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Sessió Inaugural del Curs Acadèmic

LLIÇÓ INICIAL DE CURS: VIDA ARTIFICIAL. UN PROCÉS EMERGENT
Gabriel FERRATÉ i PASCUAL

Excm. Sr. President de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Molt il·lustres Sres. i Srs. Acadèmics
Senyores i senyors,
Voldria començar, si m’ho permeteu, fent un peƟƚƉĞƌŝƉůĞƉĞůƉĂƐƐĂƚŝĞŶƌĞůĂĐŝſĂŵďůĂǀŽƐƚƌĂĐĂdèmia. Recordo –per exemple– que l’any 1992 vaig
abordar el tema “Home, Robot, Màquina” enfocat
ŵĠƐĂǀŝĂƚĚĞƐĚĞůƉƵŶƚĚĞǀŝƐƚĂĚĞůĂƐƵďƐƟƚƵĐŝſƉĞƌ
màquines o robots d‘algunes de les tasques que els
humans realitzen en l’entorn industrial i fabril. Així
mateix, l’any 1995, en la meva dissertació d’enƚƌĂĚĂĂůĂǀŽƐƚƌĂĐĂĚğŵŝĂ͕ĞůơƚŽůĞƐĐŽůůŝƚǀĂƐĞƌ͗
“Màquines, Organismes i Sistemes - De la BiorobòƟĐĂĂůĂsŝĚĂƌƟĮĐŝĂů”. L’enfoc es va centrar, fonaŵĞŶƚĂůŵĞŶƚ͕ĞŶĞůĐƌĞŝǆĞŶƚŝŵƉĂĐƚĞʹĞŶŵƷůƟƉůĞƐ
àmbits de la societat– del creixent desenvolupaŵĞŶƚĚĞůĂƌŽďžƟĐĂĞŶƚŽƚĞƐůĞƐƐĞǀĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͘
En la present ocasió, l’enfoc pretén ser diferent:
després d’una visió general del concepte de “vida”
se centra en la possibilitat de desenvolupar u obƚĞŶŝƌ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐİƐŝĐƐŽƋƵşŵŝĐƐŶĂƚƵrals, organismes o sistemes amb comportaments
similars als del éssers vius i, per tant, amb capacitat
d`auto-reproduir-se.
1. INTRODUCCIÓ
Engegant novament la meva màquina dels records, em ve a la memòria que l’any 1993 –el més de
juliol concretament– vaig tenir l’oportunitat de parůĂƌďƌĞƵŵĞŶƚĂŵďĞůďŝžůĞŐďĞůŐĂŚƌŝƐƟĂŶĚĞƵǀĞ
;WƌĞŵŝEŽďĞůƉĞƌůĂƐĞǀĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſƐŽďƌĞůĂĞƐtructura i l’organització de la cèl·lula) fet que em va
ŝŵƉĂĐƚĂƌŝŝŶŇƵŝƌĨŽƌƚĂŵĞŶƚ͘ŶŚƌŝƐƟĂŶŚĂǀŝĂǀŝŶŐƵƚĂĂƌĐĞůŽŶĂƉĞƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶƵŶĐŽŶŐƌĠƐƐŽďƌĞ
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l’Origen de la Vida que s’hi celebrava sota l’impuls
de la UB. A la pregunta de si creia que es podria arribar mai a crear vida en el laboratori, va contestar
més o menys: ͞Ŷ͛ĞƐƟĐƐĞŐƵƌ͕ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚƐĞŐƵƌ͕
ƐŝďĠŶŽƐĠƋƵĂŶĚĞƚĞŵƉƐƉĂƐƐĂƌăĮŶƐƋƵĞĂƋƵĞƐƚ
ĨĞƚĞƐƉƌŽĚƵĞŝǆŝ͘͘͘͟.
Si busquem publicacions que parlin de previsions temporals podem esmentar, per exemple, un
ĂƌƟĐůĞĚĞůϮϬϬϳĚĞ:ĂĐŽď^ŝůǀĞƌŵĂŶ͕Ăů͛ƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
Press, que es preguntaba: “Are we 10 years away
ĨƌŽŵĂƌƟĮĐŝĂůůŝĨĞ͍͟. Dotze anys després de la pregunta de Silverman i un quart de segle posterior
ĂůĂŝŶƚƵŢĐŝſĚĞŚƌŝƐƟĂŶĚĞƵǀĞ͕ĠƐĞǀŝĚĞŶƚƋƵĞ
ambdós la van encertar...
