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Disimular es fingir no tener lo que se tiene.
Simular es fingir tener lo que no se tiene.
Jean Baudrillard
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INTRODUCCIÓ
A començaments del segle XXI resulta difícil definir el terme “ciència-ficció”
donat que els progressos tecnològics, que es citen a les definicions clàssiques del terme,
dilueixen i es converteixen en una excusa, un Mcguffin que posa en marxa l’univers
personal dels personatges a un extrem al qual mai s’havia arribat. La ciència-ficció és un
gènere, però també una elecció filosòfica: la d’explicar un tema dins un univers que no és
el nostre, però que , donades unes condicions determinades, podria ser-ho.
Alguns autors creuen que “ esta emergencia de una tradición literaria [i
cinematográfica] de ciencia ficción es el resultado directo de un cambio clave en la
cultura occidental , que se “desarrolla como parte de la sociedad industrial”, como un
imaginativo modo de referirse a la cada vez mayor dependencia de la cultura moderna
de la ciencia y la tecnología”. (Franklin 1978; 7, dins Telotte 2002; 81). És interessant
aquesta menció a la tecnologia quan sovint aquest rastre ni tan sols existeix . Molts cops
del que parla la ciència-ficció és d’una societat que no és però que podria ser de manera
verosímil perquè s’assembla de manera perillosa a la pròpia societat que li ha donat vida
i cabuda.

En certa manera, i seguint amb les reflexions de Telotte , totes les

manifestacions culturals basades en la ciència-ficció, especialment en els darrers anys,
“reflejan nuestro cada vez más turbado sentido de la realidad al explorar el modo en
que podemos ser mejorados, reconfigurados y, finalmente, reemplazados por los
productos de nuestra ciencia”. (Telotte, 2002; 124 )
Els antic grecs ja parlaven d’una certa protociència-ficció quan atribuïren al
guardià de Creta, Talos, un origen autòmat . Tot i això, molts historiadors consideren que
l’origen de la ciència-ficció es troba en l’obra de Mary Shelley “Frankenstein o el
modern Prometeu” (1918) , sent aquest el primer d’un seguit de llibres, que basats en un
primer moment en els progressos tecnològics de l’època,

aprofundiren en les

possibilitats que la ciència posava a la mà de l’home per a canviar el destí de la
humanitat o si més no, per posar en dubte la manera en que la creació i la historia de
l’home s’havien transmès fins al moment. En aquest context, el del romanticisme, es va
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establir l’interès per l’home i les forces de la natura per davant d’altres valors anteriors,
posant de manifest un interès sense precedents no en el cos humà, sinó en les seves
passions.
Amb els anys, la utilització del gènere de la ciència-ficció no sempre ha respòs a
una concepció positiva del desenvolupament tecnològic. Aquesta ha estat també
conductora de discursos crítics tant amb els avenços de les ciències modernes com amb
l’estructura social i política dels diferents països productors. La pròpia concepció de la
humanitat és motiu d’interès , i per tant, l’ús del gènere agafa un caire més etnològic i
social.
El punt més emblemàtic en els darrers anys ha estat el de la realitat virtual. El
ràpid desenvolupament dels ordinadors i de les seves funcionalitats, no sempre han sigut
comprensible per a la societat que, acostumada al mode de comunicació tradicional, es
veu saturada davant de tanta informació . “Tron” (Lisberger, 1982) plantejava la
possibilitat de que les potencialitats dels ordinadors i el món virtual eren tals que, fins i
tot, podien albergar vida en el seu interior. “Ya somos parte de la máquina” al·lega
Bukatman (en Telotte, 2002: 72) , fet que confereix a la nostra vida dos estatus : el del
món real i el del món virtual.
Amb el desenvolupament de les noves tecnologies, especialment en la revolució
de la comunicació interpersonal que ha suposat internet, no és d’estranyar que les
pel·lícules de ciència-ficció millor reconegudes, tan per la crítica com per el públic,
juguin la dualitat de mons i les fronteres entre realitat i ficció. Hem de tenir clar, i
reconèixer, que vivim en un món on les persones reben tants estímuls del que han de ser
o s’espera d’ells, que intenten controlar tants perfils d’ells mateixos que viuen en una
crisi d’identitat permanent, on ni la constància ni la eternitat semblen ser conceptes
possibles en el dia a dia.
Així doncs, essent impossible resumir en un curt escrit tots i cadascuns dels
moments vitals de la ciència-ficció,

l’objecte d’estudi s’acotarà entorn d’aquestes

pel·lícules que plantegen , en ple segle XXI, la dualitat entre el món real i el món
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simulat. Em plantejo, doncs, per què un gènere que de la mà de pel·lícules d’ “Star
Wars” (Lucas, 1977-2015?) va trobar una època daurada en l’èpica de de l’heroi , de les
lluites de societats i cultures, la lluita pel be comú s’ha anat restringint progressivament
cap a un terreny molt més íntim i personal, centrat sovint en la subjectivitat d’un sol
ésser: de les màquines als ordinadors, dels ordinadors als robots sentimentals, dels robots
sentimentals a la ment.
Perquè la ciència-ficció ha abandonat la corporeïtat i s’ha traslladat al camp de
batalla de la ment? Quines diferencies hi ha entre el món real i el món simulat? Hi ha,
encara, esperança en la humanitat? Però sobretot ... Què ens diu aquest tipus de ciènciaficció sobre nosaltres mateixos, espectadors darrera de la pantalla?
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1. CIÈNCIA FICCIÓ: ARTIFICI I VERITAT
La necessitat de la ficció és imperant, ens persegueix com una ombra en tots i
cadascun dels àmbits de la nostra vida. Fins i tot quan recordem, estem creant ficció.
Els mites de creació que han acompanyat a cadascuna de les cultures que han
sorgit i han mort en la llarga historia del món són la primera mostra d’aquesta necessitat.
Això no és nou. Tot i això, en la tendència actual a racionalitzar i classificar tots i
cadascun dels comportaments de la humanitat, molts pensadors han intentat trobar
l’origen d’aquest anhel. Per què necessitem la ficció? Potser perquè el món és massa
complicat quan el pots pensar abstractament.
Durant segles la creença en màgies i llegendes feien el món una mica més
habitable. Els dogmes de fe, les creences paganes , jugaren la carta de la intangibilitat ,
de la impossibilitat d’arribar a una resposta lògica sinó era fent un acte de credulitat en la
imaginació col·lectiva . Però quan la tecnologia, la ciència, s’apropia de tots aquells
terrenys que havien estat vedats a l’enteniment mundà el món trontolla. “Déu ha mort”,
proclama Nietzsche. I té tota la raó. Però els seus fills, que han après bé creixent a imatge
i semblança del pare, no es poden estar de comportar-se com ell. La major mostra d’això
en els temps que corren és la recerca del “Bosó de Higgs”, mediàticament conegut com
“La partícula de Déu”. Científics de tot el món intenten aconseguir a l’accelerador de
partícules de Ginebra una partícula capaç de generar tal quantitat d’energia que,
d’escapar-se del control de l’humà, podria generar un segon Big Bang, tot acabant amb
el món conegut. La motivació última per a aquest experiment únicament és la raó;
entendre perquè sense la protecció del pare omnipresent estem sols i sense resposta.
Cada cop més connectats i cada vegada més sols, més competents, més rivalitzats
en un joc de màscares i identitats, on tot passa i res queda.

Cada cop com una

civilització més líquida, que en diria Bauman (2005), més inconstant.

Davant la

inseguretat existencial, la narrativa garanteix sentit.
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Els diferents estudis historiogràfics que han cregut en les possibilitats de la ficció
com a document de la realitat , han fet palès que és en aquesta tessitura que es desperta la
veritat de l’ésser humà. Renunciant a les primeres lliçons dels grans filòsofs clàssics que
feren amb la ficció alguns dels principals tractats filosòfics de la historia; l’evolució
històrica de la ciència havia condemnat la literatura -principal gest de la ficció en la
cultura occidental- al terreny de la mentida , donat que no es contrastava de manera
directa amb els coneixements empírics que la ciència i la historiografia registraven amb
una pulcritud sense precedents. Oblidaren , però, que “Las astucias del discurso con el
poder con la finalidad de utilizarlo sin servirlo, las apariciones del objeto como actor
fantástico en el lugar mismo del sujeto del saber, las repeticiones y los retornos del
tiempo supuestamente pasado, los disimulos de la pasión bajo la máscara de la razón,
etcétera., todo eso sale de la ficción, en el sentido “literario” del término. La ficción por
lo tanto no es extraña a lo real”. (Certeau, 2003 :74). El propi Freud – a qui podem
agrair aquest renaixement en l’interès antropològic de la ficció - va renunciar a certa
cientificitat dels seus textos per explicar els problemes dels seus pacient. En el sentiment
que provocava en el lector enfrontar-se amb el mal d’aquests pacients neix una veritat
que està per sobre de la raó científica: l’home és un animal racional, però sobretot és un
animal “cultural “ (Gubern, 2000 :218), per tant, sentimental.
Certeau explica de la mateixa manera que la necessitat del relat ficcional en la
humanitat s’expressa per la diferencia respecte de la historiografia, la realitat i la ciència.
La historiografia es distancia en primer lloc dels mites i llegendes col·lectius, del saber
comú per tal de crear amb aquesta diferencia un status que la distingeixi del discurs
ordinari. Aplicant-se en ella la observació objectiva, aquesta pot ser titllada de veritat.
Per la seva banda, la capacitat del llenguatge permet la mal·leabilitat dels pensaments,
de la creació, la manca d’estabilitat envers el llenguatge científic mesurat; és per així que
els detractors consideren que “el saber no encuentra ahí un lugar seguro” de manera
que “ su esfuerzo consiste en analizar con la finalidad de reducirla o traducirla en
elementos estables y combinables”.(Certeau ,2003; 53). Breton va posar paraules a
aquest fet subvertint la idea dels científics: “Todavía vivimos bajo el imperio de la
lógica, y precisamente a eso quería llegar. Sin embargo, en nuestros días, los
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procedimientos lógicos tan sólo se aplican a la resolución de problemas de interés
secundario.” (Breton, 1924 : 6).
El terme ciència-ficció, segons Certeau, fa referencia a “la juntura del discurso
científico y del lenguaje ordinario, ahí también donde el pasado se conjuga en presente,
y donde las interrogaciones que no tienen tratamiento técnico regresan en metáforas
narrativas” (Certeau, 2003; 68). Tot i que el terme no fa referència al gènere
cinematogràfic expressament, sinó a la condició del coneixement en general en termes
d’estudi del llenguatge, és significativa la relació que s’hi pot establir . El gènere té
precisament una funció similar , la de fer de collage entre el món racional i tecnològic
que ens rodeja i la del món del possible, del més enllà del que podem conèixer amb
fiabilitat.
“El texto literario, que es también un juego , constituye un espacio ,
igualmente teórico y protegido a la manera de un laboratorio, en donde se
formulan, se distinguen, se combinan y se experimentan las prácticas astutas
de la relación con el prójimo. Éste es el campo en el que se ejerce una lógica
de lo otro, aquella misma que rechazan las ciencias en la medida en que
ellas practican una lógica de lo mismo”(Certeau, 2003; 105 ).
De la mateixa manera, el cinema, o almenys, el bon cinema, genera en
l’espectador una quantitat d’idees que potser sense ésser racionalitzades permeten a
l’espectador repensa

la seva pròpia existència.

