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Les molècules de l’ànima
Haver descobert les bases biològiques del comportament no anul·la el lliure albir

E
ns agrada pensar que som 
amos del nostre destí. Al 
cap i a la fi, l’habilitat de 
prendre decisions consci-
entment i d’adonar-nos 

de les implicacions que tindrà cada 
tria que fem és un component vital 
d’allò que ens separa de la resta dels 
éssers vius d’aquest planeta: el do (i 
la maledicció) de ser racionals. Per 
això en el seu moment ens vam in-
ventar l’ànima. Perquè assignar les 
qualitats úniques que defineixen la 
nostra espècie a un concepte intan-
gible legitimitza la nostra posició al 
vèrtex de la piràmide evolutiva. Just 
un graó per sobre de les altres criatu-
res, que ni tan sols s’adonen que són 
esclaves del món físic.
 Hem passat mil·lennis satisfets 
amb les explicacions que trèiem 
d’aquesta ruptura autoimposada 
entre el cos i la ment. Però a la nos-
tra intel·ligència li agrada compli-
car-nos la vida. Des que a finals del 
segle XIX Ramón y Cajal va donar 
el tret de sortida a la neurociència 
moderna, hem après més sobre el 
cervell del que a molts els agrada-
ria. Hem après, sobretot, que els pen-
saments tenen un origen tan físic 
com el d’un mal de queixal. I ara, en 
plena era postgenòmica, la tempta-
ció és caure just a l’extrem contra-
ri, en el determinisme genètic que 
transfereix totes les característiques 
que ens fan humans al simple acte 
d’unes neurones alliberant còctels 
de neurotransmissors en les propor-
cions adequades.
 Com més avancem, més perill hi 

ha de caure en aquest reduccionis-
me. Per exemple, a principis del mes 
d’abril, l’equip del doctor Ryota Ka-
nai publicava una anàlisi de noranta 
cervells, feta amb tècniques de reso-
nància magnètica. Havien associat 
les dades anatòmiques a les tendèn-
cies polítiques dels subjectes de l’es-
tudi i havien trobat que en un 75% 
dels casos, el cervell d’una persona 
de dretes es pot distingir del d’una 
persona d’esquerres només per la 
seva morfologia. Som conservadors 
o liberals perquè ja naixem d’aques-
ta manera?

LA SETMANA passada es 
llançava el primer atles modern del 
cervell humà, obert gratuïtament 
a tothom. Allà podrem començar a 
buscar respostes. Reuneix informa-
ció sobre els gens que estan actius i 
inactius a cada zona del cervell. L’ha 
finançat Paul Allen, cofundador de 
Microsoft, amb cinquanta-cinc mi-
lions de dòlars de la seva butxaca. 
Serà una eina d’un valor incalcula-
ble per als investigadors, però tam-
bé inflarà les veles dels qui promul-
guen que som esclaus de les cartes 
que ens reparteix el nostre genoma. 
Malgrat que uns quants advocats ja 
ho han intentat, cap jutge ha admès 
fins ara un argument així com a exi-
ment d’un crim amb violència.
 Des que vam obrir la caixa fosca 
que era el nostre crani, no hem pa-
rat de trobar-hi sorpreses. La prime-
ra, que no ens hi cap una ànima, per 
molt incorpòria que sigui. Però pot-
ser la més torbadora és que certes 
substàncies químiques són sufici-
ents per definir-nos com a persones, 
depenent de la quantitat que en tin-
guem en un moment donat al cer-
vell. Una vulgar píndola pot fer que, 
fins a cert punt, deixem de ser de-
pressius, hiperactius, tristos, agres-

biològiques del comportament 
no ens eximeix de la responsabili-
tat de decidir. Només ens explica 
d’on partim i quins són els mars 
per on naveguem. Els ports que es-
collim visitar són cosa nostra i de 
la voluntat que tinguem de lluitar 
contra les marees que anirem tro-
bant, més o menys fortes segons el 
cas de cada individu. Tot el que la 
medicina pot fer és facilitar-nos el 
viatge.

