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Gabriel FERRATÉ i PASCUAL

Excm. Sr. President de la Reial Acadèmia de Me-
dicina de Catalunya

Molt il·lustres Sres. i Srs. Acadèmics

Senyores i senyors,

Voldria començar, si m’ho permeteu, fent un pe-
-

dèmia. Recordo –per exemple– que l’any 1992 vaig 
abordar el tema “Home, Robot, Màquina” enfocat 

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’en-

“Màquines, Organismes i Sistemes - De la Biorobò-
”. L’enfoc es va centrar, fona-

àmbits de la societat– del creixent desenvolupa-

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 ob-

-
rals, 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 re-
cords, em ve a la memòria que l’any 1993 –el més de 
juliol concretament– vaig tenir l’oportunitat de par-

-
tructura i l’organització de la cèl·lula) fet que em va 

-
 

 

 
 
l’Origen de la Vida que s’hi celebrava sota l’impuls 
de la UB. A la pregunta de si creia que es podria ar-
ribar mai a crear vida en el laboratori, va contestar 
més o menys: 

.

Si busquem publicacions que parlin de previsi-
ons temporals podem esmentar, per exemple, un 

Press, que es preguntaba: “Are we 10 years away 
. Dotze anys després de la pre-

gunta de Silverman i un quart de segle posterior 

ambdós la van encertar...

Si m’ho permeten, i en referència a l’esmentat 

que -
. Afegiré que no em sor-

adequada i consensuada d`un concepte complex, 
en discussió i evolució.

-

Alamos, Nou Mèxic (USA) a instàncies de Chris-
topher Langton, que és també qui va encunyar el 

i les seves aportacions crec que se`l pot considerar 

-
deveniments relacionats amb el concepte, el con-

-
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-

-
-

-

-

També va dir:

-
-

-

Tenia tota la raó...

-
poral veurem que, malgrat allò que molts de nosal-
tres 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 centú-
ries abans de C. i es van “demostrar” mitjançant els 
teoremes d’Heró d’Alexandria, “enginyer”, inventor 

“ ” sota l’epígraf “
”. Un altre antecedent molt conegut és 

l’Ànec de Jacques Vaucanson, amb una complexa i 

aparentment menjar, digerir, evacuar, clacar, i llan-
çar-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 ex-
pert jugador– en el seu interior. Va ser construït el 

Molts personatges del món de la cultura, de la 

-

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 

representa Olympia, una robot humanoide que 
canta la famosa ària.

A començaments dels anys seixanta, Joseph F. 
-
-

trial”, va desenvolupar el primer robot industrial 
–el Unimate– als Estats Units. Engelberger, que 

Jo Robot”, 
d’Asimov, el que el va portar a dedicar la seva vida 

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 

ligents.

2. VIDA I NO VIDA ...

amb bactèries i arbres, mosques i balenes, algues i 

núvols i volcans? Aquestes són preguntes que po-
dríem 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 
“ -

 ja que tot i que les molècules d’una cèl-
lula no estan vives, mitjançant llurs interaccions 
produeixen o generen propietats en la cèl·lula que 

-
tabolisme, la robustesa, la reproducció i l’evolució.
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una propietat inherent als seus components, sinó 
a la seva organització, sorgí tota una línia de pen-
sament 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 

suau”, que se centra en la simulació 

dura” mitjançant la 
-

re– per duplicar o imitar els sistemes biològics; i 
humida” que intenta crear vida 

químiques en un laboratori. En aquest darrer cas 
-

nominen “ -
guin propietats i comportaments similars als de les 

d’origen aliè als sistemes vius.

S’està d’acord, en primer lloc, en que la vida ar-

mateix temps, ha de ser capaç de reproduir-lo i de 
transmetre-l. Com a conseqüència necessita tam-
bé 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 compo-
nents. Així mateix la cèl·lula ha de ser també per-
meable per tal de permetre els processos biològics 
normals i necessaris amb l’entorn –absorció de nu-
trients– i tan refractària com sigui possible al que 
podríem anomenar “patògens” externs.

-

-
terior dels embolcalls de les cèl·lules, però aquesta 

-
nició més universalment acceptada de la VA, ja que 

L’estudi de la vida mitjançant la seva simulació 
ha permès també, de rebot, comprendre millor i 

contrastar teories sobre l’ecologia, el comporta-

de l’univers...