Ja ho reconeixia Benjamin quan

reflexionava entorn de la reproductibilitat tècnica i del cinema quan deia que “El cine no
sólo se caracteriza por la manera como el hombre se presenta ante el aparato, sino
además por cómo con ayuda de éste se representa el mundo en torno”. (Benjamin,
1989:14) . Així doncs es poden entendre qüestions com que els monstres de la Universal
fossin ser la materialització de la por de tota una societat , o que l’amenaça soviètica es
transformés en un seguit d’invasions alienígenes a l’època dels 50, i el fet mateix que
l’espectador trobi quelcom en el mons fantàstics per a posar-se en la pell d’aquell qui viu
a la pantalla.
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“La imagen gigante, proyectada sobre una pantalla colosal en una
habitación oscura, deja atónito al espectador. El impacto es visual, deriva
literalmente de un fenómeno óptico que el cine siempre ha procurado
acentuar por medios técnicos cada vez más sofisticados: inmensidad de las
pantallas, montaje acelerado, efectos especiales”. (Lipovetsky i Serroy,
2009: 44)
Més enllà dels continguts purament narratològics hi ha en aquestes pel·lícules un
fort element visual que enganxa a l’espectador. Analistes com Jenkins veuen en aquesta
capacitat tècnica de l’home un positivisme envers al possible pessimisme que es
desprengui de la historia en si. El cine , des del seus orígens ha estat relacionat amb la
ciència-ficció i l’il·lusionisme gràcies a la capacitat de manipular la imatge i crear
quelcom fantàstic davant de l’espectador. No ens sobta doncs, que un il·lusionista com el
propi Mèlies fes el pas al cinema i trobés ja la manera d’atreure als seus espectadors amb
trucs tècnicament tan simples com enganxar fotograma a fotograma un cap que ,
projectat, creixia de manera sobrenatural.
El desenvolupament de les imatges 3D i la millora dels efectes especials per
ordinador condicionen , en el nostre cas, la versemblança de les imatges representades i
les fan atractives. “La realidad virtual es [...] la afirmación más radical posible del
poder de seducción de las imágenes.” (Zizeg, 2006: 176). Si alguna cosa proporciona el
cinema és la sensació de que el món que representa és possible dins de les normes que
s’han establert en l’univers de la historia. Quan a Matrix Neo presenta un moviment
alentit, a càmera lenta, i una postura impossible per a evitar les bales de les creacions de
la Matrix, ningú es pregunta si això és possible, només s’admira de la capacitat tècnica recordem que és sense cap mena de dubte una de las imatges més homenatjades en els
darrers temps en d’altres series o pel·lícules. De la mateixa manera ningú es planteja la
sensació de realitat en les convulsions dels mons onírics d’Origen , i tothom entén com
es pot esborrar un rostre i per què a “Eternal Sunshine of the Spotless mind”.
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“El show de Truman” basa en el seu argument i crítica principalment en aquesta
capacitat tècnica, donat que la versemblança del seu plató es tal que pot suposar un
substitutiu de la vida real per a Truman durant molts anys.
Quan l’artifici comença a ser perfecte, totalment creïble és quan s’ha de
començar a destrossar per a mostrar de nou, mal que ens pesi, la realitat del nostre món
conegut- en termes més o menys realistes. És per això que el cinema “no ha creado sólo
un ilusionismo, comparable con una función de magia […]y como lo es aun más
actualmente, gracias a los avances que le aporta el último grito de la más alta
tecnología. Su estética ha evolucionado, ahora se pone en perspectiva, la ilusión creada
dialoga con la realidad representada”. (Lipovetsky i Serroy, 2009: 45).
Si el principal propòsit de la ciència-ficció dels darrers temps és “examinar el
modo en que los últimos avances de la ciencia y la tecnología podían afectar a la
identidad del hombre”. (Telotte, 2002: 123) , sembla resultar que la pròpia ciènciaficció es basa en aquests avenços tecnològics i que com a màquina de crítica social és en
si mateixa un dispositiu més dels temps capitalistes en els que estem immersos , com a
un fill rebel que creu lluitar contra el pare però sovint es pregunta quina diferencia hi ha
entre ell i el progenitor.
La ficció és necessària perquè mediatitza el món, l’ofereix a través d’un vel que
en filtra tanta llum com pogués desprendre i confereix en un àmbit d’alienació un mirall
per a l’espectador que confronta cada obra amb si mateix. Sembla així , que l’escenari de
la ciència-ficció , com pogués ser el de la fantasia o el del Film Noir , dialoga de manera
directa amb l’evolució historiogràfica del lector i espectador , de la mateixa manera que
ho feien les necessitats dels antics i els seus mites; “resulta evidente la constatación de
que el mundo tecnológico necesita el complemento del mundo emocional [que
constitueix] la materia prima de la mayor parte de las industrias culturales que
manufacturan y difunden ficciones audiovisuales, entretenimiento y publicidad”
(Gubern, 2000 : 219) .
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1.1. INFANCIA - MITE – ADULTESA
El sentit és sobretot un problema de narrativitat que té molt a veure amb les
històries que ens agraden des de petits. En una època molt primerenca ens agraden les
històries i principalment escoltar la mateixa història. Tradicionalment , aquestes sempre
són igual en un sentit dominant, sempre es compten igual - vet aquí una vegada i van
menjar perdius-. L'inici i el final s'ancora: d'on vinc, cap a on vaig. Ens agraden perquè
són moments existencials on dominem el sentit. Això ens procura un plaer especial. Tot i
això, hi ha una diferencia sobre la narrativitat que es rep durant la infància i durant
l’adultesa. “ La trama de adorables inverosimilitudes [dels contes de fades] exige una
mayor finura espiritual que la propia de muchos adultos [...] Pero la sensibilidad jamás
cambia radicalmente. El miedo , la atracción sentida hacia lo insólito, el azar, el amor
al lujo, son recursos que nunca se utilizaran estérilmente. Hay muchos cuentos que
escribir con destino a los mayores”. (Breton, 1924 : 10).
Quant més petits som més capaços som d’escoltar i enregistrar aquelles histories
que arreu escoltem. D’elles aprenem una manera de viure al món que ens envolta, a ser el
que s’espera de nosaltres i saber que esperar dels altres: “Infancia y lenguaje parecen así
remitirse mutuamente en un círculo donde la infancia es el origen del lenguaje y el
lenguaje, el origen de la infancia”(Agamben, 2007:64). Un nen assimila
inconscientment que l’amenaça del llop del conte - de qualsevol conte- és extrapolable a
desconeguts que s’apropin a ell i gràcies als contes i històries pot sumar circumstàncies
en que aquest llop amb pell de xai pot fer una aparició a la seva vida: si se li apropa pel
carrer, si pica a la porta de casa.
Així doncs, ja des de la infància, la possibilitat d’intentar racionalitzar el món es
converteix en una necessitat. Quan comencem a conèixer la vertadera cara del món és
potser el moment en que som més vulnerables a ell; és aleshores quan l’experiència
forjada a la infància pren la forma del mite, ja que és l’aprenentatge del llenguatge el
que desenvolupa la nostra capacitat cognitiva.

El mite, entès pels estudiosos de

l’estructura del llenguatge, actua com un prisma que relaciona la semàntica del
llenguatge amb la semiòtica del món que descriu a través d’imatges socialment
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compartides. El psicòleg Rollo May postula que “El mito es una forma de expresión que
revela un proceso de pensamiento y sentimiento: la conciencia y respuesta del hombre
ante el universo, sus congéneres y su existencia individual. Es una proyección en forma
concreta y dramática de miedos y deseos imposibles de descubrir y expresar de
cualquier otra forma” (May, 1992 : 29).
Hem d’entendre que el món del mite, com a prisma, es troba a mig camí entre el
món sensible - o experiència- i el món intel·ligible -o raó- i que per tant es crea en un
estatus de món de la imaginació. Aquesta relació en ple segle XXI sembla només
possible de manera natural durant la infància, quan la innocència està lliure de prejudicis
i quan encara som capaços de viure l’experiència, descobrir-ho tot per primera vegada.
En aquest sentit, la ficció dota d'estabilitat a un món encara per entendre. Això no vol dir
que els adults no la puguin gaudir del seu consum, sinó que no són tan capaços com els
nens d’assimilar de manera natural el rerefons que hi ha en cada ficció.
Per entendre potser , el que suposen els mons mentals dins de la ciència-ficció
tant pel protagonista com per el propi espectador , potser caldria entendre el que el
filòsof Lacant explica com “ la fase de l’espill”. Diversos teòrics, tals com Kilbourn o el
propi Certeau en èpoques anteriors, mantenen tot i la distància temporal de les seves
reflexions que en aquesta fase que dura dels 6 mesos als 18 l’infant només sent
experiències corporals disperses, sense tenir consciència d’ell mateix. Mentre es mira el
mirall i acaba reconeixent les seves pròpies accions en ell acaba deduint que allò que veu
a la imatge espectral que li torna el mirall és ell. De la mateixa manera, en reconèixer les
pròpies accions en els relats ficcionals l’home es pot identificar i mitjançant l’alienació
pensar sobre el que ell mateix és.

El problema que es planteja en una societat que ja no rep l’experiència com a un
mitjà vàlid per a entendre la realitat, que viu mediatitzant la vida a través d’artefactes
externs, és que la imatge que es retorna d’un mateix és fragmentada. A l’edat adulta la
“incapacidad para traducirse en experiencia es lo que vuelve hoy insoportable como
nunca antes la existencia cotidiana, y no una supuesta mala calidad o insignificancia de

15

la vida contemporánea respecto a la del pasado”(Agamben, 2007 :9).

Hi ha una

desconfiança sense precedents en el món que ens envolta. Sembla, doncs, que trobem
aquí una primera i important senyal de crisi d’identitat que pugui justificar l’alienació
dels protagonistes de les pel·lícules de ciència-ficció respecte del seu univers. La nostra
manera de viure fa incompatible la vigència dels models culturals anteriors , donat que
hem perdut el punt del qual venint i especialment el punt al qual anem. En termes de
ficció, i en especial en el cas dels herois de ciència-ficció, podem entendre així que la
imatge mítica del superheroi poderós -Superman com a símil amb Hèracles en l’exemple
d’Eco a Apocalíptics i integrats (1995) - sigui cada cop més decrèpita i menys creïble.
Marx, sempre crític letal contra les estructures capitalistes, referia que “ es
bastante fácil pasar analíticamente de lo cultural a lo material, vale decir, que es
bastante fácil interpretar la cultura, leerla ideológicamente, asignarle condiciones
sociales. Lo difícil es hacer el análisis en sentido inverso, mostrar como la base produjo
esta superestructura, explicar por qué una idea o experiencia adopta esta forma artística
o estética, y no otra, que “refleja o representa de igual manera sus condiciones de
producción” (Hall i du Gay, 1996; 183). El propi Campbell, tot i el seu estudi sobre el
camí de l’heroi, planteja que la condició de l’estat seglar en que la comunitat no està
unida per un sentiment religiós sinó pel del Déu del consumisme planteja que les noves
ficcions són el reflex de l’estat com a una organització social-política-econòmica i no pas
com a comunitat. Hi ha un canvi en la concepció mateixa de l’ésser humà , la
identificació de l’home amb el progrés.
A l’actualitat, la necessitat de la creació simbòlica provoca que el cinema es
converteixi “en un agente creador y difusor de nuevas “hierofanias”, ahora profanas”
(Pasín, 2006: 121). La ciència-ficció, en moltes ocasions suposa un intent de translació
immediat del model iteratiu de l’heroi. Tot i això, els personatges que se’ns mostren cada
cop responen més al model de personatge novel·lístic descrit per Umberto Eco “un
hombre como cualquiera de nosotros “ al que “aquello que pueda sucederle debe ser
tan imprevisible como lo que pueda sucedernos a nosotros”. (Eco, 1995: 229). En aquest
sentit el misteri que ara ha de respondre la ficció, tal com hagués fet el mite, és el del
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propi home que es converteix ,en paraules de Campbell, en la “presencia extraña con
quien las fuerzas del egoísmo deben reconciliarse, a través de quien el ego debe
crucificarse y resucitar y en cuya imagen ha de reformarse la sociedad”.
(Campbell,1957; 214)
El mite , segons paraules de Pasín (2006: 121) , ja no mira al cel sinó que està
fixat en la terra , de manera que la mitificació es dóna en els petits elements de la vida
quotidiana en aspiracions, somnis i anhels. És a través de la cultura de masses, i
especialment a través del cinema que es torna a reintroduir un mite – depurat- en el sí de
la cultura profana donada la seva capacitat per a la creació de figures simbòliques . La
força d’aquests nous mites va en sentit contrari a la dels mites originals donat que la seva
força es que es creen des de el món real i de manera controlada (estudis de mercat,
anàlisi d’audiències, etc. ) i no pas des del món imaginari, de la mateixa manera que ha
aparegut la realitat virtual com a escapisme. No és d’estranyar doncs, que des de la
pròpia “factoria de somnis” del cinema aquesta tensió de la creació de la realitat i el mite
es manifesti de manera força directa en part de la producció. Intentaré llegir així els dos
períodes que he arribat a diferenciar en el segle XXI dins de la ciència-ficció (RV) : “Els
mons 2.0” i “Els mons 3.0”.
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2. ELS MONS 2.0.
Com a primer bloc d’anàlisi, centrarem l’atenció en 4 pel·lícules – en algun cas
factoria- bàsiques: “El show de Truman” (Weir, 1998) , “Matrix” (Wachowski 19992003) , “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (Gondry, 2004) i “Inception” (Nolan,
2010) . La selecció es basa en dos criteris que semblen aparentment contradictoris: un
èxit de públic com a productes de masses i un èxit crític dins del món del cinema (
nominacions, premis, reconeixements, crítiques, anàlisis en profunditat, etc. ) ; dos
elements que posen en relació la capacitat mitològica de la ficció en la nostra societat.
A més aquest primer punt d’anàlisi, “ Els mons 2.0” es basa en una relació
directa amb el desenvolupament antropològic de la societat de 2000 a 2010 en relació a
les noves tecnologies de la comunicació: la comunicació 2.0 . El que vol dir això és que
aquestes pel·lícules neixen sota el paraigües d’un moment revolucionari , en que
l’espectador , passiu fins al moment, pot interactuar de manera força activa amb els
mitjans de comunicació de masses : pot votar per a que algú es mantingui a un reality
show, pot protagonitzar un moment estel·lar a la televisió i , fins i tot, amb l’ajuda
d’internet pot compartir, modificar i opinar de manera activa sobre continguts amb altres
usuaris. Per dir-ho d’alguna manera, l’espectador assisteix a un procés de
democratització de la comunicació en que se li permet participar de manera controlada
en la ficció o la realitat de l’altre banda de la pantalla i participar així de la creació
simbòlica i imaginaria del nou ordre. L’espectador assumeix un protagonisme que fins al
moment li havia estat vedat.
En aquestes pel·lícules l’altre món al darrere de la pantalla de la realitat pren
força de la mà de protagonistes que podrien identificar-se amb el propi espectador.
Conceptes com la connexió i desconnexió, realitat i ficció, mons virtuals, etc. posen de
manifest el paral·lelisme entre el moment històric i social amb el moment ficcional.
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Matrix va crear un paradigma que va obrir camí en aquest procés d’exploració de
la ment. Si, com dèiem a la introducció, anteriors pel·lícules com Tron (Lisberger, 1982),
varen plantejar la possibilitat d’immergir-se en la xarxa , Matrix basa per primer cop el
seu argument en la