NO SÉ SI arribarem mai a en-
tendre del tot què vol dir estar vius 
i ser capaços de pensar. Un dels pro-
blemes és que quan la ciència co-
mença a caminar pel territori que 
abans pertanyia en exclusivitat a la 
filosofia, les seves passes ens sem-
blen menys segures. Ens costa as-
sumir les respostes que ens dóna 
perquè fa tota una eternitat que 
les busquem en altres llocs. A més 
a més, no estem acostumats al llen-
guatge molecular que utilitza. Pot-
ser el que passa és senzillament 
que la matèria d’estudi, el cervell, 
és alhora l’eina que necessitem per 
dur a terme l’anàlisi, i això ens im-
pedeix valorar les dades amb l’abs-
tracció necessària. Però aquestes 
dificultats no evitaran que conti-
nuem invertint-hi tants esforços 
com facin falta. És una pregunta 
massa important per deixar-la sen-
se resposta. A més a més, una de les 
coses que ens fa humans és precisa-
ment ser sorprenentment tossuts. 
Aprofito que és Sant Jordi per reco-
manar el nou llibre del neurobiò-
leg David Bueno (L’enigma de la lli-
bertat, XVI Premi Europeu de Divul-
gació Científica) a tots aquells a qui 
els interessi aprofundir en aquests 
temes. H
Metge i investigador de la universitat de 

Leicester.

sius, dispersos, obsessius i moltes al-
tres coses que abans pensàvem que 
eren part irrenunciable del nostre 
bagatge. Viure millor gràcies a la 
química, com se sol dir. O, vist d’una 
altra manera, la prova definitiva de 
la correspondència física que tenen 
els trets essencials de la nostra perso-
nalitat.
 On queda llavors el lliure albir? 
La ciència no el nega ni ho podrà 
fer mai. Haver descobert les bases 

Hem après que els 
pensaments tenen 
un origen tan físic com 
un mal de queixal
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Per Sant Jordi 
apadrini un 
escriptor

E
stimats lectors. Avui es 
parla molt de llibres, pe-
rò caldria recordar que 
també proliferen uns 
pobres éssers que es me-

reixen tot el nostre suport i com-
prensió i que, al llarg del dia, pas-
saran moments difícils. Es tracta 
dels escriptors.
 Per a la majoria d’editors i pe-
riodistes culturals, el 23 d’abril és 
com el dia de la marmota, aquella 
data única que es repetia una ve-
gada i una altra deixant Bill Mur-
ray Atrapat en el temps. Els autors, 
no obstant, són més ingenus i s’em-
paren en la creativitat per afron-
tar un nou Sant Jordi que acabarà 
sent tan cruel com els altres. Espe-
ren amb totes les seves forces que, a 
diferència d’anys passats, aquesta 
vegada siguin ells els que tinguin 
un esquinç al canell de tant fir-
mar exemplars mentre el del cos-
tat es conforma amb observar la 
gent com passa, va descomptant 
minuts i té una desil·lusió cada ve-
gada que algú agafa el seu llibre, el 
fulleja, i el torna a deixar davant 
dels seus nassos murmurant una 
cosa semblant a «pinta bé». 

