
ELS  AVENÇOS  TECNOLÒGICS  ESTAN  CANVIANT  O  CANVIARAN  LA  NOSTRA

IDENTITAT HUMANA?

Cada vegada la tecnologia està avançant més en tots els àmbits i això inclou la implantació de

dispositius  en humans.  Actualment,  aquests  s’utilitzen  per  a  cobrir  les  funcions  que  els  òrgans

propis ja no poden fer, però què passaria si en un futur s’utilitzessin per a millorar certes qualitats?

O per crear-ne de noves? Seguiríem sent humans?

Per a respondre la primera pregunta cal analitzar el comportament humà ja que com deia Thomas

Hobbes  “l’home és  un  llop  per  l’home”.  També cal  comentar  que  gairebé  el  món  sencer  està

governat de forma capitalista i és que encara que els tres poders estiguin separats una sola empresa

que disposi de gran quantitat de diners és capaç de subornar-los per tal de sortir-ne beneficiada.

Veient aquests dos punts podem fer-nos una idea del que passaria amb la millora de qualitats a

través  de  la  tecnologia  i  és  que  les  persones  amb més  poder  adquisitiu  podrien  “instal·lar-se”

dispositius  més potents  que  els  hi  permetrien  situar-se  per  sobre  de  les  altres  en aspectes  tant

importants com la intel·ligència. Aquest augment en la intel·ligència podria ser utilitzat per a crear

una societat molt millor a l’actual on els problemes relacionats amb les desigualtats poguessin ser

solucionats. El que passaria però, probablement, és que aquestes persones amb més intel·ligència

voldrien controlar i estar per sobre de les altres. Això no només ho dic per la frase de Thomas sinó

perquè tenim molts casos en la història en els quals les persones amb poder en volen adquirir més ja

sigui a través de la manipulació, com Hitler, o la opressió, com els monarques del feudalisme. Un

dels problemes de la tecnologia és que s’està utilitzant per a fins primitius com per exemple no

haver de cansar-se o no perdre temps en fer determinades coses però mai es pensa en si al  no

cansar-se o no perdre temps som més feliços, millors persones,… i, per aquest motiu, seria difícil

evitar les temptacions pròpies de la naturalesa humana alhora d’utilitzar aquesta nova tecnologia.

Aquesta podria ser una de les opcions però alhora hi ha una altra opció que ens ajuda a respondre la

segona pregunta, podria ser que a l’augmentar la intel·ligència ens adonéssim de que el benefici

col·lectiu és més important que l’individual? La resposta a aquesta pregunta és, probablement, que

no ja  que,  durant  la  història,  hi  ha  hagut  dictadors  molt  intel·ligents  que  l’única  cosa que  els

distingeix dels que no ho són tant és que es basen en la manipulació per aconseguir el que volen.

Per  tant,  podem dir  que  el  que  s’hauria  d’augmentar  per  a  crear  una  societat  ideal  és  el  grau

d’empatia de les persones per tal de que poguessin posar-se a la pell de qualsevol col·lectiu i, així,

poder  governar  de la  manera més justa  possible.  Encara que augmentem la  empatia  no podem

oblidar la intel·ligència ja que si serveix perquè un dictador aconsegueixi els seus objectius també



pot servir perquè una persona que vulgui crear una societat igualitària ho aconsegueixi. Però si

recordem la frase de Thomas Hobbes en els humans predomina l’egoisme i, per tant, les primeres

persones que es fessin modificar ho farien per a superar a les altres en intel·ligència, memòria,… i

no pas per a empatitzar. 

Per respondre l’última pregunta posarem per cas que les primeres persones que es modifiquessin ho

fessin per al benefici propi, això els hi donaria poder per a manipular a les altres com volguessin,

cosa que crearia una dictadura basada en la perfecta manipulació d’una minoria, llavors una persona

amb diners i amb cert grau d’empatia es modificaria per tal de vèncer a aquesta organització i fer

que les persones es posessin a favor seu per tal de revolucionar-se contra els rics modificats,… us

sona? doncs sí, és exactament el que ha passat sempre i, sense anar més enllà, en els exemples

anteriors els Jueus, persones riques, van ser qüestionats per Hitler, revolucionari, que va fer moure

als alemanys, revolució. L’exemple basat en un possible futur, però, té la diferència de que si el cap

revolucionari  guanyés  la  suposada  guerra  el  seu  fort  increment  en  l’empatia  que  s’hauria  fet

prèviament  faria  que,  encara  que  ho  tingués  fàcil  per  posar-se  al  poder  i  governar  de  manera

absolutista, pogués entendre a totes les persones des de la seva posició i intentés crear una societat

justa des del poder. Amb això podríem arribar a dir que hi hauria un cert canvi en l’espècia humana

però no seria suficient per a deixar de considerar-nos humans ja que no hauríem creat cap qualitat

nova, sinó que només hauríem potenciat les que ja teníem.

En definitiva, crec que la millora de les persones a través de dispositius és quelcom que requereix

una responsabilitat molt gran i això, en el món en el qual vivim, seria molt difícil de gestionar ja

que, gairebé segur, hi hauria empreses que es dedicarien a millorar les qualitats de les persones de

forma corrupta  a  canvi  d’una  gran xifra  de  diners  i,  en aquest  cas,  ens  trobaríem en la  pitjor

corrupció que hi hauria hagut fins el moment, i és que la primera persona que obtingués qualitats

com, per exemple, una intel·ligència sobrehumana tindria el poder de manipulació suficient com per

arribar a controlar el món sencer.


