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El camí iniciat l’any passat pel Centre de Cultura Contemporània amb l’exposició Big Bang Data, una de 
les més reeixides i ben acollides de la seva història, troba continuïtat amb +HUMANS. EL FUTUR DE LA 
NOSTRA ESPÈCIE, coproduïda amb la Science Gallery del Trinity College de Dublín. Es tracta de la segona 
proposta del cicle d’exposicions Beta, que es planteja abordar la cultura del segle XXI, atenta a les grans 
transformacions en curs, i explora les interseccions entre la cultura, la tecnologia i la societat. Aquest 
projecte respon a la voluntat fundacional del CCCB de participar activament en la reflexió sobre la realitat 
contemporània, assumint els reptes culturals, científics i ideològics a què s’enfronta la societat del nostre 
temps.

El progrés tecnològic ha assolit un grau de desenvolupament tan elevat –i alhora tan vertigi-
nós– en les darreres dècades que ha propiciat el replantejament d’algunes qüestions bàsiques per al futur 
de la humanitat. Les preguntes no són ben bé noves, o no ho són sempre, perquè la raó i la imaginació han 
estat capaces sovint de prefigurar idees, projectes i situacions que, en el seu moment, semblaven llunyanes 
o irrealitzables. Els invents genials de Leonardo da Vinci, l’home màquina de La Mettrie o les obres de 
ciència ficció són alguns exemples prou diversos de fins a quin punt podem forçar la nostra ment i sacsejar 
els conceptes científics i filosòfics.

Ara, l’exposició +HUMANS. EL FUTUR DE LA NOSTRA ESPÈCIE proposa una radiografia 
actual de les vies que s’obren a la civilització en el futur. On són els límits d’un progrés que sembla 
imparable? Estan canviant les relacions entre la natura i la humanitat fins a nivells de risc? Són moltes 
les qüestions que ens podem plantejar en una etapa en què les realitats alternatives han deixat de ser una 
quimera. Els avenços en intel·ligència artificial, l’alt nivell de la recerca biomèdica, la revolució genòmica 
i les experiències de realitat virtual són alguns exemples d’un món ple de canvis trepidants que el CCCB 
vol abordar en profunditat.

Mercè Conesa i Pagès
— Presidenta de la Diputació de Barcelona i del Consorci del CCCB



La Science Gallery, ubicada al Trinity College de Dublín, va obrir les portes el 2008, després de transformar 
un aparcament d'un racó oblidat de la universitat en un experiment viu que estimula la creativitat i la 
descoberta allà on la ciència i l'art es troben. Des que es va inaugurar, més de dos milions de persones 
han visitat la mescla eclèctica d'exposicions de la Science Gallery Dublin i han pogut ser testimonis de la 
indagació de les fronteres de la ciència i l'art a través d'un ampli ventall de temes: des dels experiments 
d'art viu fins a la ciència de materials i la naturalesa del desig i la memòria. 

Com totes les grans idees, +HUMANS. EL FUTUR DE LA NOSTRA ESPÈCIE va ser con-
cebuda arran d'una conversa entre el director fundador de la Science Gallery, Michael John Gorman, i 
els aleshores degans de les facultats de Medicina i d'Humanitats del Trinity College de Dublín. En molts 
aspectes, mostra les grans oportunitats que sorgeixen quan s'indaga una qüestió significativa del nostre 
temps, com ara el futur de la nostra espècie, a través d'una exposició que s'alimenta de l'expertesa de 
cirurgians, científics, investigadors, artistes, dissenyadors, inventors, pensadors creatius i emprenedors. 

Tenim el plaer que se'ns hagi brindat l'oportunitat de treballar amb el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona i revisitar aquesta important qüestió a través d'una renovada versió de +HU-
MANS. EL FUTUR DE LA NOSTRA ESPÈCIE. Des de la inauguració d‘aquella primera exposició, la Science 
Gallery Dublin ha passat a formar part d'una creixent Xarxa Mundial de Science Gallery, que té l'objectiu de 
fundar centres a vuit ciutats d'arreu del món d'aquí al 2020. El desenvolupament de connexions culturals 
és extraordinàriament important per a nosaltres, així com l'oportunitat de participar amb una institució 
europea tan prolífica i respectada. 

Les exposicions de la Science Gallery fomenten preguntes, no respostes. La nostra atenció 
se centra a oferir programacions i experiències que permetin als visitants participar i facilitar connexions 
socials a través d'una àmplia gamma de temes que atreguin persones de disciplines, cultures i rerefons 
diversos. Ja sigui perquè representa l'oportunitat de donar l'ADN propi a una exposició o d'interactuar 
amb la investigació en robòtica, viure l'experiència de la Science Gallery sempre ha de significar trobar 
un element sorpresa i suscitar conversa. Esperem que els visitants d'aquesta exposició ampliada se sentin 
estimulats per l'atmosfera de possibilitats i intriga que ofereix i, quatre anys després, continuïn l'enèrgica 
conversa iniciada a Dublín.

