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SESSIÓ D’ESPAI OBERT: “PISTES PER SUPERAR LA
INGENUÏTAT D’UNA VISIÓ DEL MÓN CAPITALISTA”

Jordi Pigem, Doctor en Filoso�a, escriptor.

Espai Obert, 18 de març de 2023, dins el cicle “Com fer possible un cel nou i una terra nova”

COS, MENT I ESPERIT

El passat dissabte 18 de març, als jesuïtes del carrer Casp com és habitual, va tenir lloc la quarta sessió del cicle

«Espai Obert» que porta per títol  «Com fer possible un cel nou i una terra nova», organitzada per l’Associació

Cristianisme al Segle XXI. El ponent era el Dr. Jordi Pigem, �lòsof de la ciència i assagista, que desenvolupà la seva
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aportació amb el títol  «Pistes per superar la ingenuïtat d’una visió del món tecnocapitalista».  La sessió es va poder

seguir via telemàtica.

El �lòsof començà explicant-nos que les desigualtats en el món van en

augment (una minoria persones posseeixen tant com la majoria) i en considerà

la causa el que ell anomenà «tecnocapitalisme» vist que el capitalisme d’avui

està propulsat per l’allau de noves tecnologies, de manera que s’estan

personalitzant cada vegada més els robots mentre es robotitzen les persones

Es tracta d’un sistema  que fa créixer la tecnologia i el capital a base  d’explotar

el món i les persones de manera que intensi�ca la destrucció dels ecosistemes

tot incrementant les desigualtats a partir d’una visió del món materialista,

reduccionista i mecanicista, amb una concepció terriblement escapçada de

l’ésser humà. Ens diuen que en el futur no caldran algunes professions (per

exemple, metges, ja que se’ns medicarà virtualment), que els robots ens

podran substituir, sense explicar-nos que això té uns costos terribles

(necessitam minerals escassos, gastem més energia, decreixen les relacions socials). La revolució cientí�ca dels

quatre o cinc cents anys darrers, des de Galileu, avui ho redueix tot a dades, que són un coneixement bastant pobre,

quan sabem que moltes coses no es poden mesurar. Ens costa admetre que  hi ha coses que desconeixem, des de la

producció de proteïnes al metabolisme de la digestió. Enllà d’un cervell organitzador hi ha  el que ell denominà una

«intel·ligència vital» en la qual la vida es manifesta.

Sant Bonaventura ja distingia l’ull de la carn (els sentits), l’ull de la raó (que

inclouria ment, intel·ligència i consciència) i l’ull de la contemplació. La

neurociència actual  distingeix cos, ment (producte del cervell com la bilis ho és

del fetge) i esperit. Encara que avui es parli molt del cos, poc de la ment i gens de

l’esperit, amb el cervell no s’acaba tot. I el conferenciant explicà diversos

exemples per justi�car-ho: lucideses terminals (cecs que hi veuen i sords que hi

senten), autòpsies  de cervell deteriorat, experiències de retorn havent  tingut el

sensor del cervell pla.. Entre aquests, l’íctus d’una neurobiòloga que va poder

experimentar en ella mateixa la funció més racional i més contemplativa –

utilitzat cada cop menys— de cadascun dels hemisferis cerebrals, be que sempre

actuïn tots dos a l’ensems. En aquest sentit el ponent opinà que la Intel·ligència

Arti�cal (IA) no és intel·ligència perquè si s’autocomprèn ni té consciència de

res; ell la denominà Invasió Algorítmica (IA), vist que el càlcul algorítmic, que no és pensament, ens envaeix cada cop  i

està acabant amb les interrelacions humanes.

Explotem el món perquè hem oblidat que és un prodigi  i ho hem oblidat perquè també, oblidant l’esperit, reduint la

ment i quedant-nos només amb el cos, hem negligit qui som, cosa que li va molt bé al sistema tecnocapitalista.

Els punts exposats  amb coratge en un discurs infreqüent com aquest van generar  un debat ric de temàtiques  i amb

moltíssimes intervencions. El ponent no entenia que  no hi hagués espais de protesta vist que la robotització a la qual

estem sotmesos i la invasió tecnològica que sofrim, amb proves justi�cades, fan minvar l’atenció, l’empatia i �ns i tot

la intel·ligència. Hem d’estar a l’aguait a � que redescobrim qui som i on som a partir d’accions petites. Per exemple:

per què se’ns obliga pràcticament a tenir mòbil (�ns hi tot ens hi avisen per temes de salut) o a canviar-nos

d’ordinador cada poc temps?

Podeu veure complet de la xerrada fent clic aquí
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