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La revolució 
transhumanista
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un moviment que busca utilitzar els 

millorar la humanitat en tots els seus 

aspectes, tant físics com morals. El 

primer capítol del llibre se centra pre-

transhumanisme té com a objectiu 

anar més enllà de fer un ús terapèutic 

de les biotecnologies. Per exemple, 

per prevenir o curar malalties, o uti-

litzar-les per «augmentar i perfeccio-

nar les nostres qualitats». 

genètiques possibles actualment són 

limitades, les tecnociències avancen 

a una velocitat inimaginable, per la 

qual cosa Ferry avisa que, a hores 

d’ara, ja és indispensable iniciar una 

-

ons biològiques, polítiques, econòmi-

-

manista» d’aquests avenços podria 

provocar. 

En el segon capítol, l’autor analitza 

diversos arguments «bioconservadors» 

i «bioprogressistes» respecte a aquest 

moviment. Repassa les tesis dels 

seus principals detractors (Francis 

Fukuyama, Michael Sandel, Jürgen 

Habermas), aportant contraarguments 

per a algunes d’elles. Tanmateix, 

cal dir que, malgrat que el lector es 

pot fer una idea aproximada de les 

principals possibles objeccions contra 

el transhumanisme, no queda clar quin 

és el posicionament de Ferry, ja que 

simplement es limita a plasmar què 

diuen altres acadèmics, concloent que 

«hi ha crítiques al transhumanisme 

que no van gaire lluny, però, en canvi, 

d’altres mereixen tota la nostra 
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transhumanisme, un 
moviment que busca 
utilitzar els avenços 

per millorar la 
humanitat en tots els 
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físics com morals

atenció». Així, si bé és cert que hi 

ha fragments molt interessants amb 

discussions estructurades i profundes 

de certs arguments, es troba a faltar 

un enfocament general més clar 

i valent sobre quin és el parer de 

l’autor sobre aquest projecte. 

Ens trobem amb tres quarts del ma-

teix quan avancem cap al tercer ca-

pítol, que se centra en l’«economia 

col·laborativa». Ferry dibuixa un 

paral·lelisme entre com els avenços 

biotecnologies i també el model eco-

nòmic. Aplicacions com Facebook,  Go-

ogle, BlaBlaCar o Amazon participen 

del procés d’«uberització», convertint 

el model capitalista de treball actual 

en un de, a priori, més col·laboratiu, 

però que tendeix a la desregulació i 

al «liberalisme salvatge», d’una ban-

da reduint costos per als productors 

i ofertors de serveis i, d’altra banda, 

disminuint el preu i augmentant les 

facilitats per als consumidors.

Així, l’economia col·laborativa és un 

bon exemple per veure com de com-

plicat pot resultar regular àmbits on 

les noves tecnologies tenen una in-

cidència tan important, que és pre-

cisament el que Ferry explica a les 

conclusions. El llibre, doncs, es tanca 

parlant dels problemes de regulació, 

indicant que la prohibició total és poc 

necessari trobar un punt mig de con-

sens, fruit d’una discussió global i pro-

funda en el marc de l’opinió pública. 

Per tant, aquesta obra no (només) va 

dirigida a acadèmics, sinó que busca 

que tothom —des de qui es dedica a la 

-

lítics—
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