
Reflexió sobre GATTACA 

Esta bé viure en un món on abans de néixer estàs destinat a ser apte o no? Un món on 

menyspreen la variabilitat i només volen als éssers humans més perfectes. Un món on 

consideren no aptes als nens nascuts de forma natural. Un món on el teu genoma 

determina el teu futur. En aquesta reflexió de la pel·lícula GATTACA respondre a tots 

aquests interrogants. 

Aquesta pel·lícula narra la història d’un noi nascut de forma natural que es considerat 

no apte i per això no pot anar a l’espai. Ell, lluita contra el seu genoma robant la identitat 

d’una persona apte per tal de complir el seu somni. Sincerament, penso que no es 

correcte dir que una persona no es apte quan no pateix cap tipus de malaltia que li 

impedeixi fer una acció. Es cert que una persona que porti ulleres serà menys apte i 

tindrà menys capacitats que una persona amb un genoma “perfecte”, però penso que 

no per això se’l ha de menysprear perquè no només el nostre genoma ens fa crèixer i 

ser qui som, sinò que, l’entorn hi juga un gran paper. 

En realitat és molt lògic pensar que com més gens favorables tinguem millors éssers 

humans serem. Peró que passa amb la variabilitat? Si seleccionéssim tots els nadons 

emprant els mateixos criteris al final tots seriem iguals i eliminaríem la possibilitat 

d’evolucionar. Per això, penso que esta bé utilitzar l’enginyeria genètica per tal d’eliminar 

la possibilitat de patir una malaltia però no cal anar més enllà, perquè el que ens fa 

diferents és el que ens fa ser especials. 

En la nostra societat, encara no hem creuat la frontera que proposa GATTACA, ja que, 

nosaltres encara donem més importància a l’educació que no a la nostra informació 

genètica. El que ens diferencia dels altres són els estudis (ho podem veure molt 

clarament en un currículum), es cert que també depén molt de les nostres capacitats 

educatives però aquestes no són l’únic element que importa (tal com suggereix la 

pel·lícula). I es que com hem vist, l’entorn és de vital importància alhora de formar-nos, 

perquè nosaltres no naixem amb tota l’informació apresa tal i com proposava Sòcrates 

mitjançant el mètode maièutic, sinò que, a mida que van passant els anys anem 

aprenent i ens anem enriquint com a persones. 

Finalment, penso que seria genial tenir a totes les persones del món seqüenciades i 

eliminar els possibles caràcters que no ens deixessin dur a terme la nostre vida de forma 

correcte. D’altra banda, crec que no hem d’arribar a un punt tan extrem, ja que, no ens 

serviria de res viure en una societat on el nostre genoma no tingués variabilitat i tots 

fóssim iguals. Principalment perquè ser tots iguals no tindria cap gràcia i ens acabaríem 

aburrint. Si t’hi pares a pensar-ho, això mateix es el que intenten fer les modes, fer més 

important a un grup de gent menyspreant-ne a un altre que no les segueix. Però com he 

dit anteriorment, el que ens fa diferents és el que ens fa especials i imprescindibles. 

En resum, penso que la millor opció de cara al futur seria manipular la nostra informació 

genètica però amb mesura. I sempre tenint en compte que l’educació també juga un 

gran paper ahora de formar-nos, ja que, la genètica per molt que sigui molt important, 

depén fortament de l’ambient. 
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