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d’informació que rebem de l’en-
torn. Tanmateix, però, aquestes
dreceres mentals només són sim-
plesaproximacionsa la realitatque
també poden provocar falses infe-
rències.Perevitarels errorsprodu-
ïts per aquestes falses inferències,
s’handesenvolupatcircuitsneurals
per detectar-les. És aquí on s’origi-
na el sentit de l’humor, que s’ha
d’entendre comelplaerqueprovo-
ca reconciliar lesdiscrepàncies en-
tre el que inconscientmenthavíem
suposat i la realitat objectiva. I els
somriures i les rialles serveixenper
comunicara lesaltrespersonesque
nohihacapperill en la falsa alarma
creada per la inferència errònia.

Ésbencert, però, queno totes les
persones percebem l’humor amb la
mateixa intensitat i finor. Diversos

investigadorsdelLaborato-
ri de Neurociència Social,
Cognitiva i Afectiva de
l’Hospital Mèdic de Har-
vard, als EUA, han exami-
nat amb escàners de resso-
nànciamagnèticafuncional
(fMRI) l’estructuradel cer-
vell de 30homes i 29 dones
sansde18a45anys. També
van ferun testperquantifi-
car el sentit de l’humor.

Els investigadors han observat
unaclaracorrelacióentre lacapaci-
tat perdetectar el sentit de l’humor
ielvolumdematèriagrisadequatre
regions del cervell: el gir frontal in-
ferior esquerre, implicat en la reso-
lució d’incongruències; el pol tem-
poral esquerre, implicat en la reso-
lució de problemes socials i emoci-
onals; l’ínsula esquerra, implicada
en el sentiment d’alegria; i el gir
frontal inferior dret, implicat en la
presa de decisions binàries. Queda
una pregunta sense resoldre. ¿Qui
té més sentit de l’humor és perquè
jad’entradapresentamésvolumde
matèria grisa o en canvi qui té més
volumdematèriagrisaésperquèha
après a percebre millor l’humor?
Caldrà més estudis. Mentrestant,
gaudim de l’humor.e

U
na de les maneres que
tenim de gaudir de les
amistats i de les relaci-
ons socials és a través
de l’humor. Però no

tothom té el mateix sentit de l’hu-
mor. ¿Com s’origina l’humor i per
què hi ha persones que tenen un
sentitde l’humormoltmésagutque
d’altres? Un article que s’acaba de
publicar a la revista NeuroReport
aportadadessobreaquestaqüestió.

L’habilitat per detectar i apreci-
ar l’humor és un procés cognitiu
extraordinàriament sofisticat. Es
gesta quan les paraules que escol-
tem o les imatges que veiem dife-
reixen substancialment del que el
nostre cervell havia anticipat, se-
gons el context en què ens trobem

Un estudi indica que les persones ambmésmatèria grisa en certes regions
del cervell tenen una capacitat humorísticamés aguda i desenvolupada
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El sentit de l’humormés
agut s’amaga al cervell

i en funció de l’experiència de ca-
dascú. Per aquest motiu un bon
acudit indueix a pensar una cosa
per finalment canviar-la per una
altra de diferent i xocant.

El factor sorpresa

Des d’un punt de vista evolutiu, la
teoriamésacceptadasobre l’origen
del sentit de l’humor proposa que,
a mesura que els homínids vam
anarevolucionant i elsnostresme-
canismes mentals van anar adqui-
rint més grau de creativitat per re-
soldre problemes complexos, tam-
bé vam començar a utilitzar drece-
res mentals per preveure i
anticipar-nos a les situacions, en
comptes d’assimilar i analitzar en
profunditat l’enorme quantitat

IMPREVISIBLE

Elsmillors acudits

són els que fan

pensar una cosa que

després s’ha de

canviar per una

altra. Juguen amb

determinats circuits

del cervell. GETTY

Ciència en la frontera
ELS GRANS CERVELLS REFLEXIONEN SOBRE
ELS DEBATS CIENTÍFICS L’agent literari nord-
americà John Bockman organitza simposis i incen-
tiva el debat intel·lectual a internet a través de la
pàgina web www.edge.org, indispensable al
bookmark d’Eduard Punset, entre altres divulga-
dors científics. En aquest llibre ha convidat cientí-
fics i divulgadors com Martin Rees, Richard
Dawkins, Craig Venter o Aubrey de Grey a reflexi-
onar sobre aspectes tan variats i transcendents
comel pas del temps, el punt de vista antropocèn-
tric igeocèntricde lavidaoperquèhihatantagent
que creu en les pseudociències.

AlFractal, blogdePereBrunetde la comunitatAra
Ciència, trobareuuna interessantentradasobreels
missatges xifrats i tota la ciència que hi ha al dar-
rere. Explica Brunet: “Al llarg dels segles hemanat
inventant sistemes cada cop més sofisticats per
encriptarelsmissatges,ambl’objectiuquepogues-
sinserdesxifratspeldestinatariperòquefossin in-
comprensiblesperatercerespersones.Peròalshu-
mans ens agraden els reptes: sempre hi ha qui ha
volgut interceptar idesxifrar (sobretotenèpoques
de guerres i conflictes) els missatges. És la histò-
ria del gat i la rata”. Per llegir l’entrada completa
aneu a ciencia.ara.cat. També ens podeu seguir a
Facebook i a Twitter.

L’OBSERVATORI CIENCIA.ARA.CAT

LA LECTORA CORRENT

Casassas, el metge
dels nens i de la llengua

S
i el català comptaavuidiaambunex-
cel·lent Diccionari enciclopèdic de
medicina ambmés de 48.000 entra-

des és gràcies a la tasca feta per algunes
persones que, a més d’estimar-se el seu
país i la medicina, s’estimaven també la
seva llengua i la seva cultura. I una
d’aquestespersonesvaserOriolCasassas,
mort el proppassat 10 d’octubre. Va ser
pediatre,metgedenens, comell preferia
dir-ne i comfiguravaenel títol d’un llibre
d’històriade lapediatria catalanadelqual
va sercoautor.Casassasvasercoredactor
de l’anomenatManifest de Prada, sorgit
d’un col·loqui fet el 1973 a la Universitat
Catalanad’Estiu, que feiapalesa laneces-
sitat de desenvolupar un lèxic científic i
tecnològic.

També va participar en projectes pi-
oners, com ara elVocabulari mèdic (du-

es edicions, el 1974
i el 1979) i el Full
lexicogràfic i va di-
rigir la primera
edició de l’esmen-
tatDiccionari.

En el pròleg del
seu llibreUnafaula i
setze històries, con-
fessa la impossibili-
tat d’esbrinar on

vanaparar lamuniódepersonesque ens
vandeixant. Imagina que, si es troben en
un punt de les “regions etèries”, segura-
mentdeuen fer tertúlies. Jo imaginoOri-
ol Casassas reunit amb savis de totes les
èpoques: científics, poetes, filòsofs, pin-
tors, historiadors… I dirigint de tant en
tant la mirada cap a la Pell de Brau. Una
mirada que aquests dies li faria recordar
les paraules que ellmateix va escriure fa
mésdevintanys: “Delpodercentral, espe-
rar-neresdebo,uncanvid’actitud, ésper-
dreel temps; fa seglesqueels canvisdeco-
lordels governs van seguits de lamateixa
immutable incomprensió”.
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