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L'expansió de la intel·ligència 
a càrrec de Carles Grau, metge neurocientífic i professor 
honorífic de la UB 

 

En el monogràfic sobre l’expansió de la intel·ligència el doctor Carles  
Grau va indicar que el que primer calia en primer lloc era dir que s’entén 
actualment per intel·ligència. 

Actualment la definició més acceptada és la proposada per molts 
científics que es dediquen a investigar sobre la intel·ligència artificial i és 
la següent: 

 
 
S’entén per intel·ligència la 
capacitat d’un sistema per 
trobar la millor alternativa 
per tal de resoldre un 
problema determinat. 
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A continuació el doctor Grau ha considerat les diferents etapes seguides 
per la matèria organitzada en forma de vida, des del seu sorgiment en 
el nostre planeta fa uns 3800 milions d’anys, fins a l’actualitat. Aquestes 
etapes havien  estat regides fins ara per la llei de la selecció natural de 
Darwin. Tanmateix una fita important va ser el naixement, per una 
mutació genètica, de l’homo sapiens, el qual va aprendre a modificar 
l’ambient on vivia quan aquest no li era propici. Així per exemple va 
construir refugis per lliurar-se de les incidències de la natura, va 
dissenyar utensilis que li permetessin diferenciar-se dels altres animals, 
o caçar-los i alimentar-se amb la seva carn, descobrir el foc i aprendre a 
utilitzar-lo, vestir-se per no passar fred, etc, etc. 



En aquest sentit, i atenint-nos  a la definició actual d’intel·ligència, 
l’homo sapiens era intel·ligent perquè sabia trobar alternatives per 
resoldre problemes. 

Amb tot,  en l’evolució humana des dels homínids fins avui, ha seguit 
actuant d’una o altra manera la selecció natural darwiniana. 

Ara bé, en els moments actuals s’han presentat una sèrie de tècniques 
disruptives. Una de les més decisives és la tècnica genètica del CRISPR, 
acrònim de “Clustered Regularly Interspaced Short Palindròmic Repeats” 
mitjançant la qual els humans podran modificar el seu genoma i afavorir 
o canviar la seva estructura genètica.  

És a dir: allò que la selecció  darwiniana feia d’una forma  natural, ara 
l’home ho podrà fer segons la seva pròpia voluntat.  

I una altra tècnica igualment amb molta capacitat disruptiva és tota la 
tecnologia  relacionada amb la creació d’intel·ligència artificial. Pot ser 
que s’arribi a un punt que una  màquina dissenyada per l’home sigui 
més intel·ligent que el propi esser humà. Seria com si la capacitat de 
trobar alternatives per resoldre un problema hagués canviat de suport: 
d’un de naturalesa orgànica a un altra de naturalesa. 
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