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Un eStUDi Recent RealitZat pel think tank RAND CoRpoRation SimUla Una
pRobable gUeRRa entRe elS EStatS UnitS i la Xina. AqUeSta inStitUció, qUe va
teniR Un peS impoRtant DURant la GUeRRa FReDa, ha DiSSenyat poSSibleS
eScenaRiS De conflicte Sota el lema “penSaR en l’impenSable”.
PeR la Seva banDa, el papa FRanceSc ha aDveRtit en ReiteRaDeS ocaSionS qUe
en l’actUalitat eS pot paRlaR D’Una TeRceRa GUeRRa MUnDial híbRiDa, combatUDa
“peR paRtS”, atiaDa peR la cobDícia i peR altReS inteReSSoS eSpURiS, i peRmeSa
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peR Una mena D’inDifeRència caïnita com la qUe va conSentiR altReS
atRocitatS en el paSSat.

El tRanShUmaniSme enS
anUncia Un noU oRDRe
mUnDial en qUè elS
ciUtaDanS, De maneRa
obligatòRia o
volUntàRia, connecten
la ment a Una
SUpeRintel·ligència
aRtificial eStRUctURaDa
en foRma De “ment
RUSc”

A hoReS D’aRa cReix la poSSibilitat D’Una
gUeRRa Regional qUe involUcRi RÚSSia en
DefenSa De SíRia i De leS SeveS foRceS
DeSplegaDeS en aqUeSt paíS àRab aliat.
SegonS DiveRSoS expeRtS en geopolítica, el
conflicte poDRia iniciaR-Se peR accionS
ofenSiveS aèRieS contRa l’EStat SiRià peR paRt
DelS EStatS UnitS i/o D’aliatS De WaShington
com ISRael i TURqUia. En aqUeSt eScenaRi
complex, Sembla qUe De moment RÚSSia
tRacta D’evitaR Una gUeRRa amb elS EStatS
UnitS, ISRael, TURqUia i l’ORganitZació Del
TRactat De l’Atlàntic NoRD (OTAN) i amb elS païSoS àRabS Del golf PèRSic.
PeR aRa leS foRceS aeRoeSpacialS De RÚSSia hi inteRvenen D’Una maneRa
contRolaDa, pRobablement peR no pRecipitaR Una gUeRRa qUe eS poDRia
conveRtiR RàpiDament en Regional, i finS i tot en mUnDial, ja qUe eS pot
eStenDRe al CaUcaS, a l’EURopa centRal i De l’eSt, a l’ÀSia centRal i a la
penínSUla De CoRea.
Són pocS elS qUe avUi Dia cRiDen “no a la TeRceRa GUeRRa MUnDial”. Al
contRaRi, tal com afiRma el filòSof Jordi Pigem, “el Titanic S’eStà
enfonSant, i la gent eS poSa a caçaR PokémonS a la cobeRta”.
No obStant això, malgRat l’eScenaRi geopolític tan pReocUpant, la iDeologia
tRanShUmaniSta iRRaDiaDa globalment DeS De l’epicentRe, a Silicon Valley
(CalifòRnia), i concRetament a tRavéS De la SingUlaRity UniveRSity,
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pRomogUDa peR Google, la NASA i altReS coRpoRacionS tecnològiqUeS i
centReS D’inveStigació, manté la pRomeSa D’Un fUtUR qUe avança
inexoRablement cap a la SingUlaRitat, concepte encUnyat pel viSionaRi Ray
Kurzweil. GRàcieS a la conveRgència i DiSRUptivitat De leS tecnologieS
exponencialS NBIC (nano, bio, info, cogno), elS tRanShUmaniSteS cReUen
qUe la hUmanitat poDRà iniciaR Una peRllongaDa eRa De SUpeRbeneStaR,
SUpeRlongevitat i SUpeRintel·ligència. A paRtiR D’aqUeStS tReS pilaRS bàSicS De la
RevolUció tRanShUmaniSta, aqUeSt moviment pRetén conStRUiR Una Societat en
la qUal conviSqUin éSSeRS hUmanS, tRanShUmanS i poSthUmanS, engenDRatS i/o
DiSSenyatS De maneRa DiveRSa SegonS el gRaU D’inteRacció i integRació Del coS i
la ment hUmanS amb leS biotecnologieS emeRgentS.

neWSletteR:
Nom
Email
Enviar >>>
Accepto leS conDicionS De pRivacitat.

