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Molta gent es pregunta actualment sobre què suposa ser humans i quines
condicions requereix ser-ho. Per tant anem a intentar marcar el límit entre el
que és humà i el que no ho és.
Com molt bé tots sabem, la tecnologia està avançant a una velocitat
vertiginosa, això pot fer variar en un futur el que nosaltres entenem per condició
humana. Un cas actual és la adaptació al món que ha tingut Stephen Hawking
gràcies a una màquina dissenyada exclusivament per ell. Potser sense aquesta
màquina, no s’hauria pogut adaptar al món i no hauria pogut aportar res a la
humanitat. Si actualment la humanitat és capaç d’això pot ser en un futur serem
els que marcarem com avançarà la evolució de la nostra espècie amb la
creació per exemple de superhomes artificials amb consciencia humana, o bé
construirem òrgans a partir d’altres teixits que seran utilitzats com a peces de
recanvi... la pregunta és. Això farà variar la condició humana?
En la meva opinió la condició humana surt de la raó. O sigui ganes de progrés,
relacions humanes, una llengua de comunicació clara i la cultura, factors molt
importants per a l’evolució tant diferent de la nostra espècie respecte les altres
espècies animals. Però per bé o per mal, els humans pertanyem al regne
animal, per tant hem de dur a terme les 5 funcions vitals. Per tant si en un futur
construíssim superhomes per dir-los d’alguna manera, no els podríem
considerar humans, perquè ni naixerien i segurament tampoc moririen.
Un altre dels problemes del límit de la condició humana és la possibilitat que en
un futur totes les persones portin associades una màquina. O que puguem
substituir parts danyades del nostre cos per altres òrgans fabricats
artificialment. Aquest també pot ser un dels problemes per delimitar el que és
humà del que no ho és. En la meva opinió el simple fet d’anar associat a una
màquina no té perquè desqualificar aquell ésser de humà si continua integrat a
la societat humana amb una cultura, una llengua i pot seguir mantenint
relacions socials amb altres éssers humans. Ara bé, també s’ha de mirar
desde el punt de vista biològic, els humans com he dit abans, son estrictament
humans per tant, també és raonable dir que pel fet d’anar associats a una
màquina, aquell organisme pot perdre la condició d’humà.
Aquest tema sobre la el què és humà i el què no ho és, és complicat i marcar
un límit estricte per marcar el que és humà i el que no ho és, pot resultar molt
complicat perquè depèn del àmbit en que ho miris i del punt de vista de cada
persona.