desconnexió del món simulat. Ja des de Espanya, Alejandro

Amenábar, fortament influenciat pel cinema de Hollywood , havia proposat amb “Abre
los ojos” un escapisme cap a la fantasia del somni produït quan l’accident que deforma la
cara del protagonista trenca també amb la seva identitat.
Probablement és per aquest concepte, el d’identitat , el que aquesta classe de
cinema es fa interessant i comprensible només a partir de mitjans dels 90. Tants son els
estímuls que rep una persona al llarg del seu dia a dia a través de totes les pantalles que
es pot trobar , i tan contradictoris són els missatges que aquestes proporcionen que és
molt complicat entendre qui s’és o qui s’ha de ser. La identitat de les societats en primera
instancia, i l’individu en segona, no estan definides i la construcció del que som ja no es
basa en un sentiment de pertinença sinó, als al contrari, en un sentiment de rebuig. El
nostre món és inestable i “el ciberespacio puede ser contemplado como el refugio para
una vida virtual, hecha de experiencias vicariales y evanescentes” (Gubern, 2000: 205)

Donada la complexitat d’aquestes pel·lícules, aquestes podrien ésser llegides des
de molts primes correctes i el clima paranoic post 11-s seria un camp fèrtil a partir del
qual afrontar l’anàlisi dels seus textos. Més enllà de la pura relació per la historia, és
interessant veure aquestes pel·lícules com a diàleg amb el cinema anterior i comprovant
que, com a producte cultural, és un reflex fidel de les tensions antropològiques que
marquen a la humanitat en ple segle XXI. Un camp de treball que podria ser fèrtil per a
posteriors investigacions podria ser comparar si aquest camí cap a la identitat es dóna
també en altres cinemes , i quina és la tàctica que es fa servir.

19

2.1. LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESPAI
En el món de la ciència-ficció l’espai sovint actua com un personatge més. És
una part ineludible dins de l’estructura d’un relat, ja que de la representació d’un conjunt
d’elements concrets, explícits, l’espectador n’extreu un significat global. A través dels
llocs mencionats els espectadors associen les pel·lícules a situacions dramàtiques
anticipades que ajuden en la interpretació de clau de lectura del text fílmic. A
“Metròpolis” (Fritz Land,1927) , per citar algun exemple , la monstruosa ciutat juntament
amb una fàbrica colossal supediten en tant que miniatures als personatges a ser tractats
com a esclaus. En comparació amb els propis edificis, els habitants de la ciutat es
converteixen un a un en petits i insignificants i , per tant, prescindibles. Així comença
sent, si més no. És la pròpia representació de la unió del col·lectiu fent un el que crea la
imatge d’una massa capaç de vèncer un entorn hostil, i per tant la imatge del paisatge una
redundància més entorn del missatge de la pel·lícula.
A “Blade Runner” per la seva banda l’incessant pluja que actua com a càstig
dividí, recorda un i altre cop als habitants d’una ciutat en ruïnes que són culpables de la
destrucció de la seva llar ; marcant també el caràcter bucòlic i ple de remordiments de
Rick Deckard (Harrison Ford) . Un fet no gaire allunyat del de la plujosa ciutat de “Sin
City” (Miller, Rodríguez, Tarantino, 2005 ) o de la neu que condemna a l’home invisible
a la inevitable mort. En les distòpies l’espai és el que ens posa en context mostrant sovint
ciutats que ràpidament podem identificar com a reals: Londres, New York; per tal de
subvertir-les i fer proper el missatge de que és una realitat possible en el futur. No
oblidem per exemple el cos vigilant de la ciutat de Londres sota el context d’ “V for
Vendetta” en que la ciutat és un més dels agents sota el control del dictador: és els ulls,
però també les orelles que s’amaguen a cada cantonada esperant a delatar qualsevol
ciutadà que pensi o actuï diferent. La ciutat, l’espai és part de l’amenaça.
En la vida real l’espai , més concretament la ciutat, s’ha transformat en un espai
alienat , “La organización funcionalista, al privilegiar el progreso (el tiempo), hace
olvidar su condición de posibilidad, el espacio mismo, que se vuelve lo impensado de
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una tecnología científica y política. Así funciona la Ciudad-concepto, lugar de
transformaciones y de apropiaciones, objeto de intervenciones pero sujeto sin cesar
enriquecido con nuevos atributos: es al mismo tiempo la maquinaria y el héroe de la
modernidad”. (Certeau, 2008: 4)

. La pèrdua de la ciutat com a valor de comunitat,

porta a la idea de la vagabunderia, del recorregut no cap al que ara és sinó cap al que un
dia va representar “ la presencia de l’absència” , que en diu Certeau.
Així doncs, l’espai no és un decorat immòbil, l’espai és l’escenari del viatge. Pren tot el
seu significat quan es relaciona amb la subjectivitat d’algú : els recorreguts que es portin
a terme en ell no seran simples traços en el mapa, sinó que es convertiran en una
manifestació visual entorn del viatge personal que duen a terme els nostres protagonistes.
“El viaje (como el andar) es el sustituto de las leyendas que abrían el espacio a algo
otro. ¿ Qué produce finalmente sino, por una especie de regreso, “una exploración de
los desiertos de mi memoria”, el regreso a un exotismo cercano mediante lejanos
rodeos” (Certeau , 2008: 13). El recorregut es converteix en un discurs en si mateix,
amb una “ estructura lingüística que manifiesta sobre el plano simbólico [...] la manera
fundamental de un hombre de ser en el mundo” (Greimas, 1962, dins Certeau, 2008: 8) .
Un fet interessant és que “En los últimos años las industrias del espectáculo,
bajo el influjo subterráneo de la RV, han comenzado a ofrecer al público ficciones
autorreflexivas acerca de la frágil frontera que separa a lo real de lo virtual, al
documento de la ficción y a la historia de la invención y de los desbordamientos mutuos
que pueden producirse a ambos lados de la frontera”.(Gubern, 2000: 207).
Probablement el virtual s’hagi convertit en una possibilitat creïble en la frontera entre la
realitat i la ficció. En un espai en si mateix carregat de les seves pròpies característiques i
reminiscències. Els espectadors convivim de manera diària amb la realitat virtual donat
que no es pot negar que gran part de l’acció que es porta a terme a través d’internet és
d’aquest tipus. Definir la realitat virtual tenint en compte l’efecte que té en la vida diària
de l’espectador, seria entendre que la realitat virtual com la mediació que un usuari fa a
través d’una pantalla (telèfon, ordinador, tablet) fent servir els nous mitjans d’interacció
per a portar a terme una activitat que sobrepassa les capacitats del món terrenal.
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Una característica comuna a aquestes pel·lícules serà per tant la distinció entre un
món real i un món simulat, la transgressió entre la línia divisòria dels quals marcarà de
manera profunda l’acció dels protagonistes al llarg dels relats - i no pel·lícules perquè en
el cas de Matrix la temàtica s’estén durant una trilogia. El caràcter de cada món, però, és
diferent donat que cada entorn ficcional evoluciona de la mà de l’evolució dels mitjans.

EL MÓN DIRIGIT

El món de Truman és un món dirigit. Literalment un escenari vigilat on les
accions de Truman són seguides dia a dia des del seu naixement i dirigides per l’actuació
de tota la comunitat d’actors que viu al seu costat.
Físicament l’escenari és una cúpula que rodeja tota la ciutat. Una illa anomenada
“Seaheaven”, rodejada d’aigua i un cel de cartró marquen un horitzó on les possibilitats
de viure són finites.
Sinistre tal com Freud entenia el terme, dins del cercle de la familiaritat de la
representació de la vida ideal de l’American Way of Life a una ciutat californiana de
urbanització i casa color pastís. La semblança a un paisatge qualsevol dels típicament
residencials guarda un cert regust sobre la manera de viure de la gent real. El mode en
que les aparences de la petita urbanització no s’allunyen massa del joc de màscares i
relacions socials que s’estableixen en aquestes petites comunitats absolutament
mancades de vertadera moral. No és ni la primera ni la última urbanització utilitzada en
aquest sentit. Tim Burton és un dels creadors que a efectes pràctics és recurrent en
aquesta imatge; una imatge de fet universalitzada, convertida en símbol i per tant, en
referent .
El món dirigit és el món dels “Reality Shows”, la creació d’un ecosistema
artificial que marca el comportament de les persones sota l’estricte control de psicòlegs i
analistes. Una peixera per a humans que observen humans en comptes de peixos,
entenent que el nou objecte d’estudi i curiositat, com predeia Campbell, és el propi
home. És la materialització d’un desig retorçat de vouyerisme col·lectiu en l’intent de
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mitificar l’existència humana a partir de la simbolització de la vida “normal” d’un home
qualsevol.
La configuració de la historia participa de la configuració de l’espai. “Para
empezar, si es cierto que un orden espacial organiza un conjunto de posibilidades ( por
ejemplo, mediante un sitio donde se puede circular) y de prohibiciones ( por ejemplo a
consecuencia del muro que impide avanzar), el caminante actualiza algunas de ellas”.
(Certeau, 2008: 7). Truman viu envoltat de “prohibit el pas” : no pots pujar aquesta
muntanya, no pots crear el mar, etc. ; que condicionen la seva manera de viure. En aquest
cas, la transgressió física d’aquestes barreres suposa un arc de transformació per el
personatge. La transgressió de l0última porta, la que dóna al món lliure, és la més
significativa donat que es col·loca sobre el fons que representa el cel , després de crear-la
ja no existiran els límits ni en les seves accions ni en les seves formes de pensar. La
superació de la frontera té un cert gust a positivisme .

EL MÓN SIMULAT

El món de Matrix, emblema d’aquest tipus de pel·lícules, es basa precisament en
que el món en que viuen de manera normal els humans és un món produït per les
màquines que ells un dia varen inventar. Per tant, aquest està fet a imatge i semblança
del moment més àlgid de la societat occidental: el segle XXI, on el capitalisme dominava
- donat que Matrix es situa en el futur- tota la societat fent infeliços a aquells que hi
residien. En aquest món real, representat per la ciutat d’homes lliures de “Sion”, hi
habiten poques persones donat que pocs coneixen que el que viuen és una ficció, un
simulacre d’allò que algun dia va ser real.
El món real té un aspecte molt més aspre i violent que el que reconeixen com a
propi. Les comoditats no existeixen. És un món devastat, en ruïnes. Un retorn obligat a
maneres de viure molt artesanals, humils. Podríem dir que es tracta d’un món dels ideals
donat que qui hi viu conscient - i no com a bateria per a les màquines- renúncia a gairebé
tot plaer experimentat per a lluitar a favor d’un valor, d’una idea : ser lliure. El to de les
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imatges, detall que alguns podrien considerar merament visual, mostra com en el món
real les imatges tendeixen a ser més càlides , sobretot quan més a prop de Zión ens
trobem; mentre que les imatges de la “Matrix” són fredes, perfectes, fruit dels càlculs i
de la precisió. “ Lo maravilloso [ que vindria a ser el moment àlgid de la civilització
humana durant el capitalisme] no siempre es igual en todas las épocas; lo maravilloso
participa oscuramente de cierta clase de revelación general de la que tan solo
percibimos detalles” . (Breton, 1924 : 10.) .
Matrix ha sigut una pel·lícula molt donada a ésser comparada amb “El mite de la
caverna de Plató”- Tot i ser aplicable a d’altres pel·lícules en aquest apartat de “Mons
2.0” , és la pel·lícula més fidel al mite. Els humans es troben literalment en coves, i
viuen el reflex d’allò que les màquines els permeten experimentar. La llum, que en
aquest cas pren la forma de veritat, fereix més que la innocència del condemnat a servir a
les màquines. Tot i això, qui hi decideix viure ho fa en conseqüència.
Destacable és també que en la major part del relat, la lluita cap a la Matrix es fa
connectat a la pròpia Matrix. En termes informàtics, no s’acata al “Hardware” sinó al
“Software” . S’intenta destruir la màquina des del seu interior.

