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Títol 
El transhumanisme i l’obsolescència del cos en l’art dels nous mitjans: el cas de Stelarc, 

ORLAN i Neil Harbisson.  

Resum 
La idea del transhumanisme i de l’obsolescència del cos humà en l’art s’actualitza 

i radicalitza amb l’arribada de les noves tecnologies i la biotecnologia. Diversos artistes 

exploren aquests conceptes com a tema del seu art, mitjà d’expressió artística i forma de 

vida. Així, expandeixen, modifiquen i amplifiquen el seu cos per evolucionar, fent 

d’aquest procés i d’ells mateixos una obra d’art.   

El que es pretén en el present Treball Fi de Grau és analitzar aquesta nova realitat 

i exemplificar-la a través de tres artistes: Stelarc, ORLAN i Neil Harbisson. La idea 

essencial i comú en els tres casos és que el cos humà està obsolet; la recerca de la pròpia 

evolució i el disseny del cos humà es converteix en una nova manifestació artística que 

cada un d’ells articula de manera diferent.  

Paraules clau 
Art, transhumanisme, cíborg, Stelarc, ORLAN, Harbisson.  

 

Title 

Transhumanism and the obsolescence of the body in new media art: Stelarc, ORLAN and 

Neil Harbisson.  

Summary 
 The idea of transhumanism and the obsolescence of the body is updated and 

radicalised in the art world with the arrival of new technologies and biotechnology. 

Different artists explore these concepts as their main artistic theme, through artistic 

expression and life form. Therefore, they expand, modify and amplify their body to 

evolve, making the process of it and themselves, a work of art.  

 The intention of this dissertation is to analyse this new reality and exemplify it 

through three different artists: Stelarc, ORLAN and Neil Harbisson. The key idea is that 

the human body is obsolete - the search for ones own evolution and the design of the 

human body turns in to an artistic protest that each one of the artists in question express 

in a different manner.  

Key words 
Art, transhumanism, cyborg, Stelarc, ORLAN, Harbisson. 
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1.  Introducció 
 

En el present treball es proposa estudiar el transhumanisme en l’art contemporani, 

entès com la transformació i la superació de les capacitats físiques i/o intel·lectuals 

del cos humà amb voluntat artística.1 Aquesta idea s’exemplifica i acota a través de 

tres artistes referents en el camp: Stelarc2, ORLAN3 i Neil Harbisson. L’argument 

principal és que en tots ells trobam patent la idea de l’obsolescència del cos humà i la 

recerca de l’autoevolució a través de l’art. A fi d’analitzar la temàtica proposada, el 

treball s’estructura en cinc apartats: el primer està dedicat a una aproximació 

conceptual a l’art transhumanista; els tres següents es centren en els artistes 

seleccionats, Stelarc, ORLAN i Neil Harbisson, i el darrer consisteix en un repàs de 

les conclusions finals.   
         

En l’aproximació conceptual s’aborda de manera general la noció d’art 

transhumanista i s’explica la relació art-ciència-tecnologia, el transhumanisme i la 

idea de l’obsolescència del cos humà. Aquests conceptes es plantegen des de diverses 

perspectives com la filosofia, l’antropologia, la ciència i l’art i a través de conceptes 

vinculats a aquesta realitat, com cíborg, bioart o posthumanisme, que ens ajuden a 

comprendre el tema proposat. Veurem com en el cas del transhumanisme, l’art 

assumeix tasques pròpies de la filosofia al qüestionar-se la realitat, el futur i els límits 

del cos humà. A més, és en el context artístic en el que trobam el grau més radical de 

transhumanisme.  
       

Seguidament, s’analitza el transhumanisme en l’art a través dels casos de Stelarc, 

ORLAN i Neil Harbisson. Aquests tres artistes han estat seleccionats en primer lloc 

perquè treballen el transhumanisme com a tema del seu art,  mitjà d’experimentació 

artística i forma de vida. És a dir, utilitzen l’art, la tecnologia i la biologia per 

                                                
1 Aguilar, T. (2008). Ontología Cyborg: El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica. Barcelona: Editorial 
Gedisa. Pàg: 68-71. 
2 Stelarc és un acrònim format a partir del seu nom Stelios i del seu cognom Arcadiou. El nom complet ha 
estat tret de Stelarc i Smith, M. (2007). “Animating bodies, Mobilizing technologies: Stelarc in 
conversation”. A Smith, M. (ed.). Sltelarc The Monograph. USA: Massachusetts Institute of Technology. 
Pàg: 215. 
3 Mireille Suzanne Francette Porte es va canviar el seu nom per ORLAN per inventar-se. Desprès d’una 
sessió de psicoanàlisi es va adonar de què havia oblidat qualcunes lletres del seu cognom. Així, va voler 
inventar-se amb un nou nom usant “or” (or) i “lan” i des d’aquell moment s’anomenà ORLAN. ORLAN 
s’escriu en majúscules, la pròpia artista afirma que és un error escriure-ho en minúscula. Informació 
obtinguda de ORLAN. (s. f.). «Contact/F.A.Q.». [En línia]. <http://www.orlan.eu/f-a-q/>. [Consulta: 
16/03/2018]. 



 6 

aconseguir expandir, modificar i ampliar el seu cos. En les seves creacions l’art es 

converteix en un recurs per l’expressió i recerca de l’evolució del cos humà.  
           

Al parlar sobre cada un dels artistes en qüestió s’inclou una introducció a la seva 

persona i a les seves obres vinculades amb el transhumanisme i l’obsolescència del 

cos humà. També es fa esment a altres creadors que treballen en una línia semblant. 

És important recalcar que no es fa una monografia sobre els artistes i les seves obres, 

sinó que únicament s’utilitzen aquests tres exemples com a vehicle per parlar del 

transhumanisme en l’art contemporani i de les principals accions dutes a terme en 

aquest camp.  
            

En les conclusions veurem com en l’essència dels seus treballs els tres exemples 

coincideixen en la idea de què el cos humà està obsolet. Tot i això, cada un dels 

creadors té un discurs diferenciat que articula amb solucions pròpies. D’aquesta 

manera els tres artistes ens serveixen per estudiar diverses versions del 

transhumanisme en l’art, treballat com obsolescència del cos humà i autoevolució. 
            

En definitiva, el treball només pretén ser una primera aproximació al tema del 

transhumanisme en l’art dels nous mitjans i a tres artistes destacats que poden 

representar aquesta corrent. Per tant, l’estudi presenta moltes limitacions al deixar de 

banda diversos temes i perspectives com: l’origen i els antecedents del treball amb el 

propi cos (body art); altres artistes que es consideren a ells mateixos l’obra d’art; la 

idea de l’obsolescència o el rebuig del cos humà en altre tipus d’obres; la relació amb 

el mercat i el públic en l’art transhumanista; un anàlisi profund d’altres artistes que es 

vinculen a aquest camp d’experimentació; la perspectiva d’artistes que s’oposen 

radicalment a la vessant més futurista de l’art i de la vida, etc. Totes aquestes i altres 

són qüestions que queden pendents per a futurs estudis. 
            

Una cop presentat el tema proposat, resulta oportú esmentar que aquest ha estat 

escollit perquè ens permet analitzar una línia de treball artístic relativament nova i 

interdisciplinària; investigar-la a través d’artistes i obres singulars, i vincular varis 

creadors a través d’un mateix pensament: el transhumanisme i l’obsolescència del cos 

humà. A més, es tracta d’un tema poc treballat i que, com s’ha esmentat, ofereix 

moltes possibilitats per a seguir investigant en la mateixa línia.  
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2. Objectius i Metodologia 
        

Els objectius que es pretenen assolir en la realització del present treball, ja 

esbossats en part en la introducció, s’enumeren a continuació:  
        

-Recercar les fonts bibliogràfiques que s’apropen a la vessant del transhumanisme 

en l’art i analitzar com es treballa aquest tema. 
         

-Estudiar el transhumanisme i l’obsolescència del cos humà en l’art des d’un marc 

interdisciplinari propi de l’art dels nous mitjans.  
         

-Definir i diferenciar de manera crítica i argumentada conceptes com 

transhumanisme, posthumanisme, autoevolució, cíborg i bioart.  
       

-Analitzar els principals artistes que treballen el transhumanisme com a tema de 

les seves obres, mitjà d’expressió artística i forma de vida.   
        

-Assenyalar la petjada del transhumanisme, entès com obsolescència del cos humà 

i autodisseny, en les creacions de Stelarc, ORLAN i Neil Harbisson. 
       

-Establir convergències i diferències en la manera en què els artistes seleccionats 

articulen el discurs transhumanista i en com plantegen la idea de l’obsolescència del 

cos humà en les seves obres d’art. 
      

    Pel que fa a la metodologia utilitzada, podríem qualificar a aquest treball de 

bibliogràfic, al estar basat en llibres i articles principalment. També s’ha completat amb 

entrevistes a alguns agents implicats en les obres estudiades. 
            

 Així, el primer que s’ha fet ha estat un buidatge bibliogràfic sobre el transhumanisme 

des de la vessant artística, antropològica i filosòfica a fi de definir el concepte i 

profunditzar en el tema a analitzar. En la mateixa línia, també ha estat beneficiosa la 

informació sobre corrents artístiques com l’art cíborg i el bioart i sobre artistes que es 

vinculen a aquest camp de treball. Aquesta primera fase es correspon a l’apartat 

d’aproximació conceptual. 
                   

En una segona etapa, s’ha aprofundit en la bibliografia específica dels artistes 

seleccionats, Stelarc, ORLAN i Neil Harbisson. En aquest cas han estat importants les 

dades procedents de monografies dels artistes, llibres i articles però sobretot l’obtinguda 

de les seves pàgines web, escrits propis i entrevistes al tractar-se de fonts directes. És en 

aquesta fase en la que també s’ha establert contacte directe amb alguns dels protagonistes 

dels procediments investigats.  



 8 

Pel que fa les dificultats a l’hora de realitzar el treball, cal assenyalar l’escassetat 

d’investigacions que s’han realitzat des de el camp de la història de l’art en relació al tema 

del transhumanisme en l’art. Es plantegen alguns conceptes i s’analitzen artistes vinculats 

a aquesta línia de creació. Tot i això, falta un abordament global d’aquesta corrent i 

l’establiment de punts comuns i diferències entre els artistes que treballen una línia 

semblant. Un altre punt feble és el fet de què hi ha molta terminologia específica pròpia 

de la ciència, la tecnologia i la filosofia. Aquests fets compliquen la investigació 

proposada. 
        

En contrapartida, resulta molt positiva la disponibilitat d’informació directa per part 

dels artistes i, fins i tot, la possibilitat de contactar personalment amb ells, cas de Stelarc 

amb el que s’ha pogut establir una correspondència via correu electrònic amb la intenció 

de realitzar també una trobada. A més, la informació d’aquest tipus i molta altra es troba 

de manera online, facilitant encara molt més el seu accés.   

 

3. Estat de la qüestió 
         

El transhumanisme és estudiat i treballat per disciplines molt diverses; principalment 

per la biotecnologia, la filosofia, l’antropologia i la historiografia de l’art. Tot i això, les 

investigacions sobre aquest tema des del punt de vista de la història de l’art són encara 

molt escasses. Per aquest motiu, les fonts utilitzades per a la realització del treball 

provenen principalment del món de l’art però també s’inclouen referències vinculades al 

camp científic, filosòfic i antropològic.  
        

