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Els avenços tecnològics estan canviant o canviaran la nostra identitat humana? 

 

Si hi ha alguna cosa clara avui en dia és que l’actitud humana està avançant a passos 

agegantats. En els darrers anys se’ns ha quedat petit el concepte del que és la tecnologia. Ens 

hem acostumat a estar dins una societat en constant modificació. Ningú present té clar com 

serà el món d’aquí 10 anys, com pots intentar imaginar un futur que estem segurs que 

sobrepassarà les nostres expectatives?  Simplement la tecnologia supera la lògica i tot allò que 

creies impossible. Partint d’aquest punt, costa molt definir si la nostra identitat humana 

canviarà. El primer que ens hauríem de preguntar és si aquests avenç tecnològic té un final, si 

realment tot allò que haurem inventat s’estancarà en un punt de no millora. Jo estic convençut 

que sí. La tecnologia s’estancarà un dia o un altre i la identitat humana malgrat haver canviat 

romandrà en els mateixos pilars. 

 

Des del meu punt de vista la humanitat rau en la característica de repenjar-se en els 

sentiments. Tot el que fem i farem té un rerefons de sensacions. Nosaltres vivim alimentant-

nos d’unes emocions produïdes per la interacció amb un ambient determinat. És impossible 

fer una tasca sense que una explosió de sensacions t’envaeixi el cos. És per aquí on 

segurament la nostra identitat humana pot desmuntar-se. Si realment aconseguim modificar la 

nostra manera de pensar per tal que aquestes emocions deixin de cobrar sentit, segurament 

haurem modificat l’ésser humà. No obstant, hi hauria alguna persona que voldria deixar 

aquests pilars de la humanitat per a passar a un vida molt més robòtica? 

 

El primer pilar que cauria seria l’ètica. Com podem imaginar una comunitat humana on la mort 

no afectés a ningú? Com es comportaria la societat davant morts prematures tal com els 

accidents de trànsit o els assassinats? Si s’aconseguís modificar l’ésser humà per tal que no 

envellís, la gent deixaria de tenir una motivació. La idea d’una vida eterna desfaria cadenes 

com la selecció natural. No és que no vulgui esmentar els problemes que comportaria la 

superpoblació, l’augment de la demanda de menjar o el canvi climàtic, sinó que crec que 

aquests temes són molt més secundaris que el rerefons de la qüestió. Realment estem 

disposats a viure eternament? La humanitat sempre ha tendit a allunyar-se de la ignorància, no 

sabem si morir és realment tan colpidor com ens imaginem.  

 

Com diu Bertrand Petit, un important biòleg català, ens podrem millorar genèticament per 

viure més anys, no obstant, ara mateix fer el pas  a la immortalitat és pràcticament impossible. 

Amb això no vull desmentir que la tecnologia pugui crear un ésser immortal, però crec que 

costaria molt fer aquest pas. Què ens beneficia viure més temps? Tenim una visió massa 

egocèntrica, la humanitat no és l’única cosa present a l’univers. Som un petit gra de sorra en 

un mar de galàxies.  
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Nosaltres hem crescut dins un sistema jeràrquic on es veuen reflectits diferents orbitals. 

Encara que falti molt camí per aconseguir una verdadera justícia, hem aconseguit crear un 

llenguatge universal, uns drets humans, unes costums i tradicions enriquidores. Si aquesta 

identitat que ens caracteritza la volguéssim canviar mitjançant la tecnologia, obriríem les 

portes a un altre món. No podem afirmar un món dolent, segurament la ciència milloraria i 

avançaria amb molta més rapidesa que ara. No obstant, si ens ho mirem des d’un punt de vista 

ètic, les costums i tot la feina feta cap a la justícia quedarien reduïdes a una doctrina on només 

importaria el col·lectiu. No buscaríem el bé per a cada un, buscaríem el bé per la societat. Jo 

penso que aquest canvi ens faria derivar a un jerarquia semblant a la que tenen alguns animals 

com les abelles o les formigues. Realment ens podem imaginar una societat així? No podem 

negar que la organització i el progrés seria més ràpid i adequat. No obstant aquesta llibertat 

que es  guiada pels sentiments deixaria de cobrar sentit.    

 

 

En definitiva, costa molt sortir d’aquest núvol i veure les coses des d’un punt de vista extern. 

D’ara per ara trobo impensable canviar la societat d’una manera tan brusca. Simplement hem 

d’admetre que som de vidre, massa fràgils per un canvi tan ràpid. És cert que aquest avanç 

tecnològic és imparable i que pot arribar a canviar-nos la identitat. No obstant, no hi veig una 

millora directa, no podem establir una frontera del que serà bo i del que serà dolent. El que si 

que podem fer però, és traçar consells que ens ajudin a veure bé l’assumpte. Segurament la 

veritat rau darrera aquesta cortina ètica que ens eclipsa el camí. Quan aconseguim entendre 

realment que volem amb aquesta sèrie d’avenços tecnològics, entendrem realment quin és el 

millor camí a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudònim: Noi petit  

 

 