EL MÓN SOMIAT

El món somiat, o el món recordat. Connecta directament amb les creences
ancestrals de que el somni és revelador de la veritat. És la mostra més precisa de la
deslleialtat del mite. Agamben introdueix el somni així:
Y desde el momento en que la fantasía, según la Antigüedad, forma las
imágenes de los sueños, se explica la relación particular que en el mundo
antiguo vincula al sueño con la verdad [...] y con el conocimiento eficaz
[…]. Lo cual todavía sucede en las culturas primitivas. Devereux cuenta que
los mohave (que no difieren en esto de otras culturas chamánicas)
consideran que los poderes chamánicos y el conocimiento de los mitos, de
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las técnicas y de los cantos que se relacionan con ellos, se adquieren en
sueños. E incluso si se adquirieran en el estado de vigilia, permanecerían
estériles e ineficaces hasta tanto no fuesen soñados (Agamben, 2007: 2526).
Tant a “Inception” (Nolan, 2010)

com a “Eternal Sunshine of a Spotless Mind”

(Gondry, 2004) el món alternatiu al Real és el món del somni. Aquest s’assembla
físicament al món real donat que s’alimenten dels records d’aquells qui somien i es
construeixen entorn a coneixements previs. El que els diferencia , però, són les normes
de continuïtat. Les connexions entre espais i situacions es donen en quant a vincles
emocionals entre “escenes” de manera que , per entendre’ns , la porta de l’escola de la
teva infància connecta amb el pati dels teus avis on hi havia un arbre on jugaves i en
pujar a la copa de l’arbre arribes a la popa d’un vaixell, etc. Així doncs, “Las reliquias
verbales de las cuales se compone el relato [somni], ligadas a historias perdidas y a
acciones opacas, están yuxtapuestas en un collage donde sus relaciones no están
pensadas y forman, por eso, un conjunto simbólico. Se articulan por medio de lagunas.
(Certeau : 2008; 14) .
A diferencia del món real, el món del somni és modelable i manipulable. És un
món donat a la imaginació on les possibilitats es multipliquen per l’aparició d’una part
tan oblidada de l’ésser humà com és l’inconscient.
La tecnologia , aporta a aquests dos mons somiats la possibilitat d’alterar la visió
dels altres. En el cas d’ “Inception”, la professió dels protagonistes és la de manipular els
somnis de les persones per a investigar en els seus secrets .En el segon, el protagonista
accedeix a que altres - amb una professió potser semblant als protagonistes d’Origenmanipulin a través del seu somni els records per a esborrar de la seva memòria els
records d’una persona concreta. Tot i això, aquesta no és l’acció principal dins d’aquests
dos relats, sinó que ho és la possibilitat de viatjar a través d’un mateix per a perdonar-se.
De vegades, nosaltres som els jutges més cruels que tenim. El món del somni permet
visualitzar sentiments, emocions i records, i trobar en un mateix la satisfacció i el consol
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que no es pot trobar fora. Només gràcies al pas per aquest món , els protagonistes són
capaços de seguir endavant amb les seves vides al món real.

2.2. NOUS ARQUETIPS
Bassa i Freixas (1993) descriviren , amb certesa per l’època, els principals
arquetips de la ciència-ficció . Plantejaren que aquests arquetips suposaren un suport
narratiu capaç de reproduir certes característiques entre pel·lícules pertanyents al gènere
de ciència-ficció. Ja haurien d’haver contemplat, aleshores, que tot i les accepcions dels
arquetips que es proposen , la complexitat de les histories que començaven a implicar
l’entorn virtual complicarien, sense poder-ho evitar, un panorama de rols cada cop menys
definits - com podria ser l’aparició de màquines sentimentals com és el cas del replicants
a “Blade Runner”.
Donat que aquestes histories tenen com a comú denominador el fet de descobrir
una frontera entre el món real i el món simulat, aquestes histories no són de blanc o
negre, sinó que juguen en escala de grisos. Totes les motivacions que posen en moviment
l’acció són comprensibles, tot i que la valoració ètica pugui no ser compartida. Per tant,
és difícil jutjar amb l’etiqueta de bo o dolent, ja que sovint les motivacions són tan
legítimes com la pròpia supervivència.
El fet però, de que la conducta dels personatges, i en especial del protagonista ,
pugui ser qüestionable - l’heroi decadent que tants teòrics han fet servir com a bandera
en els darrers temps - provoca una millor identificació de l’espectador a l’altre costat de
la pantalla, ja que dota d’una major humanitat a aquesta lluita per la identitat que duu a
terme el protagonista de la pel·lícula. En el cas de les pel·lícules que mostren la
dicotomia entre un món real i un ficcional, es podria aplicar el que autors com Font
(2009) i Kilbourne (2010) anomenen “intent de redempció” . Tot i apel·lar a un model
mitològic - especialment al del mite de la caverna- ens n’adonem que és important i
característic aquest principi estructurador i el fet que de que aquesta s’hagi de realitzar en
un nivell ideal - dins de la pel·lícula- en comptes de realitzar-se a la vida “real” perquè
això demostra en certa manera una impossibilitat de correcció dels actes físics. La
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redempció d’un error passat, propi o col·lectiu, és l’objectiu i a la vegada la sanció que el
protagonista rebrà. Això crea una certa esquizofrènia , ja que estem separant les accions
de cos i ment i entenent el mite no com un camí cap a la interpretació del món sinó cap a
la separació entre plans, “resurrección de lo figurativo allí donde el objeto y la sustancia
han desaparecido” ( Baudrillard, 1978 :15)

L’HEROI

“Defensor nato de la legalidad establecida, luchador incansable y eterno
valedor de la causa del bien, perpetuo vigilante de los peligros que acechan,
siempre dispuesto al más abnegado altruismo, celador de la moral y fiel
amigo de sus amigos, el héroe constituye el espejo frente al que todos
necesitamos mirarnos, mostrándonos el camino que en todo momento
debemos seguir para obtener la integración plena en la sociedad” . (Bassa i
Freixas, 1993; 88).

Si bé els autors parlen de un mirall on “necessitem mirar-nos” els protagonistes
d’aquestes pel·lícules suposen ens molts casos un mirall on no podem evitar mirar-nos.
Són, en línies generals, incapaços de processar els seus propis sentiments, de la mateixa
manera que ho són moltes maneres que acaben

a la consulta del psicòleg amb

depressions que aparentment no tenen un fet accionador. Si el doctor Jekyll es
desdoblava

en Hide, en

un sentit físic, per a poder enfrontar-se a una sèrie de

característiques i desitjos impropis d’un reconegut metge, aquí el desdoblament es fa a
nivell moral en la creació d’un altre món que s’enfronta de manera directa al primer.
Els protagonistes són, fins al moment, també homes. Sempre homes. Segurament
perquè la imatge de l’heroi en el seu camí iteratiu està massa associada a l’home, i
segurament també perquè el cinema, com a prisma d’interpretació de la realitat es deixa
influenciar encara per un fals model social que parla de d’igualtat d’oportunitats, quan
l’ombra allargada del masclisme encara ens persegueix ben a prop.
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La diferencia però, amb les representacions habituals sobre el que ha de ser un
home és que la identitat dels homes del segle XXI està en crisis. En general es fa
referencia a uns protagonistes que li deuen quelcom a la vida, que l’han viscut
anodinament i no han fet res per a canviar el món: són perdedors. En el cinema a partir
dels 80, la masculinitat és quelcom que es comença a posar en crisi donada l’entrada de
la dona en terrenys fins al moment exclusivament masculins.
Quelcom que els uneix i que fa possible parlar dels protagonistes en el seu
conjunt es que presenten un punt de ruptura en la seva historia

que els aboca

inevitablement a entrar - i lluitar per sortir-se’n- en una aventura entre dos mons. Sigui
quin sigui a priori aquest motiu, el rerefons sovint està motivat per la “temptació”. És
lògic en una societat en que una de les poques sensacions que encara pot gestionar és el
desig. “La expropiación de la fantasía del ámbito de la experiencia arroja sin embargo
una sombra sobre esta última. Esa sombra es el deseo, es decir, la idea de una
inapropiabilidad e inagotabilidad de la experiencia” (Agamben, 2007: 27). Aquest
desig ja era present en un personatge novel·lístic que va posar en dubte el concepte de
veritat. El propi Quixot comença el seu camí sent conscient de que la realitat que ell viu
no és tal, però que donat que es tracta d’una decisió personal és igualment vàlida : “Cada
uno es artífice de su propia ventura” (Cervantes, s.d: s.p.).

Parlar de la fragmentació faria pensar doncs, que el que es fictici no és veritat, i
això estrictament no ha de ser així. En el cas d’ “Inception”, els records que configuren el
somni, un dia varen ser reals i les experiències que s’hi van viure van ser veritat. El que
vull dir amb això es que tot i que els protagonistes duen la seva aventura entre dos mons,
no hi ha una diferencia entre l’experiència que viuen entre un i altre món, que acaben
configurant un mateix recorregut vital . Dante recorre els diferents nivells entre el paradís
i l’infern a partir del punt de trencament que suposa la mort de la seva estimada Beatriu;
però Dante és el mateix estigui al purgatori i a l’infern i és conscient de totes les
experiències viscudes. La diferencia es que , en tots el cassos, excepte en el cas del
“Show de Truman” , la separació física si es fa palesa . El cos queda en estat de repòs i
s’obvia. El cos que l’heroi manté a la ment és una representació , una simulació del cos
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físic. Les regles canvien entre pel·lícules , però hi ha un punt comú a totes: la mort de
l’heroi a la ment, i ,per tant la mort de la ment de l’heroi, suposaria la mort en vida del
cos, donat que un cos no pot viure sense ment. Aquest punt, doncs, fa palesa l’estreta
relació entre el món real i el món imaginat.
Tot i això tots aquests herois trien tornar a la realitat. La realitat virtual,
alternativa, se’ls ofereix com a una possibilitat anestesiant de viure en una construcció
sense dolor, o almenys, menys dolorosa; un recurs fàcil on deixar-se anar i ser engolit
(seguint el monomite proposat per Campbell) pel ventre de la balena cap a un camí B,
lluny del punt de ruptura. La imatge més identificadora d’aquest fet és de la Morfeo
(Matrix) donant a triar a Neo , l’heroi, entre les pastilles blava i vermella.
Esta es tu última oportunidad. Después, ya no podrás echarte atrás . Si
tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo
que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedas en el País de las Maravillas
y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Recuerda lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más.
L’heroi, però, tria el camí de la veritat.
Al contrari que tots aquests protagonistes, que porten a terme el seu pelegrinatge
en l’interior de la seva ment com a camí cap a la superació del trauma i que han de
descendir fins a l’últim nivell dels inferns , sense que això acabi essent una garantia en
l’èxit de la fita, és, potser més intel·ligent el protagonista de 2046, que navega en el seu
univers personal embarcat en el llarg trajecte d’un tren/hotel gràcies a la creació d’un
alies, un alterego literari capaç de dir i de fer tot allò que en la vida real el protagonista
no pot . El temps etern d’aquest món paral·lel és suficient com per a poder meditar: la
soledat és real i no s’amaga en un complex món de relacions i amistats.
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L’HOME DE CIÈNCIA – L’ARQUITECTE

“Un hombre sumido en sus investigaciones, ajeno a la realidad del mundo
que lo rodea, prisionera de un instrumental sofisticado, tubos, gomas,
líquidos que se trasvasan de un recipiente a otro. Un hombre totalmente
dedicado a su trabajo , recluido en un cubil o en un laboratorio lujoso , poco
importa, pero fanático, obsesos, peligroso en cuanto se le perturba y se le
aparta del objetivo esencial de su vida , la misión a la que entrega su
existencia . (Bassa i Freixas, 1993; 67 )

La imatge de l’home de ciència dins d’aquestes pel·lícules no es bassa tant en
aquesta espècie d’evolució del bruixot de les pocions, sinó en la imatge de l’arquitecte.
L’arquitecte comú dissenya l’estructura d’edificis o construccions senceres , per
exemple: un complex hospitalari; però l’arquitecte a totes aquestes pel·lícules construeix
tot un món paral·lel al món real. És el demiürg artífex, causant de la creació de l’engany
de la realitat virtual i controla fins a l’últim centímetre de simulació en la que s’interna
el protagonista. Després de “Matrix” la terminologia serà compartida amb les següents
pel·lícules del gènere en moltes ocasions, tot i que sent fidels a la realitat ja trobem
exemples de l’arquitecte de realitat virtual tant a ‘Abre los ojos’ d’Amenábar (1997) com
en el seu remake americà Vanilla Sky (Crowe, 2001), els quals construeixen els somni
lúcid de César perquè pugui viure la seva vida segons hagués estat sinó s’hagués
deformat el rostre en un accident de cotxe.
En aquest últim cas l’arquitecte no s’associa directament amb una persona, de fet
, és el treball de tota una corporació a l’ombra qui fa possible aquesta realitat alternativa.
Només al final es coneix a una mena de delegat que s’encarrega personalment del somni
de César, sense que quedi clar si és real o només una altre construcció del Madrid 2.0.
En la majoria de les altres pel·lícules analitzades, però, l’arquitecte es correspon amb un
personatge concret.