Pel que fa al format en el que es desplega la informació, cal esmentar que es troben 

alguns llibres a destacar per estudiar el tema proposat però són sobretot abundants els 

articles en línia, les pàgines web i les entrevistes. Aquest fet, juntament amb l’escassetat 

d’investigacions, es pot relacionar amb la singularitat i contemporaneïtat del tema.  
         

Una vegada esbossades les disciplines i els formats des dels que podem estudiar el 

transhumanisme en l’art, podem procedir a desglossar l’estat de la qüestió. 
         

En primer lloc, trobam diversos escrits que ens serveixen per establir un panorama 

general sobre la relació art-ciència-tecnologia, el transhumanisme i l’evolució del cos 

humà. En aquest sentit cal fer esment a Paula Sibilia, una comunicadora i antropòloga 

que investiga les noves pràctiques corporals i les transformacions subjectives que es 

poden fer en el cos en l’època contemporània. Al seu llibre El hombre postorgánico: 
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Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales4 introdueix la relació art-ciència-tecnologia 

i també el tema de l’obsolescència i modificació del cos humà. Aquestes idees les 

relaciona amb projectes científics com el Projecte Genoma Humà5 però també fa 

referència a propostes artístiques, cas de Stelarc i ORLAN. Seguint amb l’estudi del 

transhumanisme i l’evolució del cos humà són també destacables els llibres de Yuval 

Harari Sapiens: De animales a dioses6 i Homo Deus: Breve historia del mañana7. En 

aquests l’autor debat sobre el final del ésser humà així com el coneixem degut a la 

possibilitat de substituir la selecció natural pel disseny intel·ligent.  
             

Aquestes fonts suposen una aproximació al tema de l’obsolescència del cos humà des 

de la mirada de la història, la filosofia i l’antropologia però no des d’un punt de vista 

artístic. Per tant, tot i que trobam referències als artistes a analitzar i a les seves obres, 

aquestes qüestions només s’aborden com a exemple per exposar les possibilitats 

evolutives i els debats ètics que es plantegen els autors. En la mateixa línia trobam altres 

textos com «Bioarte: actuación transhumana y posthumana»8 de Andy Miah i  «Cyborg 

art y bioética: Stelarc y The third ear»9 de Valeria Rodrigán. 
         

Des de l’enfocament de la història de l’art destaca l’obra col·lectiva Arte, Cuerpo, 

Tecnología10, el llibre Ontología Cyborg: El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica11 

de Teresa Aguilar i Arte, Ciencia y Tecnología12 de Pau Alsina. En les obres esmentades 

s’examina la relació art-ciència-tecnologia i s’aborden conceptes com cíborg, 

transhumanisme i posthumanisme. En aquest cas l’anàlisi es centra en l’aplicació de la 

tecnologia i la ciència al cos humà com a obra d’art i en els artistes i obres que s’inscriuen 

en aquesta línia de treball. Per tant, aquests llibres també tracten les idees i actuacions de 

Stelarc, ORLAN i Neil Harbisson. Altres referències a citar a l’hora d’estudiar als artistes 

mencionats són «Casos de arte contemporáneo como proceso de ciborgización de la 

                                                
4 Sibilia, P. (2005). El hombre postorgánico: Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica.  
5 El projecte Genoma Humà es desenvolupa als Estats Units i té com objectiu desxifrar el mapa genètic de 
l’espècia humana per detectar l’origen de les malalties genètiques a fi de prevenir-les. 
6 Harari, Y. (2014). Sapiens: De animales a dioses. Barcelona: Penguin Random House.  
7 Harari, Y. (2016). Homo Deus: Breve historia del mañana. Barcelona: Penguin Random House.  
8 Miah, A. (2012). «Bioarte: actuación transhumana y posthumana». Teknokultura, vol. 9, nº1: 85-104. [En 
línia]. <https://goo.gl/xw3XGh>. [Consulta 27/02/2018]. 
9 Rodrigán, V. (2013). «Cyborg art y bioética: Stelarc y The third ear». Aisthesis, 54: s. p. [En línia]. 
<https://goo.gl/ZVCChP>. [Consulta: 10/03/2018]. 
10 Hernández, D. (ed.). (2003). Arte, Cuerpo, Tecnología. Salamanca: Universidad de Salamanca.   
11 Aguilar, T. Op. Cit.  
12 Alsina, P. (2007). Arte, ciencia y tecnología. Barcelona: Editorial UOC. 
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Sociedad»13 d’Aixa Portero i Agustín Linares o El cuerpo máquina: Cíborgs en el arte 

contemporáneo de Jorge Dueñas.14 
     

Cal puntualitzar que, tot i que els escrits mencionats investiguen i en ocasions 

comparen a Stelarc, ORLAN i Neil Harbisson, el punt de vista i l’anàlisi realitzat en ells 

és diferent al proposat en el present estudi. Els textos comentats es solen centrar en la 

relació de l’art amb la tecnologia, mentre que en el cas d’aquest treball allò fonamental 

és l’anàlisi del transhumanisme en l’art contemporani i la idea de l’obsolescència del cos 

humà a través dels tres artistes seleccionats.  
 

Per altra banda, per investigar als artistes proposats de manera individual són 

fonamentals les monografies de Stelarc15 i ORLAN16 i les pàgines web dels propis 

artistes.17 En aquestes fonts trobam informació directa de la biografia dels artistes, les 

seves idees, els seus propis textos i totes les dades sobre les obres d’art que han creat. En 

el cas de Neil Harbisson no hi ha monografies ni llibres dedicats a la seva feina però són 

molt abundants les seves entrevistes i conferències.  

 

4.   Aproximació conceptual: l’art transhumanista 
 

L’art, la ciència i la tecnologia són disciplines que han estat estretament relacionades 

entre si al llarg de tota la història. La creació d’una obra d’art implica sempre una tècnica 

o tecnologia. Per tant, els avanços en la ciència i/o tecnologia suposen noves eines 

d’expressió artística i una font d’inspiració pels artistes més innovadors que creen formes 

d’art originals i diferents. Així queda clar que la ciència i la tecnologia són instruments 

fonamentals per a l’art. Aquesta relació es dóna des de la prehistòria i continua i 

s’intensifica amb el temps. Un bon exemple és el Renaixement, època en la que es 

produeix una important interacció entre les arts, les ciències i les tecnologies del moment. 

Alguns exponents d’aquest fet són les idees i les obres de Leonardo da Vinci, Leon 

                                                
13 Portero, A. i Linares, A. (2013). «Casos de arte contemporáneo como proceso de ciborgización de la 
sociedad».  Teknokultura, vol. 10, nº2: 375-397. [En línia].    
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4820478> . [Consulta: 12/03/2018]. 
14 Dueñas, J. (2011-2012). El cuerpo máquina: Cíborgs en el arte contemporáneo. (Trabajo Fin de Máster 
en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual). Universidad Autónoma de Madrid, Madrid. 
Recuperat de [En línia]. <https://goo.gl/LvnnDH>. [Consulta 15/03/2018]. 
15 Smith, M. (ed.). (2007). Stelarc The Monograph. USA: Massachusetts Institute of Technology.  
16 Kerejeta, M. J. (coord.). (2002). ORLAN 1964-2001. Salamanca: Ediciones Universidad Salamanca.  
17 Les pàgines web de Stelarc, ORLAN i Neil Harbisson són respectivament: www.stelarc.org, 
www.orlan.eu i www.cyborgfoundation.com. En el cas de Neil Harbisson la pàgina web no està dedicada 
a la seva persona i al seu art sinó a la fundació cyborg, que és el seu gran projecte de vida i art.  



 11 

Battista Alberti o Taulencio de Sion, els quals es poden considerar com “artistes 

enginyers”.18  
        

En el cas de l’art contemporani vinculat al transhumanisme, la ciència és 

indispensable per a la concepció i el desenvolupament de les idees dels artistes, ja que 

aquests modifiquen el seu cos mitjançant la medicina i/o la tecnologia. Stelarc, ORLAN 

i Neil Harbisson necessiten l’ajuda d’equips multidisciplinaris, formats principalment per 

metges i enginyers, que els hi proporcionen coneixements, tècniques i estratègies per 

poder sustentar i realitzar els seus projectes. Tot i això, en tots els casos els artistes 

participen activament en tot el procés i, fins i tot, qualcunes vegades, Stelarc fa els seus 

propis enginys de manera autodidacta.19  
           

Veim que l’art necessita de la ciència i la tecnologia però aquests també són camps 

que es nodreixen de l’art, l’art inspira la ciència. El Dr. Ramon Llull, consultor de 

cèl·lules mare en l’obra d’art Ear on Arm (Oïda en el Braç) de Stelarc, afirma:  
 

Mesclar l’art amb la medicina és molt reptador. [...] L’art ens ajuda a concebre procediments 

que no se sap si són possibles o no. Abans de fer nous procediments, de qüestionar la 

factibilitat d’una idea, s’ha de poder cogitar, concebre, aquí està la gran força de l’art. L’art 

es serveix de la ciència però també inspira la ciència, es retroalimenten.20  
 

Es tracta aquest d’un context de transdisciplinarietat en el que es fusionen, contaminen 

i influeixen diverses branques de coneixement. Charles Pierce Snow parla de la 

tecnocultura, una tercera cultura fruit de la unió de la cultura humanística i la cultura 

científica.21 L’art dels nous mitjans seria la primera expressió evident d’aquesta 

transdisciplinarietat o tecnocultura.22  
         

Cal afegir que l’art vinculat al transhumanisme també contribueix a elaborar un 

discurs crític al voltant dels avanços de la ciència i la tecnologia en aquest terreny, els 

quals moltes vegades són desconeguts per la població general i resulten sempre molt 

polèmics.  És un art que atraca l’actualitat a la vida i incideix en la realitat. Aquesta funció 

de crítica de la realitat i intervenció en la societat és clau en l’art des de les avantguardes 

                                                
18 Alsina, P. Op. Cit. Pàg: 25.  
19 Rodrigán, V. Op. Cit. s. p. Les idees de Rodrigán són referents a Stelarc però es poden fer extensibles a 
ORLAN i Neil Harbisson. 
20 Llull, R. Entrevista personal, 28 de març de 2018. Podeu consultar un abstracte de l’entrevista a l’apartat 
d’annexos.  
21 Charles Pierce Snow citat a Alsina, P. Op. Cit. Pàg: 13-16. 
22 Haydée, L. (2013). «Arte y ciencia: convergencias en el marco de la teoría de la 
complejidad». Artnodes, 13: 80-87. [En línia]. <https://goo.gl/pNdJit>. [Consulta: 04/05/2018]. Pàg: 84. 
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del segle XX.23 L’art transhumanista va encara més enllà i s’involucra  també en 

reflexions pròpies de la filosofia. 
       

 Per altra banda, és important destacar que treballar l’art transhumanista suposa 

tractar la relació art-ciència-tecnologia però el que és fonamental és el tema del cos humà. 

