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L'AVATAR: UNA SIMPLE REPRESENTACIÓ DE L'HOME O EL PROTAGONISTA DE LA 

EVOLUCIÓ HUMANA? 

L'home, actualment, és entès com un animal racional, perquè a diferència de la resta 

d'animals, té la capacitat de pensar i triar. En els seus orígens, però, l'home  prové dels 

animals més bàsics, els quals tenen la capacitat simplement de nodrir-se, relacionar-se 

i reproduir-se.  

Des de fa unes dècades, la tecnologia ha passat, progressivament, a tenir una 

importància considerable en la societat i per tant en l'home. Actualment, moltes de les 

coses que abans es feien manualment es fan a través d'aquesta tecnologia, fins al punt 

de relacionar-se socialment a través d'ella. Tenint en compte això, i si la nostra 

evolució s'encarés cap a un futur on els homes ens convertíssim en avatars?  

Per desenvolupar aquest tema, parteixo d'un pensament no materialista, en el qual la 

ment no està subjecta a res material, i que és allò que caracteritza, juntament amb 

l'ànima, una persona. Alhora, crec que els actes que els homes fem, són producte de la 

unió de la raó, és a dir de la nostra ment, amb la informació que ens proporcionen els 

sentits.  

Els avatars que avui en dia utilitzem en el món de les tecnologies, intenten ser, deixant 

de banda la forma en la qual apareguin (humana, animal, fantàstica...), una 

representació de nosaltres mateixos, o si més no, d'un ésser humà. Cada vegada, les 

persones trobem noves maneres de fer aquesta representació més precisa. Amb el 

temps, el fet que les persones acabem trobant la manera de plasmar la nostra ment en 

aquests avatars, ens podria portar a pensar que en realitat no estaríem enmig d'un 

procés evolutiu, sinó que això tan sols seria una representació de la realitat actual. 

Però serà realment així? 

En aquesta realitat paral·lela del món virtual, tenint en compte tot l'esmentat 

anteriorment, els avatars tindrien la mateixa ment que les persones tenim en la nostra 

realitat, i per tant racionalment pensaríem igual, però el que percebrien aquests 

avatars a través dels sentits seria diferent, tant per qüestions físiques com per 

qüestions del seu entorn. Com a conseqüència, això portaria a aquests avatars a actuar 

diferent, i per tant sí que existiria aquesta possibilitat d'evolució.  

Any rere any, la importància de les tecnologies en la vida quotidiana ha augmentat 

l'interés en desenvolupar nous mètodes, nous matisos que puguin millorar i incideixin 

en aquest món virtual. Amb l'evolució dels avatars, estem creant una realitat paral·lela 

que poc a poc, s'anirà distanciant de la realitat actual, a causa principalment de la 

diferent percepció del món que els sentits els transmetran. Com serà aquest nou món? 

Això tan sols el temps ens ho dirà.  