30

A Origen aquesta figura és absolutament necessària per crear un somni verosímil
i introduir-se a la ment dels altres . Així ho explica Cobb ( el personatge de Bratt Pitt) a
Ariadne (Ellen Page) :

Cobb: Tú creas el mundo del sueño. Nosotros llevamos al sujeto a ese sueño
y él lo llena con su subconsciente.
Ariadne: ¿Cómo podría conocer suficientes detalles para que el sujeto crea
que está en el mundo real?
Cobb: Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Sólo
cuando nos despertamos, nos damos cuenta de que algo no cuadra.

L’arquitecte crea el món, la versemblança la posa l’inconscient en joc.

Tot i que en aquest cas pugui semblar que l’arquitecte sigui només Ariadne hem
de considerar que es una figura dividida fins en 4 personalitats: el propi Cobb, Male - la
dona morta, Ariadne i per últim l’arquitecte primigeni i culpable de la creació de “la
paranoia de la mano de la ficción por intentar rellenar un conjunto social que no existe
porque se ha desintegrado” (Zizeg, 2006; 180). La unió d’aquestes quatre ments i dels
seus mons és el que fa ric i complex l’univers del somni a “ Inception” .
Una altre variable podria ser la del metge de “Eternal Sunshinee” , ja que aquest
estudia unes respostes concretes dins del cervell de Joel ( Jim Carrey) ; les dels records
quan s’enfronten a petits trossos materials del que va ser la vida amb la seva estimada
Clementine (Kate Winslet). En aquest cas, no es tracta tant de la construcció d’una
il·lusió com de la reforma d’uns records a partir d’omplir els buits i crear coherència
global entre trossos de record inconnexos. No té , per tant, aquesta aspiració a demiürg
més enllà d’un interès comercial, no hi ha res que indiqui que la seva tasca científica
suposi una vocació ni tant sols el centre de la seva vida.
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Al contrari que l’arquitecte demiürg de l’altre pel·lícula protagonitzada per Jim
Carrey, el Show de Truman, que quan veu tot perdut, Christof - Crist, molt religiós tot
plegat- ,decideix parlar des del mateix cel - de cartró pedra- com si de Déu posant a
prova a Abraham es tractés:
Christof: Te puedes ir si quieres. No trataré de detenerte. Pero no sobrevivirás
allí afuera. Nos sabés que hacer, no sabés a donde ir.
Truman: Tengo un mapa
Christof: Truman, yo te he observado toda tu vida. He visto tus primeros pasos,
tus primeras palabras, tu primer beso. Te conozco mejor que lo que tú te conoces.
Tú no vas a salir por esa puerta.
Truman: Nunca tuviste una cámara dentro de mi cabeza.
Christof :Truman, allí [afuera] no hay más verdad que la que hay en el mundo
que yo hice para ti, las mismas mentiras y engaños. Pero en mi mundo no tienes
nada que temer.
Maldita sea, di algo. Estás frente a las cámaras en vivo para todo el mundo.
Truman :Por si ya no los miro: buenas tardes y buenas noches.

És l’exemple més radical juntament amb el de Matrix. En aquest cas, una
corporació ha adoptat un nen per primer cop a la història i això provoca que se’l pugui
fer créixer en una bombolla on l’únic ignorant sigui ell mateix. En el cas de Matrix,
aquesta situació s’estén per a gran part de la humanitat que , captiva, viu connectada a la
màquina a la que proporciona energia.
El primer Matrix que diseñé era casi perfecto, una obra de arte. Preciso. Sublime.
Un éxito solo equiparable a su monumental… fallo.
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Su ineluctable fracaso se me antoja ahora como una consecuencia de la
imperfección inherente a todos los humanos. Por eso lo rediseñé, y lo basé en
vuestra historia, para reflejar con exactitud las extravagancias de vuestra
naturaleza.
A pesar de ello tuve que afrontar otro fracaso. Entonces comprendí que la respuesta
se me escapaba porque requería una mente inferior o por lo menos no tan limitada
por los parámetros de la perfección. Quien dio con la respuesta de un modo
fortuito, fue otro programa intuitivo que yo había creado, en principio, para
investigar ciertos aspectos de la psique humana.
Si yo soy el padre de Matrix; ella es sin duda alguna su madre.

És potser el més humà dels arquetips i el més proper a la realitat. Quan a la
introducció parlàvem de que l’home ja no té coses en les que creure i que tot i això la
ciència s’ha convertit en el nou racó de la fe, parlàvem d’això. De l’home que juga a ser
Déu perquè està fet a imatge i semblança del pare . Si considerem que aquest és una
construcció ficcional no és estrany que les causes que porten a terme els fills culturals de
la religió semblin tant impossibles que confonguem la realitat amb la ficció .

EL PAPER DE LA DONA

“Casi nunca llevará la iniciativa y siempre será la criatura bella, pero por
ello frágil y débil , a la que le sería imposible sobrevivir sin la defensa que de
ella hace el macho”. (Bassa i Freixas, 1993; 99).
En la major part de la ciència-ficció, bé sigui literària o cinematogràfica, la dona
ha estat sempre rellevada a un paper secundari. D’acompanyant o subjecte del desig del
monstre que l’heroi havia de perseguir incansable per a restaurar l’estatus quo. De fet , la
feminitat es construeix de manera tradicional com una negació de la masculinitat , un
contrast binòmic entre força-debilitat… “ La masculinidad existe solo en contraste con
la feminidad” ( Lomas , 2003; 32 ), i a l’inrevés. .
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En aquest cas, aquesta afirmació de Carlos Lomas segueix vigent, però no en el
sentit tradicional, sinó en un sentit argumental. El personatge femení posa en marxa
molts dels dispositius relacionat amb la realitat virtual, sent ella símbol i part d’aquesta.
Quan els protagonistes s’enfronten en el món virtual al record o imatge de la dona “No
se trata ya de imitación ni de reiteración, incluso ni de parodia, sino de una
suplantación de lo real por los signos de lo real, es decir, de una operación de disuasión
de todo proceso real por su doble operativo, máquina de índole reproductiva,
programática, impecable, que ofrece todos los signos de lo real y, en cortocircuito, todas
sus peripecias” (Baudrillard, 1978: 7). Són imatges fantasmals. Formes de revenants que
condemnen i atrapen a l’heroi per un record incessant. Tornen a imatge i semblança no
de qui els crea a una altre realitat , sinó del que varen ser, només com a l’ombra del que
foren en vida.
Potser el cas més representatiu seria el de Clementine dins dels records de Joel a
“Eternal Sunshine” . Joel estableix amb ella diàlegs hipotètics , basats en com era amb ell
però també en models com la seva mare o les seves veïnes. L’amaga en altres records i la
transforma, tot i que ella, com a fantasma mental , té llibertat de decisió :vida pròpia.
Sempre és l’element femení el que marca la diferencia entre la realitat i la ficció.
Qui alerta al protagonista masculí de les regles d’aquell món i qui el guia per els camins ,
cada cop més embolicats. És ella, i no cap altre, el motiu que empeny al protagonista a
llençar-se a l’aventura. Amb el temps, però el caràcter del personatge femení es torna
més amarg. Si a “El show de Truman” i “Matrix” els personatges masculins segueixen
les pistes de les dones ( Trinity i Silvia) per a sortir del que creien era el món real, als dos
casos que corresponen als darrers en el temps “Inception” i “Eternal Sunshine” són elles
les que atreuen als protagonistes al món oníric.
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3. ELS MONS 3.0
En el mons 3.0 la línia entre la realitat virtual i el món real ja no existeix. La
gent utilitza la xarxa ja no com a mitjà d’informació, sinó d’una manera totalment
personal. Sovint una relació de tu a tu a temps real , en carn i ossos, s’interromp pel so
d’un “What app” o algú deixa d’escoltar perquè està consultant Facebook. Seguim en
contacte amb persones que segons el curs natural de la nostra vida vàrem deixar enrere,
fins i tot estem al dia de la vida de persones per les quals no sentim cap mena de vincle.
El vouyerisme que va propiciar la hiperrepresentabilitat televisiva apropant a la gent
normal a la pantalla, fent-los protagonistes s’ha estès fins a un punt crític. Cadascú , a
través de les xarxes socials, es capaç de controlar la imatge que projecta : ningú és
totalment ell a través d’un mitjà així, i no és ell, perquè la informació que hi pot penjar
es parcel·lada, triada - molt important- i sovint, descontextualitzada. Per això ,allò que
veiem dels altres o els altres veuen de mi no serà mai la veritat .
Encara trobem pocs exemples que ens permetin fer un anàlisi més rigorós
d’aquest nou fenomen, fins i tot desconeixem si serà una petita moda o acabarà aportant
quelcom al gènere de la ciència-ficció. Tot i això, és legítim remarcar la seva existència
donat que suposen una evolució de la mà del moment social respecte dels mons 2.0
anteriorment analitzats.
Així doncs, són dos els exemples que he triat per a il·lustrar aquest fet: “Her” (
Spike Jonce, 2014) i el capítol “ Be right back” de “Black Mirror” (Charlie Brooker,
2011- ), el tema comú de les quals és la substitució d’un amor real per una màquina.
Si seguim amb la gran aportació de Bassa i Freixas ,les màquines o elements
tecnològics de que s’enamoren ambdós protagonistes es correspondrien literalment amb
la idea de robot ja que les formes “están inspiradas en el modelo antropomorfo”. Si
recordem que tota la necessitat ficcional dels darrers temps és causada en una manca de
fe en el món en general , és normal que “Convertido el hombre [...] en un moderno
Prometeo, no se resistirá a otorgar a su metálica creación un parecido más o menos
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próximo , fiel a la tradición bíblica de dotar a los nuevos cuerpos “a su imagen y
semejanza” . Tot i això hi ha un altre model el de “las computadoras, que , provistas de
las cualidades intelectuales precisas , pueden permitirse el lujo de una presencia
abstracta”. (Bassa i Freixas:1993; 158).

En el cas de “Be right back” , una noia que fa poc que s’ha quedat vídua
s’assabenta de que està embarassada. És un moment tràgic, com ha d’afrontar cuidar
d’una nova vida quan ni tan sols pot amb ella mateixa? La solució arriba de la mà d’un
ésser virtual creat a partir de tota la participació a les xarxes socials que ha tingut el seu
marit; un ésser que emula la seva manera de pensar i contesta tant per xat com per
telèfon tal com ho faria l’home segons unes variables estudiades, fins i tot emulant la veu
a partir de les gravacions de vídeo d’aquest. La dependència a aquest ens per part de la
dona arriba a l’extrem de provar una versió d’un cos científic capaç de convertir-se amb
el pas d’una nit en la imatge i semblança del personatge mort. Amb aquesta
personificació del fantasma, arriba la major part de la tragèdia. És una màquina, i no
existeixen records ni posts, ni publicacions, que ajudin a definir coses tan bàsiques en
l’ésser humà com la seva actitud sexual . Tampoc existeix en ell cap mena d’orgull que
pugui respondre a un enuig per part d’ella, ni tant sols té un arrelament a la vida . Per
això ell no pot ser aquest pare substitut que ella busca.