El cos humà és el gran protagonista de la història de l’art i en les obres de Stelarc, ORLAN 

i Neil Harbisson ho segueix essent però l’enfocament canvia, front al culte al cos passam 

a parlar de l’obsolescència del cos.24 El cos s’ha tornat obsolet perquè no pot competir 

amb les màquines o amb les estructures que habiten el planeta o amb projectes 

imaginables i construïbles.25 És un cos antiquat que s’ha de superar i millorar a nivell 

estètic, funcional i biològic i per això es modifica, expandeix i transforma amb l’ajuda de 

la ciència i la tecnologia. Per tant, a més de l’enfocament, també canvia la forma de 

treballar el cos, es passa d’un art del, sobre o amb el cos a un art que experimenta i 

transforma la vida a través del cos; el cos és ara concepte i matèria.26 A aquesta nova 

tipologia d’obres d’art o performances en les que se utilitzen els nous mitjans (biologia i 

tecnologia) per transformar dràsticament els cossos i subjectes, Claudia Giannetti proposa 

anomenar-les “metaformances”.27  
          

Tenint en compte l’exposat vinculam aquesta línia de treball amb el 

transhumanisme i la designam com a art transhumanista. És important assenyalar que 

parlam d’art transhumanista i no posthumanista perquè els artistes adopten capacitats 

físiques i/o intel·lectuals diferents i/o superiors a les de qualsevol ésser humà no modificat 

però no es desfan del propi cos. El posthumanisme, en canvi, pretén acabar amb la barrera 

del cos humà i aconseguir la immortalitat transferint la consciència a un sistema 

informatitzat.28 Tot i l’esmentat, els termes transhumanisme i posthumanisme són 

conceptes no acceptats oficialment, de manera que no tenen una definició única i es solen 

confondre o utilitzar com a sinònims. Les obres vinculades al posthumanisme serien 

igualment “metaformances”, ja que en aquesta nova categoria Giannetti també inclou les 

                                                
23 Alsina, P. Op. Cit. Pàg: 28, 27, 116. 
24 Hernández, D. (2003). “Presentación”. A Hernández, D. (ed.). Arte, Cuerpo, Tecnología. Salamanca: 
Universidad de Salamanca. Pàg: 10.  
25 Aguilar, T. Op. Cit. Pàg: 130-133. 
26 Rocha, M. (2009). «Apuntes sobre un cuerpo tecno-artístico». Revista DEF-GHI. Comunicación y Arte, 
nº2: s. p. [En línea]. <https://goo.gl/kAqUXf>. [Consulta: 01/05/2018]. 
27 Giannetti, C. (1997). “Metaformance-El Sujeto-Proyecto”. A Luces, cámara, acción (…) ¿Corten! 
Videoacción: el cuerpo y sus fronteras. Valencia: IVAM Centre Julio González. Recuperat de [En línia]. 
<https://goo.gl/4Fcp9F>. [Consulta 02/05/2018]. Pàg: 8-12. 
28 Aguilar, T. Op. Cit. Pàg: 70-73 i Cortina, A. i Serra, M. A. (29 de septembre de 2013). «¿Humanos o 
posthumanos?». La Vanguardia: s. p. [En línia]. <https://goo.gl/3LSjCz>. [Consulta: 7/06/2018]. 
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accions relacionades amb les comunicacions i/o connexions a llarga distància en temps 

real “telepresència”.29 En el cas de Stelarc i ORLAN el transhumanisme només és una 

passa prèvia al posthumanisme, meta a la que realment aspiren. En relació a aquest fet és 

interessant comentar que Stelarc en qualcunes de les seves obres investiga en la línia de 

la telepresència i que a la pàgina web d’ORLAN hi ha una petició en contra de la mort 

que la artista ens convida a firmar.30  
                

 Les idees plantejades connecten amb les teories de Hermínio Martins, sociòleg i 

epistemòleg portuguès que explica la situació actual de la tecnociència a partir de dues 

figures de la mitologia grega: Prometeu i Faust. Prometeu és un tità que proporciona foc 

als homes per ajudar-los i com a conseqüència és castigat pels déus. Es tracta aquest d’un 

intent d’usurpar les facultats divines mitjançant trampes i sabers terrenals. En canvi, 

Faust, animat per una voluntat de coneixement infinit i pel desig de superar les seves 

possibilitats, firma un pacte amb el diable i assumeix el risc de desencadenar els mals 

infernals. Les dues figures representen dues tradicions, la tradició prometèica i la tradició 

fàustica. La tradició prometèica cerca sotmetre la natura per mitjà de la ciència pel bé 

comú de la humanitat. En aquesta tradició hi ha límits en el que es pot fer, crear i conèixer; 

l’origen de la vida i l’evolució per exemple no es poden sobrepassar. En contraposició, 

en la tradició fàustica no hi ha límits, la naturalesa i l’evolució es poden dominar i superar. 

Martins sentència que actualment ens situam en la tradició fàustica i les obres de Stelarc, 

ORLAN i Neil Harbisson com veurem en són un bon exemple.31 
  

 Sobre aquest tema també és rellevant esbossar les possibilitats o els plantejaments 

que hi ha avui en dia per aconseguir superar l’evolució i arribar a la immortalitat. Aquesta 

meta es pot perseguir de tres maneres diferents: mitjançant enginyeria biològica, 

mitjançant enginyeria cíborg o mitjançant enginyeria de vida inorgànica.32 L’enginyeria 

biològica és aquella que consisteix en intervenir als éssers humans a nivell biològic amb 

implantacions i modificacions corporals per exemple. Les obres d’ORLAN i qualcuns 

projectes de Stelarc com Ear on Arm s’inscriurien dins l’enginyeria biològica. En aquest 

camp destaca especialment el bioart33 i les obres d’Eduardo Kac, artista que treballa amb 

                                                
29 Giannetti, C. Op. Cit. Pàg: 12. 
30 Al següent enllaç podeu trobar la petició esmentada: ORLAN. (s. f.). «Petition Against Death». [En línia].  
<http://www.orlan.eu/petition/>. [Consulta: 17/0472018].  
31 Hermino Martins citat a Sibilia, P. Op. Cit. Pàg: 36-55. 
32 La informació sobre les possibilitats d’evolució i immortalitat dels éssers humans ha estat estreta de: 
Harari, Y. (2014). Op. Cit. Pàg: 438-442. 
33 Andy Miah defineix el bioart com el treball artístic que explora com els canvis científics i tecnològics 
poden alterar la naturalesa de la biologia. Miah, A. Op. Cit. Pàg: 88. 
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enginyeria genètica.34 Per altra banda, l’enginyeria cíborg fa referència a éssers que 

combinen parts orgàniques i inorgàniques i també a la possibilitat de controlar coses a 

distància, llegir la ment, etc. Stelarc i Neil Harbisson es vinculen a l’enginyeria cíborg. 

El pes de l’art en aquest àmbit es demostra també en el fet de què Neil Harbisson és el 

primer cíborg reconegut oficialment com a tal pel fet de portar l’eyeborg, aquest i el món 

dels cíborgs s’abordarà al estudiar la figura de l’artista individualment. La tercera forma 

de canviar les lleis de l’evolució és transformar-nos en éssers completament inorgànics, 

desig al que aspiren Stelarc i ORLAN tal i com s’ha comentat anteriorment.  
            

Veim per tant que avui en dia s’estan començant a rompre les lleis de la selecció 

natural per substituir-les pel disseny intel·ligent, es preludia un futur en el que ens podrem 

dissenyar a nosaltres mateixos interior i exteriorment.35 D’aquest autodisseny i 

autoevolució Stelarc, ORLAN i Neil Harbisson avui en dia ja en fan un art. Podem pensar 

que un futur tots serem artistes en tant en quant ens modelarem a nosaltres mateixos. Cal 

recordar que la idea de fer de nosaltres mateixos una obra d’art comença a sobresortir en 

les avantguardes modernistes, sobretot al 1960 amb el body art, però avui en dia es torna 

més real i radical que mai. ORLAN per exemple afirma que ha donat el seu cos a l’art i 

que després de morir vol que el seu cos sigui instal·lat i momificat en un museu formant 

part d’una instal·lació de vídeo interactiva.36 Aquesta voluntat també es pot considerar 

com una fórmula més per aconseguir la immortalitat tan desitjada per l’artista.   
       

Les dificultats tècniques i biològiques per aconseguir aquestes metes s’estan 

rompent però hi ha importants barreres ètiques, polítiques i ideològiques. El fet 

d’investigar les possibilitats de l’autoevolució i la immortalitat fa sorgir debats molt 

polèmics. En aquest sentit és interessant recordar  les discussions sobre l’eugenèsia o 

millora de l’especia humana ja presents al nazisme per exemple. En la ideologia nazi la 

eugenèsia té un caire racista i ara el to passa a ser mercantil, la gent que pot dissenyar i 

millorar el seu cos és la que pot accedir al mercat.37 Així ens podem demanar:  tots els 

humans poden o podran tenir dret a disposar de capacitats millorades o hi haurà una elit 

transhumana? Altres dubtes que sorgeixen són: l’assoliment de la immortalitat suposarà 

                                                
34 Eduardo Kac no treballa l’evolució humana però si que modifica éssers genèticament creant noves 
subespècies, cas d’Alba; un conill fluorescent o Edunia; una petúnia amb ADN de l’artista. Més informació 
a Kac, E. (2005). Telepresencia y Bioarte, Interconexión en red de humanos, robots y conejos. Murcia: 
Cendeac. 
35 Harari, Y. (2016). Op. Cit. Pàg: 56, 89. 
36 Aguilar, T. Op. Cit. Pàg: 143-146. 
37 Sibilia, P. Op. Cit. Pàg: 137-143. 
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la desaparició de les religions?; desapareixerà l’ésser humà com a tal?; en què ens estam 

convertint?; és ètic fer aquest tipus de procediments? Aquestes i moltes altres incerteses 

sorgeixen al treballar l’art transhumanista i Stelarc, ORLAN i Neil Harbisson s’enfronten 

a elles conscientment de manera crítica i argumentada. En relació a aquest fet cal 

subratllar que els artistes transhumanistes, al reflexionar i fer pensar al públic sobre 

aquests temes, assumeixen tasques pròpies de la filosofia i passen a actuar com agents 

socials.38  
         

Per altra banda, els artistes que treballen en aquesta línia també solen suscitar 

controvèrsia, el públic i la crítica es demana per exemple si és ètic usar la medicina i la 

tecnologia amb finalitats artístiques o també si les seves accions suposen una trivialització 

de la investigació científica.39 El debat sobre els límits de l’art i la relació entre l’estètica 

i l’ètica és una discussió habitual en les pràctiques artístiques contemporànies que 

treballen amb el cos humà.40 

 

5. Stelarc i el bodyart cibernètic 
   

Stelarc és un artista de performance australià nascut a Limassol a Chipre. Stelarc es 

va mudar a Austràlia on va estudiar Arts i Oficis, i Art i Tecnologia a la Universitat de 

