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INTRODUCCIÓ 
 
Actualment, l’imaginari del cos i les noves tecnologies s’han ampliat gràcies a l’aparició 
de nous models de cos assimilables al ciborg, que han exigit una revisió dels conceptes 
tradicionals de puresa i essència que s’associen al cos. Des de la teoria del gènere, 
corrents com ara el ciberfeminisme s’han apropiat d’aquestes figures per tal de 
certificar el naixement d’un nou subjecte que qüestiona les fronteres tradicionals 
associades al cos, per obrir una bretxa que permeti teoritzar la diferència com a nou 
paradigma corporal i identitari. 
 
El cos, i la hibridació amb les noves tecnologies, constitueix un dels àmbits artístics 
més fecunds en l’actualitat, tant en les manifestacions creatives com en els discursos 
teòrics associats. Els avenços que s’han experimentat en el terreny de la biotecnologia 
i l’enginyeria genètica són, possiblement, els més radicals de tot l’àmbit científic, i han 
animat un debat necessari en disciplines com ara la bioètica o la biofilosofia 
aprofundint en les implicacions ètiques dels nous models biològics. 
 
L’estudi del cos i les noves tecnologies en l’àmbit artístic requereixen un enfocament 
necessàriament interdisciplinari partint de la base que els conceptes amb què es 
treballa (cos, tecnologia, ciència, art) comporten significats molt diversos. La cultura 
artisticohumanística, d’una banda, i la cultura cientificotècnica, de l’altra, han estat les 
dues vies tradicionals d’accés al coneixement en la cultura occidental: en l’actualitat, 
es postula la necessitat d’una «tercera via» que actuï com a pont entre ambdós mons i 
que estableixi fils conductors a través de l’art, la ciència i la tecnologia [1]. L’anàlisi 
que proposem, com també les manifestacions creatives i teòriques que analitzem, 
s’ubiquen en l’actitud conciliadora entre aquestes dues cultures del saber. Més enllà de 
les qüestions teòriques que s’associen als àmbits d’art, ciència i tecnologia, 
l’aproximació al «cos» requereix la constatació de la seva multidimensionalitat: des de 
la realitat anatòmica, fisiològica i biològica fins a la dimensió identitària que, des 
d’actituds feministes i postcolonials, han posat en evidència que el cos és, més enllà de 
la seva realitat material, un constructe cultural amb significats profunds i gens 
innocents. Penseu, com a il·lustració d’aquesta idea, la coneguda obra de Barbara 
Kruger Sin título («Your body is a battleground»), del 1989. L’aplicació de les noves 
tecnologies al cos afecta tots aquests àmbits: art, ciència, tecnologia i cos, tant en la 
dimensió biològica com cultural. 
 
És important destacar la varietat d’àmbits creatius en els quals pot ubicar-se l’estudi 
de les noves tecnologies i el cos: la robòtica (que s’ocupa de la fabricació de rèpliques 
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de l’ésser humà), la biònica (que s’ocupa de l’aplicació de pròtesis al cos humà), la 
biotecnologia i l’enginyeria genètica (que treballa sobre el mateix codi genètic), la vida 
artificial (un àmbit que recrea la vida amb mitjans digitals) i, finalment, els entorns 
virtuals i el web (en què el cos se simula o es dilueix en la virtualitat). En aquest text, 
l’interès es focalitza específicament en els àmbits de la biònica i la biotecnologia, que 
són les tecnologies que treballen amb el cos estrictament orgànic. La relació art–
biologia (també coneguda com a bioart) es fa especialment rica en les produccions 
artístiques que s’emmarquen en aquests dos àmbits tecnològics (biònica i 
biotecnologia), ja que treballen sobre organismes vius, que és l’objecte d’estudi de la 
biologia i, en moltes manifestacions artístiques, també de l’art. 
 