Si m’ho permeten, i en referència a l’esmentat
ĂƌƟĐůĞ ĚĞ ^ŝůǀĞƌŵĂŶ͕ ĂĨĞŐŝƌĠ ƋƵĞ ƚĂŵďĠ ŝŶĚŝĐĂǀĂ
que ͞ĞůƐĐŝĞŶơĮĐƐŶŽƚĞŶĞŶĞŶĐĂƌĂƵŶĂĚĞĮŶŝĐŝſƌŝŐŽƌŽƐĂĚĞůƋƵĞĠƐůĂǀŝĚĂ͟. Afegiré que no em sorƉƌğŶƉĞƌƋƵğ͕ĨŽƌĕĂƐŽǀŝŶƚ͕ƉŽƚƌĞƐƵůƚĂƌŵŽůƚĚŝİĐŝůŝ
ʹĮŶƐŝƚŽƚŐĂŝƌĞďĠŝŵƉŽƐƐŝďůĞʹƚƌŽďĂƌƵŶĂĚĞĮŶŝĐŝſ
adequada i consensuada d`un concepte complex,
en discussió i evolució.
ĞĨĞƚ͕ůĂƉƌŝŵĞƌĂŽŶĨĞƌğŶĐŝĂƐŽďƌĞsŝĚĂƌƟĮĐŝĂůƐ͛ŚĂǀŝĂƉƌŽĚƵŢƚƐŝƐĂŶǇƐĞŶƌĞƌĞ͕Ğůϭϵϴϳ͕Ă>ŽƐ
Alamos, Nou Mèxic (USA) a instàncies de Christopher Langton, que és també qui va encunyar el
ŶŽŵĚĞsŝĚĂƌƟĮĐŝĂů͘ŽŶĂĚĞƐůĂƐĞǀĂƚƌĂũĞĐƚžƌŝĂ
i les seves aportacions crec que se`l pot considerar
Ğů͞ƉĂƌĞ͟ĚĞůĐŽŶĐĞƉƚĞŵŽĚĞƌŶĚĞsŝĚĂƌƟĮĐŝĂů͘
ƉĂƌƟƌĚ͛ĂƋƵĞůůŵŽŵĞŶƚĞƐǀĂŝŶŝĐŝĂƌƵŶĂĂůůĂƵĚ͛ĞƐdeveniments relacionats amb el concepte, el conƟŶŐƵƚ͕ů͛ĂďĂƐƚ͕ůĞƐƉƌŽƉŝĞƚĂƚƐ͕ůĂŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǌĂĐŝſ͕ůĂ
ĚĞĮŶŝĐŝſ͕ĞƚĐ͘ĞƚĐ͘ĚĞůĂsŝĚĂŝĚĞůĂsŝĚĂƌƟĮĐŝĂů͘
>Ă ƉŽůğŵŝĐĂ ǀĂ ĠƐƐĞƌ͕ ŝ ĐŽŶƟŶƵĂ ĞƐƐĞŶƚ͕ ǀŝǀĂ ŝ ĚŝǀĞƌƐĂ͘sĞŐŝŶůĂĚĞĮŶŝĐŝſŶƋƵĞĨĂ>ĂŶŐƚŽŶĚĞůĂsŝĚĂ
ƌƟĮĐŝĂů͗
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Lliçó inicial de curs: sŝĚĂƌƟĮĐŝĂů͘hŶƉƌŽĐĠƐĞŵĞƌŐĞŶƚ

͞>Ă sŝĚĂ ƌƟĮĐŝĂů ĠƐ ů͛ĞƐƚƵĚŝ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĞƐ
ĂƌƟĮĐŝĂůƐƋƵĞĞǆŚŝďĞŝǆĞŶĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐƐĚĞůƐƐŝƐƚĞŵĞƐŶĂƚƵƌĂůƐǀŝƵƐ͘ƐůĂ
ƌĞĐĞƌĐĂ ƉĞƌ ĞǆƉůŝĐĂƌ ůĂ ǀŝĚĂ ĞŶ ƋƵĂůƐĞǀŽů ĚĞ
ůĞƐƐĞǀĞƐƉŽƐƐŝďůĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶƐ͕ƐĞŶƐĞƌĞƐƚƌŝŶŐŝƌͲƐĞĂĞǆĞŵƉůĞƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƐƋƵĞŚĂŶĞǀŽůƵĐŝŽŶĂƚĞŶĞůŵſŶ͘ŝǆžŝŶĐůŽƵĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ
ƋƵşŵŝĐƐ ŝ ďŝŽůžŐŝĐƐ͕ ƐŝŵƵůĂĐŝŽŶƐ ƉĞƌ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ ŝ ƉůĂŶƚĞũĂŵĞŶƚƐ ƉƵƌĂŵĞŶƚ ƚĞžƌŝĐƐ͘ ůƐ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐƋƵĞĞƐƉƌŽĚƵĞŝǆĞŶĂĞƐĐĂůĞƐŵŽůĞĐƵůĂƌƐ͕ ƐŽĐŝĂůƐ ŝ ĞǀŽůƵƟǀĞƐ ĞƐƚĂŶ ƐƵďũĞĐƚĞƐ Ă
ƌĞĐĞƌĐĂ͘>͛ŽďũĞĐƟƵĮŶĂůĠƐĞǆƚƌĞƵƌĞƵŽďƚĞŶŝƌ
ĞůĨŽƌŵĂƚůžŐŝĐĚĞůƐƐŝƐƚĞŵĞƐǀŝǀĞŶƚƐ͟
També va dir:
͞>Ă ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ŵŝĐƌŽĞůĞĐƚƌžŶŝĐĂ ŝ ů͛ĞŶŐŝŶǇĞƌŝĂ ŐĞŶğƟĐĂ ĞŶƐ ĚŽŶĂƌĂŶ ĂǀŝĂƚ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂƚĚĞĐƌĞĂƌŶŽǀĂǀŝĚĂ͕ƚĂŶƚ͞ŝŶƐŝůŝĐŽ͟ĐŽŵ
͞ŝŶ ǀŝƚƌŽ͘͟ ƋƵĞƐƚĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂƚ ĞŶĨƌŽŶƚĂƌă ůĂ
ŚƵŵĂŶŝƚĂƚ Ăŵď ĂůŐƵŶƐ ĚĞůƐ ŵĠƐ ŐƌĂŶƐ ƌĞƉƚĞƐƚğĐŶŝĐƐ͕ƚĞžƌŝĐƐŝğƟĐƐƋƵĞŵĂŝƐĞůŝŚĂŐŝŶ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚ͘͟
Tenia tota la raó...
