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Com cada dia feiner, dimecres a les tres de la tarda vaig disposar-me a posar
el meu plat a taula, vaig seure a la cadira i vaig encendre la televisió per mirar
les noticies. Tot semblava com sempre i no hi havia gaires notícies que em
cridessin l'atenció, però de sobte vaig veure el que de petita anomenava "cotxe
volador". Es tractava d'un dron capaç de transportar persones i de l'objecte que
tot nen s'imaginava en un futur llunyà. A partir d'aquest fet vaig començar a
pensar en l'evolució de l'ésser humà.

L'Homo Sapiens Sapiens va aparèixer fa aproximadament 130.000 anys.
Durant tot aquest temps ha evolucionat moltíssim en diferents àmbits, però fins
fa poc evolucionava de manera lenta i progressiva. En les últimes dècades ha
evolucionat veloçment gràcies als coneixements aplicats per fer noves
tecnologies que ens fan la vida més còmode. Actualment moltes persones
tenen una dependència física a les noves tecnologies, ja que les utilitzem per
solucionar molts problemes de salut, fins al punt que s'estan desenvolupant
òrgans artificials per trasplantar als éssers humans.

Amb tot això, ens podem plantejar si els humans estem perdent la nostra
"essència" com a humans per deixar pas a una nova era on evolucionarem a
avatars. Per decidir això hem d'establir què és allò que ens fa humans: les
relacions socials que establim entre nosaltres, l'estructura del nostre
organisme, la nostra ètica o potser una altra cosa? Si creiem que el que ens fa
humans és el nostre cos, en un futur és possible que deixem de ser humans;
però en canvi, si creiem que és la capacitat de distingir el bé i el mal no
deixarem mai de ser humans.

En la meva opinió el que ens distingeix de la resta d'éssers vius és l'ètica, per
tant l'ésser humà no evolucionarà a cap altre tipus d'espècie, sinó que
romandrà fins al seu final com a ésser humà. Ara bé, perquè això es compleixi,
penso que també han de romandre les relacions socials entre persones, perquè
considero que la distinció entre el bé i el mal la creem els mateixos éssers
humans i ens l'ensenyem i l'inculquem a les noves generacions. Que n'opines
tu? Sense societat hi ha ètica? I en conseqüència, seguiríem sent éssers
humans?