 Estimats lectors, recordin que 
aquestes persones que estan asse-
gudes a les paradetes tenen senti-
ments i, en alguns casos, una mo-
numental ressaca provocada per les 
festes que es van celebrar ahir com 
a tret de sortida. És l’estratègia que 
els editors usen per enganyar-los: 
els diuen que són els protagonistes 
i brinden. Però qualsevol autor no-
vell comprèn que ha caigut en una 
trampa que el desposseirà del seu 
ego intel·lectual quan descobreix 
que, per molt que corri de punta a 
punta de la ciutat i s’exhibeixi ca-
da hora en una llibreria diferent, la 
seva presència no aconsegueix que 
vengui més. De fet, és possible que 
no vengui gens. ¿S’imaginen pas-
sar 10 hores exposats i que ningú 
els vegi perquè els eclipsen Carlos 
Ruiz Zafón o Gerard Piqué? Indig-
neu-vos, que diria Stephane Hes-
sel, tan idealista com ells, i tan poc 
efectiu. Siguin solidaris i fotogra-
fiïn-se amb aquests autors encara 
que no els coneguin. Els salvaran 
d’un trauma i sentiran que aquest 
és el seu dia. H

LLUCIA

Ramis

Encara que no 
compri, faci’s una 
fotografia amb l’autor, 
el salvarà d’un trauma
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Despropòsits sobre la fuga de Troitiño
‘El Mundo’ assegura que la policia no podia vigilar l’etarra, però sí seguir-lo

Perles del paper

rònia i mancada de sen-
tit de la llei». Però el diari 
de Pedro J. Ramírez no 
podia deixar de banda la 
seva bèstia negra judicial, 
amb permís de Baltasar 
Garzón, des de la sentèn-
cia de l’11-M, Javier Gó-
mez Bermúdez, «que ha 
reaccionat tard i mala-
ment en aquest assumpte» com a 
president de la Sala Penal de l’Audi-
ència Nacional. Tampoc podia dei-
xar de banda el seu estimat ministre 
de l’Interior, Alfredo Pérez Rubal-
caba, «que també en surt malparat», 
diu, tot i que no se sap gaire per què, 
ja que l’editorial reconeix que la po-
licia no podia vigilar Troitiño, però a 

P
er Setmana Santa, els 
guardians de les essèn-
cies solen estar de vacan-
ces. Per això, el quiosc no 
llança artefactes incen-

diaris com és costum en certs mit-
jans. I més si és Divendres Sant, tra-
dicional dia sense diaris, si més no 
a Catalunya. Però tot i així, l’allibe-
rament i posterior fuga de l’etarra 
Antonio Troitiño dóna per a diversos 
editorials i comentaris.
 El més explícit és el d’El Mundo, ti-
tulat Responsabilidad en cadena por la 
fuga de Troitiño. La cadena es lliga ai-
xí: «El primer responsable del que 
ha passat és el tribunal de l’Audièn-
cia, presidit per Alfonso Guevara, 
que va aplicar una interpretació er-

després a demanar que el Tribunal 
Constitucional corregeixi la doc-
trina del 2008 que ha desencade-
nat la «cadena de despropòsits».
 Martín Prieto, a La Razón, s’apun-
ta al carro que el Centre Nacional 
d’Intel·ligència havia d’haver vigi-
lat sigil·losament Troitiño, i ho apro-
fita per denunciar que l’Audiència 
«és un corredor d’injúries, maledi-
cències, traspaperaments, dilaci-
ons i vanitats insatisfetes amb alli-
beraments amb fre i marxa enrere, 
de les de hi aniràs i no en tornaràs». 
¿Culpable? Molt fàcil: «El garzonis-
me l’ha deixat com Fukushima».
 El País, no obstant, incideix en 
un altre aspecte que els diaris de la 
dreta ni consideren ni esmenten. 
«El que no té sentit és l’alarmisme 
amb què ha estat tractat el fet per 
part de sectors que fa anys que di-
uen que el Govern ha renunciat a 
l’objectiu de derrotar ETA». JOSÉ A. 
SOROLLA

continuació afegeix que «res impe-
dia que les forces de seguretat ha-
guessin seguit els seus moviments». 
Contradiccions pedrojotistes.
 Encara que Abc titula el seu edi-
torial de manera similar a El Mun-
do –Cadena de despropósitos– i exigeix 
«aclariments i responsabilitats» per 
un cas «tan vergonyós», es limita 