^ŝĂŶĂůŝƚǌĞŵĞůƐƵďũĞĐƚĞĚĞůĂsŝĚĂƌƟĮĐŝĂůĂŵď
ƵŶĞŶĨŽĐŽďĞƌƚŝĂŵďƵŶĂăŵƉůŝĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƚĞŵporal veurem que, malgrat allò que molts de nosaltres puguem inicialment pensar, no és un concepte
nouvingut en el nostre entorn cultural i social. Els
primers autòmats de que es té coneixement van
ésser concebuts durant les tercera i segona centúries abans de C. i es van “demostrar” mitjançant els
teoremes d’Heró d’Alexandria, “enginyer”, inventor
ŝŵĂƚĞŵăƟĐŐƌĞĐƋƵĞŚŽǀĂŝŶĐůŽƵƌĞĞŶĞůƐĞƵůůŝďƌĞ
“WŶĞƵŵăƟĐĂ” sota l’epígraf “^ŽďƌĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ
Ě͛ĂƵƚžŵĂƚƐ”. Un altre antecedent molt conegut és
l’Ànec de Jacques Vaucanson, amb una complexa i
ƐŽĮƐƟĐĂĚĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŵĞĐăŶŝĐĂĂŵďŵĠƐĚĞϰϬϬϬ
ƉĞĐĞƐ ƋƵĞ͕ ŵĠƐ ĞŶůůă ĚĞů ŵŽǀŝŵĞŶƚ͕ ůŝ ƉĞƌŵĞƟĂ
aparentment menjar, digerir, evacuar, clacar, i llançar-se a un toll d’aigua. També podem fer esment
del Turc, jugador d’escacs, que va ser la primera
màquina que va derrotar l’home, si bé va resultar
ser un frau, ja que amagava una persona –un expert jugador– en el seu interior. Va ser construït el
ϭϳϳϬĂƵƐƚƌŝĂƉĞůďĂƌſsŽŶ<ĞŵƉĞůĞŶ͘

Molts personatges del món de la cultura, de la
ĐŝğŶĐŝĂŝĚĞůĂŝŶĚƷƐƚƌŝĂ͕ĮŶƐĂƌƌŝďĂƌĂůƐŶŽƐƚƌĞƐĚŝĞƐ͕
Ɛ͛ŚĂŶ ĨĞƚ ƉƌĞŐƵŶƚĞƐ ƐŽďƌĞ ĂƋƵĞƐƚ ƚĞŵĂ͘ ů ĮůžƐŽĨ
>ƵĚǁŝŐtŝƩŐĞŶƐƚĞŝŶĞƐƉƌĞŐƵŶƚĂǀĂƐŝƵŶĂŵăƋƵŝŶĂ ƉŽĚƌŝĂ ƉĞŶƐĂƌ ŝ Ɛŝ ƉŽĚƌŝĂ ƐĞŶƟƌ ĚŽůŽƌ͘ / ũĂ ƋƵĞ
estem ara en el món de la cultura i, per tant també
de l’art, no puc deixar d’esmentar una experiència
especialment impactant que vaig tenir no lluny
d’aquí, al Liceu. Es tractava de l’òpera ůƐŽŶƚĞƐĚĞ
,ŽīŵĂŶŶ͕ ĚĞ :ĂĐƋƵĞƐ KīĞŶďĂĐŚ͕ ĞŶ ƋƵĞ ů͛ĂĐƚƌŝƵ
representa Olympia, una robot humanoide que
canta la famosa ària.
A començaments dels anys seixanta, Joseph F.
