
COM DEIXEM DE SER HUMANS? 

“En la vida tot està constantment en evolució”. Com ja sabem, el pas de primats a humans no 

va ser cosa de dos dies, de fet, es diu que la naturalesa va tardar seixanta milions d’anys a 

“crear” l’ésser humà. Acceptant aquesta teoria de l’evolució constant, que ens recorda al 

pensament de filòsofs com Heràclit o el mateix Aristòtil, tenim motius més que suficients per 

pensar que un dia deixarem de ser humans, de la mateixa manera que un dia vàrem deixar de 

ser primats. Aquesta hipòtesi desencadena moltes preguntes, per exemple; en què ens 

convertirem? Serà aquest, un canvi beneficiós per a nosaltres? En quin moment deixarem de 

ser humans? 

De la mateixa manera que Plató a la República esbrina què fa que a un individu o a una ciutat 

justa, i és després quan conclou què és injust, cal que sapiguem què ens fa humans, per saber 

en quin moment deixarem de ser-ho i esdevindrem qualsevol altra cosa. 

Tot i que trobem arguments de molts àmbits diferents que responen a la pregunta de què ens 

fa humans, una de les respostes més freqüents, sinó la que més, és la nostra capacitat 

exclusivament humana de racionalitzar. Es defineix la racionalitat com a aquella capacitat 

d’escollir els millors arguments  per a catalogar una afirmació de verdadera o falsa. Per utilitzar 

aquesta capacitat, és imprescindible un aprenentatge previ, que t’hagi permès adquirir uns 

coneixements que et proveeixin d’un criteri mínim per a decidir per tu mateix. Ara bé, les 

nostres decisions estan constantment manipulades tot i que nosaltres creiem que les prenem 

nosaltres. Trobem casos evidents de manipulació en diaris, publicitat, canals de televisió, etc. 

Tots aquests amb una opinió pròpia que nosaltres inconscientment adoptem com a nostre. 

Cada vegada són més els que viuen condicionats i sense adonar-se’n, se’ls priva de la seva 

capacitat de racionalització i són altres els qui decideixen per ells.  

En conclusió, de totes les qualitats que defineixen l’essència humana, la que més perilla és la 

capacitat de racionalització, que a causa del fenomen de la globalització i al consumisme, que 

comporten al mateix temps una pèrdua d’identitat de les diferents cultures, s’està deixant de 

fer servir. A poc a poc i sense adonar-nos-en, aquests pocs que ens controlen, aconseguiran 

que tots tinguem els mateixos gustos, aficions, propòsits, etc. A aquests els interessarà la 

pèrdua de la capacitat de racionalització i l’acceleraran abolint l’aprenentatge, ja que tindran 

por a la intel·ligència, tot recordant a polítiques totalitàries com la de Stalin. Ben aviat ens 

haurem convertit en éssers totalment diferents, tots amb una opinió comuna instaurada pels 

governants que impedirà  debats, revolucions i intercanvi d’idees.  

De la mateixa manera que vàrem perdre la cua en deixar de ser primats, ja que ja no l’usàvem, 

perdrem la capacitat de racionalització si la deixem de fer servir i tot i que tindrem la mateixa 

aparença física, serem uns éssers totalment diferents, ens haurem deshumanitzat. 

 

 

PAU TUBERT i MASCORT 

INS CASSSÀ DE LA SELVA 