Melbourne.41 Actualment és un Distingit Investigador (Distinguished Research Fellow) 

de l’Escola de Disseny i Art de la Universitat Curtin de Tecnologia i les seves obres estan 

representades per les Galeries Scott Livesey a Melbourne.42 
           

Stelarc des dels seus inicis com artista s’interessa en el tema de l’obsolescència del 

cos humà i en millorar i ampliar el mateix a través de la tecnologia, de manera que el seu 

treball artístic es centra en hibridar el cos amb la tecnologia. A més, sempre experimenta 

les seves idees en el seu cos o a través de la seva persona, ja que per l’artista és primordial 

expressar i autentificar les seves reflexions amb la pròpia experiència directa.43 En 

conseqüència, l’artista en ell mateix es converteix en l’obra d’art, tot i això, Stelarc afirma 

                                                
38 Portero, A. i Linares, A. Op. Cit. Pàg: 385.    
39 Miah, A. Op. Cit. Pàg: 100. 
40 Cimaomo, G. (2007). «Más allá de la acción artística. Una mirada sobre el cuerpo pulsional en el arte 
contemporáneo». Kaleidoscopio: 1-57. [En línea]. <https://goo.gl/Mdferp>. [Consulta: 27/04/2018]. Pàg: 
2. 
41 Atzori, P i Woolford, K. (principis dels 90). «Extended-Body: Interview with Stelarc». CTHEORY: s. p. 
[En línia]. <https://goo.gl/mXpSWL>. [Consulta: 08/05/2018]. 
42 Stelarc. (s. f.). «Biography». [En línia]. <http://stelarc.org/?catID=20239>. [Consulta: 07/05/2018]. 
43 Atzori, P i Woolford, K. Op. Cit. s. p. 
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que no es sent com a tal; per ell el seu cos és simplement un vehicle pels seus 

esdeveniments i accions, en aquest sentit als seus discursos sempre parla de “el cos” i mai 

de “el meu cos”.44 Per dur a terme les seves performances, o “metaformances” segons 

Giannetti, Stelarc utilitza principalment robòtica, pròtesis, instruments mèdics, 

biotecnologia, sistemes de realitat virtual i Internet.45 Per tant, molts dels projectes de 

Stelarc van més enllà del seus coneixements i, com s’ha comentat al explicar l’art 

transhumanista, per dur-los a terme recareix de consell i assistència mèdica i tècnica, així 

col·labora habitualment amb metges, enginyers, programadors, dissenyadors i altres 

artistes.46  
         

En síntesi, podem afirmar que Stelarc, per la seva manera de treballar amb el cos i la 

tecnologia, és el màxim exponent del body art cibernètic i, per la seva carrera centrada en 

la investigació sobre l’obsolescència del cos humà i la millora i evolució del mateix, 

també el podem considerar com el principal representant del que hem anomenat art 

transhumanista, motiu pel qual profunditzarem més en aquest artista que en ORLAN i 

Neil Harbisson.  
  

Stelarc comença a sobresortir en el món de l’art entre el 1976 i el 1988, època en la 

que realitza 26 suspensions en les que penja el seu cos amb ganxos a la pell.47 En moltes 

de les suspensions també utilitza tecnologia per moure el cos en l’espai o per amplificar 

les senyals corporals com les ones cerebrals, els batecs del cor, el fluir de la sang o les 

senyals musculars.48 Alguns exemples són Sitting/Swaying: Event for Rock Suspension49 

(Assegut/balancejant-se: performance per pedres suspeses) de 1980 en la que suspèn el 

seu cos en l’aire en una galeria de Tokio amb les cames creuades i compensa el seu pes 

amb pedres; o Street Suspension, acció artística realitzada al 1984 a un carrer de Nova 

York, on mou el seu cos des del quart pis d’un edifici fins un altre pis amb l’ajuda de 

cables i politges.50 En les suspensions Stelarc es posa al límit per explorar els paràmetres 

físics i psicològics de l’organisme i acabar exposant i afirmant que el cos humà està 

obsolet.51 Per l’artista el cos no serveix físicament, al penjar-se experimenta dolor i 

                                                
44 Atzori, P i Woolford, K. Op. Cit. s. p. 
45 Stelarc. (s. f.). «Biography». [En línia]. <http://stelarc.org/?catID=20239>. [Consulta: 10/05/2018]. 
46 Stelarc i Smith, M. Op. Cit.  Pàg: 216. 
47 Stelarc. (s. f.). «Biography». [En línia]. <http://stelarc.org/?catID=20239>. [Consulta: 10/05/2018]. 
48 Miss M. (1995). «An Interview with Stelarc». Institute for New Culture Technologies: s. p. [En línea]. 
<http://www.t0.or.at/stelarc/interview01.htm>. [Consulta: 12/05/2018]. 
49 Veure figura nº 1 a l’annex fotogràfic.  
50 Dery, M. (1998). Velocidad de escape. Madrid: Ediciones Siruela. Pàg: 177-178. 
51 Stelarc. (s. f.). «THE CADAVER, THE COMATOSE & THE CHIMERA: Alternate Anatomical 
Architectures». [En línia]. <https://goo.gl/bUx75d>. [Consulta: 10/05/2018].  
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després de cada suspensió el seu organisme està esgotat i necessita una setmana per 

recuperar-se; psicològicament també sofreix al sentir-se en perill.  
            

En la mateixa línia d’exploració del cos humà situam l’obra Stomach Sculpture 

(Escultura en l’estomac) de 1993 i tres filmacions que fa Stelarc del interior del seu cos, 

concretament de l’estomac, els pulmons i els intestins.52 A Stomatch Sculpture l’artista 

introdueix en el seu estomac una escultura, un mecanisme amb llum que s’obri i tanca,53  

només visible a través d’una endoscòpia; així, el seu cos es converteix en un espai 

d’exposició de l’objecte artístic.54  
               

L’artista entén el cos com una estructura, com un objecte, més que com un lloc per a 

la ment o la intercisió social; el cos no és un objecte de desig però si un objecte estètic 

que es pot redissenyar.55 Així, alhora que explora el cos i descobreix les seves limitacions, 

comença a desenvolupar estratègies per millorar-lo i ampliar-lo a través de la tecnologia.56 

Davant un cos obsolet, dèbil i efímer que no està a l’altura per enfrontar-se a la tecnologia, 

les màquines i la informació actual; Stelarc comença a dissenyar un cos amb pròtesis, 

evolucionat i transhumanista.  Per ell unir el cos amb la tecnologia no és quelcom nou, 

considera que la tecnologia és i sempre ha estat un apèndix del cos amb el que s’ha 

incrementat el seu poder, s’ha estes la seva capacitat sensorial o s’han augmentat les seves 

aptituds.57 Tradicionalment la tecnologia ha estat quelcom extern a l’organisme però ara, 

amb la micro miniaturització i la nanotecnologia, la tecnologia es pot integrar en el nostre 

cos.58 Per Stelarc el cos i la tecnologia estan destinats a coexistir i a hibridar-se per formar 

un nou cos objectual i modificat.59 
              

En aquests pensaments Stelarc està influït per McLuhan, qui sosté què les tecnologies  

són extensions de les capacitats del cos humà i que les noves tecnologies es converteixen 

en les pròtesis o els òrgans externs del cos.60 També connecta amb la filosofia de la tècnica 

                                                
52 Alonso, R. (1998). «En los confines del cuerpo y de sus actos». Revista Mediapolis, any 3, nº 5: s. p. [En 
línea]. <https://goo.gl/RmbX5k>.  [Consulta: 06(05/2018].  
53 Stelarc. (s. f.). «Stomach Sculpture». [En línia]. <http://stelarc.org/?catID=20349>. [Consulta: 
15/05/2018]. 
54 Rocha, M. Op. Cit. s. p. 
55 Stelarc i Smith, M. Op. Cit. Pàg: 215. 
56 Atzori, P i Woolford, K. Op. Cit. s. p. 
57 Loc. Cit.  
58 Miss M. Op. Cit. s. p. 
59 Dueñas, J. Op. Cit. Pàg: 23. 
60 Hausser, J. i Stelarc. (s.f.). “Stelarc: Extra Ear: Ear on Arm. Interview by Jens Hausser”. A Hausser, J. 
(ed.). Sk-Interfaces. Exploding Borders – Creating Membranes in Art, Technology and Society. 
Liverpool/Chicago: Liverpool University Press. Recuperat de [En línia]. <https://goo.gl/kqHBW3>. 
[Consulta: 02/05/2018].  
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postmodernista que considera que la tècnica és una prolongació del cos humà i que és 

superior al ésser humà. A la il·lustració el cos es comparava amb la màquina com exemple 

de perfecció i harmonia del bon funcionament de les parts entre si, ara el cos s’entén com 

una estructura biològica imperfecte i dèbil front a la màquina que és perfecta, potent i   

perdurable.61  
     

Les idees esmentades de mesclar el cos amb la màquina a través de pròtesis 

tecnològiques Stelarc les posa en pràctica en performances com Third Hand, Muscle 

Machine i Exoskeleton. A Third Hand62 (1981) l’artista s’adhereix una mà robòtica al seu 

braç; la mà robòtica està controlada per estimulacions musculars provinents de la cuixa i 

l’abdomen de l’artista i, alhora, la vertadera mà de Stelarc és agitada amb descàrregues 

elèctriques per control remot.63 Es tracta d’una ironia en la que l’artista controla la mà 

artificial i la tecnologia la mà real. Amb aquest aparell Stelarc també fa altres actuacions 

com la performance Hands Writing de 1982 en la que escriu “Evolution” amb les seves 

tres mans evidenciant les seves intencions. La mà robòtica va ser construïda amb l’ajuda 

d’enginyers de la Universitat de Wasada i del Institut de Tecnologia de Tokyo.64 Aquest 

braç originalment havia d’estar fixat de manera semi-permanent en el seu organisme però 

a causa d’una irritació de la pell i del pes de la mà, pesava 2kg, la pròtesis només pot ser 

utilitzada durant les performances.65 Una altra pròtesis tecnològica és Muscle Machine 

(2003) consistent en una màquina caminadora en forma d’aranya gegant de sis cames i 

cinc metres de diàmetre. Al centre de la màquina es col·loca l’artista per moure i dirigir 

les passes del robot. En aquest cas el robot estén el cos i transforma la manera de mourer-

se de l’artista al passar d’un caminar bíped a una manera de moviment similar a la dels 

insectes.66 Exoskeleton67 és una proposta encara més complexa, es tracta d’un esquelet 

robòtic de 600kg de pes adossat al seu cos, la màquina capta el moviment del tors, mans 

i peus a través de sensors magnètics i després l’Exoskeleton reprodueix l’activitat.68 

                                                
61 Aguilar, T. Op. Cit. Pàg: 130. 
62 Veure figura nº 2 a l’annex fotogràfic.  
63 Keska, M. (2018). «Cuerpo y tecnología en el cine y en el arte contemporáneo: David Cronenberg, Shinya 
Tsukamoto, Stelarc». Boletín de Arte, 29: 553-557. [En línia]. <https://goo.gl/SkwfmL>. [Consulta: 
04/05/2018]. Pàg: 55-556.  
64 Goodall, J. (2007). “The will to evolve”. A Smith, M. (ed.). Sltelarc The Monograph. USA: 
Massachusetts Institute of Technology. Pàg: 8-11. 
65 Dueñas, J. Op. Cit. Pàg: 26. 
66 Stelarc. (s. f.). «ZOMBIES & CYBORGS: The Cadaver, the Comatose & the Chimera». [En línia]. 
<http://stelarc.org/documents/zombiesandcyborgs.pdf>. [Consulta: 15/05/2018].  
67 Veure figura nº 3 a l’annex fotogràfic. 
68 Keska, M. Op. Cit. Pàg: 556. 
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Stelarc al annexionar el seu cos amb dispositius tècnics evoluciona cap el transhumanisme 

i connecta amb l’home-màquina i la noció de cíborg.69  
     

En altres obres Stelarc juga amb el control del seu cos  i el connecta a Internet, cas de  

