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Robòtica

Dimarts passat, TV3 va emetre un progra-
ma dedicat a la robòtica amb la participa-
ció directa i diferida de diverses persones 

del país, adés especialistes, adés homes i dones 
amb una opinió més o menys assaonada sobre 
la qüestió. La robòtica dels nostres dies, tota ella 
hereva del mite de Prometeu, és la suma de les 
noves tecnologies i uns artefactes humanoides 
(semblen tots masculins, curiosament), que es 
troben no solament en el deixant del mite grec 
que hem dit, sinó també de la criatura del Dr. 
Frankenstein. Però encara es troben més a la 
vora d’un mite hebreu, que és el mite de Golem, 
una criatura llegendària, a partir de la qual Gus-
tav Meyrinck va escriure un llibre esplèndid 
l’any 1915 que tracta de la creació d’un ésser ar-
tificial que tot ho pot... fins i tot l’aniquilació del 
seu creador. No és l’única profecia de com el mi-
te del progrés –que no té ni dos-cents anys d’an-
tiguitat– pot girar-se en contra dels engrescats 
creadors d’ultramodernitats: això ja es llegia al 
llibre d’Orwell, 1984. 

Sorprenia la manera com uns quants dels po-
nents trobaven la cosa més productiva i posi-
tiva del món fabricar i utilitzar robots en els de-
cennis que vindran: era una il·lusió pueril i de-
lirant, força estranya a la dimensió de l’ètica i 
del tot aliena a cap pensament relatiu a la so-
ciologia del coneixement. Només Tomàs Mo-
lina, un home del nostre temps, la va encertar 
de ple quan es va limitar gairebé a dir una cosa 
molt assenyada i preocupant sobre els ordina-
dors i els seus derivats robòtics: “Mai no tindran 
consciència”. Tampoc s’enamoraran, ni pensa-
ran en la mort. Tindran voluntat i poder, sens 
dubte, i faran moltes coses útils, com ja fa anys 
que es demostra en el món de la indústria, espe-
cialment en la fabricació d’automòbils i en les 

aplicacions de la robòtica o de la intel·ligència 
artificial en el diagnòstic, la teràpia i tot, de ma-
lalties neurològiques. Ara bé: dir que “els robots 
ens permeten coneixe’ns millor [per “més bé”] 
a nosaltres mateixos”, o que “el futur serà tec-
nològic o no serà”, com es va sentir, ja comen-
ça a sonar un disbarat de calibre.  

Algú que deu saber mitologia grega ha bate-
jat un d’aquests robots amb el nom de Talos (de 
fet, Talós), que era el nom d’un gegant guardià 
de Creta; però no s’ha d’oblidar que Talós va 
acabar sent vençut pels artificis de Medea. I és 
que els artificis i la intel·ligència dels humans 
sempre seran més poderosos que tota la intel·li-
gència artificial que hom pugui arribar a inven-
tar-se. I una altra cosa: en la mesura que els ho-
mes mateixos ens convertirem en éssers, cada 
cop més, amb molta intel·ligència artificial i 
molt poca de natural, els robots ens semblaran 
tan capaços (o incapaços) com nosaltres matei-
xos, i els estimarem com a congèneres.!
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Quan es perden les 
paraules

I si no diem res perquè 
no tenim ningú amb 
qui parlar? 
“Quan era molt jove i sentia dins 
meu la necessitat de ser en qualse-
vol altre lloc, la gent gran m’assegu-
rava que quan fos adult se’m curaria 
aquest neguit. Quan els anys em van 
fer adult, el remei prescrit va ser la 
maduresa. A la maduresa, em van 
assegurar que la vellesa rebaixaria 
aquesta febre, i ara que en tinc cin-
quanta-vuit, potser la senilitat farà 
la feina. No ha funcionat res. [...] En 
altres paraules, no he millorat; en 
més paraules, un rodamon és sem-
pre un rodamon. Em temo que la 
malaltia és incurable”. Ho explica 
John Steinbeck a l’inici del llibre Vi-
atges amb el Charley, en què recrea 
un recorregut que va fer en autoca-
ravana pels Estats Units dels anys 
seixanta, en companyia del seu gos. 
Publicat ara per Viena amb traduc-
ció al català de Marc Donat, la ver-
sió original va veure la llum el 1962, 
l’any en què Steinbeck rebria el No-
bel de literatura.  