ŶŐĞůďĞƌŐĞƌ͕İƐŝĐ͕ĞŶŐŝŶǇĞƌŝĞŵƉƌĞŶĞĚŽƌĞƐƚĂƚƵŶŝĚĞŶĐ͕ĐŽŶĞŐƵƚĐŽŵĞů͞WĂƌĞĚĞůĂZŽďžƟĐĂ/ŶĚƵƐtrial”, va desenvolupar el primer robot industrial
–el Unimate– als Estats Units. Engelberger, que
ĂĮƌŵĂǀĂƋƵĞǀĂƐĞƌůĂůĞĐƚƵƌĂĚĞůůůŝďƌĞ͞Jo Robot”,
d’Asimov, el que el va portar a dedicar la seva vida
ĂůŵſŶĚĞůĂƌŽďžƟĐĂ͕ǀĂƐĞƌƵŶĂƉĞĕĂĐůĂƵƉĞƌĂů
ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƌŽďžƟĐĂ͕ ƚĂŶƚ ĞŶ Ğů ƐĞƵ
component estructural o mecànic, com en el seu
comandament. L’impacte de l’aplicació dels seus
productes en els entorns industrials i sanitaris va
obrir la porta a la recerca i desenvolupament de
ƐŝƐƚĞŵĞƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĐĂĚĂĐŽƉŵĠƐƐŽĮƐƟĐĂƚƐŝŝŶƚĞůͲ
ligents.
2. VIDA I NO VIDA ...
YƵĞĠƐůĂǀŝĚĂ͍ŽŵƉŽĚĞŵĚŝƐƟŶŐŝƌĂůůžƋƵĞĠƐ
ǀŝƵĚ͛ĂůůžƋƵĞŶŽŚŽĠƐ͍YƵğĠƐĞůƋƵĞĐŽŵƉĂƌƟŵ
amb bactèries i arbres, mosques i balenes, algues i
ŇŽƌƐ͕ĨŽŶŐƐŝůůĞŽŶƐ͕ƉĞƌžŶŽĂŵďĐƌŝƐƚĂůůƐ͕ŚƵƌĂĐĂŶƐ͕
núvols i volcans? Aquestes són preguntes que podríem considerar “estàndard” en els tractats sobre
la vida.
Pel que fa a la segona pregunta, la proposta de
diversos autors –encara que no unànime– és que
“ůĂǀŝĚĂĠƐƵŶĂƉƌŽƉŝĞƚĂƚĞŵĞƌŐĞŶƚĚĞůƐƐĞƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ͟ ja que tot i que les molècules d’una cèllula no estan vives, mitjançant llurs interaccions
produeixen o generen propietats en la cèl·lula que
ŶŽƐĂůƚƌĞƐŝĚĞŶƟĮƋƵĞŵĂŵďůĂǀŝĚĂ͕ĐŽŵĂƌĂĞůŵĞtabolisme, la robustesa, la reproducció i l’evolució.
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'ĂďƌŝĞů&ĞƌƌĂƚĠŝWĂƐĐƵĂů

ƉĂƌƟƌĚĞůĐŽŶĐĞƉƚĞďăƐŝĐĚĞƋƵĞůĂǀŝĚĂŶŽĠƐ
una propietat inherent als seus components, sinó
a la seva organització, sorgí tota una línia de pensament i de recerca centrada en el modelatge i
la simulació del seu comportament. Això portà a
Christopher Langton a la seva visió d’aquest àmbit
a que m’he referit al començament.
També com a derivada d’aquest enfoc sorgí una
ƚĞŽƌŝĂ ʹăŵƉůŝĂŵĞŶƚ ĂĐĐĞƉƚĂĚĂʹ ƋƵĞ ĐůĂƐƐŝĮĐĂǀĂ
ůĂ ǀŝĚĂ ĂƌƟĮĐŝĂů ĞŶ ƚƌĞƐ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ Ž ƵŶŝǀĞƌƐŽƐ͗ ůĂ
ǀŝĚĂĂƌƟĮĐŝĂů͞suau”, que se centra en la simulació
ĐŽŵƉƵƚĞƌŝƚǌĂĚĂʹƐŽŌǁĂƌĞʹĚĞůĞƐƉƌŽƉŝĞƚĂƚƐĚĞůƐ
ƐŝƐƚĞŵĞƐǀŝƵƐ͖ůĂǀŝĚĂĂƌƟĮĐŝĂů͞dura” mitjançant la
ƵƟůŝƚǌĂĐŝſĚĞƌŽďŽƚƐŽĚĞƐŝƐƚĞŵĞƐİƐŝĐƐʹŚĂƌĚǁĂre– per duplicar o imitar els sistemes biològics; i
ůĂ ǀŝĚĂ ĂƌƟĮĐŝĂů ͞humida” que intenta crear vida
ĂƌƟĮĐŝĂů Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ŝ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝŽŶƐ
químiques en un laboratori. En aquest darrer cas
ů͛ŽďũĞĐƟƵĠƐĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌů͛ŽďƚĞŶĐŝſĚĞůĞƐƋƵĞĞƐĚĞnominen “ƉƌŽƚŽͲĐğůͼůƵůĞƐ͕͟ŽƐŝŐƵŝĐğůͼůƵůĞƐƋƵĞƟŶguin propietats i comportaments similars als de les
ĐğůͼůƵůĞƐ ǀŝǀĞƐ ƉĞƌž ŽďƟŶŐƵĚĞƐ Ăŵď ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ
d’origen aliè als sistemes vius.