Multiple Muscle Simulator, Stimbod, Ping Body i Fractal Flesh. En aquestes creacions el 

cos de l’artista és controlat per diferents usuaris a través d’Internet mitjançant 

estimulacions musculars i descàrregues elèctriques que provoquen el moviment 

involuntari dels músculs de l’artista. A Fractal Flesh per exemple Stelarc estava a 

Luxemburg i el seu cos rebia des de París impulsos que l’obligaven a fer gestos 

involuntaris a través de sensors connectats a Internet.70 
            

Un altre projecte a comentar és el que Stelarc treballa en les obres Extra Ear i Ear on 

Arm. Aquest projecte es comença a desenvolupar al 2007, tot i que la idea sorgeix ja al 

1996, i el pla inicial consistia en empeltar quirúrgicament una orella artificial feta amb 

cèl·lules mare en el cap de l’artista amb un micròfon i una antena wi-fi. La idea era que 

l’orella pogués captar tots els sons que sentia Stelarc i transmitir-los a tot el món a través 

d’Internet. L’orella, a més de rebre sons, també podria reproduir-los. L’operació en el cap 

no resulta possible i es decideix inserir l’orella a l’avantbraç. La incrustació del micròfon 

també dóna problemes; s’aconsegueix posar i connectar a Internet, Stelarc xerra un poc a 

través del micròfon però finalment s’ha d’eliminar perquè el cos ho rebutja. El projecte 

de Ear on Arm71 és encara una obra en procés en la que falta donar tridimensionalitat a 

l’orella i afegir el lòbul.72 Per aquesta creació Stelarc treballa amb Spatial Information 

Architecture, un laboratori de Melbourne, per dissenyar i elaborar l’orella en 3D, i amb 

un equip de metges europeus per implantar l’orella al braç.73 Aquest cas és un altre 

exemple d’extensió i amplificació de les capacitats humanes i de rebuig vers el cos 

tradicional. Cal destacar també que Ear on Arm és l’única obra en la que l’artista modifica 

el seu cos permanentment.  
                      

En referència als problemes i dificultats que es troba l’artista a l’hora d’unir el seu cos 

amb la tecnologia, diu que la seva trajectòria també es pot considerar com una carrera 

d’errors, ja que cap dels seus projectes o performances mai s’han realitzat amb èxit o 

almenys com ell havia planificat en un primer moment.74 Per tant, les seves obres solen 

                                                
69 Dueñas, J. Op. Cit. Pàg: 22. 
70 Aguilar, T. Op. Cit. Pàg: 129. 
71 Vuere figura nº 4 a l’annex fotogràfic. 
72 Llull, R. Entrevista personal, 28 de març de 2018. 
73 Rodrigán, V. Op. Cit. s. p. 
74 Stelarc i Smith, M. Op. Cit. Pàg: 216. 
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estar  inacabades igual que el cos humà està inacabat. En relació a aquest fet, és molt 

freqüent que Stelarc repeteixi accions i performances similars, cas de les pròtesis 

tecnològiques o el treball amb esquelets robòtics; o que combini les seves obres entre 

elles en diverses intervencions, un exemple és la suspensió Ear on Arm Suspension en la 

que uneix el treball de suspensió amb el projecte de posar-se una orella al braç (Ear on 

Arm).75  
     

Veim que Stelarc s’interessa en  cercar formes alternatives de cos però al que realment 

aspira és a substituir-lo progressivament, és a dir treballa en el camp del transhumanisme 

però pretén arribar al posthumanisme. Aquesta meta també l’explora en qualcunes de les 

seves obres en les que treballa en la línia de la telepresència o amb interfícies virtuals. 

Qualcuns exemples són Virtual Arm, Actuate/Rotate: Event for Virtual Body i Prosthetic 

Head. A Actuate/Rotate: Event for Virtual Body (Actuació/Rotació: Esdeveniment per un 

Cos Virtual), obra de 1993, Stelarc interactua amb un doble digital que imita tots els seus 

gestes de manera que fa un muntatge amb cossos reals i “cossos fantasma”.76 Un altre cas 

és Prosthetic Head77, aquesta obra consisteix en el cap de Stelarc fet en 3D amb un 

ordenador i funciona com un sistema conversacional que respon a la persona que 

interactua amb ell. En les seves obres també trobam tocs d’humor, en aquest cas la idea 

és que els visitants es topin de sobte amb el cap, el qual intentarà parlar amb ells de manera 

intel·ligent i seductora.78 Per aquest projecte l’artista treballa amb tres programadors de 

San Francisco per fer el sistema de conversació i l’animació facial. Amb aquestes obres 

Stelarc explora la dissolució del cos humà.79 
         

Recollint tot el que s’ha dit podem resumir que Stelarc lluita contra l’obsolescència 

del cos humà i evoluciona cap el transhumanisme millorant el seu cos amb pròtesis i 

mecanismes robòtics. També va una passa més enllà al atracar-se al posthumanisme 

explorant les possibilitats de dissolució del cos humà amb els seus membres i cossos 

“fantasma”.  
          

Per últim, en relació a Stelarc, és adient fer un breu esment a l’artista de performance 

espanyol Marcel·lí Antúnez en tant en quant presenta molts trets en comú amb Stelarc. 

Per començar, ambdós artistes exploren la hibridació entre el cos i la màquina a les seves 

                                                
75 Stelarc. (s. f.). «Ear on Arm Suspension». [En línia]. <http://stelarc.org/?catID=20325>. [Consulta: 
18/05/2018]. 
76 Dery, M. Op. Cit. Pàg: 177. 
77 Veure figura nº 5 a l’annex fotogràfic. 
78 Goodall, J. Op. Cit. Pàg: 26. 
79 Stelarc i Smith, M. Op. Cit. Pàg: 230-232. 
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performances i coincideixen en què la tecnologia serveix per potenciar les capacitats del 

cos humà. A més, Marcel·lí Antúnez, igual que Stelarc, treballa amb un exosquelet, en 

aquest cas el denomina Dreskeleton.80 Qualcuns exemples de les seves accions són 

Epizoo de 1994, Afasia de 1998, Pol de 2002 o Transpermia de 2003. En aquestes obres 

l’artista connecta el seu cos a interfícies electròniques que provoquen el moviment de 

parts del seu organisme. En les seves performances Marcel·lí Antúnez juga també amb la 

llum, la música i les imatges. A Afasia Antúnez es vesteix amb el seu Dreskeleton, 

consistent en una estructura corporal de metall ajustada al seu cos. A Réquiem  l’artista 

està cobert amb un cos robòtic que pot ser activat pels espectadors provocant el moviment 

de l’artista.81 

 

6. ORLAN: “el cos no és més que una disfressa” 
    
     

ORLAN és una artista francesa nascuda al 1947 a Saint-Étienne i viu i treballa a París 

des de 1983.82 ORLAN és reconeguda internacionalment i és una de les artistes més 

famoses del món. Ha rebut varis premis i beques al llarg de la seva vida com el primer 

premi del Festival de Fotografia de Moscou (2004), el Gran Premi E-REPUTATION83 de 

Alexia Guggemos a Christie’s (2013) o el Premi Internacional a l’Excel·lència Femenina 

del Ministeri d’Assumptes Internacionals a Gènova (2007). A més, s’han dedicat varies 

retrospectives i llibres a ORLAN, i ha participat en més de quinze Biennals d’Art 

Contemporani. Les seves obres estan exposades a qualcuns dels principals museus d’art 

contemporani del món com el Centre Pompidou a París, el MoMa (Museu d’Art Modern) 

de Nova York o el Museu Nacional d’Art d’Osaka a Japó. Regularment és convidada per 

donar conferències i classes magistrals a universitats i institucions de tot el món. 

Actualment el seu treball està representat per la Galeria Michel Rein a França, la Galeria 

Prometeo a Itàlia, la galeria Sejul a Corea del Sur, la Galeria Espaivisor a Espanya i les 

galeries Stux i Ace a Estats Units.84  
     

                                                
80 Portero, A. i Linares, A. Op. Cit. Pàg: 393-394. 
81 Matewecki, N. (2012). “Cuerpos híbridos: cuerpos biónicos, cuerpos semi-vivos, cuerpos 
manipulados”.  A Ceriani, A. (comp.). Arte del cuerpo digital. La Plata: Edulp. Recuperat de [En línia]. 
<https://goo.gl/hfhws6>. [Consulta: 06/05/2018]. Pàg: 86-87. 
82 Kerejeta, M. J. Op. Cit. Pàg: 156. 
83 Aquest premi s’atorga a l’artista més observat i seguit en la Web. 
84 Les dades sobre la biografia d’ORLAN han estat estretes de: ORLAN. (s. f.). «Bio-Biblio». [En línia]. 
<http://www.orlan.eu/bibliography/>. [Consulta: 22/05/2018]. 
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 ORLAN és una artista multidisciplinària que treballa en el camp de l’escultura, 

les performances, els vídeos i videojocs, i la realitat augmentada.85 Tot i utilitzar diversos 

formats, les creacions d’ORLAN sempre giren entorn al seu propi cos o la tenen a ella 

mateixa com a protagonista.86 Per dur a terme les seves creacions utilitza tècniques 

pròpies de la ciència, la tecnologia i la medicina, destaquen especialment les obres en les 

que l’artista treballa amb la cirurgia estètica i la biogenètica. A més del treball amb el seu 

cos i persona, un altre tret que trobam al llarg de tota la seva carrera artística és l’oposició 

al determinisme i la dominació, sobre tot el vinculat al masclisme, la religió o el racisme.87 

ORLAN està molt compromesa amb el feminisme i moltes de les seves obres manifesten 

el rebuig a la opressió i a la imatge tradicional de la dona. 
         

Una vegada introduïda la figura d’ORLAN en general, i donada la naturalesa del 

present estudi, ens centram en analitzar les obres de l’artista que es poden relacionar amb 

l’obsolescència del cos humà i el transhumanisme, i en les que treballa aquesta idea no 

només com a tema sinó que també ho manifesta amb els mitjans utilitzats. Així ens fixam 

concretament en els projectes La Réincarnation de Sainte ORLAN ou Images nouvelles 

images i ORLAN & L’ORANOÏDE.  
 