Aquest rodamon sense remei re-
corda en un moment del llibre que 
durant dos anys consecutius va es-
tar sol vuit mesos seguits a les mun-
tanyes de la Sierra Nevada del llac 
Tahoe. “A mesura que passaven els 
dies, m’adonava que les meves reac-
cions es complicaven. Habitual-
ment xiulo molt. Vaig deixar de xiu-
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lar. Vaig deixar de xerrar amb els 
gossos, i crec que les subtileses dels 
sentiments van començar a desapa-
rèixer fins que finalment em vaig 
quedar en un estat de plaer-dolor. 
Llavors vaig pensar que els delicats 
matisos dels sentiments, de les re-
accions, són resultat de la comuni-
cació, i sense aquella comunicació 
tendien a desaparèixer”. Aquí l’es-
criptor planteja una reflexió inte-
ressant: “Un home que no té res a 
dir no té paraules. Però a la inver-
sa, ¿podia ser veritat que un home 
que no té ningú amb qui parlar no té 
paraules perquè no li cal dir-les?”. 

Són molts els autors 
que prenen la decisió 
de no escriure més 
 
La pregunta de John Steinbeck em 
remet als escriptors que un bon dia 
perden les paraules, potser perquè 
ja no tenen res més a dir o potser 
perquè han arribat a la conclusió 
que és millor no dir res més. A Bart-
leby y compañía (publicat original-
ment a Anagrama, després a Seix 
Barral), Enrique Vila-Matas va ras-
trejar una colla d’autors que havi-
en llançat la tovallola literària. Com 
Rulfo, com Rimbaud, com Salinger, 
com tants altres afectats de la “sín-
drome de Bartleby” –batejada així 
en homenatge al famós copista del 
relat de Melville que sempre respo-
nia el mateix: “Preferiria no fer-ho”.  

Si tothom publica 
llibres, potser el mèrit 
és saber callar 
 
Juan Rulfo no va escriure res més 
després de Pedro Páramo i, quan li 
preguntaven per què havia penjat la 
ploma, solia respondre que se li ha-
via mort l’oncle Celerino, que era 
qui li explicava les històries. De ve-
gades oblidava el parent i s’escuda-
va en l’excés de soroll: “Avui fins i 
tot els marihuanos publiquen lli-
bres, i jo he preferit guardar silenci”. 

A Jaime Gil de Biedma, la pre-
gunta de per què havia deixat d’es-
criure el duia a fer-se’n una altra 
d’anterior: per què havia escrit. Ell 
responia i es responia que la seva 
poesia havia estat un intent incons-
cient d’inventar-se una identitat i 
que, un cop inventada i assumida, ja 
no tenia sentit abocar-se sencer en 
cada vers. També deia que tot plegat 
partia d’una equivocació: “Jo creia 
que volia ser poeta, però en el fons 
volia ser poema”. 

Juan Ramón Jiménez va plegar 
d’escriure el mateix any que li van 
donar el Nobel, perquè va ser l’any 
que es va morir l’escriptora i traduc-
tora Zenobia Camprubí. Sense la se-
va dona, a sant de què havia de se-
guir escrivint? L’autor de Platero y 
yo va aportar una frase de capçale-
ra a la història de la literatura del 
No: “La meva millor obra és el pene-
diment de la meva obra”.!
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Renunciar a la literatura és l’opció dels que no volen o no poden 
afegir soroll al soroll


