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Fer un seguiment dels avenços científics lligats a la biologia, a la medicina o a la robòtica, entre
d’altres camps de màxim interès, planteja moltes preguntes, interrogants lligats amb l’evolució
amb la conveniència, amb els drets, amb els conceptes ètics.
Sigui com sigui, l’esser humà està alterant com mai havia fet abans el seu entorn i l’ordre
natural de les coses i això obre un univers de reflexions, de debats i de pensaments que
intenten posar llum en aquest camí incert, apassionant i, probablement perillós.
En aquest línia d’argumentació, partint de la necessitat de debatre al voltant d’aquestes
opcions, algunes ja reals i d’altres quimeres més o menys versemblants i pròximes, l’advocat i
urbanista Albert Cortina Ramos i el doctor el biologia Miquel Àngel Serra Beltrán, agafant
com a punt d’arrencada dos articles d’opinió publicats a La Vanguardia van dedicar un any a
generar i a vehicular aquest debat, comptant amb la participació activa d’un important ventall de
professionals reconeguts. Metges, científics, sociòlegs, urbanistes, teòlegs, filòsofs artistes, etc
hi van anar dient la seva i el resultat és el llibre “¿Humanos o posthumanos”, que ha editat
Fragmenta.
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Jordi Cervera
Vaig néixer a Reus, un fet que, segons expliquen
algunes veus (totes reusenques) ja és un mèrit; vaig
començar molt aviat a llegir i anys més tard a treballar
de periodista i a escriure per plaer, és a dir, per vici. A
hores d'ara no tinc gaire clar si he après a fer
mínimament bé cap de les tres coses i per aquest motiu
tampoc no puc garantir que aquestes pàgines arribin en
algun moment a ser sòlides i unitàries. Però ja se sap,
les tombarelles mentals, encara que siguin al
ciberespai, ja el tenen aquest perill afegit. Sort!
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Publicitat

L’obra és una aportació imprescindible per a tots els que necessitin formar o ampliar les seves
opinions a la vegada que s’obre la ment en un seguit de propostes apassionants que es mouen
a cavall de la realitat i de la ciència ficció. Un debat que, com a mínim, aporta una certa
amplitud de mires en un debat complex i gens fàcil de dur a terme.
Més enllà de les especulacions aquí es comença a apuntar un cosmos de solidesa teòrica que
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ens comença a preparar per obrir una capsa tancada, la possibilitat gens remota d’assumir un
salt evolutiu que proposa interactuar en camps com la biotecnologia, la robòtica, la intel•ligència
artificial, la clonació, la neurociència i un grapat de viatges que ja han començat i que mereix la
pena especular cap a on ens porten.
I el llibre també s’apunta a finalitats solidàries, ja que una part del preu de venda es dedica a
SOM Fundació Catalana Tutelar Aspanias , centrada en les persones amb discapacitat
intel•lectual.
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"El Chico a quien criaron como perro", de Bruce
Perry & Maia Szalavitz
"Kou el corb", la narrativa bretona de Tangi
Malmanche
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"Boira / La travessia", el teatre de Lluïsa Cunillé i
de Josep Maria Miró
Mariona Tolosa Sisteré
Xavier Valiño ens descobreix "La cara oculta de la
luna"
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Sindica aquest blog
Últims comentaris
Lia Bertran
Estimat Sr. Jordi has descrit perfectament el treball
que fa aquesta jove il.lustradora, jo la...
La poesia completa d'Edgar Allan Poe
Jordi: Muchas gracias por tu amable comentario de
mi edición y traducción de Poe....
Mags i màgia a Catalunya
Està esgotat. El pot trobar aquí.
http://www.uniliber.com/tit......
Mags i màgia a Catalunya
Saludos! Nos interesa mucho el libro de Alain Denis
"Mags i màgia a Catalunya. Una visió...
Alba R. Luque
q puc dir! m'encanta la seva feina!!!!...
Andreu Sierro
Bravo Andreu!! Ets un crac!! Enhorabona per la teva
carrera!!!...
15 anys meteòrics
Crec que els esdeveniments importants s'han de
celebrar, ritualitzar. Això és el que ens fa humans....
9 anys de blog
Felicitats i per 9 més i més i més nous....Gràcies per
aquesta magnifica finestra avui tan...
Videoblog 69 – Orciny Press, una porta oberta a la
literatura de gènere
Salutacions, La imatge en realitat és meva, com
podeu veure aquí:...
Margarida Aritzeta i l'amant xinès
Gràcies a tu, Jordi Cervera. M'agrada poder continuar
compartint passions per la literatura,...
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