S’està d’acord, en primer lloc, en que la vida arƟĮĐŝĂůŶĞĐĞƐƐŝƚĂƵŶEŽ͞ĐŽĚŝŐĞŶğƟĐ͟ŝƋƵĞ͕Ăů
mateix temps, ha de ser capaç de reproduir-lo i de
transmetre-l. Com a conseqüència necessita també un lloc on ubicar-lo, guardar-lo i protegir-lo. Una
mena d’embolcall, recipient o “membrana” que
manté agrupats el DNA i altres possibles components. Així mateix la cèl·lula ha de ser també permeable per tal de permetre els processos biològics
normals i necessaris amb l’entorn –absorció de nutrients– i tan refractària com sigui possible al que
podríem anomenar “patògens” externs.
WĞƌƚĂůĚĞĐƌĞĂƌE͕ĂůŐƵŶƐĐŝĞŶơĮĐƐŚĂŶƉƌŽƉŽƐĂƚ ƵƟůŝƚǌĂƌ ŶƵĐůĞžƟĚƐ͕ ƋƵĞ ƐŽŶ ĞůƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ
ƋƵşŵŝĐƐĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚƐĚĞůE͕ŝŶƚƌŽĚƵŝŶƚͲůŽƐĂů͛ŝŶterior dels embolcalls de les cèl·lules, però aquesta
ŽƉĐŝſ͕ƉĞƌƐŝŵĂƚĞŝǆĂ͕ĠƐŝŶĐŽŵƉĂƟďůĞĂŵďůĂĚĞĮnició més universalment acceptada de la VA, ja que
ƉĞƌĂĐŽďůĂƌĞůƐŶƵĐůĞžƟĚƐĞƐŶĞĐĞƐƐŝƚĞŶ͞ĞŶǌŝŵƐ͘͘͘͟
L’estudi de la vida mitjançant la seva simulació
ha permès també, de rebot, comprendre millor i
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contrastar teories sobre l’ecologia, el comportaŵĞŶƚƐŽĐŝĂů͕ů͛ŽƌŝŐĞŶĚĞůĂǀŝĚĂ͕ŝĮŶƐŝƚŽƚů͛ŽƌŝŐĞŶ
de l’univers...
El debat sobre la possibilitat de que l’home pugui crear éssers verdaderament vius, més enllà
de la seva descendència biològica no ha acabat.
Com veurem més endavant, els conceptes d’intelůŝŐğŶĐŝĂŝĚĞǀŝĚĂĂƌƟĮĐŝĂůƐŚĂŶĂǀŝǀĂƚǀĞůůĞƐƉŽůğŵŝƋƵĞƐŝĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐƐĞŶƐĞĮƐŽďƌĞƉƌŽďůĞŵĞƐğƟĐƐ͕
morals i legals. La gran pregunta és si estem jugant
a ser déus... A aquesta pregunta, els favorables al
ƉƌŽĐĠƐĂƌŐƵŵĞŶƚĞŶƋƵĞůĂĐƌĞĂĐŝſĚĞǀŝĚĂĂƌƟĮĐŝĂů
és una extensió natural del desig de la humanitat
de progrés i de descoberta.
Ŷ ĂƋƵĞƐƚ ăŵďŝƚ ƉŽĚƌşĞŵ ĨĞƌ ŵŽůƚĞƐ ŵĂƟƐĂĐŝons. Com que persisteix encara la disputa sobre
com avaluar l’èxit del procés, es debat si l’ğǆŝƚ s’ha
de basar en la obtenció d’un organisme funcional
complex, amb capacitat d’auto-replicació, o n’hi
ŚĂƉƌŽƵĂŵďůĂĐƌĞĂĐŝſĂƌƟĮĐŝĂůĚ͛ƵŶĐŽĚŝŐĞŶğƟĐ
auto-replicant.
ŽŵĂƉŽƐƐŝďůĞƌĞƐƉŽƐƚĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂĂů͛ĂŶƚĞƌŝŽƌ
ƉƌĞŐƵŶƚĂ ĂůŐƵŶƐ ƚĂŵďĠ ŚĂŶ ĂĮƌŵĂƚ ƋƵĞ ƉŽƚ ƐĞƌ
ƐƵĮĐŝĞŶƚů͛ŽďƚĞŶĐŝſĚ͛ƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵĞŽŵŝĐƌŽďŝƋƵĞ
pugui sobreviure –ni que sigui breument– encara
ƋƵĞŶĞĐĞƐƐŝƟƵŶĂďŽŶĂĚŽƐŝĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŝĐŽŶƚƌŽů
extern.
