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Expulsar els
mercaders del temple

D
illuns, a primera hora del 
matí, assegut a l’AVE, en 
viatge d’anada a Madrid, 
llegeixo a la portada d’un 

diari: «El Govern abaixarà del 21 al 
10% l’IVA cultural». I em fa un salt el 
cor. ¡Per fi! Se’m dispara la tensió, 
se’m dispara el tic de la cama, m’aga-
fen ganes de sortir disparat del se-
ient i cridar-ho a la resta de passat-
gers. És més, m’estranyo que no es-
tiguem tots drets, abraçant-nos els 
uns als altres i brindant amb el suc 
de l’esmorzar. Al capdavall, és una 
notícia desitjada durant molt de 
temps. Des de la punyalada de la pu-
jada, aquell nefast estiu del 2012, 
ens desesperem en l’espera. No en-
tenc per què ara, davant la notícia 
bomba de la portada, els meus com-
panys de viatge segueixen, indife-

rents, llegint com si res, parlant pel 
mòbil –¡grrrrrrr!– com si res i ju-
gant a l’iPad com si res. No hi deu 
haver ningú del meu gremi, penso. 
Ni de gremis germans. Deu ser que 
el tema els toca de lluny, penso. Tot 
i així, faig com que crido (crido din-

tre meu): ¡Eh! ¡Que ha baixat l’IVA 
cultural! ¡Que tornem a ser nor-
mals!  
 En l’anar i venir de mirades, bus-
cant complicitat amb els veïns de se-
ient, torno a passar els ulls per la no-
tícia i m’adono d’un matís que se 
m’havia escapat: el titular diu «abai-
xarà», no «abaixa». Posa en futur el 
que jo, portat per les ganes, havia 
llegit en present. Decepció. Galle-
da d’aigua freda. Intento fer-me pe-
tit en el seient i dissimular l’exalta-
ció, potser massa evident, de fa un 
segon. I segueixo llegint, per sota el 
titular. «Mariano Rajoy ja ha pres la 
decisió; ara només busca el moment 
per anunciar-la». Però, bé, ¿com és 
possible? ¡El moment és ara, no et 
fot! Més ben dit, el moment era fa 
un any. O dos. O dos i mig, just des-
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Celebraré el dia que 
abaixin l’IVA cultural, 
però el meu vot 
seguirà sent meu

prés d’haver-lo augmentat. ¿Què vol 
dir que està «buscant el moment»? 
¿Quan serà «el moment»? ¿Quan ja 
no quedi un productor viu, ni un ac-
tor amb coratge, ni un cine ni un te-
atre obert a tot Espanya? ¿I on l’està 
«buscant»? ¡Ah! A les enquestes, és 
clar. En els sondejos, és clar. En els 
oracles del CIS, és clar. És any d’elec-
cions, és clar. ¿Serà bon moment 
qualsevol acte inaugural de campa-
nya? ¿O millor dos dies abans, per 
allò de dissimular?
 El que m’ofèn ja no és que em 
prenguin per gilipolles. El que m’ofèn 
és que mercadegin amb la cultura 
i la utilitzin com a moneda de can-
vi. Celebraré, és clar, el dia que abai-
xin l’IVA. Pot ser, fins i tot, que plo-
ri d’alegria. Però el meu vot seguirà 
sent meu.  H

puntsa

FANTASIA SOBRE UN FUTUR PRÒXIM

pors cada vegada estan més justificad-
des en una era en què les computado-
res han copat literalment la nostra vi-
da diària, i en què Stephen Hawking 
–un home que fa anys que interac-
tua a través d’una màquina– assegu-
ra que «el desenvolupament de la intel·
ligència artificial avançada podria sig·
nificar el final de la raça humana». Els 
robots s’estan apoderant de les nostres 
feines, ¿quant falta perquè ens robin 
la identitat, les emocions, la voluntat i 
fins i tot la raó de ser?