Biax el nom de La Réincarnation de Sainte ORLAN ou Images nouvelles images (La 

Reencarnació de Santa ORLAN o Imatge noves imatges) s’agrupen totes les 

performances quirúrgiques en les que l’artista modifica el seu rostre amb operacions de 

cirurgia plàstica. ORLAN ja havia transformat el seu cos en altres obres de manera 

il·lusòria amb disfresses o maquillatge però amb les operacions va una passa més enllà i 

canvia el seu rostre de forma permanent i irreversible.88 Un precedent de les seves 

operacions com a obra d’art el trobam en el Simposi de Performances de Lyon, del que 

ORLAN és fundadora. Al 1979, durant aquest simposi, l’artista ha de ser operada 

d’urgència i decideix gravar l’operació i enviar la cinta al simposi com si d’una 

performance premeditada es tractés.89 Cal destacar que ORLAN és la primera artista en 

utilitzar la cirurgia plàstica com a mitjà artístic i en desviar el seu ús de la seva finalitat 

                                                
85 ORLAN. (s. f.). «Bio-Biblio». [En línia]. <http://www.orlan.eu/bibliography/>. [Consulta: 22/05/2018]. 
86 Guinot, O. (2002). “El arte se hizo carne… y se llamó Orlan”. A Kerejeta, M. J. (coord). ORLAN 1964-
2001. Álava: Ediciones Universidad Salamanca. Pàg: 13. 
87 ORLAN. (s. f.). «Bio-Biblio». [En línia]. <http://www.orlan.eu/bibliography/>. [Consulta: 22/05/2018]. 
88 Ramírez, J. A. (2002). “Frankenstein, Jekyll, panóptico: omnipresencia de Orlan”.  A Kerejeta, M. J. 
(coord). ORLAN 1964-2001. Álava: Ediciones Universidad Salamanca. Pàg: 69. 
89 ORLAN. (1999). «Esto es mi cuerpo… Esto es mi software». A Ramírez, J. A. (org.). Las metáforas del 
cuerpo en el arte del siglo XX. Congrés dut a terme en el Círculo de Bellas Artes a Madrid. Recuperat de 
A Kerejeta, M. J. (coord). ORLAN 1964-2001. Álava: Ediciones Universidad Salamanca. Pàg: 101. 
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original de recerca de la bellesa i la joventut.90 Aquesta desviació es demostra 

especialment a la sèptima operació de l’artista en la què es posa uns implants de silicona 

pels pòmuls al front com si fossin dues banyes.91 Amb el temps, la línia de treball iniciada 

per ORLAN serà seguida per altres artistes com Genesis P-Orridge i Lady Jaye amb el 

projecte Pandroginia, en el que la parella es sotmet a operacions quirúrgiques i altres 

transformacions per convertir-se en una única entitat com a manifestació artística del seu 

amor. 
    

El projecte La Réincarnation de Sainte ORLAN ou Images nouvelles images es 

desenvolupa entre el 1990 i el 1993. Les operacions es succeeixen en un ritme discontinu: 

la primera, segona, tercera i quarta es duen a terme al 1990; la quinta al 1991; la sexta al 

1992, i la sèptima, octava i novena al 1993.92 Per a  les intervencions ORLAN s’inspira 

en els rostres femenins de les pintures de Botticelli, Leonardo Da Vinci, Gustave Moreau, 

Gérard i l’Escola de Fontainebleau. Els personatges femenins en els que es fixa no només 

els tria per la seva imatge sinó que també dóna importància a les idees que transmeten: 

així agafa trets de Diana perquè no es sotmet als deus ni als homes i perquè és agressiva, 

activa i una líder; de la Mona Lisa perquè no és bella segons els criteris actuals i perquè 

alguns creuen que darrera d’aquesta dóna s’amaga un home93; de Psique perquè 

representa la part vulnerable i fràgil de les persones; de Venus perquè encarna la bellesa 

carnal, i d’Europa perquè és aventurera.94 A partir d’aquestes imatges, ORLAN mescla 

el seu rostre amb estereotips famosos de rostres femenins de la història de l’art per 

ridiculitzar-los i rebutjar els ideals de bellesa.95 Al 1998 volia acabar el cicle 

d’intervencions quirúrgiques amb dues operacions més però no les arriba a dur a terme; 

en aquestes s’havia d’implantar un gran nas en el front a semblança de les escultures 

maies i ampliar les seves facultats  a nivell funcional.96  
    

En aquest conjunt d'obres més que mai ORLAN es converteix a ella mateixa en 

l’objecte artístic, la pròpia artista afirma “he entregat el meu cos a l’art”. En comú amb 

Stelarc trobam aquest compris amb l’obra d’art fins al punt de transformar-se físicament 

                                                
90 Ramírez, J. A. Op. Cit. Pàg. 69. 
91 Acors-Palma, R. (2013). «ORLAN: El cuerpo un lugar de discusión pública». A Nómadas, 38: 205-
216.  [En línia]. <https://goo.gl/7HoZ3H>. [Consulta: 18/05/2018]. Pàg: 210. Veure figura nº 6 a l’annex 
fotogràfic. 
92 Ramírez, J. A. Op. Cit. Pàg. 69. 
93 Aquesta idea fa referència a la idea de què sota el rostre de la Mona Lisa s’amaga un autoretrat de 
Leonardo Da Vinci.  
94 ORLAN. (1999). Op. Cit. Pàg: 102. 
95 Ramírez, J. A. Op. Cit. Pàg. 71. 
96 Ibíd. Pàg. 69. 
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per encarnar els seus ideals, el seu cos i la seva imatge es converteixen en lloc 

d’experimentació i de debat públic.97 
      

En les operacions ORLAN s’interessa especialment pel procés. En aquest sentit tota 

l’operació suposa una performance en la que la sala d’operacions es converteix en un 

teatre i es transforma completament amb un decorat ple de flors de plàstic, crucifixos, 

perruques, fotografies de l’artista, colors, cartells dels patrocinadors i trets humorístics.98 

L’equip de cirurgians i el propi equip de l’artista duen un vestuari creat per 

l’esdeveniment per grans modistes, per ORLAN mateixa o per joves creadors, cas de Paco 

Rabanne per exemple. Cada operació té el seu estil propi i va  des d’allò més carnavalesc 

fins arribar a l’estètica “hight tech” passant també per la decoració barroca i kitsch.99 A 

més, ORLAN sempre prepara les intervencions a partir d’un text psicoanalític, literari o 

filosòfic que il·lustra les seves idees com és La Robe de Eugénie Lemoine Luccioni o Le 

Tiers de Michel Serres.100 El text La Robe per exemple versa sobre la idea de què la nostra 

aparença no ens representa. Cal esmentar que la sèptima operació es transmet en directe 

i ORLAN interactua amb el públic.101 
       

 La sèrie  La Réincarnation de Sainte ORLAN ou Images nouvelles images s’inscriu 

dins el que ORLAN anomena “Art Carnal”, terme que encunya a l’escrit “Manifest de 

l’Art Carnal” de 1989102 i defineix com un autoretrat fet per mitjà de la tecnologia actual 

en el que es desfigura i reconfigura el cos.103 ORLAN decideix modificar el seu cos 

perquè per ella ja no és l’ideal de representació que havia estat al llarg de la història i 

deixa de sentir-se identificada amb ell, en paraules de l’artista “el cos no és més que una 

disfressa”.104 Igual que en el cas de Stelarc, per ORLAN el cos humà està obsolet, ja no 

pot respondre adequadament al món en el que ens trobam. Tot i això, la seva visió és més 

superficial, ja que, com hem vist, ella el que rebutja principalment és la imatge i la 

representació tradicional del cos. L’artista també nega el cos com un acte de rebuig  als 

canons imposats per la societat, les pressions polítiques, socials i religioses. Per l’artista 

                                                
97 Zugazagoitia, J. (2002). “Orlan, ¿la encarnación de la totalidad?”.  A Kerejeta, M. J. (coord). ORLAN 
1964-2001. Álava: Ediciones Universidad Salamanca. Pàg: 141. 
98 Veure figura nº 7 a l’annex fotogràfic.  
99 ORLAN. (1999). Op. Cit. Pàg: 102. 
100 Ibíd. Pàg: 103. 
101 Loc. Cit. 
102 ORLAN. (s. f.). «Bio-Biblio». [En línia]. <http://www.orlan.eu/bibliography/>. [Consulta: 22/05/2018]. 
103 ORLAN. (s. f.). «Carnal Art». [En línia]. <http://www.orlan.eu/bibliography/carnal-art/>. [Consulta: 
25/05/2018]. 
104 Loc. Cit. La cita d’ORLAN ha estat recuperada de Dery, M. Op. Cit. Pàg: 265. 
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el fet de crear-se el seu propi rostre segons els seus criteris personals i no segons 

condicionants imposats és una manifestació de la seva llibertat.105  
    

A partir de les intervencions quirúrgiques a les que es sotmet, crea altres obres d’art 

com pel·lícules, vídeos, fotos, dibuixos amb la seva sang, reliquiaris de la seva grassa i 

carn o objectes varis.106 D’aquesta manera una obra efímera com és una performance es 

converteix en una obra d’art susceptible d’entrar al mercat artístic a la manera tradicional.  
    

En relació a l’obra estudiada cal comentar també la sèrie Self-Hybridizations 

realitzada entre 1998 i 2000. En aquesta ORLAN segueix mesclant el seu rostre amb 

altres imatges però treballa amb rostres precolombins i africans, i substitueix les 

operacions quirúrgiques per fotografies modificades amb ordenador. En aquesta sèrie 

defensa el mateix que en La Réincarnation de Sainte ORLAN ou Images nouvelles images 

però amb uns mitjans diferents.107  
     

Per altra banda, pel present estudi és també interesant el projecte ORLAN & 

L’ORLANOÏDE: Strip-tease artistique, électronique et verbal (ORLAN & 

L’ORLANOÏDE: Strip-tease artístic, electrònic i verbal) que s’inscriu dins la instal·lació 

«ARTISTES & ROBOTS» inaugurada el 5 d’abril de 2018 al Grand Palais a París i 

comissariada per Jérôme Neutres i Laurence Bertrand Dorléac. ORLAN & 

L’ORLANOÏDE és un robot humanoïde similar a l’artista creat especialment per a ella 

que balla, xerra i canta amb la seva veu.108 En les performances conversa amb el robot 

fent-se preguntes mútuament. Per crear el robot s’utilitza tecnologia puntera i 

intel·ligència col·lectiva, en la seva pàgina web ORLAN convida a la gent a participar en 

aquesta intel·ligència contestant un qüestionari de Proust. Com és habitual en l’art dels 

nous mitjans, l’artista col·labora amb altres professionals com companyies robòtiques o 

professors en intel·ligència artificial per realitzar L’ORLANOÏDE.109 Amb aquesta obra 

s’atraca al posthumanisme, ja que cerca deixar de banda el seu cos i reconstruir i 

reinventar noves alternatives. 