Els avenços científics en l’àmbit de la biologia, i especialment de la genètica, han tingut 
repercussions profundes en la concepció del cos. El descobriment de l’estructura de 
l’ADN per part de Watson i Crick a mitjan segle XX va permetre establir el codi genètic i 
va obrir la possibilitat de seqüenciar el genoma humà, l’esborrany del qual es va 
publicar simultàniament a Science i Nature el 2001. Les implicacions conceptuals del 
model genètic són àmplies , ja que permeten concebre el cos com un corpus d’unitats 
d’informació (gens), la combinatòria dels quals determina la conformació final dels 
éssers vius. L’aparició d’aquest nou paradigma científic, i l’establiment d’un mapa 
genètic, possibiliten passar d’una concepció del cos com una unitat anatòmica a una 
altra en la qual el cos és fruit de la combinació de peces de significat. Aquest últim 
model, el del cos genètic, s’ha entès com un cos textual, susceptible de ser llegit (a 
través de la seqüenciació del genoma), de ser escrit (a través de l’enginyeria genètica) 
i, sens dubte, de ser reescrit, a través de la modificació genètica [2]. L’àmbit artístic 
constitueix una plataforma excepcional per investigar les implicacions d’aquests nous 
models tecnològics, a través de les produccions artístiques i dels discursos teòrics 
associats. 
 
L’estudi conjunt de biònica i biotecnologia permet constatar analogies i diferències en 
les aproximacions tecnològiques al cos. Ambdues tecnologies tenen en comú el suport 
sobre el qual treballen (el cos, la vida), però difereixen substancialment en la manera 
d’intervenir sobre el cos, que respon a concepcions radicalment diferents del cos. Des 
del punt de vista de la biònica, el cos es concep com una unitat anatomicofuncional 
[3]: el cos és una suma d’òrgans que es poden substituir per pròtesis. El paradigma 
genètic del cos, en canvi, no considera el cos com una suma d’òrgans funcionals que 
es poden substituir sinó com el resultat de la seqüenciació del genoma, és a dir, de la 
sintaxi de les diferents peces textuals que són els gens. 
 
Per tant, l’objectiu d’aquest text és analitzar una mostra representativa de produccions 
artístiques dels àmbits de la biònica i de la biotecnologia. En l’àmbit de la biònica es 
comentarà l’obra The third Hand, d’Stelarc, i Epizoo, de Marcel·lí Antúnez; en el de la 
biotecnologia, dues obres d’Eduardo Kac: GFP Bunny (Alba) i Natural History of the 
enigma (Edunia). 
 
L’anàlisi d’aquestes obres visibilitza conceptes molt vinculats a l’imaginari del cos i les 
noves tecnologies, com ara la hibridació humà–màquina i la mixtificació biologia–
tecnologia i, en general, a tots els conceptes que tractin la confusió de fronteres 
tradicionals. És per això que, després d’exposar les obres esmentades, recuperarem la 
teoria del ciberfeminisme (que parteix de les idees de Donna J. Haraway al Manifiesto 
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para ciborgs), que planteja la tecnologia com un aliat que permet qüestionar les 
tradicionals fronteres corporals i identitàries plantejant la figura del ciborg com un ideal 
simbòlic. 
 
L’estructura d’aquest text, per tant, és la següent: en primer lloc s’analitzarà la qüestió 
de la biònica com a eina artística; en segon lloc, la biotecnologia i l’enginyeria genètica 
com a eines artístiques i, finalment, la teorització del nou subjecte del feminisme: el 
ciborg. 
 
Convé recordar, malgrat que no ens hi puguem aturar, que molt abans que existís la 
possibilitat tecnològica d’incorporar la tecnologia al cos (cosa que ha succeït 
especialment en l’última dècada), hi havia un imaginari molt desenvolupat, sorgit en 
l’àmbit de la ciència-ficció, que ja plantejava qüestions que avui dia són de plena 
actualitat, entre elles els ciborgs. Es tracta principalment del cyberpunk, sorgit cap als 
anys vuitanta, encara que també de tota la literatura de ciència-ficció sorgida arran del 
Frankenstein de Mary Shelley, que hem de considerar com a antecedents de tot el 
debat plantejat. Les idees, com és natural, precedeixen els desenvolupaments 
tecnològics i, en el cas del cyberpunk, és un corpus heterogeni de narracions que 
adverteixen dels perills d’utilitzar noves tecnologies [4]. 
 
LA BIÒNICA COM A EINA ARTÍSTICA 
 
Un dels referents fonamentals de la biònica com a eina artística és l’artista Stelarc, que 
a través de produccions com ara The third Arm (1976), Exoeskeleton (1998) o 
Hexapod (2002), que es presenta sempre com a performance, ha explorat la 
incorporació d’artefactes mecànics al cos. La recerca de Stelarc s’orienta 
fonamentalment a millorar el cos físic mitjançant la tecnologia. En aquest sentit, 
s’aproxima al «model protèsic» de màquina que va tipologitzar Claudia Gianetti 
[5].Stelarc no pretén treballar des de la robòtica sinó des del plantejament 
d’organismes cibernètics (ciborgs). En aquest apartat s’analitzarà l’obra The third 
hand, una de les més paradigmàtiques de l’artista en la configuració de cossos mixtos. 

