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Després de fer una sintètica i 
apassionant història de la 
humanitat amb el bestseller 

erudit Sàpiens, Yuval Noah Harari 
hi torna amb Homo Deus (Edicions 
62, traducció d’Esther Roig), un as-
saig igualment suggerent, intel·li-
gentíssim, però contra el que pugui 
semblar, més literari que científic. 
Harari és, sens dubte, allò que en di-
ríem un savi: algú que no només es-
tà dotat d’una gran erudició que en 
el seu cas és alhora humanística i ci-
entífica, sinó que la sap posar al ser-
vei d’un pensament, d’una visió del 
món, de l’ésser humà i de la vida a la 
Terra. I com tot pensador ambiciós, 
pretén superar els paradigmes ide-
ològics que l’han precedit i crear un 
nou relat.  

A Homo Deus, Harari defensa que 
estem a l’etapa final de l’humanis-
me que va encetar el Renaixement, 
i que la conseqüència lògica d’haver 
posat l’home al centre de tot és que 
aquest ja pot aspirar a esdevenir un 
déu a la manera de l’antiga Grècia, 
és a dir, un superhome. L’espècie 
humana per fi està realment en dis-
posició de vèncer la fam i la guerra, 
de trobar la felicitat i de superar la 
mort. Deunidó. 

Dit així, sembla una broma, oi? 
Doncs no ho és: els avenços en en-
ginyeria genètica, nanotecnologia i 
interfícies cervell-ordinador ens 
porten cap a aquest nou món de 
perfecció infinita, individual i 
col·lectiva. Només que aquesta vic-
tòria total pot comportar la matei-
xa desaparició de l’ésser humà tal 

com l’hem conegut. Per què? Doncs 
perquè la intel·ligència artificial 
(IA) està superant la humana. “Els 
algoritmes seran tan bons prenent 
decisions en comptes de nosaltres 
que seria una bogeria no seguir el 
seu consell”, de manera que l’indi-
vidu no serà esclafat pel Gran Ger-
mà, sinó que “es desintegrarà des 
de dins”. 

En termes ideològics, la conse-
qüència d’aquest procés és que de 
les religions humanistes dels segles 
XIX i XX (liberalisme, socialisme) 
estem passant aquest segle XXI a les 
religions tecnològiques (tecnohu-

manisme –éssers humans amb su-
perpoders– i dadisme –religió de les 
dades–). I potser no ens adonem 
que, en aquest trànsit, la intel·ligèn-
cia s’està escindint de la conscièn-
cia. Adéu al lliure albir. ¿Serem uns 
humans tan millorats, tan monito-
ritzats, que haurem perdut la capa-
citat de decidir, de somniar i d’ima-
ginar? “Durant milions d’anys hem 
estat ximpanzés millorats. En el fu-
tur, potser serem formigues massa 
grosses”. 

Al principi he afirmat que la te-
si de Harari és més literària que ci-
entífica. Diria que s’ha deixat por-
tar per la seva immensa capacitat 
de crear un relat, i per la voluntat 
de fer-lo atractiu, dramàtic. ¿I quin 
millor dramatisme, parlant del fu-
tur de la humanitat, que fer desapa-
rèixer l’home? El seu llibre, més 
que una predicció, és un efectista 
toc d’alerta que acaba amb tres pre-
guntes inquietants: 1. Els organis-
mes només són algoritmes i la vi-
da només és un processament de 
dades? 2. Què té més valor: la in-
tel·ligència o la consciència? 3. Què 
passarà amb la societat, la política 
i la vida quotidiana quan algorit-
mes no conscients, però molt in-
tel·ligents, ens coneguin millor del 
que ens coneixem nosaltres? 

Harari ens torna a il·lustrar i a 
sorprendre. Esperem que els seus 
auguris quedin en ficció i que resse-
nyes com aquesta les pugui seguir 
escrivint un humà com ara IA (Ig-
nasi Aragay) i no un nou ésser IA 
(intel·ligència artificial).✒
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El vesper dels diacrítics: 
matisacions substancials

Dissabte vaig publicar un article 
sobre la reforma ortogràfica 
de l’IEC sota la pressió de la ur-

gència mediàtica i el rebombori so-
cial. Amb més calma, matiso substan-
cialment part del que hi deia. Subscric 
l’esperit de la reforma –fer més cla-
ra i racional l’ortografia i eliminar-ne 
complexitats innecessàries–, discre-
po una mica de la seva lletra i lamen-
to molt la seva inoportunitat. 

El gran repte pendent de la nor-
mativa no era aquest: és la reforma 
gramatical que serà al carrer d’aquí 
un mes amb la GIEC. Calia poder-
s’hi concentrar, amb tones de peda-
gogia, per vèncer la resistència so-
cial que inevitablement suscitarà. 
L’últim que calia era que poc abans es 
fes pública una reforma ortogràfica 
molt més prescindible que sabíem 
que provocaria (hi havia el precedent 

dels canvis en el guionet) un rebuig 
i un desconcert massius. Ara el pe-
rill és que aquest desconcert es bar-
regi i alimenti el que crearà la GIEC. 

L’ortografia no és mai un obstacle 
insuperable: tothom pot memoritzar 
com s’escriu una paraula. Per contra, 
la gramàtica –i més concretament la 
sintaxi– pot arribar a ser massa difí-
cil fins i tot per a qui hi posa ganes i 
voluntat. Són les famoses qüestions 
controvertides de sintaxi –tan tre-
ballades per Joan Solà– i no pas l’or-
tografia les que impedeixen a molts 

catalans ser autònoms lingüística-
ment. I reformar-les és un repte 
massa complex i urgent perquè sigui 
estratègicament raonable obrir alho-
ra un altre front i lliurar una altra ba-
talla que desgasta molt, és més se-
cundària i es pot ajornar. I em refe-
reixo –els altres canvis ortogràfics 
són menors i susciten poc rebuig– a 
la reducció dràstica de diacrítics. 

Igual que Solà, crec que convé eli-
minar diacrítics, però crec que no 
era el millor moment de fer-ho i ca-
lia més reflexió i consulta activa  
amb els professionals de la llengua 
–n’hi ha hagut però en cal més– 
abans d’anunciar-ho gairebé com a 
dat i beneït. En tot plegat, no hem  
d’oblidar mai que el català es mou en 
un marc social tan peculiar que es 
confon un diacrític amb un tros irre-
nunciable de la pròpia identitat.✒
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