepció (o sentit que el mateix cos «és 
allà, la consciència dels esdeveniments interns, és a dir, la percepció tàctil tant de 
les sensacions internes d’un mateix com dels esdeveniments i les sensacions de 
l’entorn immediat o ampliat electrònicament»).28 

 

En l’àmbit d’allò orgànic, trobem cossos transgredits, cossos hibridats, cossos 
fluids, cossos idealitzats, cossos estesos, cossos monstruosos, cossos digitals o en 
xarxa, cossos com a programari... Aquestes són algunes de les diferents 
presentacions del cos en l’art i la societat dels nous mitjans, cossos travessats per 
les tecnologies de la informació i la comunicació i el potent imaginari adscrit a les 
ciències actuals. Ens hauríem de preguntar, per exemple: Quines imatges i 
fantasies del cos estan contingudes en l’art dels nous mitjans? Quina influència 
tenen les noves tecnologies en el cos i en la seva percepció? En primer lloc, podem 
pensar en els ciborgs, no només com a organismes cibernètics sinó com a espais en 
què tenen lloc les fantasies més extravagants dipositades sobre els cossos, un 
espai d’imaginació utòpica. 
 
Les tecnologies de la informació i la comunicació afecten els nostres cossos i, per 
tant, la percepció. L’art dels nous mitjans, que s’interseca amb les ciències i les 
tecnologies actuals, és precisament l’espai en què aquestes qüestions transcorren i 
poden pensar-se, ja que a partir de les seves pràctiques emergeixen tant les 
promeses com les pors associades a l’imaginari utòpic i als fatalismes envoltants. 
Podem constatar que les discussions posthumanistes de principi de la dècada de 
1990 encara no han acabat i continuen vigents de maneres diverses, implícites o 
explícites. Després de les prediccions futuristes i apocalíptiques que auguraven un 
cos entès com a màquina, han emergit noves nocions de les entitats corporals com 
a entitats dinàmiques, emergents o com a fluxos comunicatius d’informació en els 
quals, d’aquesta manera, es planteja el cos com un conjunt de codis 
interconnectats que interactuen entre si. 
 
Si anem a l’origen de l’imaginari del cos associat a la tecnologia, veiem que els 
ciborgs es presenten com a criatures híbrides, no només com a encreuament entre 
una màquina i un organisme, sinó també com a constructe en el qual es fusionen 
les percepcions i les projeccions socials i individuals, realitats i ficcions de tot tipus. 
Donna Haraway, al Manifiesto Ciborg, aclareix fins a quin punt «un ciborg és un 
organisme cibernètic, entès com a híbrid entre màquina i organisme, una criatura 
real i al seu torn de ficció»,29 però la pregunta que ens hem de fer és què ens 
expliquen les configuracions ciborg de la pròpia imatge de l’home? Quines són les 
concepcions del cos i de l’home que estan implícites en les diferents configuracions 
de la relació entre cos i tecnologia? 
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Fent memòria podem recordar que el 1960 Manfred E. Clynes i Nathan S. Kline, 
arran d’un programa de la NASA, van donar nom al ciborg, entès com el resultat 
d’imaginar l’home del futur, un humà capaç de sobreviure en l’espai exterior. La 
diferència essencial amb l’astronauta eren els aparells tècnics que equipaven el cos 
humà i el dotaven d’habilitats i funcions suplementàries, i que garanteixen la seva 
habilitat per sobreviure integrant-se al seu cos i fonent-se orgànicament amb tot 
això.30 

 
I és que en l’arrel d’aquesta concepció hi ha la recreació de la vida humana per 
mitjans mecànics —suplantació, extensió, amplificació o anul·lació. Al llarg de la 
història aquestes concepcions han portat a l’imaginari dels cossos mecànics, la 
construcció d’un ésser a semblança de l’home per mitjans tècnics com la robòtica, 
que ens fa pensar com la relació cos/ment és present en la nostra societat. Així, 
mitjançant les pràctiques artístiques que se centren en el cos com a camp d’acció, i 
al seu torn mitjançant l’ús intensiu de tecnologies, en les quals els límits del cos es 
qüestionen a través de les «relacions encarnades» amb la tecnologia, es plantegen 
noves construccions del cos, entès tant com un cos localitzat, actiu i perceptiu, com 
un cos travessat pels significats culturals que experimenta. 
 
