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L’ésser humà, un ordinador en potència
L’ésser humà és, de fet, una espècie molt curiosa. No sabem d’on venim, ni on anem, i les
nostres accions ens guien cap a diferents camins on ens veurem obligats a prendre decisions.
És llei de vida, i tot ésser viu està subjecte al canvi i a l’evolució.
Tal i com deia el savi Darwin, l’evolució és un fet natural i que mai s’aturarà, i fins fa poc, totes
les espècies han anat evolucionant segons les seves necessitats. Però, què passaria si es
canviés el curs natural de l’evolució i fos substituïda per màquines?
Amb els nombrosos avenços de les últimes dècades, l’home ha aconseguit arribar a un punt
crític, on tan meravellosos són els canvis que presenta la robòtica com tan problemàtics poden
arribar a ser.
La robòtica aporta la comoditat i necessitat que tot home cerca, ja que tendim a trobar la
forma més fàcil per a realitzar les tasques. Ara bé, no només ens aporta comoditat, sinó que
pot convertir una vida impossible en una vida totalment corrent. Cada any, centenars de
persones amb discapacitats físiques tornen a la vida normal gràcies als nombrosos avenços i
experiments que es duen a terme. Persones que mai havien vist, han arribat a veure colors, i
fins i tot òrgans artificials estan essent testejats per a millorar la vida d’aquelles persones que
els puguin necessitar i salvar una vida.
Però com tot en aquesta vida, tot té dues cares, no tot són avantatges. Un mal ús d’una eina
tan important amenaça la naturalesa humana. Realment volem deixar de ser humans per a
convertir-nos en éssers mig robòtics? És aquesta la evolució que ens espera, deixant enrere la
nostra naturalesa com animals evolucionats? Es presenten nombrosos dubtes sobre si a l’ésser
humà li convé transcendir a quelcom més, convertint-nos així en semi-màquines i acabar
depenent de les noves tecnològiques, deixant enrere la nostra autonomia natural per nosaltres
mateixos. Ens convertirem en màquines com televisors, que sense electricitat són només una
carcassa de plàstic i quatre circuits?
El problema de la qüestió eradica en l’ambició humana. L’ésser humà mai estarà satisfet amb
el que té, l’ànsia de transcendir i arribar a ser quelcom superior que els demés es present en
cada una de les 7 mil milions de persones que habiten sobre la faç de la terra. Volem deixar de
ser nosaltres mateixos per a millorar-nos?
Podríem comparar-ho perfectament amb un ordinador. Si un component del nostre ordinador
falla, es fàcilment substituïble per un altre, però aquell ordinador deixa de ser el mateix?
Aquesta és la pregunta que s’ha de plantejar l’home per a respondre si aquesta evolució
tecnològica ens farà evolucionar o directament canviarà l’espècie.
Aleshores, serem humans si parts del nostre cos no són naturals i alteren l’ordre natural de
l’evolució? Estem creant una nova espècie mentre es juga a ser un déu omnipotent cercant el
control sobre nosaltres? Possiblement estem creant un camí on l’ambició humana serà la
destrucció del que queda d’ella.