3. VIDA ARTIFICIAL I ORDINADOR
Segons Stephan Helmreich͕ƵŶƉƌĞƐƟŐŝſƐĂŶƚƌŽpòleg que –entre d’altres camps– s`ha especialitzat en l`estudi de la interacció i interdependència
entre oceans i fons marins i els micro-organismes
vius, així com amb la seva relació amb el canvi cliŵăƟĐ͕ĂĮƌŵĂƋƵĞĞůĐŽŶĐĞƉƚĞĚĞsŝĚĂƌƟĮĐŝĂůĠƐ
ƵŶĂĐƌĞĂĐŝſĚĞůƐĐŝĞŶơĮĐƐƋƵĞǀĞƵĞŶĞůƐƉƌŽŐƌĂŵĞƐ
de còmput auto-replicants –similars als virus de les
computadores– com a noves formes de vida. Diu
“,Ğ ďĂƚĞũĂƚ ĐŽŵ ůĂ ƐĞŐŽŶĂ ŶĂƚƵƌĂůĞƐĂ ĚĞů ƐŝůŝĐŝ Ğů
ŵſŶ ƋƵĞ ĞůƐ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĂƌƟĮĐŝĂů ĞƐƉĞƌĞŶĐƌĞĂƌĞŶĞůĐŝďĞƌͲĞƐƉĂŝ”. Afegeix també que
“ƋƵĂŶů͛EĞƐƚƌĂĚƵĞŝǆĂǌĞƌŽƐŝƵŶƐ͕ƐſŶƉŽƐƐŝďůĞƐ
ŶŽǀĞƐĨŽƌŵĞƐĚ͛ŝŵĂŐŝŶĂƌŝĐŽŶĐĞďƌĞůĂǀŝĚĂ”.
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Helmreich comenta també, amb un fort esperit
ĐƌşƟĐ͕ƋƵĞĞŶĞůŵŽŵĞŶƚĞŶƋƵĞĞůƐĐŝĞŶơĮĐƐĚĞůĂ
ǀŝĚĂĂƌƟĮĐŝĂůĞƐǀĞƵĞŶĂƐşŵĂƚĞŝǆŽƐĐŽŵĚĞƵƐŵĂƐculins de la creació ciber-espacial, com a Darwins
digitals explorant fronteres pletòriques de criatuƌĞƐƉƌŝŵŝƟǀĞƐ͕ĞůƐƐĞƵƐƉƌŽŐƌĂŵĞƐƌĞŇĞĐƚĞŝǆĞŶůĞƐ
representacions de gènere, parentesc i raça que
ƉƌĞǀĂůĞŶ ŝ ĚŽŵŝŶĞŶ ĞŶ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ŽĐĐŝĚĞŶƚĂů͘ Įƌma també que la simulació de la vida mitjançant
ĞůƐŝůŝĐŝĚĞƐĂĮĂůĂƉƌžƉŝĂĚĞĮŶŝĐŝſĚĞůĂǀŝĚĂ͘Žŵ
ũĂŚĂǀŝĂĂĮƌŵĂƚũŽŵĠƐĂŵƵŶƚ͕ĠƐĞǀŝĚĞŶƚƋƵĞĞŶ
Ğů ĐĂŵƉ ĚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĂƌƟĮĐŝĂů ĞƐ ƉŽĚĞŶ ƚƌŽďĂƌ ƚŽƚĂ
mena d’opinions.
Chris Langton, al qual ja m’he referit amb anteƌŝŽƌŝƚĂƚ͕ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂǀĂ ƋƵĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĂƌƟĮĐŝĂů ĞŶƐ ŚĂ
de permetre entendre la vida no solament com
la coneixem, sinó també com podria ésser. És un
ƚĞŵĂ ƉƌŽŵĞƚĞĚŽƌ ƉĞƌž ĐŽŵƉůĞǆ͘ >Ă ǀŝĚĂ ĂƌƟĮĐŝĂů
ens ofereix una oportunitat única de pensar sobre
la relació entre la ciència i la natura, entre la representació o modelització de la realitat i la realitat mateixa, entre computadors i biologia ... . Ens
ŽĨĞƌĞŝǆƚĂŵďĠů͛ŽƉŽƌƚƵŶŝƚĂƚĚĞƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůĂ
manera en que els nostre mites i les nostres metàfores –la nostra cultura– conformen la nostra manera de veure, interpretar i entendre tot el que es
relaciona amb la vida.
4. JUGANT A SER DÉU...
YƵĂŶĞůϮϬϭϬ͕Ğů:͘ƌĂŝŐsĞŶƚĞƌ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕ƉŝŽŶĞƌ
en l’àmbit de la genòmica, va anunciar que havia
creat el primer bacteri amb un genoma totalment
ƐŝŶƚğƟĐ͕ůĂƋƵĂůĐŽƐĂƉŽĚŝĂƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĐŽŵůĂ
ƉƌŝŵĞƌĂĮƚĂƌĞĂůĂƐƐŽůŝĚĂĞŶĞůĐĂŵƉĚĞůĂǀŝĚĂĂƌƟĮĐŝĂů͕ĞƐǀĂŝŶŝĐŝĂƌʹŽŵĠƐďĠĐŽŶƐŽůŝĚĂƌʹƵŶĂŵƉůŝ
ŝƐŽƐƟŶŐƵƚĚĞďĂƚĞŶƚŽƌŶĚĞů͛ğƟĐĂ͕ĚĞůƐĂǀĂŶƚĂƚŐĞƐ
i dels perills que un fet com aquell comportava. En
resum, un debat sobre la seva “dimensió moral”.
