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ESCOLLIR VIURE ETERNAMENT 

 

El professor José Luis Cordeiro, enginyer del MIT, futurista, economista i autor del 

llibre “La mort de la mort”, va exposar en una xerrada, les seves teories sobre 

l’envelliment i la immortalitat: segons ell,  s’arribarà al moment en què la tecnologia 

serà capaç d’aturar l’envelliment i cap al 2045, la humanitat estarà en condicions de no 

morir per la vellesa i, fins i tot, les persones podran rejovenir-se per establir-se en l’edat 

de la vida que més els convingui, majoritàriament dels 20 als 30 anys. 

El premi Nobel de medicina 2012 al Japó Shinya Yamanaka deia que 4 gens controlen 

l´envelliment y rejoveniment cel·lular. 

Podem morir per accident, homicidi... el envelliment es contemplarà com una malaltia, 

que serà curable. Ja s’estan rejovenint cèl·lules i òrgans. 

Qui podrà accedir a rejovenir-se? 

Tot el mon. Serà gratuït, sufragat per la Seguretat Social. 

L’objectiu es que s’inverteixin els diners en la joventut per evitar l’arribada de 

Parkinson, infarts, càncers, Alzheimer...tot això ens ho estalviarem. Hem de tenir en 

compte que el 80% de despesa sanitària es destina als darrers 5 anys de la nostra 

vida. 

El problema es que hi ha gent que pensa que la vellesa es meravellosa. Lo 

espectacular es tenir 100 anys però amb la edat de 20.  

 

En “La mort de la mort” es parla que en el 2030 cada any que sobrevisquem guanyarem 

un altre any degut als avenços mèdics. Actualment guanyem 2 o 3 mesos de vida. El 

2045 tindrem les tecnologies de rejoveniment biològic, que es l’objectiu. 

Volem arribar a la “amortalitat”, que significa no mort, però amortalitat jove.  

AUBREY DE GREY biòleg que treballa en la recuperació de teixits humans assegura que 

el esser humà pot arribar a viure 1000 anys. 

Com  podrem viure tots alhora per sempre,  tindrem recursos suficients en el nostre 

planeta? 

Actualment existeix  una implosió demogràfica. La població està disminuint, es calcula 

que la Xina perdrà 700 milions d’ habitants al 2100. 

Què passa amb la religió?  

La religió canviaria amb la amortalitat. La religió parla d’ immortalitat, en el mes enllà, i 

la volem aquí i ara. Les religions se enfoquen en la mort, per el que a partir del 2045 ja 

no tindran res per oferir. 

 

Els hinduistes, budistes, creuen en la reencarnació, i ja no es donarà el cas. 

Els matrimoni seran contractes por dècades perquè no podrem dir “fins que la mort 

ens separi”. Tindrem varies parelles. 

El cos serà etern, i la nostra ment, evolucionarà? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Cordeiro
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Elon Musk, emprenedor de gran èxit, explicava així el nou cervell: 

Cervell:  instints - Reptilià 

                 emocions sentiments – Límbic 

                 intel·ligència - Neocòrtex 

                 EXOCORTEX connexió directa a un núvol. 

 

Ha fet experiments amb monos que es comuniquen amb un xip al cervell. Parlar es 

primitiu, ens comunicarem de cervell a cervell. 

Parlar  es molt lent i  de banda estreta, la telepatia es ràpid i de banda ampla. El mon 

canvia acceleradament, augmentarem la nostra intel·ligència, mitjançant la connexió 

de la intel·ligència artificial. Quan  connectem les nostres  ments a internet, no hi haurà 

límit  al coneixement ni a la velocitat, es com si tinguéssim l’  Alexia o el  Siri al nostre 

cervell. 

En 10 anys ens connectarem de cervell a cervell. No necessitarem coneixements.  

Davant d’això, on queda el mon de la educació i el coneixement?  

Com ens  defensarem de la manipulació del coneixement per internet? 

Els humans transcendirem a una condició post humana, tindrem un cervell il·limitat, 

memòria il·limitada, capacitat de comunicació il·limitada. Serà un mon totalment 

diferent. 

Ja hi ha grans capitals que estan invertint en aquesta eternitat a mig termini. Hi ha un 

pla A i un pla B 

Pla A: Amortalitat 

Pla B: Crio preservació: 500 persones congelades al mundo, 3 espanyols (es congela 

el cervell) i es clona el cos, aquí es a-legal. 

Llocs pioners: Xina,  EEUU, Rússia. En Europa Alemanya, pròximament Suïssa. 

Es baixa la temperatura per aconseguir inactivitat biològica i poder aguantar de forma 

indefinida. Ja s’utilitza en embrions. Fa poc es va implanta un embrió 25 anys després 

de la seva concepció. 

Si tu et mores,  et pots crio preservar i curar la malaltia. El cos es podrà clonar. 

Per gestionar-ho hauríem de morir al lloc adequat, i la logística es complicada. 

Hi ha un temps de 5 minuts per poder crio preservar-se en condicions. Costa de 20 a 

200 mil euros. 

Javier Ruiz Álvarez primer català crio preservat al 2016, a -196 º, se’l va portar  a 

Alemanya. 

¿Com ens enfrontem a no morir? 

 Hi ha un component psicològic. Es dur pensar en això. 

Altres preguntes per a estimular el diàleg: 

¿Perquè evitar la mort? ¿Tenim por a la mort?  

¿Es llei de vida morir?  ¿Perd sentit la vida? 

¿Realment volem viure eternament? 