En el cas de “Her”, el cas és més complex ja que aquesta materialització del cos
no es pot donar mai. “Her” és un sistema operatiu, un iOS tal com el que estic utilitzant
ara mateix a l’ordinador per a obrir el programa en el que estic escrivint. Aquest sistema
operatiu es configura entorn de tres preguntes bàsiques que se li plantegem a l’usuari
abans d’instal·lar: “¿Es usted sociable o insociable?;¿Quiere que su iOS tenga voz de
hombre o de mujer?;¿Cómo describiría su relación con su madre?”. En certa manera,
amb aquestes tres preguntes està resumint l’ambient social que es respira : molts
problemes psicoanalítics amb mares i pares que no ens comprenen, una socialització en
que les relacions humanes cada cop són més però més fràgils, amb menys intensitat, etc.
Per això l’OS pot semblar un company perfecte ja que és “un ente intuitivo, que te
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escucha , te comprende y te conoce. No es un simple sistema operativo, es una
consciencia” ; una mena d’amic fet a mida.
De la mateixa manera que en el cas anterior, aquest ens té accés a moltes dades
electròniques, tot i que , en aquest cas, no són de cap mort sinó de l’usuari que compra el
sistema operatiu: llegeix els teus correus electrònics, examina les teves fotos, llegeix la
teva agenda, etc. “ Hoy en día, la abstracción ya no es la del mapa, la del doble, la del
espejo o la del concepto. La simulación no corresponde a un territorio, a una referencia,
a una sustancia, sino que es la generación por los modelos de algo real sin origen ni
realidad: lo hiperreal”. (Baudrillard, 1978 :3) . El fet de no tenir cos, planteja en aquest
OS problemes existencials majors que els dels humans: penso de veritat o són
algoritmes? Sento de veritat o m’han programat per emocionar-me? Etc.
Que aquesta pel·lícula sigui més pessimista que l’anterior resideix en el fet que ,
tot que el protagonista s’enamori de la màquina - o cregui que ho fa- la màquina , amb
una humanitat major, es veu superada . Hi ha molts humans iguals en aquest segle que
ens ocupa: mateix buit existencial, al cap i a la fi. Per això , la configuració que fa
Theodore (Joaquin Phoenix) no és única: Samantha ( Scarlett Johansson) és el mateix
sistema operatiu per a més de 600 persones i la seva capacitat d’estimar molt superior a
la de l’ésser humà que com ell, és incapaç de comprendre com pot estar enamorada de
tantes persones. La superació emocional de les màquines respecte de les persones, així
com de la seva consciència, resulta en que els OS decideixin “marxar” - no se sap
realment a on, podem suposar a l’abisme que hi ha més enllà de món real i el món
simulat- per la incomprensió que senten respecte a uns mancats humans.
Així doncs, en un temps en que els mites ja no semblen ser vàlids, ni bons
mediadors del món real amb el món imaginari, és normal que un mite clàssic com el del
rei Pygmalion donant la vida a Galatea i vivint una història romàntica fins a l’eternitat ,
ja no és possible simplement perquè el concepte d’eternitat tampoc ho és.
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4. LA FRONTERA. EL BUIT DE DESCOBRIR LA
REALITAT
Marxant dels referents cinematogràfics i mitològics, i seguint una breu anotació
de Font al text titulat “En las redes del tiempo” (2009) , viatgem a 1969 per a trobar
possiblement el major referent que puguin tenir totes aquestes pel·lícules amb o sense
coneixement: “Ubik” (Dick, 1969). En aquest llibre es troben explícitament esmentats
dos dels principals elements que les pel·lícules intenten negar: Déu i la teoria platònica
de les idees. Potser , lligar-nos en aquest referent ens farà més fàcil comprendre la
importància que prenen aquests elements en ésser negats a les pel·lícules que he estat
analitzant. En certa manera , alertar de la mort de la institució és intentar tornar a donar-li
brillantor.
Cada capítol de la novel·la “Ubik” comença amb un paràgraf que descriu l’anunci
d’un determinat producte de la marca comercial “Ubik”, que més tard entendrem que és
una creació dins dels món del somni dels semivius. L’últim capítol de la novel·la Ubik
comença així: “Yo soy Ubik. Antes de que el universo existiera yo existía. Yo hice los
soles y los mundos. Yo creé las vidas y los espacios en que habitan. Yo las cambio de
lugar a mi antojo. Van donde yo dispongo y hacen lo que yo les ordeno. Yo soy el verbo,
y mi nombre no puede ser pronunciado. Es el nombre que nadie conoce. Me llaman
Ubik, pero Ubik no es mi nombre. Yo soy. Yo seré siempre”. Aquest text és una clara
referencia a diferents passatges de la Bíblia, principalment al que Déu o Jehová es
manifesta a Moisès i li encomana la missió d’alliberar al poble d’Egipte de l’opressió del
rei.
Tot i la disposició entre dos mons paral·lels i comunicats, aquesta referència
divina dóna en certa manera la resposta a una incògnita plantejada al llarg de tota la
novel·la : que és l’Ubik? per què l’han de buscar perquè la seva ànima sobrevisqui? Al
cap i a la fi, el que sembla una metàfora amagada sobre un complicat artifici de mons,
desconeixença del que és real i fictici, és més un missatge directe que un misteri. Més
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enllà de la no mort , l’estat de semivida de l’ànima, l’únic que permet que no et
consumeixis és Déu - menys misteriós encara quan el protagonista s’encarrega d’aclarir
que Ubik no és mes que una manera d’escriure americanitzada la paraula llatina
“ubisque” , el que significa “a tots llocs”.
També és important destacar la lluita del protagonista per a sobreviure tot i saber
que el seu cos físic és mort i que el que li queda de “vida” són unes poques hores de
connexió programada en una sala de conferències en que ni tan sols es podrà expressar ni
fer el mínim moviment. Les persones que connecten la seva ànima a aquest mode de vida
entenen que segueixen vius, no pateixen per haver “mort”. Simplement passen a un
plànol diferent. De manera que “Lo real no es “ninguna realidad verdadera” detrás de
la

simulación

virtual,

sino

el

vacío

mismo

que

vuelve

la

realidad

incompleta/inconsistente y la función de toda matriz simbólica consiste en ocultar esa
inconsistencia: una de las formas de lograr este ocultamiento es precisamente fingir que
detrás de la realidad incompleta que conocemos hay otra realidad no estructurada
alrededor de una imposibilidad”. (Zizeg,2006: 182 ). En aquest cas la possibilitat de
que a mesura que avancem en l’espai el temps retrocedeixi canviant el que ens envolta
per models antics dels mateixos objectes o els seus antecedents històrics.

Todo aquello venía quizás a confirmar, de algún modo extraño, una vieja
filosofía abandonada, la de los objetos ideales de Platón, los universales que
poseían una existencia real para cada clase. [...] Las formas primitivas
deben de llevar una vida residual, invisible, en cada objeto [...] El pasado
está latente, sumergido, pero sigue ahí y puede aflorar a la superficie tan
pronto desaparezcan, por cualquier desafortunado motivo y contra lo que
nos enseña la experiencia diaria, las características del objeto último, más
tardío. El hombre no contiene al muchacho, sino a los hombres que le
precedieron. La historia empezó hace mucho.[...] Ninguna nueva forma,
ninguna nueva etapa de lo que consideramos crecimiento, vino a llenar el
hueco. Debe ser esto lo que experimentamos como vejez; de esta ausencia
nacen la decrepitud y la senilidad. Sólo que en aquel caso sucedió de pronto,
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en unas horas.[...] ¿No creía Platón que existía algo que sobrevivía a la
degeneración, algo interior, inasequible a la descomposición? El viejo
dualismo del cuerpo separado del alma: el cuerpo. (Dick , 75).

Aquesta referencia expressa a la filosofia de Plató sembla aproximar-nos, per
exemple, a la posterior interpretació que s’ha fet de la pel·lícula Matrix o que hem pogut
veure en l’anàlisi de les altres . Sembla ser, doncs, que el protagonista és conscient de
que el món que viu , tot i que encara no sap que és el món de la semivida, és manipulable
en tant que és ideal - en el sentit de metafísic- i que el món en el que es troba es pot tant
destruir com crear amb un cop de pensament. Malgrat tot, com diu Slavoj Zizeg,
“Mucho más subversiva que esta multiplicación de universos virtuales habría sido la
multiplicación de las realidades mismas, lo cual vendría a reflejar el paradójico riesgo
que ven algunos físicos en algunos experimentos recientes realizados con aceleradores
de partículas” (Ziseg, 2006; 181 ).
La dualitat entre cos i ànima s’entén de manera religiosa - que no cristiana- : la
vertadera vida està després de la mort , al costat de Déu o del món ideal . El fet, però,
que a les pel·lícules que hem analitzat i hagi una forta separació entre el cos físic i
l’espiritual mai s’interpreta en aquests termes, sinó en els de la realitat virtual. Perquè
negar explícitament a Déu a través de la tecnologia quan s’apel·la directament a la
concepció religiosa en que l’ànima sempre és seduïble per el més enllà de la realitat?:
“desde otro punto de vista , Matrix [així com la resta de pel·lícules analitzades] también
funciona como la pantalla que nos separa de lo real , que hace soportable el desierto de
lo real”. (Zizeg, 2006; 186).
És impossible l’accés a una veritat verdadera , última, si no és amb la fe. Per tant,
quan desmuntem el mite, la ficció, els despullem davant de la ciència i la història ,
acabem amb l’únic que ens separa del buidor de realitat. Si trenquem la barrera última ,
demostrem el fi, el camí de l’home no tindrà sentit donat que sabrà fidelment que marxa
cap al no res.
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CONCLUSIONS
“Nosotros hemos ido más allá: tras la temática del vicio eterno ha venido la
del trastorno de los estilos de vida y de las personalidades. La expresión de
lo extremo tiende a alejarse del juicio moral en beneficio de la crítica social
de una época que ya por sí misma es patológica y extrema. La imagenexceso ya no se construye sobre un fondo referencial metafísico ni como
figura humana inmemorial, sino que acaba ilustrando la situación de una
sociedad en que los individuos son víctimas o esclavos de un universo
desestructurado, hecho de libertades y de estímulos perfeccionados”.
(Lipovetsky i Serroy, 2009: 84).
Com hem pogut veure amb l’anàlisi de les pel·lícules , el gènere de la Ciènciaficció s’ha afanyat per representar una situació més cruenta que la de les guerres o les
invasions extraterrestres; la invasió del buit.
La lluita per a sobreviure als nostres propis sentiments passa per enfrontar-nos a
ells a través de la ficció, no només a través dels productes de la cultura de masses , sinó
també a partir de la mediatització interpersonal que en fem constantment. No existeix la
idea de passat, i gairebé tampoc la de futur; la vida no constitueix un tot unificat.
L’eternitat , com a concepte, ha desaparegut. Vivim el present arrossegant els deutes que
tenim amb nosaltres mateixos i reproduïm l’ideal de comunitat que va caracteritzar el
desenvolupament de l’ésser humà mitjançant xarxes emocionals artificials creades sota
l’ombra d’un sistema més econòmic que social.
Així doncs, podem parlar del mite i la necessitat de la ficció d’aquestes
pel·lícules de ciència-ficció a través de dos sentits: el que manifesten els herois de les
pròpies pel·lícules i el que manifestem com a espectadors d’aquestes narracions. Podem
llegir doncs, un doble discurs.
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Com a relats, les pel·lícules dels “mons 2.0” i els “mons 3.0” constitueixen un
camí cap a la representació de l’home que parteix de l’anhel de llibertat i arriba fins al
conformisme amb l’estabilitat. L’heroi es posa en moviment per a aconseguir algun
tipus de felicitat, però acaba trobant-la, o simplement conformant-se, amb el
descobriment de que lluny d’enganys, el que preval és el món estable de la tornada a la
realitat.
D’altra banda, com a espectadors som conscients del reflex de nosaltres mateixos
i de la societat en que vivim que suposen aquestes pel·lícules. La ciència-ficció segueix
responent a la seva funció com a prisma social, tal i com es va plantejar ja des del
moment fundacional instituït per Mary Shelley. Tot i això, tot i enfrontar a l’espectador a
través del mirall amb ell mateix, no aconsegueix una imatge de permanència com podia
fer-ho la narrativitat en el passat. L’espectador aviat oblida allò que ha vist, quelcom més
espectacular passarà davant dels seus ulls i omplirà de nou la seva capacitat d’elevar-se i
somiar posant en marxa tota la maquinaria de la imaginació. Viurà de petites esperances
i s’aferrarà als records dels moments feliços, els congelarà en fotografies i vídeos, i els
penjarà a les xarxes socials. Però seguirà necessitant la seva dosis de ficció per tornar a
prendre consciència d’ell mateix.
Serà , com proposen els mons 3.0, el futur un lloc on acabarem substituint fins i
tot l’eternitat de l’amor a través de la creació ficcional d’una màquina? No se sap. Però el
que si sabem és que aquest univers plantejat al llarg del treball és la manifestació d’un
desassossec sense precedents.
Si la ciència-ficció , com es plantejava al principi del treball, era la manifestació
de la por de la humanitat pel perill d’ésser substituït amb les seves pròpies creacions, és
probable que en l’era de la informació i les noves tecnologies, l’era de l’accés i de
l’excés, el que es posi en pantalla és la por de la humanitat per a substituir
progressivament la seva condició per els seus propis productes culturals.
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ANNEXOS

I

ANNEX I
ANÀLISI SEMIOLÒGIC

II

EL SHOW DE TRUMAN .
NIVELL SUPERFICIAL.
- Actors: Jim Carrey, Ed Harris
- Actors que juguen el rol d’actors.
- Espai: Seaheven – que significa refugi al mar- ; un plató gegant en mig d’un punt incert dels
Estats Units
- Temps: 1998 : Trigèsim any d’emissió i per tant trigèsim any de vida d’en Truman: Semblant
a l’edat de Jesús a la bíblia.

