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El cyberpunk és un subgènere de la ciència-ficció que aborda la combinació de la 

ciència amb la cibernètica en un món caracteritzat per una desintegració social 

progressiva i un important canvi tecnològic. Va començar sent un corrent literari 

sorgit als Estats Units en la dècada dels vuitanta i que avui en dia s’ha 

desenvolupat en altres àmbits, com ara el cinema, la música, la publicitat, els 

videojocs, el disseny, el cinema digital, el d’animació, etc. 

 

L’argument de l’escriptura cyberpunk se centra en les distòpies postindustrials, en 

una societat marcada per la utilització de les tecnologies d’una manera diferent per 

a les quals van ser concebudes i que els seus creadors mai no van poder imaginar 

(la utilització del mòbil per fer cinema o les càmeres de vigilància per fer art, per 

exemple). El cyberpunk pot considerar-se com una expressió més de la cultura 

underground que, pel seu caràcter marcadament antisistema, va revelar unes obres 

tan interessants i imaginatives. Com a moviment contracultural en una època 

marcada pels avenços tecnològics, desconfia dels beneficis que poden oferir les 

noves tecnologies cibernètiques a la societat. Així, davant l’augment de la 

comoditat i del progrés anunciat per la societat de consum, els cyberpunk 

adverteixen del perill que la cibercultura pugui afavorir el desenvolupament d’una 

alienació més gran de l’individu, un augment del control de la societat i la 

conculcació dels drets humans. Rere la seva coneguda màxima «la informació 

busca ser lliure»1 denuncien no només el perill del control de la informació en 

general, sinó que concreten aquest temor en el poder d’una sèrie d’organitzacions 

gegantines i influents i de corporacions que —sense tenir en compte mai la 

ciutadania— supervisen cada vegada més el nostre escenari econòmic i polític. Són 

les multinacionals anònimes, poderoses i sense escrúpols que persegueixen els 

màxims beneficis amb mitjans abusius i manifestament no ètics. L’espectador 

contemporani, bon coneixedor d’aquests abusos, projecta immediatament un gran 

desemparament, aversió i ràbia davant d’unes actuacions enfront de les quals se 

sent indefens per no poder lluitar-hi individualment. És precisament la 

contemporaneïtat dels continguts destacats pel cyberpunk el que l’ha convertit en 

un moviment tan inquietant, ja que no es posicionen contra una cosa que serà, sinó 

una cosa que ja està sent. 
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El tema de les megacorporacions ha traspassat el cinema, que s’ha convertit en el 

nou «dolent». Exemples d’algunes de les megacorporacions cinematogràfiques més 

famoses i sinistres —que reemplacen els malignes sistemes totalitaris anteriors— 

són Umbrella de Resident evil (videojoc i pel·lícula, Shinji Mikami, 1996), en la 

qual en l’afany per descobrir la fórmula de l’eterna joventut es crea un virus que 

converteix la gent en zombis; la Tyrell Corporation de Blade runner (Ridley Scott, 

1982), que dissenya els replicants esclaus; Weyland Yutani d’Alien (Ridley Scott, 

1979), que estableix explotacions mineres en l’espai exterior, i Ciberdyne de 

Terminator (John Cameron, 1984), capaç de crear humanoides perfectes.  

Al món real, es poden equiparar amb els estudis de Walt Disney de Hollywood o 

amb la Sony Corporation de Berlín, exemples de megacorporacions que ocupen 

un gran territori amb les seves pròpies lleis d’administració i construcció, i que 

imposen el seu domini global i alhora assumeixen les funcions que tradicionalment 

resol una ciutat, com ara l’eliminació de residus, la generació d’energia, el 

transport, la seguretat i les activitats socials, econòmiques i lúdiques. 

És precisament la denúncia del control de les corporacions sobre les persones, la 

corrupció política, l’alienació dels individus i la vigilància tecnològica el que permet 

considerar el moviment cyberpunk com la Ciència Ficció (CF) contracultural. 

Bruce Sterling va destacar2 que en la dècada de 1980 la tecnologia s’enganxava a 

la pell: els ordinadors personals, els walkmans, els telèfons mòbils, les lents de 

contacte toves, els implants, les pròtesis electròniques, etc. posen de manifest 

l’existència d’un cos alterat —aparentment millorat— més d’acord amb la ment àgil 

i la memòria infinita que ens proporcionen les tecnologies digitals. Tanmateix, la 

por per la pèrdua de la integritat corporal és un dels temes preferits pel cinema de 

les dues últimes dècades, en què s’ha posat de manifest el terror que provoca la 

intrusió de la tecnologia al cos. Només cal recordar la pel·lícula de Shyinia 

Tsukamoto Tetsuo, The Iron Man (1988). 

