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En un futur proper 

 

El fet que els humans hem presentat una constant evolució al llarg dels anys és innegable. També ho 

és que en aquest procés constant de canvis la tecnologia hi ha jugat un gran paper. Com a tendència 

general, sempre hem associat un major desenvolupament tecnològic a un major desenvolupament 

humà. Tot i això, com podem dir que aquesta darrera afirmació és certa? 

 

Si hom hagués d’escollir una qualitat que definís l’evolució humana, probablement l’escollida seria 

impredictible. Per aquest motiu, si bé se’ns poden passar pel cap possibilitats infinites sobre el futur 

de la nostra evolució, és arriscat fer afirmacions sobre aquest aspecte; principalment, perquè ningú 

sap del cert què pot passar en un futur, ni tan sols en un de molt proper. Tampoc cal oblidar el 

simple fet que un sol descobriment pot fer canviar la nostra percepció sobre el futur. 

 

Molts consideren que en un passat fórem animals, que actualment som humans i que, en un futur, 

esdevindrem algun tipus d’ésser vinculat a la tecnologia, fet que ens obligarà a deixar d’anomenar-

nos humans. Considero, doncs, que és poc probable que això passi. Si és ben cert que, degut a la 

nostra evolució, passàrem d’anomenar-nos animals a humans, no cal oblidar que aquest canvi de 

designació no ha comportat pas que deixem de ser animals. Ben mirat, els humans som animals, oi? 

Per aquest motiu, per molt que en un futur la tecnologia faci que evolucionem i passem a ser un 

ésser tecnològic, aquest fet no té perquè significar necessàriament que deixem de ser el que érem 

anteriorment, és a dir, humans. 

 

Vull remarcar, doncs, que és correcte mostrar una preocupació sobre el futur, principalment perquè 

nosaltres mateixos som els que l’haurem de viure. Per aquest motiu, no només és convenient sinó 

també necessari pensar i reflexionar sobre el futur que ens espera, ja que aquest depèn de les nostres 

actuacions actuals. Tot i això, pronunciar afirmacions contundents sobre el futur és una idea 

arriscada, ja que ningú sap certament què passarà en un futur. 

 

Tot i això, no només hem de realitzar prediccions o considerar com volem que sigui el nostre futur, 

sinó que cal treballar per a aconseguir-ho, esforçant-nos perquè la humanitat esdevingui millor dia 

rere dia per si mateixa. Finalment, recordar que els avenços tecnològics no faran que la humanitat 

evolucioni, sinó que aquesta és una tasca que hem de fer els humans per nosaltres mateixos. 