Policies amb disc dur

Ambientada en un futur gens distant 
–l’any 2016 a Johannesburg–, Chap-
pie suggereix que el següent pas en 
aquesta evolució seran cossos polici-
als compostos totalment per robots. 
«Estic convençut que en una dèca·

Almenys contemplat des de dins 
d’una sala de cine, el 2015 promet 
ser l’any dels robots: gairebé faria 
falta un superordinador per calcu-
lar el nombre de pel·lícules d’aquest 
any en què la intel·ligència artifici-
al juga un paper essencial. Encara 
en cartellera l’excel·lent Ex Machina 
–que examina fins a quin punt els 
humans podem connectar emoci-
onalment amb les màquines– i en 
espera l’estrena de les noves entre-
gues de Terminator i Los Vengadores, 
acaba d’estrenar-se aquí Chappie, el 
protagonista titular de la qual es 
podria definir com un descendent 
impossible de Robocop i el l’andrò-
mina protagonista de Cortocircuito 
(1986).
 Dirigida pel sud-africà Neill 

Blomkamp, Chappie –amb Sharito Co-
pley i Dev Patel com a protagonistes– 
dóna voltes a una qüestió que la cièn-
cia fa anys que es planteja: ¿i si els ro-
bots desenvolupessin sentiments, i si 
fossin capaços de pintar quadros i es-
criure poemes? ¿Els previndria la ca-
pacitat per a l’empatia d’acabar amb 
la humanitat? 
 La pregunta és oportuna per diver-
sos motius. En primer lloc, perquè su-
posa un canvi respecte a l’escenari 
habitual de la ciència-ficció. Al cap i a 
la fi, ens hem acostumat a pel·lícules 
en què la tecnologia avançada es re-
gira contra l’ésser humà, des de Me-
trópolis (1927) fins a Vengadores: la era 
de Ultron, en què un robot decideix 
que els humans són l’enemic i pren 
la dràstica decisió d’esborrar-los de 
la Terra. S’estrena el 30 d’abril.
 En segon lloc, perquè les nostres 
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Un robot amb ànima
‘Chappie’ s’endinsa en un tema pel qual el cine ha mostrat repetidament la seva fascinació:
la intel·ligència artificial H Un amant de la ciència·ficció, Neill Blomkamp, dirigeix la cinta

33 Artefacte amb sentiments 8 El protagonista de ‘Chappie’, en un fotograma de la pel·lícula.

«Les màquines 
poden ser els 
nostres lleials 
companys»,
afirma el director

da seran una realitat», assegurava 
Blomkamp a Berlín en la presen-
tació del film, i no veu en això cap 
motiu d’alarma. «¿Per què les mà·
quines haurien de destruir·nos? Jo 
crec que poden convertir·se en els 
nostres protectors, o en els nostres 
lleials companys».
 Al llarg de la seva carrera, Blom-
kamp ha usat la ciència-ficció distò-
pica per meditar sobre assumptes 
molt actuals: si en la celebrada Dis-
tricte 9 (2009) una invasió alienígena 
li servia per parlar de l’apartheid, a 
Elysium (2012) va reflexionar sobre 
les diferències de classe i el cataclis-
me mediambiental. Totes dues es 
mostraven fascinades per l’habili-
tat de l’home per barrejar-se amb la 
màquina, un interès que la seva no-
va pel·lícula porta més enllà imagi-
nant una ànima humana que exis-
teix en un cos metàl·lic. 
 Curiosament, Blomkamp no 
creu que arribem a ser capaços de 
crear una tecnologia tan avançada 
com la de pel·lícula. «Els científics 
no saben realment com els humans 
desenvolupem la moralitat i l’ètica. 
Jo no crec que siguin coses apreses  
i, per tant, programables. En tot cas, 
espero estar equivocat. M’encanta·
ria anar·me’n de festa amb algú com 
Chappie». H


