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persones amb càrrecs de lideratge
(militars i polítics, la majoria) el ni-
vell de cortisol, una hormona rela-
cionada amb l’estrès que altera el
metabolisme. També els va fer tests
d’ansietat. Els van comparar amb
individus completament desvincu-
lats de qualsevol lideratge. Els re-
sultats, que s’acaben de publicar en
la revista científica PNAS, mostren
que les persones que exerceixen
càrrecs de lideratge tenen un nivell
menor de cortisol i manifesten
menys ansietat que les subordina-
des. Com més alt és el càrrec de lide-
ratge, menys cortisol i menys ansi-
etat. És a dir, menys estrès.

A què és degut si el lideratge im-
plica més responsabilitat? Al fet que
si hom té la sensació que controla la
seva vida, el seu nivell d’estrès és
menor. “El menor nivell d’estrès
dels líders tant pot ser causa com
conseqüència del seu lideratge”, in-
dica l’estudi. És a dir, que els indi-
vidus amb uns nivells baixos d’es-
très poden estar especialment ben
capacitats per al lideratge.e

Totes les societats huma-
nes tenen líders –soci-
als, polítics, religiosos,
econòmics, etc.–. A ve-
gades el lideratge és mo-

tiu de disputa, i normalment un càr-
rec més alt implica més responsabi-
litat. Per això popularment es diu
que ser líder és molt estressant. Pe-
rò sovint la cultura popular està car-
regada de molts prejudicis. Un estu-
di ho desmenteix i indica que els lí-
ders estan menys estressats que els
seus subordinats.

El negoci de l’estrès
Aquesta visió popular ha propiciat
el sorgiment d’un gran negoci, els
cursos per gestionar l’estrès en les
persones que ocupen càrrecs de li-
deratge. Possiblement l’inici sigui
un article publicat l’any 1981 per un
psicòleg de la universitat de Har-
vard, Harry Levinson, en què diu
textualment que “dirigir els altres
[...] genera un estrès interminable”.
Aquesta visió semblava provenir
d’uns experiments duts a terme el

Un estudi desmunta tòpics sobre les persones amb responsabilitats: tenir
control dóna més tranquil·litat que viure subordinat al que decideixen altres
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Els líders pateixen menys
estrès que els subordinats

1958. Es va sotmetre un grup de ma-
cacos a petites descàrregues elèctri-
ques. Alguns dels macacos, els que
actuaven com a líders, havien estat
prèviament capacitats per contro-
lar el moment en què se’ls aplicaven
les descàrregues. La resta, identifi-
cats com a subordinats, les rebien
de manera passiva, sense cap tipus
de control sobre elles.

Després d’un temps en aquestes
condicions, es va observar que els
macacos líders desenvolupaven més
úlceres estomacals que els subordi-
nats. Això es va associar a l’anome-
nat síndrome de l’estrès de l’execu-
tiu. Més tard, però, un altre estudi
va concloure que el disseny de l’ex-
periment no era correcte. Els maca-
cos líders s’havien triat perquè pre-
sentaven una personalitat més
emocional i, per tant, els predispo-
sava a patir úlceres.

Estrès i sentit de control
Ara un equip de recerca de les uni-
versitats de Harvard, Boston, Cali-
fòrnia i Stanford han mesurat en
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Les cites a cegues
d’Albert Einstein

Un refrany que feia servir sovint la
nostra àvia era “La llengua no té os-
sos però en trenca de molt grossos”.

Si la nostra àvia hagués volgut donar més
veracitat a aquesta frase popular només
hauria hagut de dir al final: Albert Einstein.

Circulen per la xarxa centenars de fra-
ses poc contrastades (diguem-ho així, per
ser suaus) atribuïdes al físic. La culpa
d’aquesta tendència sembla tenir-la el
mateix Einstein, que per treure’s de sobre
els periodistes va optar per donar-los so-
vint un titular.

Esclar que actualment Einstein seria
un gran tuitaire.
Però no seria
l’únic. Internet
està ple de cites.
“Si les abelles
desaparegues-
sin, la humani-
tat tindria no-
més 4 anys de

vida”o “Només fem servir un 10% del nos-
tre cervell” no són cites atribuïbles a un
hipotètic Albert Einstein tuitaire, però
tampoc són veritat.

A internet corre també un debat sobre
Déu i l’existència del mal que mai va
existir. I tampoc, evidentment, va dir
frases pròpies de la revista Superpop
com “com més a prop estàs de trobar
l’amor de la teva vida, més lluny et sem-
bla”. Sobretot, caldria que evitessin ci-
tar-lo aquells que menyspreen el mètode
científic i no en fan ús. Sembla que s’ha-
gi de recordar que ell era això: un cientí-
fic. Dit això i per acabar, una frase que
segur que sí que va dir Einstein: “Happy
new year”.

DANIEL ARBÓS I MÀRIUS BELLES
BIÒLEG I FÍSIC

Falsedat
A internet circulen
frases atribuïdes
a Einstein que ell
mai va dir
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Matemàtica i misticisme
UN TERRENY ON CIÈNCIA I RELIGIÓ ES DONEN
LA MÀ ¿Les matemàtiques poden tenir alguna co-
sa a veure amb la mística? En la mística cristiana
aquesta convergència s’observa des de l’antiguitat.
Loren Graham, catedràtic emèrit d’història de la ci-
ència del MIT, i Jean-Michel Kantor, matemàtic i his-
toridador de l’Institut de Mathématiques de Jusi-
eu de París, són els autors d’El nombre del infinito.
Expliquen com a les escoles matemàtiques més
creatives del segle XX, a París i a Moscou, es van ins-
pirar en la religió. El personatge principal, Pável Flo-
renski, matemàtic i teòleg, va morir en un camp de
treball per ordre de Stalin.

L’enginyer Pere Brunet ens parla al seu blog, el
Fractal, dels detalls d’unes ulleres que ha ideat
Google i la utilitat de les quals es provarà durant
aquest any. “Són ulleres de realitat augmentada.
Ens deixen veure el món real, però ens hi afegeixen
informació que ens pot ser d’utilitat. El concepte
ja té uns quinze anys i ara es comença a concretar,
per exemple en els telèfons mòbils. Els telèfons ac-
tuals detecten la nostra ubicació i ens poden mos-
trar un mapa amb les biblioteques més properes o
d’altres serveis. Però l’invent de Google va més en-
llà perquè elimina la pantalla dels telèfons mòbils”,
explica Brunet. Podeu llegir l’entrada completa a:
Ciencia.ara.cat/fractal/.
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