La teòrica Donna Haraway comenta que «un ciborg existeix quan hi ha dues classes 
de límits problemàtics: entre animals (i altres organismes) i humans, o entre 
màquines autocontrolades i autogovernades (autores) i organismes, especialment 
humans (models d’autonomia). El ciborg és una figura nascuda de la interfície entre 
l’autòmat i l’autonomia».31 I això ens convida a pensar que mentre les fronteres 
entre animal i humà, o tecnològic i humà, restin clarament marcades, això no 
tindrà conseqüències per als humans, que mantenen la il·lusió de mantenir el poder 
de control sobre els animals i les màquines a les seves mans. Però els ciborgs, que 
actuen als límits d’aquestes divisions binàries, sí que mostren que aquestes 
fronteres són permeables i, en conseqüència, el perill sotja la dissolució de les 
categories que organitzen la realitat ( s i  penséssim que són les categories les que 
organitzen la realitat perquè esdevingui realitat). 
 
En el camp de l’art dels nous mitjans, proliferen les promeses que deambulen en el 
terreny d’aquesta dissolució de fronteres; es tracta de les «promeses de 
monstres», promeses de superació de les debilitats associades a l’existència 
biològica, particularment a la fragilitat i mortalitat del cos humà. Però aquesta 
consciència de fragilitat comporta, també, una vinculació profunda entre les 
tecnologies digitals i les tecnologies genètiques, i aquesta vinculació s’entén com un 
pas més en la promesa suggestiva que ens porta a fer possible el descobriment i la 
reproducció de la fórmula de la «vida» i, per tant, la plena possessió del cos. 
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El cert és que cada context sociohistòric té la seva pròpia manera de concebre la 
vida i encarar-s’hi. Davant això, hem de pensar que la tecnociència no és un mer 
coneixement neutre de la realitat sinó més aviat un mecanisme de producció de 
realitat social i natural. D’aquesta manera, podem dir que, per exemple, les 
biotecnologies —amb les extraordinàries expectatives prometedores que 
inauguren— no són tant la desnaturalització de la naturalesa com la producció 
d’una naturalesa, perquè «el que veiem quan mirem el secret de la vida és la vida 
ja transformada per la mateixa tecnologia de la nostra mirada»,32 i sobretot perquè 
«cada formació històrica veu i fa veure tot el que pot en funció de les seves 
condicions de visibilitat, de la mateixa manera que diu tot el que pot, en funció de 
les seves condicions d’enunciació».33 
 
El mite fundacional de la ciència moderna afirma la possibilitat i necessitat de 
conèixer la realitat al marge de condicionants socials, polítics o econòmics. 
D’aquesta manera, el subjecte científic ens diu què és l’objecte, és a dir, la realitat, 
en virtut de la seva ubicació en un espai d’observació privilegiat en el qual es troba 
la ciència, un espai mític d’objectivitat deslligat del context en el qual se situa, que 
ens impel·leix a creure que quan parla la ciència parla una racionalitat objectiva 
que accedeix sense distorsions a les peculiaritats intrínseques de la realitat 
observada.34 Però des de fa ja unes dècades la sociologia del coneixement científic 
ha anat treballant perquè aquesta mítica «objectivitat deixés de referir-se a la visió 
falsa que promet transcendència de tots els límits i responsabilitats, per dedicar-se 
a una encarnació particular i específica»35 que ens permeti mostrar el caràcter 
situacional, contingent i heterogeni de qualsevol pràctica científica. Les pràctiques 
artístiques vinculades a les tecnociències han d’obrir aquestes «caixes negres» 
cientificotecnològiques i mostrar els implícits que tenen associats, fer visible el que 
hi és invisible. 
 
Tots aquests temes són presents en l’univers del media art, un univers de 
membranes, reivindicació de l’organicitat i allò visceral en un context 
hipertecnologitzat com l’actual, que sovint oblida la materialitat subjacent, la 
tangibilitat, l’afecte i allò hàptic que s’inscriu en una rematerialització llargament 
anunciada dels nous mitjans. Potser podríem dir, com Artaud, que «la veritat de la 
vida rau en la impulsivitat de la matèria. L’esperit de l’home està malalt enmig dels 
conceptes». Es tracta d’una veritat que al·ludeix a «una realitat de la matèria que 
ha estat suplantada per un entramat de convencions lúgubre; perquè el cos i les 
seves intensitats ha estat reemplaçat per un organisme disciplinat; perquè el seu 
pensament ha estat suplert per un mecanisme configurat que cal repetir, com la 
seva única veritat, les lleis de la gramàtica».36 Davant tot això, es pot reconèixer 
un subjecte subjectat, que inevitablement empresona la vida amb la seva identitat, 
però que en la seva potència de ser construeix les línies de fuga que alliberen 
aquesta vida, que ens fan vorejar el que és desconegut, amb certa prudència, per 
ser nòmada sense acabar sent exiliat. 
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