Lynn Scarff
—Directora de la Science Gallery Dublín



L’evolució de les espècies no s’ha acabat

Com serà l’espècie humana en el futur? Com afectarà el procés evolutiu a la nostra espècie? Aquestes 
preguntes, que rauen –entre d’altres– al fons de l’exposició +HUMANS, poden sorprendre avui moltes 
persones. Per a molts, la teoria de l’evolució de les espècies, el desenvolupament de la teoria darwiniana 
que explica les transformacions de la vida sobre la terra, té una estructura narrativa, és un relat amb un 
inici (per indeterminat que sigui) i un final: és una mena de conte on hi ha una fletxa en el temps –amb 
branques laterals vives i branques laterals frustrades– que aniria des dels primers éssers unicel·lulars fins 
a la màxima complexitat, que seria l’espècie humana. En aquest relat intuïtiu i no gens científic, però 
interioritzat per a moltes persones, el procés evolutiu tindria una direcció, un objectiu, una culminació i 
un final: l’aparició i l’expansió de l’espècie humana. A partir d’aquest moment, ja culminada, l’evolució 
de les espècies quedaria completada i acabada. A partir d’aquest moment, les lleis evolutives, que serien 
en definitiva les lleis de la natura, quedarien substituïdes per les lleis de l’acció humana, que serien d’una 
manera o altra les lleis de la cultura.

Però contra aquesta lectura no científica, intuïtiva i ideològica de la teoria de l’evolució, 
hi ha la certesa o la intuïció en sentit contrari: el procés evolutiu no té una direcció i un objectiu que 
s’assoleix amb l’aparició de l’espècie humana, i per tant no té un final, sinó que continua. I en la mesura 
en què l’espècie humana és una espècie més, que s’ha especialitzat biològicament en un òrgan que és el 
cervell i que li permet acumular coneixement i fabricar instruments i eines, l’acció humana no és una cosa 
aliena al procés evolutiu, no hi ha un punt i final ni un nou començament amb l’aparició de l’home, sinó 
que la cultura és una prolongació concreta de la natura i les lleis humanes se sumen a les, diguem-ne, lleis 
naturals que determinen l’evolució de les espècies, de totes les espècies, també de la nostra i també de la 
resta de les espècies a partir de l’acció de la nostra.

+HUMANS seria llavors una exposició sobre l’evolució de la nostra espècie i per tant sobre 
el seu futur. Però una exposició que considera la ciència i la tecnologia com un factor de l’evolució de 
l’espècie mateixa. No és que l’espècie sigui igual com era fa un milió d’anys i estigui envoltada de coses 
diferents que ha anat generant al seu entorn, al seu exterior. És que l’espècie va esdevenint progressiva-
ment diferent a partir d’una evolució que inclou la ciència i la tecnologia. En tots els sentits i en la mesura 
que l’acció humana, la ciència i la tecnologia poden modificar el propi cos, les seves capacitats, les seves 
percepcions i la seva perdurabilitat. Però també en la mesura que aquesta acció humana incideix en el 
medi i per tant orienta, constructivament o destructivament, el procés evolutiu de totes les espècies a les 
quals afecta, que són absolutament totes. I per damunt de totes, la pròpia.

Algú pot pensar que +HUMANS és una exposició de ciència ficció. En el sentit literari del 
terme: la narrativa del futur construïda a partir de l’evolució científica i tècnica. Potser sí. Però no oblidem 
una cosa: al llarg del segle XX, allò que hem conegut literàriament com a ciència ficció, des d’Un món feliç 
fins a 1984, des de Gattaca fins a Jo, robot, des de 2001, una odissea a l’espai fins a Matrix, ha estat 
fonamentalment un gènere que s’ha dedicat a plantejar dilemes polítics i morals de present. La literatura 
de ciència ficció ha estat per damunt de tot una literatura política, perquè ha estat una literatura sobre 
on són els límits. Els límits morals. Els límits polítics. A través de la prospectiva científica, l’interès no ha 
estat oferir curiositats sobre el futur, a la manera –admirable, però profundament diferent– que podia fer 
Jules Verne al segle XIX. Ha estat enfrontar-nos a grans decisions: allò que la ciència i la tècnica fa possible, 
és necessàriament desitjable? Fins on? Com es fixen els límits? Qui els decideix? En aquest sentit, certa-
ment, +HUMANS podria ser també una exposició de ciència ficció. Menys de ficció que de ciència. Una 
exposició científica, però preocupada per la humanitat i la seva evolució. I per això situada en el centre de 
les preocupacions i de les línies de reflexió en les quals treballa el Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona en el seu intent d’explicar i entendre el present. Una exposició tan científica com humanística.

Vicenç Villatoro
— Director del CCCB
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