NIVELL SEMIONARRATIU MIG
PROGRAMA ACTANCIAL
1. Contracte : Sortir del món de l’illa i del reality.
Tot i que en Truman desconeix el que hi ha més enllà del mar, el fet de recordar a Silvia i de
trobar al seu pare, que suposadament havia mort, el fa embarcar-se en una aventura per sortir
dels límits del seu món conegut. Fent servir la terminologia de Campbell , en Truman creua el
primer llindar de manera que ja no podrà tornar a ser el mateix ni a conformar-se amb la vida
que portava.
2. Adquisició:
En Truman comença a relacionar els fets estranys que giren al seu voltant. L’adquisició en
aquest cas suposa aprendre a llegir les pistes que el món del seu voltant li ofereix per a entendre
que tot és un món simulat.
Abans de fer el pas definitiu, la performancia, en Truman posa a prova els límits coneguts.
Primer observa la repetició coreogràfica de situacions al seu voltant. Després intenta franquejar
totes les fronteres que fins al moment havien existit per a ell intentant agafar un avió i més tard,
intentant travessar el país en cotxe .

III

Els records dels pocs moments viscuts amb Silvia li donen la clau per a interpretar que no ha
entrat en estat de paranoia, sinó que el món conspira contra ell.
3. Performancia:
Lluita, la prova glorificant. Veient en el mar l’única possibilitat d’anar més enllà de la ciutat en
Truman ha de superar la por que li provoca aquest i embarcar-se sense saber quin serà el seu
destí final. La tempesta és la major prova a la que s’ha d’enfrontar donat que no coneix res
sobre supervivència i aquesta és tan salvatge que posa la seva vida en perill.
Fins a l’últim es planteja a en Truman la possibilitat de seguir tancat en aquest món conegut. El
productor es manifesta en forma de veu omnipresent per a temptar-lo per última vegada a que
visqui en aquesta fal·làcia creada a mida.
4. Sanció:
La llibertat i l’amor vertader. Tot i que no es veu davant de la pantalla, l’espectador pot
imaginar que després d’anys de distancia tota aquesta lluita acaba ajuntant als amants.

ACTANTS
Destinador: Silvia del passat / Fet: retrobar al seu pare, suposadament mort.
Destinatari: Truman / Silvia
Subjecte: Truman
Ajudant: Silvia en el passat/ Ningú en el present
Objecte: Llibertat
Oponent: Productor (pare del “Show de Truman”), el propi programa i la societat que ho
permet.

IV

ESQUEMA DE MANIPULACIÓ

DESTINATARI
DEBER

QUERER

DESTINADOR

SABER

PODER

PROVOCACIÓN
Tota la vida li han dit que
no ha de fer, i l’han educat
per no tenir valor a sortir.
Quan Silvia li explica la
situació resulta una
provocació per ell: és capaç.

INTIMIDACIÓN
El mar és un element
intimidador, no és un
manipulador en si mateix
però si està al servei dels qui
ho són perquè la por no el
deixa sortir a mar obert.

SEDUCCIÓ
Després de la sortida
forçada de Silvia, la que
serà la seva dona insisteix
fins que aconsegueix que
en Truman senti que
l’estima.
TEMPTACIÓ.
Quan Silvia li ofereix la
cita en aquell moment , té
la possibilitat perquè sap
com escapar de les
càmeres.

NIVELL SEMIONARRATIU BÀSIC
MÓN REAL

SITUACIÓ
INFERNAL

SITUACIÓ
IDÍLICA

MÓN FICTICI

V

VERITAT

CONFORMISME

AVENTURA

MENTIDA

* El punt vermell

simbolitza el punt d’inici de la historia - tal i com ens mostra el film- ,

mentre que el punt verd simbolitza el

punt final de la historia dins del film.

En Truman viu a mig camí entre el món ficcional i el món real, donat que la seva vida física
existeix dins del plató, no és una desconnexió corporal. A més, la seva manera de viure, imita
directament la manera de viure idealitzada dels americans. Quan acaba entra al món real, però
donat que com a espectadors no poden veure que passa més enllà de la porta – només ho podem
imaginar- entenem que la seva nova situació es condueix cap a una situació d’amor idíl·lica que
mai podrem confirmar realment.
Respecte al segon quadre, en termes emocionalment més bàsics, en Truman comença submergit
a la mentida i conforme amb a aquesta, fins que el seu món es comença a trastocar i produeix
que es posi en marxa per a investigar totes aquelles incongruències que havien estat latents en el
seu inconscient fins al moment. Així doncs, quan l’abandonem darrera de la porta hem vist en
ell la progressió del seu viatge de superació cap a l’aventura, cap al món desconegut, que resulta
ser el món de la veritat: la seva vida sempre ha estat manipulada.

Entenem doncs, que

l’aventura no s’acabarà en creuar la porta, sinó que aquesta només ha estat un de molts llindar a
creuar.

VI

MATRIX
NIVELL SUPERFICIAL.
- Actors: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Hugo Weavin (qui posteriorment será V for
Vendetta – entre d’altres- un dels majors emblemes del cinema de ciencia ficció dels 2000)
- Espai: Una ciutat tipus New York i Zion , on viuen els humans alliberats de la màquina.
- pla detall del llibre “Simulacra & Simulation” de Jean Baudrillard.
- Temps: 1999 al món simulat. A prop de 2199.

NIVELL SEMIONARRATIU MIG
PROGRAMA ACTANCIAL
1. Contracte :
Conèixer fins a on arriba la creació ficcional de la Matrix i salvar el món . Neo es compromet en
l’elecció de la pastilla vermella a renéixer en el món de la veritat tot i que no sap ben bé que
trobarà.
Hi ha un creuament de l’umbral (doble) i per tant, l’arribada al món real, fora de la simulació de
la Matrix porta a Neo a un món excepcional per a la seva concepció.
2. Adquisició:
L’adquisició és literal a través dels simulacres. Per aprendre totes les arts possibles dins del
món de la Matrix , en Neo només ha d’endollar-se a aquesta i carregar un programa ( com un
programa de l’ordinador o un videojoc). Per tant, a mesura que pràctica cada programa avança
cap a la perfecció com a guerrer.
Hi ha, però , una part que no és entrenament: la disposició nata d’en Neo per a dominar el sentit
virtual. Es comença a apuntar aquí la idea de Neo com a “salvador”, messies redemptor de tota
la humanitat.

VII

3. Performancia:
Tornar al món creat per la Matrix per a alliberar a Morfeo, qui no ha pogut tornar d’ell.
En aquesta part ha d’enfrontar-se cos a cos amb les màquines , tot i saber que el seu poder és
molt superior. Quan sembla que tot està perdut també salva a Trinity, oferint-se ell mateix com
a diana de tots els atacs.
4. Sanció:
Neo mor com a acte redemptor. Tot i que abans el seu destí no era ser el “Salvador” , oferint la
seva vida en lloc de la de Morfeo , ha demostrat que és mereixedor d’aquest paper. La
possibilitat de poder ser el “salvador” l’omplia d’arrogància , però enfrontar-se a la vida com un
humà qualsevol el fa connectar amb la humanitat – la seva i la col·lectiva- a un nivell emocional
superior.
Cal dir també que aquesta és la sanció de la primera pel·lícula, donat que els nous viatges que
emprendrà tant a la segona com a la tercera part el portaran a més nivells paral·lels dins dels
món real o de la Matrix,

que desencadenaran en ell un programa narratiu lleugerament

diferents.

ACTANTS
Destinador: Morfeo (caràcter oníric del rol) / Trinity
Destinatari: La humanitat
Subjecte: Neo
Ajudant: Trinity/ Morfeo./ Oracle
Objecte: Llibertat
Oponent: màquines/ arquitecte

VIII

ESQUEMA DE MANIPULACIÓ

DESTINATARI
DEBER

QUERER

PROVOCACIÓ

SEDUCCIÓ
comença a partir de
l’ordinador i la pista sobre
el conill blanc.
Trinity el tempta. Ella sap
que fa temps que busca
Morfeu i li dóna la
possibilitat de conèixer-lo.

DESTINADOR

SABER

PODER

Morfeo el provoca. Sap
que fa temps que el món
que percep li resulta
estrany i el repta, si té la
valentia, a endinsar-se “al
país de les meravelles”.

TEMPTACIÓ
( per part de l’obstacle)
INTIMIDACIÓ
Amb el món sense
(per part de l’obstacle)
complicacions. Està a
Les màquines són superiors
temps de tornar a
als humans corrents.
enganyar-se. Té
l’oportunitat de fer-ho.

Les opcions de saber són en aquest cas les positives, mentre que les de poder són les negatives.
Per tant, l’elecció acaba reduint-se a escollir entre positiu o negatiu, el bé i el mal. Tant la
intimidació com la temptació volen portar-lo a executar un programa narratiu diferent al que ell
es veu cridat a realitzar.

NIVELL SEMIONARRATIU BÀSIC
MÓN REAL

SITUACIÓ
INFERNAL

SITUACIÓ
IDÍLICA

MÓN FICTICI

IX

VERITAT

AVENTURA

CONFORMISME

MENTIDA
Aquestes reflexions giren única i exclusivament sobre el primer programa narratiu, el de la
primera pel·lícula.
1. Neo comença la historia en una intersecció entre el món real i el món ficcional. Neo viu,
sense saber-ho, dins del món de la realitat virtual creat per les màquines. Tot i així, un sentiment
de desconfiança que s’apodera d’ell de manera gairebé orgànica, li fa busca de manera incessant
a en Morfeo. No és conscient de la separació entre mons, però la sospita es dóna a nivells més
profunds. En el moment que navega a través de la xarxa, manipulant-la, està entrant a formar
part del món real.
Tot i el que podria semblar, el coneixement de la nova realitat no el fa més feliç: viure al món
real és dur, i només l’esperança d’un món millor en el futur pot produir el treball de la gent de la
nau. Neo aconsegueix l’amor, però el sacrifici que ha de fer compensa aquesta possibilitat per a
la felicitat.
En les dues següents pel·lícules , amb el canvi del programa actancial, la situació també
canviarà, quan aprengui a gaudir de la seva relació amb Trinity sense patir remordiments.
Tot i això, el viatge personal que fa Neo és molt important, perquè passa d’un cert conformisme
en la mentida a una total implicació en la recerca de la veritat mitjançant l’acceptació de
l’aventura. Quan acaba la pel·lícula, els límits d’ambdós mons només estan perfilats.
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ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND
NIVELL SUPERFICIAL
- Actors: Jim Carrey . És curiós que sigui el mateix protagonista que a “ The Truman Show”,
donat que aquesta pel·lícula suposa una evolució de la matèria plantejada – la divisió entre el
món real i el fantàstic- cap a un terreny més personal.
- Espai: New York – Mountauk ( New York) . Llocs del passat de Joel sense determinar.
- Temps: El temps de la narració està dividit de tal manera que tot allò que veiem al principi de
la pel·lícula correspon al futur. Només ho entendrem quan , a partir dels records d’en Joel
descobrim la historia real.

NIVELL SEMIONARRATIU MIG
PROGRAMA ACTANCIAL
1. Contracte :
En aquesta pel·lícula és literalment un contracte. Un cop en Joel sap que la Clementine ha
decidit esborrar-lo del seu cervell, en Joel signa un contracte mitjançant el qual es sotmet al
mateix tractament i se’n fa càrrec de les lesions que li pugui ocasionar.
Així doncs, en Joel es compromet a començar un viatge per la seva ment mitjançant el que
qualsevol record de Clementine serà esborrat per sempre. Així doncs, s’obre una pregunta:
tornaran a estimar-se en Joel i la Clementine.
2. Adquisició:
L’adquisició és gairebé inexistent. Els elements que haurien de servir per a construir el mapa
de la seva ment en el qual es basaran els “esborradors” , serveixen per a reviure en ell records
positius.
La major adquisició pot ser entendre que no vol perdre els records; això el posa en marxa per a
anar contra-corrent del procés que per contracte, ha iniciat.
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3. Performancia:
En Joel decideix amagar a Clementine als llocs més vergonyosos i profundament amagats dels
seus records, allà on mai ha deixat arribar a ningú. La converteix en personatges secundaris de
la seva vida perquè no es fixin en el rastreig.
El revenant oníric de Clementine , dotat de la personalitat que li atribuixen els records de Joel,
l’ajuda a acceptar aquests moments vergonyosos de la seva vida i li fa modificar les conductes
respecte de com ell les recordava.
Finalment no és capaç d’amargar-la , però ambós estableixen la possibilitat de retrobar-se a
Mountauk, lloc on es van conèixer per primera vegada.
4. Sanció:
Quan torna a despertar , l’impuls del subconscient el porta a Mountauk, lloc on es retroba amb
la vertadera Clementine com si es coneguessin per primer cop. Quan s’assebenten de les
gravacions i escolten tot el que un havia dit de l’altre els queda el conformisme de tornar-ho a
intentar acceptant que són un desastre de parella.

