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S
empres’haassumitque les
actituds polítiques depe-
nen únicament de causes
ambientals i, peraixò, tots
els estudis que s’han fet

per identificar què influeix en l’ori-
entació política de les persones
s’han fet des de la psicologia i la so-
ciologia. Tanmateix, diversos estu-
disenneurociènciahancomençata
aportar dades sobre alguns factors
biològics que també hi influeixen.
Això ha suscitat l’interès d’alguns
consellers polítics, que els han co-
mençat a valorar com des de fa uns
anys es fa desde laneuroeconomia,
la qual utilitza els coneixements en
neurociènciaperanticipar lapossi-
ble resposta a una determinada
campanya publicitària.

Les primeres dades

Un dels primers treballs que va re-
lacionar l’actitud política de les
personesambcaracterístiquesbio-
lògiques es va publicar el 2007. Es
va veure que l’orientació política
queda reflectida, en part, en dife-
rències de funcionament d’unme-
canisme cognitiu relacionat amb
l’autocontrol.Lespersonesconser-
vadoresmostren, sempre conside-
rant la mitjana entre els subjectes
estudiats, poca sensibilitat neuro-
cognitiva respecte a la resolució de
conflictes i una resposta fisiològica
més evident quan veuen rostres
amb expressió amenaçadora. A
més, responenmillor a les qüesti-
ons en què la resposta òptima és fi-
xa. Les liberals responen millor
quan no hi ha una resposta òptima
predeterminada. Aquest resultat
coincideix amb estudis psicològics
previs en què s’havia vist que les
persones amb actituds polítiques
conservadoresmanifesten un estil
cognitiu més estructurat i persis-
tent,mentre que les persones libe-
rals responenmillor a la complexi-
tat informativa, a l’ambigüitat i a les
novetats.

Diferents estudis apunten que les persones que donen suport a la pena demort, les guerres
preventives i la cursa armamentística tenen una estructura cerebral diferent
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L’estructura del cervell també
condiciona les idees polítiques

Pocdesprés,amitjan2008,unal-
tre treball varelacionardetermina-
des respostes fisiològiques corpo-
rals davant situacions d’estrès amb
actitudspolítiquesrelativesalman-
teniment de les estructures socials
existents.

Lespersonesmenyssensiblesals
sorolls sobtats ia les imatgesvisuals
amenaçadores acostumen a estar
d’acord amb la concessió d’ajudes
internacionals, les polítiques libe-
rals d’immigració i el pacifisme.

En canvi, les persones que ma-
nifesten fortes reaccions físiques
a aquests mateixos estímuls acos-
tumen a donar suport a les políti-
ques armamentístiques, la penade

gulat anterior, la zona del cervell
quegestionaelsconflictes i les situ-
acionsd’incertesa.Encanvi, lesper-
sones més conservadores presen-
ten més matèria grisa en una àrea
diferent, l’amígdala dreta, la qual
s’encarrega de gestionar emocions
com la por i la decepció. En aquest
sentit, prèviament s’havia demos-
tratque lespersonesquetenenmés
matèria grisa a l’amígdala sónmolt
més sensibles a la por.

Segons els autors d’aquest tre-
ball, “l’associació del volumdema-
tèria grisa de l’amígdala dreta i el
còrtexcingulat anterioramb lesac-
titudspolítiquespot reflectir lesca-
racterístiques emocionals i cogni-
tives individuals que influeixen en
la seva inclinació cap a determina-
des orientacions polítiques”.
Aquest estudi no acaba d’aclarir si
lesdiferènciesobservades sóncau-
sa o conseqüència d’aquestes acti-
tuds. Però identificar-les pot tenir
conseqüències en l’orientació que
es doni a les campanyes polítiques
respecte a temes susceptibles de
generar por o incertesa o, alterna-
tivament, confiança.
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SABIES QUE...

Amés de ser boniques, les ales de les papallones
estan dissenyades per ser sofisticats recol·lectors
de l’energiasolarqueutilitzenpermantenir la tem-
peratura. Ara investigadors de la Universitat de la
Xina estan treballant per imitar-ne l’estructura i
fer-la servir per dissenyar panells d’energia solar
més eficients. Els investigadors han triat per als
seusestudisuntipusdepapallonaambalesnegres
perquèésel colorqueabsorbeixmés llum.Lesales
d’aquestespapallonesestancompostesper capes
d’estructures rectangulars.

L’escumadelacervesafadetapquecon-
servalafredor.Quandesapareix,labe-
guda s’escalfamés ràpid. Sense
aquesta capa protectora, el
gas de la cervesa s’escapa i
quedaesbravada.Defet,la
cervesademalaqualitatté
poca escuma. El gas, que
esformaquanl’àcidcarbò-
nicdissolt s’ajunta iprodu-
eixpetitesbombolles,ésun
delsresponsablequeesformi

escumaquanseserveixlacervesaalgoto
la gerra. Commés petites siguin les

bombolles,mésdensaseràl’es-
cuma imésdurarà. Si n’hi ha
degransidepetitesbarre-
jades, lesgransesdilaten
iabsorbeixenlespetites.
També són responsa-
bles del gas els ingredi-
entsambquès’elaborala
cervesa:el llúpol, lacivada

i el llevat.

LESALESDELESPAPALLONES
INSPIRENL’ENERGIASOLAR

CIÈNCIA DE CADA DIA

L’ESCUMAMANTÉLACERVESAFREDA

mort i els anomenats
atacs preventius.

Fa uns mesos, un nou
articlepublicat aCurrent
Biology per un grup an-
glèshapermèsrelacionar
totesaquestesdadesamb
estructures cerebrals
concretes. Van fer escà-
ners cerebrals a un grup
de 90dones i homes amb
edatscompresesentreels20iels30
anys, i van relacionar la seva orien-
tació política amb l’estructura de
diverses regions cerebrals que te-
nen a veure amb l’autocontrol i les
emocions.Lespersones lliberals te-
nenmésmatèriagrisaal còrtexcin-
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Més enllà de les

enquestes

electorals, els

escàners cerebrals

tambédeixen veure

quina és la

orientació política

d’un individu.
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