 
The third hand és una pròtesi electromecànica, la complexitat tècnica de la qual va 
més enllà de la inclusió d’un «tercer braç» amb autonomia, ja que aquest està 
interconnectat amb el cos. A més de la introducció de l’element tecnològic (integrat al 
cos en forma de pròtesi al braç dret), els moviments del braç esquerre (el natural) es 
controlen per mitjà d’estímuls nerviosos externs, que provenen de la connexió amb 
altres músculs del cos: els elèctrodes connectats amb el bíceps el desplacen avall 
mentre que els que estan connectats amb el canell el desplacen amunt. 

 
Les recerques i les produccions artístiques de Stelarc actuen, en general, en dos 
sentits: d’una banda, qüestionen el fet que el cos s’ha de resignar a desenvolupar 
únicament les capacitats que provenen de la seva naturalesa biològica, entesa com un 
límit (és el concepte d’obsolet body [6] que utilitza l’artista); de l’altra, són una 
proposta de millora de determinades capacitats concretes del cos humà (amplified 
body [7]). El plantejament de l’obsolescència del cos que fa Stelarc és el punt de 
partida per a un replantejament: el cos biològic s’ha de redissenyar mitjançant la 
tecnologia prescindint d’implicacions morals. Tal com el mateix Stelarc diu, «for me the 
body is an impersonal, evolutionary, objective structure» [8]. 
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La relació entre biologia i tecnologia es planteja a Stelarc com un conflicte: la biologia 
és un límit per al cos mentre que la tecnologia és un punt de partida per a la millora 
funcional. 
 
El plantejament tecnòfil de Stelarc no està exempt de controvèrsia, i no falten artistes i 
teòrics que proposin una revisió crítica de les aplicacions tecnològiques al cos. Per això 
és interessant recuperar aquí l’obra Epizoo (1994), de Marcel·lí Antúnez, per a qui la 
tecnologia es pot entendre en termes de contaminació o invasió del cos, ja que Epizoo 
és la contracció d’epizoòtia, una malaltia contagiosa [9]. 
 
L’obra Epizoo és una performance interactiva en la qual el cos de l’artista (Marcel·lí 
Antúnez) es recobreix d’un exoesquelet electromecànic que controla els moviments de 
parts del seu cos. La decisió d’accionar aquests dispositius recau sobre l’espectador, 
que amb un ratolí d’ordinador activa com vol els moviments d’Antúnez. La 
performance té també caràcter d’instal·lació, ja que darrere del performer hi ha una 
pantalla en què el cos de l’artista i les accions que s’hi duen a terme es recreen en 
diferents escenaris barrejant imatges de la realitat i altres de dissenyades prèviament 
per ordinador. El cos, en aquesta obra, està sotmès a modificacions constants a causa 
de la tecnologia (a través de la pròtesi en forma d’exoesquelet, de la voluntat de 
l’espectador–interactor o de la recreació simulada del cos a la pantalla), però, a més, 
el cos físic hi és present. 
 
L’obra interactiva Epizoo s’ubica dins de l’àmbit del que el mateix Marcel·lí Antúnez ha 
denominat performance mecatrònica al·ludint a la conjunció del dispositiu mecànic 
(que recobreix el cos del performer en forma d’exoesquelet) i el dispositiu electrònic 
(que facilita la comunicació entre usuari, performer i altres elements a través de la 
interfície de l’ordinador). Aquesta interfície (un element mediador que connecta la 
voluntat de l’espectador amb el comportament del cos del performer) és una diferència 
fonamental respecte a The third hand, de Stelarc, el moviment del qual es basa en la 
idea de «cos involuntari» (involuntary body). 
 
LA BIOTECNOLOGIA I L’ENGINYERIA GENÈTICA COM A EINES ARTÍSTIQUES 
 
Els artistes que treballen en l’àmbit de la biotecnologia són, en l’actualitat, 
relativament nombrosos (Symbiotica, Critical Art Ensemble, Marta de Menezes, 
Eduardo Kac, etc.), per això en aquest punt només se n’analitzarà una mostra que no 
pretén ser exhaustiva però sí representativa del tipus de pràctiques que poden dur-se 
a terme en aquest àmbit artístic. 
 
