
1 
 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ¿HUMANOS O POSTHUMANOS?  

DISCURS D’ALBERT CORTINA 

La Pedrera - Barcelona - 23 de març de 2015 

 

Bona tarda a tothom. 

Els coordinadors d’aquest llibre, voluntàriament hem volgut que les nostres 

intervencions siguin breus. Creiem que el protagonisme d’aquest acte el teniu 

vosaltres, autors que heu participat en el debat recollit en aquesta publicació 

col·laborativa que ha editat de forma esplèndida Fragmenta.  

Es per això que intentaré transmetre algunes idees (poques) sobre aquest projecte,  i 

per això em recolzaré en quatre paraules clau. 

La primera paraula es: CANVI 

Un amic meu, arquitecte, em va dir un dia que en temps de crisi, de transició, 

d’incertesa, es moment de monestir i de taller. Efectivament, aquest projecte que avui 

veu la llum en forma de llibre, va néixer al monestir de Poblet, entre la reflexió serena 

sobre què es l’esser humà, la seva evolució, el seu millorament, i l’energia espiritual 

necessària pel seu perfeccionament.  

De seguida, el projecte es va desenvolupar en el taller amb la redacció d’uns primers 

articles d’opinió a La Vanguardia,  posteriorment amb la dinamització del debat a la 

seva web, els contactes amb els autors, l’edició del llibre, i a partir d’ara, amb la difusió 

i ampliació del debat  sobre aquests temes. 

La segona paraula es: ESPERANÇA 

Fa uns mesos, en el col·legi dels meus fills, va venir un conegut conferenciant i ens va 

dir als pares: “molts de vosaltres esteu preocupats per quin mon deixareu als vostres 

fills, però, no creieu que també es fonamental pensar sobre ¿quins fills deixareu en 

aquest mon? Això em fa pensar en quines persones som i amb quins valors treballem 

pel futur. 

¿Humanos o posthumanos? es un llibre que reflexiona precisament sobre l’esser humà 

d’avui, i planteja les eternes preguntes que l’han acompanyat al llarg de la seva 

existència. Justament, ens repensem com a persones, quan algunes corrents de 

pensament, ideologies i plantejaments de la ciència i la tecnologia ens posen davant 

d’un futur radicalment diferent al present.  

¿Creieu que no serem capaços de deixar al nostre mon unes generacions futures més 

humanes, amb uns valors ètics i espirituals que els permetin afrontar, sense por, els 
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canvis radicals que el futur ens depara? Jo personalment tinc esperança, i crec que 

serem capaços sempre que els humans d’avui prenguem consciencia i ens anticipem a 

les amenaces i als efectes no desitjats ni desitjables d’aquests canvis radicals per a les 

persones i per la vida en el nostre planeta. 

La tercera paraula es:  LLIBERTAT 

Un dels autors del llibre  cita en el seu text a Sant Pau:  “ Tot ens està permès, però no 

tot em convé”.  En efecte, les tecnologies emergents (la intel·ligència artificial, la 

nanotecnologia, la robòtica, la biotecnologia, la neurociencia espiritual...) en interacció 

amb els humans o integrades al nostre cos i ment ens interpel·len sobre la nostre 

llibertat, sobre els límits ètics i els condicionaments morals, sobre els principis de 

responsabilitat i de precaució, així com sobre la forma d’actuar amb prudència,  

seguint les lleis naturals que regeixen la Terra i el Cosmos. Potser, no tot allò que 

podem fer ens convé.  

I finalment, la quarta paraula es:  GRÀCIES. 

Gràcies a La Vanguardia per l’oportunitat d’iniciar i desenvolupar aquest debat. 

Al nostre editor i a tot el seu magnífic equip de Fragmenta. 

Gràcies a la Fundació Catalunya – La Pedrera per acollir-nos en aquest emblemàtic 

edifici de Gaudí. 

A SOM Fundació, per la labor social que desenvolupa mitjançant la tutela i la defensa 

dels drets i la qualitat de vida de les persones que tenen una discapacitat intel·lectual. 

A la presentadora d’aquest acte i als quatre membres del debat que a continuació es 

desenvoluparà. 

Gràcies a tots els que ens acompanyeu avui en aquest esdeveniment: autoritats, 

familiars i amics. 

A l’autor de les fotografies incloses en el llibre,  així com als que han prestat la seva 

imatge per aquest magnífic reportatge fotogràfic. 

I finalment, gràcies als 213 participants en el debat,  i que ara sou  coautors del llibre 

¿Humanos o posthumanos?.  

Tots heu mostrat la vostre humanitat al veure-us interpel·lats a escriure. Els valors que 

heu reflectit encertadament en cadascun del textos, construeixen un renovat 

humanisme avançat, de base ètica, i  obert a la Transcendència. Aquests son els valors 

que ens agradaria traslladar als lectors d’aquest llibre i al conjunt de la societat. 

Moltes gràcies. 