ACTANTS
Destinador: El mal que li produeix a Joel assabentar-se de que Clementine l’ha esborrat. No és
una persona física en si, sinó la situació en general.
Destinatari: Joel
Subjecte: Joel
Ajudant: La Clementine en el món del somni
Objecte: L’autoacceptació d’un mateix i de Clementine.
Oponent: Ell mateix donat que és qui contracta a aquells que lluitaran per esborrar el seu cap.
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PROVOCACIÓ
La actitud de Clementine
suposa per a Joel una
provocació donat que ella,
tan temerària com és, ha
tingut el valor per a
esborrar-lo a ell sense
mesurar les conseqüències.
Joel es planteja si tindrà el
mateix valor.

SEDUCCIÓ

DESTINATARI

SABER

TEMPTACIÓ
PODER

INTIMIDACIÓ

La temptació per part de
l’empresa ve perquè li
ofereix la possibilitat
d’esborrar les ferides.
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* El

punt marca una nova possibilitat dins del camí entre els dos móns. És el moment

ficcional, donat que tant en aquest cas com en el posterior, hi ha una anada i tornada del món
real al ficcional.

En Joel – seguint el temps cronològic de la historia- comença vivint un infern sense
Clementine, justament en el moment en que s’assabenta de que ella l’ha esborrat de la
seva ment. Aquest fet el condueix a fer el mateix i a entrar al món dels seus records.
La part ficcional de la ment d’en Joel podria dividir-se en dos segons les passions que el
mouen. En la primera , la dels records més recents, en Joel no pot fer més que recordar
les coses dolentes i connectar-les entre sí, però quan arriba al punt d’inflexió en que
recorda un fet maco, tot es converteix en una moviment a favor de salvar la relació i els
records. Així doncs, quan desperta i s’enfronta al problema real amb Clementine no
estan en una situació idíl·lica , però comencen un treball de reconstrucció de l’amor.
Respecte al segon quadre això es transforma en un procés desde l’autoengany cap a
l’aventura ficcional per tal de retornar al món real i entendre que ha d’aprendre a
estimar també les coses dolentes de Clementine, de la mateixa manera que ella ho ha de
fer amb ell.
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INCEPTION
NIVELL SUPERFICIAL.
- Actors: Leonardo DiCaprio.
- Espai: París, un lloc de la costa als Estats Units, La Índia.
- Temps: Estrena 2010. El temps narratiu depèn del nivell oníric en el que es trobin.

NIVELL SEMIONARRATIU MIG
PROGRAMA ACTANCIAL
En aquesta pel·lícula el bagatge previ de Cobb que es va explicant a partir de les trobades amb
Mal podria entendre’s com un contracte diferent. Així doncs, el programa narratiu que ara es
formula, en certa manera , completa un programa anterior que va acabar amb una sanció
negativa per a Cobb, cosa que , marca el seu caràcter agre i desmotivat per la vida.
1. Contracte :
Com en el cas anterior, el contracte és un contracte real, vinculant , mitjançant el qual es
compromet amb l’amo de la competència a implantar en el cap de l’here d’una multinacional
una idea que acabarà amb el seu imperi.
A canvi, el destinador mourà els fils perquè Cobb pugui tornar als Estats Units sense càrrecs i ,
poder així , recuperar els seus fills.
* En aquest cas, la trama de “treball-recompensa” es complementa amb la trama desenvolupada
a l’interior del subconscient de Cobb, mitjançant la qual haurà d’aclarir la mort de la seva dona i
perdonar-se a ell mateix per a poder tornar amb els seus fills sense càrregues morals.
2. Adquisició:
L’adquisició és particular en aquest cas, donat que la que està estretament relacionada amb el
desenvolupament de la feina , la principal, no la fa Cobb, sinó la nova arquitecta, Ariadnne.
Cobb li ensenya a crear mons verosímil que puguin enganyar al cervell humà.
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Per la seva banda, i d’amagat, Cobb intenta aprendre a controlar el revenant de Mal, qui viu en
un lloc amagat del seu inconscient per a tornar i arruïnar qualsevol operació que porti a terme
Cobb. Mal és un perill que no es pot controlar dins dels somnis compartits.
Ensenyar a Ariadnne tot el que ell sap suposarà la creació d’un “ajudant” de vital importància
per a desfer-se per sempre de la persecució de la imatge de Mal.
3. Performancia:
La performancia arriba durant la creació del somni de 4 nivells - que originalment havia de ser
de 3- encarregat pel magnat Saito. En l’aprofundiment dels nivell - Cobb demostra la seva
vàlua, el seu ingeni, i la capacitat de tot bon arquitecte.
Tot i així, queda palès que hi ha un força intrínseca a la seva psique, la de Mal, que impedeix
que pugui avançar en un sentit ascendent i l’obliga a descendir cada cop més– podria
correspondre a aprofundiment a l’infern equiparable al de Dante en busca de Beatriu.
4. Sanció:
Perdonar-se a si mateix. Si l’última vegada que va veure als seus fills, Cobb, els va veure
d’esquena; quan torna a casa aquests es giren, amb una imatge es mostra com torna a mirar de
cara a la vida.

ACTANTS
Destinador: Saito , Cobb
Destinatari: Cobb (i el seu equip si ens basem en la trama feina-recompensa), i els seus fills, que
el retrobaran com a pare.
Subjecte: Cobb
Ajudant: Ariadnne
Objecte: El perdó (tan el dels Estats Units, com el propi, com el de Mal i el dels seus fills), i
amb ell : la llibertat per a viure i tornar a poder ser feliç.
Oponent: Mal, l’inconscient de les ments amb que comparteix somni.
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DESTINATARI
DEBER

QUERER

DESTINADOR
SABER

PROVOCACIÓ
Saito: No ets capaç
d’arribar a fer un Origen
perquè no ets tan bo.

SEDUCCIÓ :
Cobb: Un cop vaig ser
capaç d’aconseguir-ho, puc
fer-ho un altre cop.

INTIMIDACIÓ

PODER

TEMPTACIÓ :
Saito: Acaba de matar a un
Saito: sé que vols tornar als
dels col·laboradors de
EUA i jo tinc el poder
Cobb sense miraments, és
perquè ho facis.
una manera de dir : si no
em fas cas, et mataré
també.
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Cobb comença a mig camí entre el món del somni i el món real, donat que es connecta tot
sovint als somnis per veure a Mal. Gran part de la pel·lícula es desenvolupa en el món del
somni donat que el temps es dilata més i més com més profund és el somni. De fet , sembla
impossible que arribats al quart nivell de somni en Cobb pugui retornar. Ni tan sols es poden
calcular els anys que passa en aquell nivell. Tot i això , l’acció del somni li permet tancar un
episodi dins la seva vida real i desconnectar definitivament per a tornar al món real al costat dels
seus fills.
D’altra banda , i atenent al segon quadre, hi ha un pas clar des del conformisme de la vida del
somni, renunciant als fills, cap a l’acceptació de la culpa i el procés de perdó. En aquest cas, és
necessari arribar fins al límit més extrem de l’aventura , jugant amb les mitges veritats, per
adonar-se de la inestabilitat d’aquest punt i rectificar.
Cobb acaba assumint la veritat, i sortint així de l’aventura, però tot i així , donada la gravetat
dels fets, mai podrà recuperar la felicitat complerta donat que mai podrà recuperar a Mal.
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HER
NIVELL SUPERFICIAL.
- Actors: Joaquin Phoenix
- Espai: Los Ángeles futurística
- Temps: En un temps proper.

NIVELL SEMIONARRATIU MIG
PROGRAMA ACTANCIAL

Partim de que Theodor s’acaba de separar i no és capaç de relacionar-se de manera
natural amb noves dones dins el seu entorn.

1. Contracte : Comprar el OS - sistema operatiu.
necessitats afectives?

S’adaptarà el sistema operatiu a les seves

En engegar-lo ha de respondre tres preguntes: ¿és vostè soial o

antisocial? ¿ Vol que el seu sistema tingui veu de dona o d’home? ¿Com descriuria la seva
relació amb la seva mare?
2. Adquisició: Per ell, comportar-se com si ella fos una personal real. Per l’OS, Samantha,
començar a sentir com una persona.
3. Performancia: Mantenir una relació sentimental i semifísica amb l’OS. Portar-la als actes
socials i presentar-la com la seva parella.
4. Sanció: Moltes més persones han triat el mateix tipus de configuració per l’Os, per tant
Samantha ha acabat sent l’OS de molta gent. La capacitat sentimental del sistema Operatiu
acaba estant per sobre de la humana i ella s’enamora de molta més gent. Per tant, el lloc dels
sistemes operatius acaba estant fora de la Terra.
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ACTANTS
Destinador: Theodor / La situació de manca de caliu emocional /La publicitat
Destinatari: Theodor
Subjecte: Theodor
Ajudant: La seva amiga Amy
Objecte: La recuperació del sentiemnt de sentir-se estimat.
Oponent: Catherine, la seva ex-dona.
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DESTINATARI
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QUERER

DESTINADOR
PROVOCACIÓN
SABER

PODER

SEDUCCIÓ
La publicitat li crea la necessitat de
tenir aquest element intel·ligent,
capaç de sentir i emocionar-se.

INTIMIDACIÓN

TEMPTACIÓ.
.
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En aquest cas no hi ha realment un punt en que visualitzi el pas del llindar des d’un món fictici
o cap a un món fictici, donat que el detonant fictici es dóna dins de la pròpia realitat. Tot i així,
en considerar-se una manipulació per un element “estrany” en el dispositiu de quotidianitat,
aquest punt segueix essent considerant el llindar cap a la ficció.
En Theodor viu en la ficció de la relació amb Samantha un moment gairebé idíl·lic frustrat per
la manca de corporeïtat d’ella. La proposta de Samantha d’utilitzar una actriu que representi els
seus desitjos en una relació sexual amb Theodor suposen per a ell un primer despertar de la
ficció i mentida que està vivint.
La confessió de Samantha sobre l’enamorament propagat , juntament amb el record de la seva
ex-dona fan que Theodor retorni a un mode de vida equilibrat, en que sap que haurà de
començar a construir de nou la seva historia.
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STAY RIGHT BACK . BLACK MIRROR.
NIVELL SUPERFICIAL.
- Actors: Hayley Atwell i Dombnall Gleeson.
- Espai: Un lloc indeterminat del Regne Unit. Cada unifamiliar en mig del camp. Dues plantes.
Tecnologia més avançada.
- Temps: Un futur proper.

NIVELL SEMIONARRATIU MIG
PROGRAMA ACTANCIAL
1. Contracte : Contractar el servei per tal de poder restablir part de la seva vida i afrontar
l’embaràs.
2. Adquisició: Tot el procés per entendre com funciona el sistema: com es recuperara l’empremta
digital i es reprodueix al seu marit.
3. Performancia: L’acte més destacat de la performancia podria ser el de “la relació sexual” que
resulta freda i distant. Intentar reproduir en un element biomecànic l’existencia humana resulta
en va.
4. Sanció: La determinació de ser mare soltera i afrontar la solitud amb valentia.

ACTANTS
Destinador: Una amiga que ho ha provat.
Destinatari: Martha.
Subjecte: Martha / El bebè que espera.
Ajudant: Objecte: Ash ( figura paterna, figura amant).
Oponent: L’actuació del fals Ash / el record d’Ash.
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. En demandar aquest programa
ella reconeix la possibilitat de
tornar a obtenir el que ja tenia, al
seu marit.
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Poc després de començar el capítol, dos successos marquen fortament l’existència de la
protagonista: la mort del marit i la noticia d’un embaràs. Per això la protagonista
comença en un món molt real, fins i tot, massa. Tot i això, la necessitat emocional
d’afrontar l’embaràs amb la seva parella la porta a contractar la recreació del seu marit a
partir del que es conserva d’ell a les xarxes socials: primer amb missatges, després amb
un cos fals. Com en el cas anterior, no hi ha traspàs del llindar.
Tot i això, quan se n’adona de la gran mentida que suposa aquesta ficció, no té més
remei que tocar de peus a terra i afrontar que és millor viure la maternitat en solitud que
amb una reproducció que no arriba ni a ser l’ombra del que era el seu marit.
Tenint en compte l’última escena, ubicada en el futur respecta la historia central, és
destacable la traducció en fets a la idea de que tots guardem a l’atic de la nostra ment un
secret. Martha , incapaç de matar a l’imitador del seu marit, l’aïlla a l’atic i permet que la
seva filla el visiti de tant en tant. No hi ha rastre d’un altre món a la seva vida. Per tant,
podem deduir , que s’acaba conformant amb aquesta manera de viure.
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