En el terreny de la performance, creadors com Stelarc o Marcel·lí Antúnez han 

experimentat en la pròpia carn l’experiència transhumanista de la «millora» dels 

cossos amb l’ajut de membres protèsics i circuits implantats. D’altra banda, 

nombrosos artistes digitals han aprofitat la ductilitat de les formes virtuals per 

reflexionar sobre la metamorfosi i la mutació dels cossos. 

 

Tanmateix, un dels pioners en la plasmació visual de l’univers cyberpunk va ser el 

dibuixant suís Giger, que, segons paraules seves, va ser capaç d’aconseguir «una 

fosa harmònica de la tècnica, la mecànica i la criatura». Els seus dibuixos ja no 

mostren únicament la fusió del cos humà amb pròtesis funcionals, sinó que en 

barrejar l’orgànic amb l’inorgànic, el carboni amb el silici, assoleix un estadi 

superior. Si en un primer moment allò tecnològic penetra el cos, a partir de Giger la 

cibernètica li facilita sortir-ne, en un salt quàntic que projecta el seu esperit cap a 

un futur distòpic. Aquest també és el cas del protagonista literari de Neuromante, 

Case, o de Jimi Dini en el cas cinematogràfic de Nirvana (Gabriele Salvatores, 

1997); ambdós lluiten per desprendre’s del seu cos obsolet i mortal i viatjar 
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lliurement pel ciberespai. Neo, l’«elegit» de Matrix (Wachowsky, 1999), llisca 

àgilment entre ambdós mons. 

Tal com apunta Fabián Martínez3, amb el biomecanicisme de Giger la carn s’allibera 

de la seva subjectivitat i es connecta a la intensitat del que és maquínic. L’alquímia 

eròtica i la fluïdesa dels cossos en els seus dibuixos s’inscriuen en el corrent de les 

nombroses representacions artístiques del cos com a espai d’experimentació i 

metamorfosi tan propi de l’imaginari de final de segle. Giger porta al màxim la seva 

idea de monstruositat transgressora i eròtica en el disseny de l’alienígena aparegut 

en els films de la saga Alien, en què aquesta figura bavejant i tentacular persegueix 

tenaçment la tinent Ripley sense arribar a matar-la. Tanmateix, l’obra fonamental 

de Giger va ser un grimori, un llibre de coneixement màgic que, inspirat en una 

obra de Lovecraft, va il·lustrar i va presentar al públic amb el títol robat de 

Necronomicón. Es tracta d’un llibre sinistre i profètic dels mals de la humanitat que 

ha inspirat films com ara La novena porta de Polanski (1999) i Possessió infernal de 

Sam Raimi (rodada l’any 1979 però distribuïda el 1981). 

Així mateix, és interessant destacar, com a pionera, una sèrie de catorze episodis 

per a la televisió amb influències cyberpunk, que es va estrenar el 1987 amb el  

títol Max Headroom, 20’ into the Future. La història té lloc en una cadena de 

televisió, Canal 21, una corporació corrupta a la qual només li interessa l’increment 

de l’audiència i que llança missatges subliminars als espectadors. Les eines 

utilitzades són ja els satèl·lits, les càmeres activades per control remot i les xarxes 

de comunicació com ara Internet. Edison Carter és un periodista que vol destapar 

les maniobres brutes de la corporació, però un accident gairebé el deixa sense vida 

i Canal 21 decideix crear un personatge virtual amb la seva imatge i els seus 

records. El més interessant d’aquesta sèrie és la imatge digital rudimentària del 

presentador, que respon als primers i dubitatius experiments d’intel·ligència 

artificial en 3D. 

 

Un altre dels temes que el cyberpunk tracta de manera insistent és la denúncia de 

la decadència social i moral de les grans ciutats. La narrativa i la representació 

visual de la ciutat es converteixen en un manifest de tristesa i solitud. Les grans 

urbs, deshumanitzades, robotitzades, utilitàries i insensibles, es presenten com a 

llocs únicament per sobreviure. Són espais ombrívols, plujosos, en els quals tenen 

lloc històries sòrdides d’uns personatges de victòries efímeres o ja vençuts pel 

sistema. 

«Els personatges del cyberpunk clàssic —diu Lawrence Person4— són éssers 

solitaris que viuen al marge de la societat, generalment en futurs diatòpics en què 

la vida diària és impactada pel ràpid canvi tecnològic, una atmosfera d’informació 

computeritzada ubiqua i la modificació invasiva del cos humà.» 

Per la seva banda, el 1997 el rus Christian Kirtchev5 va definir els protagonistes del 

cyberpunk com unes ments electròniques, un grup de rebels de pensaments lliures 

que viuen en el ciberespai, que són pertot arreu i que no tenen límits. Aquesta 
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descripció s’apropa a la dels autèntics especialistes i artistes de la xarxa, els pirates 

(hakers), que semblen sortits de l’esperit llibertari dels anys setanta. 