Va ser Eduardo Kac, artista i teòric, qui va definir els límits de l’«art transgènic»: 
«Transgenic art is a new art form based on the use of genetic engineering to transfer 
natural or synthetic genes to an organism, to create unique living beings» [10]. Les 
seves obres en aquest àmbit són nombroses i significatives: GFP-K (en projecte des 
del 1998); la trilogia sobre la creació, formada per Genesis (1999), GFP Bunny (2000) i 
The Eight Day (2001), i Natural History of the enigma (2003-2008). 
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En primer lloc, ens detindrem en el projecte GFP Bunny, un conill transgènic real (es 
diu Alba i viu amb l’artista i la seva família), al qual s’ha inserit el gen EGFP, procedent 
d’un tipus de medusa i que es caracteritza per aportar una lluminositat fluorescent 
davant d’un tipus determinat de llum. 
 
El que és interessant del plantejament de Kac, més enllà de la demostració que 
l’enginyeria genètica és un fet materialitzable, és aprofundir en les implicacions socials 
que té aquest model, tractant d’animar-ne un debat que incideixi en els punts més 
controvertits: «Transgenic art does not attempt to moderate, undermine, or arbitrate 
the public discussion. It seeks to offer a new perspective that offers ambiguity and 
subtlety where we usually only find affirmative (“in favor”) and negative (“against”) 
polarity» [11]. Un dels aspectes més interessants d’aquest debat és que, a través de la 
intervenció genètica en un animal, s’obre una reflexió que, d’una manera tangencial 
però efectiva, afecta la concepció del cos humà en la mesura que també és susceptible 
de ser modificat genèticament: la biotecnologia treballa amb el codi de la vida (l’ADN), 
independentment de les fronteres construïdes entre espècies o, fins i tot, entre fauna i 
flora. Com se sap, la intervenció genètica ja s’aplica a humans en el camp de la 
medicina quan té repercussions positives en l’ésser humà (corregir malalties 
genètiques, per exemple). Eduardo Kac ha dut a terme altres pràctiques artístiques 
que giren entorn de les repercussions de la seva obra, per exemple la intervenció que 
va fer als carrers de París (el desembre del 2000), que va consistir a penjar cartells en 
què l’artista apareixia amb el seu conill transgènic i amb diferents paraules 
sobreimpreses, que recollien els àmbits de debat que s’han generat arran d’Alba: 
éthique, art, famille, médias, science, religion [12]. 
 
La segona obra que es comenta és també d’Eduardo Kac: Natural History of the 
Enigma, una planta alterada genèticament que constitueix un híbrid entre el mateix 
artista (que aporta un gen del seu ADN) i una petúnia: és per això que el nom de la 
planta és edúnia. 
 
El gen de Kac (procedent del seu sistema immunològic) es va aïllar i seqüenciar a 
partir d’una mostra de sang de l’artista, que només s’expressa a les venes de color 
vermell de les flors de la planta. El gen de Kac, que al cos s’encarrega de distingir i 
atacar el que no reconeix com a part de l’organisme (aquesta és la funció del sistema 
immunològic: atacar el que es percep com «l’altre»), s’ha incorporat a un altre 
organisme (la petúnia), contradient els límits que es consideren naturals entre les 
espècies. D’aquesta manera, Kac posa en valor la universalitat del codi genètic i la 
continuïtat de la vida, no ja entre humans i animals sinó entre animals i vegetals, 
fauna i flora, que són les dues grans disciplines, en què es divideix l’estudi tradicional 
de la biologia. Des del punt de vista de la genètica, aquestes separacions manquen de 
sentit ja que un organisme és el producte de la seqüenciació particular del genoma. 
 
 
LA TEORITZACIÓ DEL NOU SUBJECTE DEL FEMINISME: EL CIBORG 
 
L’encreuament del cos amb les noves tecnologies ha generat el replantejament de les 
concepcions tradicionals que s’associen al cos a través de l’enaltiment de la figura del 
ciborg (de l’anglès cybernetic organism). El transhumanisme, per exemple, postula la 
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renúncia al cos i la pervivència de la consciència com a forma vital, a través de l’ús de 
les tecnologies. Aquesta existència postorgànica que planteja el transhumanisme es 
fonamenta en el menyspreu pel cos, receptacle de malalties i de la mortalitat [13]. Hi 
ha altres corrents que també exploren l’impacte de les noves tecnologies al cos, encara 
que no per renunciar-hi sinó per replantejar-lo: és el cas del ciberfeminisme, que veu 
en la possibilitat de modificació del cos per part de la tecnologia un camp obert per al 
replantejament de les concepcions d’identitat i gènere associades al cos biològic. 
L’origen d’aquestes reflexions es troba al Manifiesto para ciborgs (1985) de Donna 
Haraway [14]. 
 
