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D e robots i màquines o un nou tractat d’alquímia (El Gall, 2018), de Raquel

Santanera, té la gran particularitat de ser un poemari de ciència ficció. El seu

primer llibre—Teologia poètica d’un sol ús (Viena, 2015)— ja reflexionava

sobre la la ficció que genera el llenguatge, però en el cas de De robots es llança de ple a

l’especulació sobre el futur de l’espècie humana. A aquests dos factors, se n’hi ajunta un

altre, determinant a l’hora d’encarar la lectura: De robots és un llibre programàtic. La

majoria de conceptes amb els quals juga formen part de corrents molt actuals que miren de

plantejar-se el present i el futur del concepte d’humà en el moment en què sembla que la

tecnologia és capaç de modificar-lo substancialment. Els poemes que configuren el llibre

desgranen i estan interconnectats per aquest aparell conceptual. D’aquest fet ens en

preguntem si De Robots només es pot llegir en el cas que es posseeixin coneixements

d’aquest camp d’estudi. La resposta ràpida és que no, perquè, tal com mana el gènere, el

llibre disposa un escenari, que es desenvolupa de mica en mica i que forma un coixí

conceptual compartit amb el lector des del qual es van combinant hipòtesis i les intuïcions.

 

Sota l’astre plom

L’imaginari que desplega coincideix en bona part amb el de les distopies ciberpunk:
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contaminació i destrucció de l’hàbitat; la instauració del temps de les màquines pertot, en

un grau extrem que esdevé culte i forma de vida; l’humà, ja superat en capacitat de càlcul i

control, que esdevé una pelleringa amb capacitat d’influir al món com a màxim en forma

d’error, d’alteritat que no concorda amb els paràmetres de control maquínics; i, al centre

de tot, la irrupció del ciborg, fi últim d’una alquímia humana —feta de pors, de poders i

desitjos—, la suma de la carn magra i el plom, que dóna or.

Com dèiem abans, aquest escenari disposa les fites d’una combinatòria argumental que

parla d’un futur per referir-se, en fi, del nostre present, de les formes de poder i relació

que conformen el món d’avui. Raquel Santanera utilitza una e ipsi a la manera brossiana ,

una elaboració de conceptes que permet un trànsit entre el present i el futur. No en va

s’han atorgat capacitats profètiques a la poesia.

 

La gana de la màquina

Passat aquest primer estadi de lectura, De robots reclama ser desgranat. I en aquest cas,

tornant a la pregunta inicial de si, perquè el sentit emani del tot, és necessari el

coneixement d’un camp específic, es pot dir que sí, en aquest segon estadi —almenys

algun que s’hi aproximi i doni més coordenades. Es pot pensar que això és un problema,

però les hipotèsis que manega Raquel Santanera engresquen a saber més de la conjunció i

les problemàtiques entre l’ésser humà i la màquina. És inusual el fet d’haver d’anar a

respostes a una altra banda, en poesia. És una posició molt allunyada d’aquells que creuen

que tot comença i acaba al poema —que bé podria passar amb alguns poemes, però no

amb l’univers poètic, que és divers i demana lectures diverses, també. Ara bé, es pot donar

que per desxifrar les claus d’un poemari ens hi ajudi una biografia, conèixer el lloc des

d’on s’han escrit els poemes o el context històric. Però costa trobar, en canvi, la necessitat

d’un altre camp d’estudi per a una interpretació més fonda. En el cas del nostre llibre, és

una virtut en tant que configuració d’idees amb voluntat de conscienciar, d’ensenyar un

mirada sobre el món.