 

                                                
105 Guinot, O. Op. Cit. Pàg:14. 
106 ORLAN. (1999). Op. Cit. Pàg: 103. 
107 ORLAN. (2002). “Virtual y real: dialéctica y complejidad”.  A Kerejeta, M. J. (coord). ORLAN 1964-
2001. Álava: Ediciones Universidad Salamanca. Pàg: 134-137. 
108 Veure figura nº 8 a l’annex fotogràfic. 
109 Tota la informació sobre el projecte ORLANOÏDE ha estat obtinguda del Dossier de premsa disponible 
a ORLAN. (s. f.). «ORLAN-OÏDE ». [En línia]. <http://www.orlan.eu/orlan-et-lorlanoide//>. [Consulta: 
23/05/2018]. 
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7. Neil Harbisson: l’art d’estendre els nostres sentits 
       

Neil Harbisson és un artista, músic i activista de 33 anys. Va néixer a Londres però 

es va criar a Mataró on va cursar el batxillerat artístic. Des dels set anys va estudiar música 

i va continuar i completar aquesta formació a la Universitat de Totnes a Anglaterra.110  
         

 Des del 2004 Neil Harbisson és reconegut legalment pel Govern d’Anglaterra com 

a cíborg pel fet de portar l’eyborg i és popularment conegut com el primer cíborg oficial 

de la història.111 Harbisson neix amb acromatòpsia, una condició visual que fa que només 

pugui veure en blanc i negre.112 Estudiant a la Universitat de Totnes, coneix a Adam 

Montandon, especialista en cibernètica, i junts ideen fer un ull electrònic que pugui traduir 

els colors a sons. Aquesta traducció és possible perquè tant els colors com els sons tenen 

freqüències, a més es tracta d’una traducció objectiva en el sentit de què la 

correspondència entre colors i sons o viceversa és sempre la mateixa per a tothom.113 A 

partir d’aquesta idea, creen l’eyeborg; es tracta d’un dispositiu en forma d’antena incrustat 

en el crani de l’artista.114 L’eyborg està format per un sensor que llegeix les freqüències 

de llum que emeten els colors i un software que les tradueix a freqüències sonores. Un 

pic executada la transposició, les freqüències arriben al cervell de l’artista a través dels 

ossos del crani.115 Gràcies al dispositiu, Harbisson pot veure tots els colors que són 

capaços de captar els éssers humans i també estén aquesta percepció a colors no visibles 

pels humans com els ultravioletes o els infrarojos. L’antena també li permet rebre colors 

de l’espai, imatges, vídeos, música o cridades telefòniques directament al seu cap a través 

d’Internet.116 Per tant, Harbisson es converteix en un cíborg, un exemple d’ésser 

transhumà, pel fet de portar l’eyborg i tenir capacitats superiors a les de qualsevol humà. 
     

Donna Haraway al seu “Manifest Cíborg” defineix el terme cíborg com “un 

organisme cibernètic, híbrid de màquina i organisme, una criatura de realitat social i 

                                                
110 Millás, J. J. i Neil Harbisson. (15 de gener de 2012). «El cíborg del tercer ojo». El País: s. p. [En línia]. 
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també de ficció”.117 Neil Harbisson acota l’ús d’aquest concepte als éssers que utilitzen 

la cibernètica com a part del seu cos de manera que entre la part natural i la part artificial 

es creen xarxes neuronals.118 Seguint aquesta definició una persona amb un braç amputat 

o amb un marcapassos no seria un cíborg. A més, Harbisson afegeix que per ell la 

tecnologia no és quelcom extern sinó que està integrada en el seu organisme, es sent 

tecnologia, i no diferencia les imatges que rep a través del software d’allò “real”.119 
    

A partir de la seva experiència, Neil Harbisson s’implica profundament en la causa 

cíborg i decideix ajudar a la gent a convertir-se en cíborgs. Així, co-funda dues 

institucions: la Cyborg Foundation i la Transpecies Society.120 A més, dóna confèrencies 

arreu del món sobre el tema dels cíborgs en les que explica la seva experiència  i defensa 

que tots hauríem de ser cíborgs.121 Harbisson actua com a artista i com a agent social 

alhora.  
     

La Fundació Cyborg, creada al 2010, té la seva seu a Nova York i es dedica a 

ajudar a persones a convertir-se en cíborgs mitjançant la integració permanent o 

provisional de dispositius electrònics en el seu cos. També promou l’art cíborg i defensa 

els drets dels cíborgs.122 L’art cíborg és definit per la institució com un moviment artístic 

en el que els artistes estenen els seus sentits més enllà dels límits físics al aplicar 

tecnologia als seus cossos. Ens trobam un cop més amb què l’autoevolució i el disseny 

del propi cos es converteix en una manifestació artística. Pel que fa al drets cíborgs, 

aquests defensen: llibertat de desmuntatge, llibertat de morfologia, igualtat per a mutants, 

dret a la sobirania corporal i dret a la naturalització orgànica. En relació a aquestes idees 

Neil Harbisson explica: “En el nostre cas, la creació de nous sentits, de nous òrgans, per 

nosaltres és un art. Però dissenyar-te a tu mateix no és només una acció artística; també 

té conseqüències socials”.123  
     

                                                
117 Haraway, D. (1984). «Manifiesto Cíborg: El sueño irónico de un lenguaje común para las mujeres en el 
circuito integrado». Recuperat de [En línia]. <https://goo.gl/zmdPZT>. [ Consulta: 28/05/2018].  
118 Millás, J. J. i Neil Harbisson. Op. Cit. s. p. 
119 Neil Harbisson. (2015). «Sentidos Cósmicos». [En línia]. <https://goo.gl/VuNhuP>. [Consulta: 
31/05/2018].  
120 Marina Viada. (s. f.). «Neil Harbisson». [En línia]. <https://www.cyborgarts.com/castellano>. 
[Consulta: 29/05/2018]. 
121 Algunes d’aquestes conferències es troben en línia com: Neil Harbisson. (2016). «El renacimiento de 
nuestra especie». Conferència duta a terma a TED, Mèxic. Recuperat de [En línea]. 
<https://www.youtube.com/watch?v=413tYhYJkrc >. [Consulta 31/05/2018]. 
122 Pàgina web oficial de la Cyborg Foundation: https://www.cyborgfoundation.com [Consulta: 
31/05/2018]. 
123 Neil Harbisson a Arenas, G., Moon Ribas i Neil Harbisson. (24 de març de 2018). «Cíborgs: ¿Un futuro 
de carne y chips?». El País: s. p. [En línia]. < https://goo.gl/3FF1t8>. [Consulta: 31/05/2018]. 
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La Transpecies Society neix de la Cyborg Foundation al 2017 a Barcelona com 

un projecte social per donar veu a les persones amb identitats no humanes, defensar el 

dret a l’autodisseny i oferir l’extensió dels sentits i òrgans a la comunitat.124  
     

Cal recordar, com s’ha explicat al parlar de l’art transhumanista en general, que 

els procediments per modificar o expandir el cos humà, fora de l’acceptat com a “normal” 

o “natural”, solen ser molt polèmics. Per aquest motiu, les intervencions proposades pels 

artistes per implantar elements cibernètics al seu cos solen ser rebutjades pels comitès de 

bioètica.125 Neil Harbisson es va incrustar el seu eyeborg clandestinament.126 
    

Neil Harbisson, en coincidència amb Stelarc, s’interessa per estendre les 

capacitats dels éssers humans i per crear nous sentits. Tot i això, a diferència dels artistes 

analitzats, Harbisson no parla d’un cos obsolet sinó d’un cos discapacitat “tots necessitam 

expandir els nostres sentits, tots som discapacitats si ens comparam amb altres animals 

que són molt més sensibles” explica.127 En relació a aquest fet, la Fundació Cyborg moltes 

vegades es basa en la naturalesa o en les capacitats dels animals per estendre els sentits i 

òrgans dels humans. 
     

Per altra banda, l’eyeborg també serveix a Harbisson com a eina artística, l’utilitza 

per traduir colors a sons i sons a colors. Així, dibuixa simfonies i composa música amb 

colors. Per exemple, l’artista fa quadres a partir de cançons128, normalment el que fa és 

traduir les cent primeres notes musicals de cada peça;129 o retrats sonors de personatges 

famosos com Antoni Tàpies o Woody Allen.130 Harbisson defineix el seu art com 

“Simfonia de Colors” “ni pintura ni música és sonocromatisme, que és la unió de les dues 

coses”.131 
      

En la mateixa línia que Neil Harbisson es mou la seva parella Moon Ribas, 

coreògrafa i co-fundadora de la Cyborg Foundation i la Transpecies Scoiety. Moon sol 

portar unes recades, speedborg, que són sensors de moviment de manera que capta com 

es mou la gent del seu voltant. També utilitza un altre dispositiu per notar els moviments 

                                                
124 Pàgina web oficial de la Transpeciessociety: https://www.transpeciessociety.com/inicio.  [Consulta: 
31/05/2018]. 
125 Pau, M. (28 de febrer de 2014). «Medio Humano, Medio Màquina». La Vanguardia: s. p. [En línia]. 
<https://goo.gl/nxx6Py>. [Consulta: 26/05/2018].  
126 Neil Harbisson. (2015). Op. Cit.  
127 Pau, M. Op. Cit. s. p. 
128 Veure figura nº 10 a l’annex fotogràfic.  
129 Millás, J.J. i Neil Harbisson. Op. Cit. s. p. 
130 Salas, J. Op. Cit. Pàg: 185.  
131 Neil Harbisson citat a Salas, J. Op. Cit. Pàg: 185. 
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sísmics de la Terra i ballar a l’uníson.132 Ambdós  dediquen la seva vida a expandir el 

moviment cíborg i a fer d’aquest una corrent social i artística alhora.  

 

8. Conclusions 
    

Una vegada realitzat l’estudi proposat podem ratificar el presentat en la introducció i 

els objectius. Stelarc, ORLAN i Neil Harbisson són tres exemples paradigmàtics del que 

hem decidit anomenar art transhumanista al implicar-se en aquesta línia de treball 

globalment i convertir-la en la seva forma de vida. Per tant, aquests artistes es poden 

relacionar entre ells al tenir un conjunt de trets en comú. 
     

 Per començar, treballen en el camp de l’art dels nous mitjans al aplicar tecnologia i/o 

medicina a les seves obres. A més, els tres rebutgen el cos humà: Stelarc sentència que el 

cos humà està obsolet i que és inferior a la tecnologia; ORLAN segueix l’afirmació de 

Stelarc de l’obsolescència del cos humà però incideix principalment en el rebuig a la seva 

imatge i Neil Harbisson veu al cos humà com inferior i discapacitat al comparar-lo amb 

els sentits i les capacitats dels animals. 
 

Davant aquest cos obsolet, els tres artistes dissenyen i fan evolucionar el seu propi 

cos, i converteixen aquest procés i els seus resultats en una obra d’art. Stelarc expandeix 

el seu cos amb pròtesis tecnològiques, ORLAN modifica el seu rostre amb operacions 

quirúrgiques i Neil Harbisson amplia els seus sentits amb l’eyeborg. En tots els casos són 

obres polèmiques que desperten debats ètics sobre els límits de l’art i de la ciència, i sobre 

el futur dels humans. És en aquesta polèmica en la que recau part de la importància 

d’aquest tipus de manifestacions artístiques; és un art que connecta amb la realitat d’avui 

en dia, que afecta a la gent i estimula la reflexió. 
    

La idea de l’obsolescència del cos humà i la recerca de l’evolució fan que vinculem a 

aquests artistes amb el transhumanisme. A més, com hem vist al llarg del treball, 

qualcunes obres de Stelarc i ORLAN es poden relacionar inclús amb el posthumanisme, 

cas de l’obra Prosthetic Head o l’ORLANOÏDE per exemple en les que els artistes 

exploren la dissolució del cos humà.  
 