El ciborg es converteix en el mite d’un nou feminisme, que veu en aquesta figura (un 
híbrid humà–màquina, natural–artificial, biològic–tecnològic) la possibilitat de 
transgredir les nocions de puresa i essència que s’associen al cos tradicional. Aquest 
nou feminisme es converteix en una revisió crítica del feminisme tradicional, que 
intentava buscar l’essència de la categoria «dona», o a través de la teorització sobre el 
sexe o sobre el gènere. L’ambigüitat biologicotecnològica del ciborg qüestiona també 
els determinismes biològics sexe–gènere que pretenien explicar la feminitat i la 
masculinitat d’acord amb adscripcions biològiques: el ciborg actua com a antídot als 
intents d’instrumentalitzar la ciència com a discurs legitimador d’actituds que són 
netament culturals. 
 
La biònica i la biotecnologia ofereixen un ampli ventall de ciborgs que es poden 
interpretar fàcilment tenint en compte la teoria de Haraway, com s’ha intentat reflectir 
en la mostra d’obres comentades. La característica principal dels cossos de la biònica 
és, com s’ha vist, la hibridació, mentre que els cossos de les biotecnologies aporten el 
concepte de textualitat al cos. 

 
En l’àmbit de la creació artística, hi ha un nombre cada vegada més gran d’artistes que 
treballen sobre l’imaginari ciborg, sense necessitat de treballar amb les tecnologies 
esmentades com a eina artística sinó explorant les imatges de ciborgs a través de 
mitjans tradicionals. Destaca, en aquest aspecte, part de l’obra de Marina Núñez [15], 
que ha explorat l’efectivitat simbòlica de la figura del ciborg potenciant imatges en què 
l’asexualitat, la connectivitat, la mixtificació són parts substancials dels ciborgs. Com 
afirma Martina Núñez, «la iconografia de la ciència-ficció pot despistar, però són cossos 
aberrants respecte al cànon per moltes raons, perquè estan construïts artificialment, 
perquè són simulacres, perquè són mixtos, perquè no estan aïllats sinó connectats al 
seu entorn, perquè es poden clonar… desafien la naturalitat, l’originalitat, la puresa, 
l’autonomia… tot el que és el subjecte de l’humanisme» [16]. 
 
La hibridació del cos del ciborg es converteix en un argument a favor de la ruptura de 
les fronteres. Com diu Haraway, «segons les tradicions de la ciència i la política 
“occidentals” [… ]  la relació entre màquina i organisme ha estat de guerra fronterera 
[… ]  Aquest treball és un cant al plaer de la confusió de les fronteres i a la 
responsabilitat de la seva construcció» [17]. El ciborg actua des de l’ambigüitat i la 
posició fronterera per dissoldre els clàssics dualismes jerarquitzats del pensament 
occidental: jo–l’altre, ment–cos, cultura–naturalesa, home–dona, Déu–home, bé–mal. 
El ciborg és un ésser fronterer i actua des d’aquesta ambigüitat per qüestionar allò 
il·lusori dels dualismes que pretenen classificar l’ésser humà. 
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La textualitat que caracteritza el cos genètic és també un dels valors del ciborg de 
Haraway: «L’escriptura és, sobretot, la tecnologia dels ciborgs, superfícies gravades a 
l’aiguafort [ … ]  subvertint l’estructura del desig, la força imaginada per generar el 
llenguatge i el gènere, alterant l’estructura i les maneres de reproducció de la identitat 
“occidental”, de la naturalesa i de la cultura, del mirall i de l’ull, de l’esclau i de l’amo, 
del cos i de la ment» [18]. En aquest punt, la teoria de Haraway s’aproxima al 
concepte de performativitat que postula la teoria Queer, que, de la mateixa manera 
que el ciberfeminisme, aposta per un enfonsament dels gèneres. Tal com afirma 
Teresa Aguilar García, «la política queer té com a objectiu eliminar el gènere igual que 
la política ciborg: ho fa a través de la hibridació amb l’altre, aquella segons la 
metamorfosi que desidentifica» [19]. 
 
 
 

NOTES 
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