WĞů ƋƵĞ ĨĂ Ă ůĂ ǀŝĚĂ ĂƌƟĮĐŝĂů Ɛ͛ŚĂ ƚĞŶĚŝƚ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂůĂĚŽŶĂƌƵŶĂǀĂůŽƌĂĐŝſŵĠƐĂǀŝĂƚŶĞŐĂƟǀĂĂů
concepte de la seva dimensió moral. Per complicar
més el tema hi ha un profund i molt insistent debat
sobre si cal diferenciar entre els drets, riscs i avanƚĂƚŐĞƐĚĞůƐĠƐƐĞƌƐŽďƟŶŐƵƚƐƉĞƌƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſĚ͛Ăů-

tres éssers mitjançant l’enginyeria de manipulació
ŐĞŶğƟĐĂ͕ ĞŶ ĐŽŶƚƌĂƉŽƐŝĐŝſ ĂůƐ ĐƌĞĂƚƐ ͞Ğǆ ŶŽǀŽ͟ Ă
ƉĂƌƟƌĚĞůĂďŝŽůŽŐŝĂƐŝŶƚğƟĐĂ͘
Una expressió que va sorgir, com a conseqüència de les teories i dels avenços presentats, essenĐŝĂůŵĞŶƚĚŝƌŝŐŝĚĂĂůĞƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶƐŝƉĞƌƐŽŶĞƐƋƵĞ
hi estaven al darrera, és la de “Jugar a ser Déu”,
(Playing God, en anglés) expressió trobada amb
ŵŽůƚĂĨƌĞƋƺğŶĐŝĂĞŶůĞƐƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶƐŝĂƌƟĐůĞƐĐŝĞŶơĮĐƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂƚƐ Ăŵď ůĂ ǀŝĚĂ ĂƌƟĮĐŝĂů͘ >͛ĞǆƉƌĞƐƐŝſ
ĞƐŵĞŶƚĂĚĂ ʹŝ ůĂ ŝŵƉůşĐŝƚĂ ĞƐƟŐŵĂƟƚǌĂĐŝſ ĂƐƐŽĐŝĂda que comporta– s’ha produït també, encara que
amb menys freqüència, en diversos camps de les
ciències de la vida, de la medicina, de la sostenibiliƚĂƚŝŵĞĚŝĂŵďŝĞŶƚŝ͕ĮŶƐŝƚŽƚ͕ĚĞůĂƉŽůşƟĐĂ͘ůŵĂƌŐĞĚĞůĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶƐĚĞƟƉƵƐƉƐŝĐŽůžŐŝĐ͕ƐŽĐŝĂů
o de creences religioses o personals que es puguin
vincular al fenomen, crec que en aquest cas probablement s’hi amaga una certa frustració perquè alŐƵŶƐŚĂŐŝŶƉŽŐƵƚĚĞƐĐŽďƌŝƌ͕ŝŵĂŐŝŶĂƌŽĂƐƐŽůŝƌĮƚĞƐ
que altres no han pogut.
^ſŶŝŶĐƌĞŢďůĞƐĞůƐŵĂƟƐŽƐƋƵĞĂƌƌŝďĞŶĂĂŇŽƌĂƌ
en el debat sobre la manipulació i/o creació d’ésƐĞƌƐǀŝƵƐ͘ŝǆş͕ƉĞƌĞǆĞŵƉůĞ͕Ɛ͛ĂƌƌŝďĂĂĂĮŶĂƌŝĚŝƐƟŶŐŝƌƐŽďƌĞƐŝů͛ŽďũĞĐƚĞƐŽďƌĞĞůƋƵĞƐ͛ĂĐƚƵĂĠƐĨƌƵŝƚ
ĚĞůĂŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŐĞŶğƟĐĂĚ͛ƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵĞƉƌĞĞǆŝƐƚĞŶƚŽŚĂĞƐƚĂƚŽďƟŶŐƵƚĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚƉĞƌƐşŶƚĞƐŝŐĞŶğƟĐĂ͘͘͘ůĂƋƵĂůĐŽƐĂĚĞƌŝǀĂĚĞƐŝŚĂĞƐƚĂƚĐƌĞĂƚƉĞƌ
ƵŶ ďŝŽůŽŐŝƐƚĂ ƐŝŶƚĞƟƚǌĂĚŽƌ Ž ďĠ ŵŽĚŝĮĐĂƚ ƉĞƌ ƵŶ
biologista molecular. També sembla que s’hauria
ĚĞƚĞŶŝƌĞŶĐŽŵƉƚĞƐŝĂŵďĚſƐĐŝĞŶơĮĐƐŚĂŶĂĐƚƵĂƚ
per arrogància o pel desig de controlar la natura...