                                                
132 Pau. M. Op. Cit. s. p. 
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Els tres artistes demostren també el que afirma Hermínio Martins; avui en dia ens 

trobam en una època vinculada a la tradició fàustica en la que no hi ha límits, superar la 

naturalesa, recercar la nostra pròpia evolució i autodissenyar-mos ja és possible.  
 

En definitiva, concluim que el transhumanisme en l’art, entès com obsolescència del 

cos humà i autoevolució, troba en Stelarc, ORLAN i Neil Harbisson tres representants 

d’aquestes idees i de les diverses solucions amb les que es pot articular aquesta corrent.  
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10.  Annexos 
 

Annex fotogràfic 
      

 

 
Figura nº 1: Sitting/Swaying: Event for Rock Suspension, 1980.133 

 

 

 
Figura nº 2: Third Hand, 1981.134 

 

 

 

                                                
133 Imatge estreta de Stelarc. (s. f.). «Photographs». [En línia]. <http://stelarc.org/?catID=20290>. 
[Consulta: 02/06/2018]. 
134 Loc. Cit.  
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Figura nº 3: Exoskeleton.135 

 

 

 
Figura nº 4: Ear on Arm.136 

 

 

 

                                                
135 Imatge estreta de Stelarc. (s. f.). «Photographs». [En línia]. <http://stelarc.org/?catID=20290>. 
[Consulta: 02/06/2018]. 
136 Loc. Cit.  
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Figura nº 5: Prosthetic Head.137 

 

 

 
Figura nº 6: Rostre actual d’ORLAN amb els implants de silicona al front.138  

 

 

 

 

 

                                                
137 Imatge estreta de Stelarc. (s. f.). «Photographs». [En línia]. <http://stelarc.org/?catID=20290>. 
[Consulta: 02/06/2018]. 
138 Imatge estreta de [Pàgina web d’ORLAN]. (s.f.). [En línia]. <www.orlan.eu>. [Consulta: 16/06/2018]. 
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Figura nº 7: Primera operació quirúrgica d’ORLAN de la sèrie La Réincarnation de Sainte 

ORLAN ou Images nouvelles images, 1990.139 

 

 

 
Figura nº 8: ORLAN-OÏDE, 2018.140   

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
139 Imatge estreta de ORLAN. (s. f.). «Performance». [En línia]. <http://www.orlan.eu/works/performance-
2/>. [Consulta: 05/06/2018]. 
140 ORLAN. (s. f.). « ORLAN-OÏDE ». [En línia]. <http://www.orlan.eu/orlan-et-lorlanoide//>. [Consulta: 
23/05/2018]. 
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Figura nº 9: Neil Harbisson amb l’eyeborg.141 

 

 

 
   

Figura nº 10: Representació pictogràfica d’una tocata de Johann Sebastian Bach, obra de Neil 

Harbisson.142 

 

 

 

 

 

 

                                                
141 Imatge estreta de Zuberoa, M. Op. Cit. s. p. 
142 «El artista que escucha los colores». (27 de maig de 2010). BBCC: s. p. [En línia]. 
<https://goo.gl/QfSQeK>. [Consulta: 09/06/2018].  
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 Annex documental 
   

Ramon Llull, Entrevista personal, 28 de març de 2018.  
 

Breu abstracte de la comunicació oral mantinguda amb Ramon Llull, consultor de 

cèl·lules mare a l’obra de Stelarc Ear on Arm:  
 

-Perquè va acceptar participar en l’obra Ear on Arm?  
     

R.LL.: A mi aquestes coses em semblen molt interessants perquè són reptes que enfronten 

als metges i els metges tenim dues opcions: aquest procediment no forma part de les 

necessitats convencionals d’un individu i per tant les refusam. Allà on falla aquesta 

reflexió és en aquest “per tant”, aquesta causa-conseqüència no és vàlida; mos posam els 

límits que nosaltres ens posam, els podem transcendir, superar, els podem millorar o 

millor encara els podem usar per tirar endavant o explorar una frontera que tal vegada ara 

sigui extravagant, estrambòtica, fora de lloc però que en canvi serveixi per donar llum a 

altres problemes encara més crucials o interesants. A l’obra de Stelarc li podríem donar 

mil aplicacions dins el camp de la medicina. I si tinguéssim una persona amb una 

necessitat de comunicació? Podem veritablement implantar un micròfon com vàrem 

implantar un micròfon en el braç de Stelarc? L’obra de Stelarc va ser una frontera 

interessant d’explorar. Stelarc té una manera de mirar el cos completament diferent i 

única. 
 

-Com començà la relació amb Stelarc? 
 

R.LL.: Stelarc té dos títols de professor, un a Anglaterra i l’altre a Austràlia, passa l’estiu 

a un hemisferi o l’altre i coneixia a un company meu que aquest company és particular; 

és cirurgià plàstic però també té un màster en art a Estats Units. A partir d’allà, Stelarc 

contacta amb aquest company i aquest company crida a la gent que considera  necessària 

per ajuntar els talents i habilitats necessàries per poder fer l’obra Ear on Arm. Així és com 

poc a poc sorgeix la relació.  
 

-Quins problemes es va trobar al treballar en Ear on Arm? 
    

 R.LL.: Hi va haver certes dificultats, la primera va ser de tipus econòmica; s’havien 

d’usar una sèrie de recursos i llavors va ser la BBC la que va adquirir els drets de 

documentar el procés i a canvi  va aportar doblers per cobrir les necessitats bàsiques del 

procés. A més, durant aquest temps coincideix que hi havia una moratòria sobre cèl·lules 

mare. 
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-Com va participar en l’obra Ear on Arm? 
    

R.LL.: Vàrem usar cèl·lules mare per desenvolupar alguns dels aspectes més refinats de 

l’orella. Si ens fixam veiem que l’orella no té lòbul, sinó que és una orella plana sobre 

l’avantbraç; ara el que estam fent és intentar separar l’orella. El procés encara continua. 

Es vol separar l’orella, ara està adherida, volem obrir-la, donar-li tridimensionalitat i 

afegir el lòbul. Aquesta és encara una obra en procés. El que vàrem usar per fer l’orella 

va ser un material porós que tenia la forma de l’orella amb l’hèlix, l’escafa, la conxa i 

llavors férem una petita incisió i la vàrem posar al braç. És va posar a l’avantbraç perquè 

ell pugui parlar a l’orella.  

Es posa l’orella, aquest material porós, aquest material es mantén però si no està 

poblat es trenca, s’espenya i es fa  mal bé, perquè estigui amb bones condicions ha de ser 

viu; hi ha d’haver les cèl·lules, les cèl·lules mare s’usen per poblar aquesta estructura. Es 

va haver de treure el micròfon perquè el cos el va rebutjar però l’orella la duu com a obra 

escultòrica. L’obra es fa a diferents llocs com Califòrnia o Anglaterra. El micròfon es va 

infectar i el varen haver de treure. Primer es posa l’estructura i el micròfon, el micròfon 

s’infecta, s’ha de treure i després es posen les cèl·lules. Està previst que l’orella es tregui 

i s’acabi de donar forma però no que es torni a implantar un micròfon. Pensàvem que fer 

un micròfon estèril és més fàcil del que ha resultat ser; hi ha dues maneres de deixar un 

instrument estèril: irradiar-lo, el problema és que els circuits del micròfon es destrossen i 

l’altre procediment és mitjançant l’autoclau, posar el dispositiu dins l’autoclau que usam, 

parlam de temperatures molt altes i queda cremat; no hi havia manera, el cobreixen i 

recobreixen; només durà 3 setmanes, es va infectar; va xerrar un poc, ho connecta a 

internet, la seva veu es va poder sentir per tot el món. L’orgue es substitueix pel micròfon. 
 

-Coneix altres obres en les que Stelarc treballi amb l’ajuda de metges? 
 

R.LL: Stelarc treballa també amb grassa de liposuccions, ho posa a un agitador. Són 

liposuccions que acumula, li dóna un metge, ho tanca, li dóna una agitació, ho manté, es 

munta, hi ha aigua, teixit, oli, forma una estructura en continu moviment i canvi. Vol 

mostrar que els teixits poden estar organitzats o desorganitzats, segregats o desagregats. 

La parella de Stelarc, Nina Sellers, és també artista. Nina fotografia espècimens forenses 

i juga amb la imatge i el cos. Els dos treballen amb el cos. Els metges donen la grassa per 

fer l’obra amb el  permís dels pacients. Stelarc usa també la seva pròpia grassa i la dels 

pacients. Ho connecta amb música i la grassa es mou al ritme de la música. Cerca esborrar 

les fronteres, com interactua un tros de teixit amb la música, com es mou, com canvia. 



 44 

-Què opina del treball de Stelarc i de la relació art-ciència? 
  

R.LL: Davant de les obres de Stelarc no pots quedar indiferent, això podria ser per 

nosaltres la definició d’art, allò que et mou i et commou, no et deixa indiferent, et provoca, 

t’estimula, que fa que o et giris d’oi o et meravellis, això per mi és l’art com avui en dia 

l’entenem. No necessitam reproduir res quan les nostres tècniques de reproducció són 

més fidels que la mà humana. La interpretació és allò realment humà i el que hem 

d’estimular. Mesclar això amb medicina és molt reptador. Sembla que el més senzill és 

fer el cos més bell, bonic, agradable, els nostres cossos ja són bonics i agradables, una 

altra cosa és la nostra percepció, volem acostar la nostra percepció a unes convencions. 

Els cossos percebuts com a més bells no són naturals. Em demano si podríem trasplantar 

unes ales, podríem modificar els músculs de l’esquena per sostenir unes ales i planejar, 

desplaçar-nos d’una forma autònoma. No sabem si és possible o no però l’art ens ajuda a 

concebre-ho. Abans de fer-ho possible, de qüestionar la factibilitat d’una idea l’he de 

poder cogitar, concebre, aquí està la gran força de l’art. L’art es serveix de la ciència però 

també inspira la ciència, es retroalimenten. L’art inspira la ciència. 

  Hem demano també si és necessària una frontera, és la convenció una frontera a 

acceptar o simplement hem de reconèixer que hi ha un coneixement establert, unes praxis 

consolidades i aquestes les consolidam no perquè siguin més o manco segures sinó perquè 

el coneixement fins ara acumulat fa que tengui uns resultats anticipables i això és una 

frontera que ens hem d’imposar o són només uns límits dels que hem de ser conscients i 

reconèixer que aquesta convenció no és més que una resposta a davant una actitud passiva 

o immobilista. Hi ha metges enfocats en una patologia comú de resolució ràpida, es 

necessiten metges pràctics però són també necessaris altres professionals, que ho 

qüestionin, es demanin si es pot preveure la malaltia per exemple. 
 

-Com veu el futur en relació al transhumanisme i posthumanisme? 
    

R.LL.: Pot succeir també que tota la nostra activitat cerebral sigui descarregada a un 

dispositiu electrònic i que les nostres emocions es poguessin desenvolupar; les nostres 

projeccions, futurs, anhels, pensaments, tot funcionés allà, això equivaldria a la 

immortalitat. Es descarrega la consciència quan el cos sigui obsolet, s’exporta la 

consciència i s’importa dins una altra funda. Poden sorgir neoreligions en aquest sentit 

que no vulguin que es descarregui la seva consciència. 
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