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Humà o avatar? És aquesta la pregunta que hauré de fer cada cop que conegui
a algú? O simplement m’ho hauré d’imaginar i provar-ho a sorts?
Sincerament, no vull que el meu futur giri entorn aquestes qüestions i
problemes diaris. La humanitat ja és prou complicada com per haver d’inventar
un altre tipus d’individu amb les mateixes funcions que els humans però
millorades. En aquest món i societat d’avui en dia hi ha molts altres problemes
que tractar abans que generar eines que no són de vital importància.
És possible que l’ invenció d’avatars o robots sigui una manera d’ajudar a gent
discapacitada o amb dificultats per realitzar una vida normal o ordinària, però la
qüestió és que aquesta petita àrea de la població que ho necessita no s’ha
d’estendre per tot el món. Si ja som capaços de realitzar tasques diàries pel
nostre compte, per què necessitem a un robot que ens ho faci? Si que molta
gent pot dir que tindríem més temps per nosaltres, no estaríem tan estressats,
la vida seria molt més fàcil... Però fent el que fas a diari estàs evitant moltes
altres possibles complicacions.
Imagina’t que si no fessis l’exercici que fas gràcies a què rentes els plats,
neteges l’habitació, fas el llit, et mous per tota la casa, surts a comprar...
Tinguessis alguna malaltia de cor o un problema als pulmons o a les
articulacions? El nostre cos necessita moure’s, gastar l’energia que obtenim a
l’hora de menjar, estar en forma i moltes altres coses de les quals a poques els
hi donem importància. Si un altre individu, en aquest cas els avatars, fes tot
això per tu, no estaries en les condicions en les quals et trobes ara mateix.
A més a més, trobo que la incorporació d’avatars en la nostra societat seria un
pas enrere en l’evolució de la humanitat. Amb tot el que hem descobert al pas
dels anys i totes les nostres capacitats, de veritat volem que les realitzin
individus que ni tan sols poden desenvolupar-se per si mateixos?
Penso veritablement que serien una immensa negativitat en la vida humana,
encara que no deixo de creure que sí que ens poden ajudar a millorar el
sistema sanitari i experimental per la recerca de noves formes de rehabilitació i
cura de malalties, cròniques o que encara no s’han estudiat del tot i no hi ha
formes de medicar o guarir.