El debat sobre la possibilitat de que l’home pu-
gui crear éssers verdaderament vius, més enllà 
de la seva descendència biològica no ha acabat. 
Com veurem més endavant, els conceptes d’intel-

-

morals i legals. La gran pregunta és si estem jugant 
a ser déus... A aquesta pregunta, els favorables al 

és una extensió natural del desig de la humanitat 
de progrés i de descoberta.

-
ons. Com que persisteix encara la disputa sobre 
com avaluar l’èxit del procés, es debat si l’  s’ha 
de basar en la obtenció d’un organisme funcional 
complex, amb capacitat d’auto-replicació, o n’hi 

auto-replicant.

pugui sobreviure –ni que sigui breument– encara 

extern.

3. VIDA ARTIFICIAL I ORDINADOR

Segons Stephan Helmreich -
pòleg que –entre d’altres camps– s`ha especialit-
zat 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 cli-

de còmput auto-replicants –similars als virus de les 
computadores– com a noves formes de vida. Diu 
“

-
”. Afegeix també que 

“
”.
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Helmreich comenta també, amb un fort esperit 

-
culins de la creació ciber-espacial, com a Darwins 
digitals explorant fronteres pletòriques de criatu-

representacions de gènere, parentesc i raça que 
-

ma també que la simulació de la vida mitjançant 

mena d’opinions.

Chris Langton, al qual ja m’he referit amb ante-

de permetre entendre la vida no solament com 
la coneixem, sinó també com podria ésser. És un 

ens ofereix una oportunitat única de pensar sobre 
la relació entre la ciència i la natura, entre la re-
presentació o modelització de la realitat i la reali-
tat mateixa, entre computadors i biologia ... . Ens 

manera en que els nostre mites i les nostres metà-
fores –la nostra cultura– conformen la nostra ma-
nera de veure, interpretar i entendre tot el que es 
relaciona amb la vida.

4. JUGANT A SER DÉU...

en l’àmbit de la genòmica, va anunciar que havia 
creat el primer bacteri amb un genoma totalment 

-

i dels perills que un fet com aquell comportava. En 
resum, un debat sobre la seva “dimensió moral”.

-

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 avan-

-

tres éssers mitjançant l’enginyeria de manipulació 

Una expressió que va sorgir, com a conseqüèn-
cia de les teories i dels avenços presentats, essen-

hi estaven al darrera, és la de “Jugar a ser Déu”, 
(Playing God, en anglés) expressió trobada amb 

-

-
da 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 sostenibili-

-

o de creences religioses o personals que es puguin 
vincular al fenomen, crec que en aquest cas proba-
blement s’hi amaga una certa frustració perquè al-

que altres no han pogut.

en el debat sobre la manipulació i/o creació d’és-
-

-
-

biologista molecular. També sembla que s’hauria 

per arrogància o pel desig de controlar la natura... 
Per tal de complicar més la situació, s’han arribat 

condicions de contorn ...

Furgant en la varietat d’interpretacions i de de-
bats generats, podem arribar a trobar elucubra-
cions que arriben a contraposar i comparar, per 
exemple, les peces de Lego amb els segments del 

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 

del 2015, que contraposa el concepte de “Jugar a 
ser Déu” amb el de “Jugar a ser el Diable”... Es refe-
reix al denominat “Angel de la Mort”, l’antropòleg, 

Josef Mengele -
terminador de jueus a Auschwitz, sota l’excusa que 

Fins aquí hem anat exposant, de manera suc-

-

per referir-me, encara que molt breument, a un 
efecte “col·lateral” dimanat dels processos i de la 

tasca d’alguns del equips humans que hi estan tre-
ballant. Em refereixo a la vinculació que s`ha esta-

Terra i el Sol en un futur llunyà? El futur que au-

aquest moment no son gaire esperançadores. Al 

-
rà en una estrella roja gegant, la qual cosa farà que 

per donar suport a la vida, tal com la coneixem ara.

La solució sembla senzilla: anar a viure a un altre 
-

ços de la Sanitat i de la Medicina, no crec que ens 


