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I SI ANEM CAP A LA DESEVOLUCIÓ?
Segurament els humans en el futur, tecnològicament, haurem avançat una barbaritat,
però a quin preu? Farem avenços per bé o per mal? Si hem començat per ser animals,
acabarem per ser avatars o intel·ligències superiors? L’home té l’esperança de poder
crear avatars, dient que es part de la seva pròpia evolució, però segurament no s’ha
pensat l’ús que en farà cada persona que en pugui adquirir un. Si una persona és
minusvàlida, podria fer servir l’avatar per viure una vida que a la realitat li seria
impossible, o també es podrien utilitzar per saber que somia la gent, i poder investigar el
subconscient. Està clar que això només són especulacions, però el que es pot afirmar, és
que l’espècie humana sempre intenta fer mal, i per tant, hi haurà persones que en faran
un mal ús.
Però segurament, com a una espècie més, els humans s’extingiran, i el motiu més
probable serà per haver acabat amb tots els recursos disponibles, i les guerres que
s’originaran per poder sobreviure. Potser no serà aquesta la raó, potser les pròpies
creacions de màquines dominin el món i ens facin esclaus, per no haver vigilat el que es
construïa. Una altre raó, potser més remota, seria que l’espècie humana hagués limitat el
moviment, fent un ús excessius de màquines que ho fan tot, provocant a tota la població
sobrepès, i per tant, greus problemes de cor, articulacions, músculs... Molts invents no
estan fets per curar malalties, o ajudar als que les pateixen a fer la seva vida més fàcil,
sinó per guanyar diners, només pel simple fet de ser massa avariciosos i voler abastar
masses riqueses, que quan l’espècie humana s’hagi deteriorat, no serviran per a res.
Actualment la espècie humana és molt perillosa, pot acabar amb tot el món amb una
simple bomba, si la tecnologia encara progressa més, i no se’n fa un ús adequat, la
pròpia humanitat acabarà per si sola amb aquesta espècie que només fa que destruir per
poder viure. Per altra banda, si la natura és intel·ligent, acabarà amb l’espècie més
perjudicial, la humana. L’única espècie que ha evolucionat d’animal al que és a
l’actualitat, per matar el que un dia els feia únics i especials per desprès donar l’excusa
que és cultura, o també per anar acabant amb el món en la seva totalitat, perquè és el
que ha portat el progrés. Però encara que es pugui solucionar tot el mal que l’home
s’està fent a ell mateix i a la natura, aquest no hi posa prou de la seva part, no pensa el
que pugui passar en un futur, només li interessa poder viure el seu present.
Per tant, la espècie humana pot arribar a desenvolupar la tecnologia fins a arribar a crear
avatars, no tothom en farà un bon ús, potser es podrà tenir una intel·ligència anormal,
però el que està clar és que l’ésser humà malauradament és una espècie que ella mateixa
prepara la seva extinció.