Hem D’eStaR aleRta Davant De leS pRopoSteS Del tRanShUmaniSme, ja qUe enS
anUncia Un noU oRDRe mUnDial en qUè elS ciUtaDanS, De maneRa obligatòRia o
volUntàRia, connecten la ment a Una SUpeRintel·ligència aRtificial
eStRUctURaDa en foRma De “ment RUSc”. AqUeSta hipeRconnectivitat pot
DeRivaR, SegonS l’oRDenem actUalment, en Un aUgment De la intel·ligència
col·lectiva i, peR tant, en Una noocRàcia DemocRàtica, o bé en Un
cibeRtotalitaRiSme atRoç, Si eStRUctURem aqUeSta SUpeRintel·ligència en foRma
D’oRganiSme Únic global.
QUin eScenaRi De fUtUR enS eSpeRa? QUe potSeR anem DiRecteS cap a Una
TeRceRa GUeRRa MUnDial, qUe pot compoRtaR la DeStRUcció Del noStRe moDel De
civilitZació? O potSeR eStem iniciant la pRimeRa RevolUció De la
intel·ligència, amb l’aDveniment pRopeR De l’anomenaDa SingUlaRitat
tecnològica, qUe enS conDUiRà a Una nova eRa D’abUnDància i beneStaR?

EDitoRial

AlgUnS iDeòlegS i eStRategS penSen qUe ReSUlta inevitable Una pRimeRa etapa
De caoS i De gRanS tRibUlacionS pRovocaDeS peR Una gUeRRa global. AqUeSta
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conflagRació tinDRia com a conSeqÜèncieS immeDiateS la ReDUcció DRàStica De
la població Del planeta i la DeStRUcció total De l’oRDRe mUnDial vigent i De leS
inStitUcionS actUalS. PotSeR llavoRS cReUen qUe SeRà poSSible alçaR ¾com a
nova toRRe De Babel¾ aqUeSta Societat poSthUmana, on SeRien pocS elS qUe
poDRien gaUDiR De leS pRomeSeS Del SUpeRbeneStaR, la SUpeRlongevitat i la
SUpeRintel·ligència.
DeS Del noStRe concepte De civilitZació DemocRàtica, baSat en Un hUmaniSme
integRaDoR i avançat, qUe gaRanteixi la llibeRtat i la Dignitat De leS peRSoneS,
no poDem eStaR en abSolUt D’acoRD amb aqUeStS eScenaRiS De fUtUR qUe algUnS
enS aUgURen com a inevitableS. PeR això hem De ReaccionaR a tempS i SUmaR
caDa vegaDa méS veUS a favoR De la paU i De la noStRa conDició plenament
hUmana.
* Albert Cortina éS aDvocat i URbaniSta. CoaUtoR Del llibRe ¿HUmanoS o
poSthUmanoS? SingUlaRiDaD tecnológica y mejoRamiento hUmano.

(post)veritats i mentides
PeR JaUme Figa i Vaello

QUe leS hambURgUeSeS Són milloRS a leS
fotoS qUe a la Realitat, tothom ho...
27.02.2017
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ANTERIOR

SEGÜENT

Des de Filafèlfia, Estats Units
MaRta FRanco (MeDicina'15) ha paSSat
Un any a FilaDèlfia, alS EStatS UnitS,
apRenent Sota el gUiatge De tRaUmatòlegS
Del Rothman InStitUte. Ha apReciat...
PeR +1, 01.03.2017
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El valor de la segona oportunitat

Per què Donald Trump

HiStòRieS De BCN
No poStS foUnD.

QUI SOM
+1 éS Una pUblicació gRatUïta eDitaDa peR
DiRecció De ComUnicació De la
UniveRSitat InteRnacional De CatalUnya
(UIC BaRcelona). El ConSell EDitoRial,
qUe no compaRteix neceSSàRiament leS
opinionS expReSSaDeS a +1, eS ReSeRva el
DRet De pUblicaR aqUelleS col·laboRacionS
qUe no eS coRReSpongUin amb la línia
eDitoRial o elS pRincipiS eStèticS qUe
Regeixen aqUeSta pUblicació.

EL MÉS VALORAT
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“En el periodisme, cada dia és
diferent de...
162 fanS

Ramon Bataller – La gent i el seu
entorn (II). Little...
2411 viSiteS
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