Com a moviment contracultural i underground, el cyberpunk no és homogeni quant 

als continguts ni té una estètica unificada. La seva època clàssica es pot situar des 

del seu naixement en la dècada de 1980 fins al 1991. Va ser Gibson a Neuromante 

(1980) el primer que va definir, amb l’aforisme hightech/lowlife (alta tecnologia / 

baix nivell de vida), els camins que posteriorment seguiria el cyberpunk. A partir 

d’aquest moment, diverses modalitats d’aquest corrent van solcar el panorama. 

Així, l’steampunk, el biopunk o l’stitchpunk són, entre d’altres, diferents maneres 

d’apropar-se al temor que produeix el poder d’allò tecnològic. 

El 1991 l’escriptor Neal Stephenson6 va utilitzar el terme postcyberpunk per 

denominar el nou ambient que s’havia creat al voltant de les cada vegada més 

desenvolupades innovacions científiques i tecnològiques. El postcyberpunk examina 

els efectes socials de l’enginyeria genètica i la nanotecnologia. Així mateix, aporta 

una actitud una mica més optimista, ja que les seves propostes pretenen millorar 

les condicions socials del món cibernètic i biotecnològic i frenar-ne la decadència 

creixent. Els seus personatges, abans marginats i solitaris, es troben ara 

involucrats en una societat que pretenen millorar gràcies a «un cert optimisme 

tecnològic». Així, de l’individualisme i aïllament de la primera època —produït pels 

ordinadors, els walkman, els videojocs, etc.— s’ha passat a un col·lectivisme virtual 

afavorit pels grups de Facebook, programes com ara Second Life o les sales de xat. 

La màxima del moment és «la tecnologia és societat»7. Second Life, per exemple —

com el seu nom indica—, ens ofereix l’oportunitat d’ultrapassar la representació 

mimètica de la realitat coneguda per dissenyar un metavers en què es pugui dur a 

terme tot allò que la societat no facilita o no permet. 

 

Tanmateix, l’entorn continua presentant-se hostil a una societat cibernètica en què 

distòpia i virtualitat són els màxims components. La distòpia postcyberpunk és una 

rèplica dels entorns urbans actuals, on es conjuguen la violència i la repressió 

política, policial, ètnica i sexual. La proximitat dels espais i d’algunes situacions que 

es narren en les pel·lícules d’aquest tipus creen un fenomen d’intertextualitat en 

què els límits entre realitat i ficció es difuminen. 

És en aquesta última etapa quan la CF, en general, i el cyberpunk, en particular —

allunyant-se dels seus inicis, en els quals considerava el sistema com un lloc 

sinistre i opac—, comencen a jugar amb el model, el codi, la mateixa virtualitat del 

sistema. Obres com les ja citades The Matrix (Wachovsky, 1999) i Nirvana 

(Gabriele Salvatores, 1997) o eXistenZ (Cronenberg, 1999) ens demostren que la 

CF ja no respon a l’imaginari sinó al que és real en termes d’utopia, d’objecte 

perdut. «Davant les màquines, els éssers humans no som més que un virus, allò 

que amenaça l’asèptica transparència de les xarxes» diuen a Matrix, en què el que 

és real ha desaparegut definitivament. 

Al cyberpunk de les dues últimes dècades s’han anat incorporant noves temàtiques 

d’acord amb els avenços científics i tecnològics. La cirurgia plàstica i les alteracions 
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genètiques, la intel·ligència artificial, la neuroquímica, els circuits implantats, etc. 

són tècniques que redefineixen radicalment la naturalesa humana i posen de 

manifest un dels grans temors de la humanitat: la pèrdua de la integritat física o 

mental. I per això la figuració del que és biomecànic de Giger, la noció de la nova 

carn de Cronenberg o els replicants, robots i cyborgs apareguts a tantes pel·lícules, 

es poden considerar expressió de les obsessions profundes entorn de la 

metamorfosi del cos i de la crisi d’identitat. D’altra banda, l’art, sempre sensible als 

canvis, ha expressat aquests temors a partir de nombroses obres, entre les quals 

destaco les dels germans Chapman, Jane Aleksander i Paul McCarthy. 

Actualment —i sempre advertits per l’escriptura cyberpunk— les temàtiques sobre 

les manipulacions genètiques i les clonacions; els jocs en línia; la robòtica i la 

intel·ligència artificial com a pròxims passos en l’evolució humana; les mutacions 

per malalties o plagues; l’extermini de la raça humana i el final dels temps 

conviuen en el cinema, la literatura, la publicitat i l’art, juntament amb la també 

fictícia «societat del benestar», de la saturació d’informació i de l’espectacle, en 

una època que Peter Sloterdijk denomina molt encertadament l’era de la levitació.8 
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