Per tal de complicar més la situació, s’han arribat
ĂĚŝƐĐƵƟƌƐĞŐŽŶĞƐŝƚĞƌĐĞƌĞƐĚĞƌŝǀĂĚĞƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚĞƐ
condicions de contorn ...
Furgant en la varietat d’interpretacions i de debats generats, podem arribar a trobar elucubracions que arriben a contraposar i comparar, per
exemple, les peces de Lego amb els segments del
E͕ŝůĂsŝĚĂƌƟĮĐŝĂůĂŵďDăƋƵŝŶĞƐsŝǀĞŶƚƐƉĞƌ
tal de poder diferenciar i separar els “Organismes”
dels “Artefactes”.
Fins aquí he parlat de temes relacionats amb
l’expressió “Jugar a ser Déu”, molt bé... Si m’ho
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permeten i em prometen que m’ho perdonaran,
m’arriscaré, “mutas mutandis”, a fer esment d’una
mena d’homotècia palindrómico-oximorònica...
(Perdonin, volia dir un “joc de paraules”). Existeix
ƵŶĂƌƟĐůĞƋƵĞĞƐǀĂƉƵďůŝĐĂƌĂ͞>ĂEĂĐŝſŶ͕͟ĞůŵĂŝŐ
del 2015, que contraposa el concepte de “Jugar a
ser Déu” amb el de “Jugar a ser el Diable”... Es refereix al denominat “Angel de la Mort”, l’antropòleg,
ŵĞƚŐĞŝŽĮĐŝĂůŶĂǌŝJosef Mengele ;ϭϵϭϭͲϭϵϳϵͿ͕Ğǆterminador de jueus a Auschwitz, sota l’excusa que
ĞƌĞŶŐĞŶğƟĐĂŵĞŶƚŝŶĨĞƌŝŽƌƐ͘
Fins aquí hem anat exposant, de manera sucĐŝŶƚĂ ŝ ƐŝŵƉůŝĮĐĂĚĂ ůĂ ŝŶŐĞŶƚ ƚĂƐĐĂ ƋƵĞ ƐǭŚĂ ĨĞƚ͕ ŝ
Ɛ͛ĞƐƚăĚƵĞŶƚĂƚĞƌŵĞ͕ĞŶƌĞůĂĐŝſĂŵďĞůƐŵƷůƟƉůĞƐ
ĂƐƉĞĐƚĞƐĚĞůĂǀŝĚĂŝĚĞůĂǀŝĚĂĂƌƟĮĐŝĂů͘͘͘EŽǀŽůĚƌŝĂ͕ƉĞƌž͕ĚĞŝǆĂƌƉĂƐƐĂƌů͛ŽĐĂƐŝſƐĞŶƐĞĂƉƌŽĮƚĂƌͲůĂ
per referir-me, encara que molt breument, a un
efecte “col·lateral” dimanat dels processos i de la
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tasca d’alguns del equips humans que hi estan treballant. Em refereixo a la vinculació que s`ha estaďůĞƌƚĞŶƚƌĞůĞƐƐŝŵƵůĂĐŝŽŶƐĐŝĞŶơĮƋƵĞƐĚĞůĂsŝĚĂ
ƌƟĮĐŝĂůŝůĂĚĞůĂ͞ŽƐŵŽͲ'ğŶĞƐŝƌƟĮĐŝĂů͘͟
>Ă ƋƺĞƐƟſ ƉůĂŶƚĞũĂĚĂ ĠƐ͗ ƋƵğ ƐƵĐĐĞŝƌă Ăŵď ůĂ
Terra i el Sol en un futur llunyà? El futur que auŐƵƌĞŶ ůĞƐ ƐŝŵƵůĂĐŝŽŶƐ ĐŽŵƉƵƚĂĐŝŽŶĂůƐ ĨĞƚĞƐ ĮŶƐ
aquest moment no son gaire esperançadores. Al
ǀŽůƚĂŶƚ ĚĞ ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ Ě͛ĂŶǇƐ ĞƐ ƉƌŽĚƵŝƌă ůĂ Į
ĚĞůŶŽƐƚƌĞƐŝƐƚĞŵĂƐŽůĂƌ͕ŝĞůŶŽƐƚƌĞƐŽůĞƐĐŽŶǀĞƌƟrà en una estrella roja gegant, la qual cosa farà que
ůĂƐƵƉĞƌİĐŝĞĚĞůĂƚĞƌƌĂĞƐĚĞǀŝŶŐƵŝŵĂƐƐĂĐĂůĞŶƚĂ
per donar suport a la vida, tal com la coneixem ara.
La solució sembla senzilla: anar a viure a un altre
ůůŽĐ͘ĞƚŽƚĂŵĂŶĞƌĂ͕ŵĂůŐƌĂƚĞůƐĐŽŶƟŶƵĂƚƐĂǀĞŶços de la Sanitat i de la Medicina, no crec que ens
ĂĨĞĐƟĂůƐƉƌĞƐĞŶƚƐ͘͘͘
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