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Gattaca 
La pel·lícula de Gattaca tracta sobre una societat distopica on està permès la modificació              

genètica d’embrions, és a dir l’elecció dels nadons a la carta, tant per malalties genètiques               

com per característiques físiques. Degut a aquesta modificació genètica d’embrions a la            

societat es creen dues classes socials molt diferenciades, els vàlids (persones provinents            

d’embrions modificats genèticament i vistos com a persones perfectes) i els no vàlids             
(persones provinents d’embrions naturals i vistos com a persones amb defectes i amb 0              

possibilitats a triomfar a la vida). Gattaca a part de mostrar-nos aquesta societat ens              

ensenya la història entre dos germans, el major Vicent (no vàlid) i el menor Anton (vàlid). El                 

somni de Vicent es poder volar a l’espai exterior, però Vicent al ser un no vàlid no pot arribar                   

a aconseguir un treball que li permet-hi complir el seu somni, però llavors contacta amb               

Jerome Morrow (vàlid), que mitjançant cirurgia Vicent es canvia d’identitat, així pot fer-se             

passar com un vàlid i acabar complint el seu somni de poder viatjar a l’espai. 

 

En la meva opinió sobre la part genètica de la pel·lícula Gattaca, crec que s’exagera molt la                 

diferència entre els vàlids i no vàlids, ja que Gattaca tracta el fenotip de les persones amb                 

una determinació completament genètica i s’oblida completament del factor ambiental, ja           

que com hem estudiat aquest curs molts caràcters com l’intel·ligència i d’altres estan             

influenciats també per una part ambiental i no només i únicament per genètica; per tant,               

crec que si hi haguessin aquestes dues classes podríem trobar molts casos en què “no               

vàlids” serien persones més qualificades i més bones per exercir càrrecs importants a la              

societat que persones “vàlides” amb un factor ambiental que els hagi desenvolupat el seu              

fenotip negativament. Un altre aspecte i relacionat amb l’ho mencionat anteriorment és que             

els vàlids són vistos com persones perfectes, com si fossin robots que mai tenen cap error,                

però recordem que no deixen de ser persones que poden fallar, i també les persones no                

vàlides són vistes com persones que no serveixen, cosa que no seria veritat en la realitat i                 

també com es veu a la pel·lícula amb el cas de Vicent que és un persona no vàlida però                   

està perfectament qualificada per poder viatjar a l’espai. Per concloure, crec que si mai              

s’arriba a una societat similar on es puguin modificar a la carta els nadons crec que hi hauria                  

diferència entre uns i altres però no una diferència tant exagerada com es fa veure a la                 

pel·lícula on els vàlids són perfectes i els altres uns defectes.  
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