Així doncs, què és aquesta màquina que governa el llibre, que produeix «un excés de lluor

sardònica» i que acumula dades constantment? És el món sota el jou d’una sofisticació del

rendiment, tal com diu Héctor Mellinas a l’epíleg. Un món el signe del qual és la

producció sense repòs. Producció de què? D’objectes, evidentment, però també de tot allò

necessari per al manteniment d’aquest ordre. És el món de l’espectacle avançat en el sentit

de Débord, el moviment autònom d’allò que no és viu. I de què es nodreix aquest ordre,

sense acabar-se de sadollar-se mai? De control. El control, com deia Norbert Wiener —el

pare de la cibernètica— , tradueix un problema d’incertesa (on és tal cos i com es mourà)

en una necessitat d’informació. Per tant, hi ha un reclam d’extracció d’informació i això, al

seu torn, requereix una individuació de les qualitats de cada ésser, observant només

contingències, que s’emmagatzemen i conformen una representació del passat. Els

processos d’extracció d’informació no capten tota la realitat —malgrat que la seva

tendència és acostar-s’hi— i per això és preferible aconseguir que la contingència

desaparegui, construint un subjecte previsible, una sola forma de vida: el ciborg. Aquesta
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eficiència de l’individu en el treball d’un mateix és una de les aspiracions de la figura de

l’alquimista al llibre de Raquel Santanera:

Tenir el coratge de donar una sofisticació

a les formes, un santíssim disseny sense queixes

en què es pugui venerar l’esforç de les ments

que s’ho van imaginar. I després? L’impacte,

la reina de les amnèsies,

un saber-se cada dia obert i apagat.

I no poder repassar ni una sola imatge.

I no poder construir ni un primer record.

I no poder dir ni una sola paraula.

Ja ets d’ells.

I també, encara:

Deliberen que l’equipament

se m’ha de substituir

per un altre de nou.

Canvien la disposició

i proven altres mesures

de temperatura i color.

Ara. La mobilitat serà ínfima.

Ara. La pantalla més nítida.

Ara. La caixa més fosca.

Potser seré diferent

però igualment una marca

ens anomenara a totes per igual.

Tot aquest procés el conforma, evidentment, un poder l’objecte del qual és la vida. És per

això que la vida —tot allò que es resisteix a ser separat i capturat com a informació, que

defuig la representació— esdevé una resistència al poder. Per això, «perquè pot percebre

més l’han deixat al marge del projecte. No volen sorpreses.» Qui adopta aquestes

tecnologies del jo obté el benefici de la immortalitat però només en tant que s’ha

«construït sense dolor», en l’oblit de si mateix, a partir dels desitjos de l’alquimista. És així

com el cos queda reduït a carn magra, o elevat a un autòmat incapaç de fer comunitat.

 

Tu també és l’alquimista

De Robots avança. Hi ha una segona part —Altres plantilles amb tres poemes que fan

referència a l’última part del primer llibre de Raquel Santanera. Potser hi són sobrers, no

per la manca de qualitat, sinó per la disrupció en la continuïtat del sentit general del

llibre. La tercera part —Epopeia mecànica (o l’arpegi de la culpa)— està composta d’una

invocació a l’Alquimista, set cants i un cant espiritual, que clou el llibre.

Aquesta tercera part és la que és la que es mou més entre temporalitats, des del present

fins al futur i rascant passats. Aquí s’insisteix en el desig fundador de l’Alquimista, a partir
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d’una concepció del temps encarnada —que l’alquímia no és més que un / altre propòsit

del llenguatge»— que es prolonga i pren (i prendrà) noves formes segons l’avanç científic.

Però també s’hi descobreix la culpa: el desig alquímic s’imposa com a moralisme fisiològic.

Apareix la vergonya com a impossibilitat de separar-se de la determinació  sica.

Finalment, però, i com un final distòpic de ciència ficció, resulta que l’Alquimista no és

una forma de poder separada, que som nosaltres mateixos, una part de nosaltres: una por i

un desig l’alimentaven, l’alimenten i l’alimentaran.

Sense que abans no s’hagi dit tantes i tantes vegades, De robots segueix la tradició de la

ciència ficció a l’hora de presentar models de futur i reclama la necessitat de pensar-los.

La història de la tècnica, entesa com a elaboració de les condicions de vida, és inseparable

a la història de l’ésser humà; però la història de la tecnologia té massa lligams amb la

submissió i el poder com perquè ens puguem estalviar deixar-ho en mans alienes.
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