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L’
univers cultural és
ple de referències
encreuadesentre se-
xe iviolència.Només
cal que pensem en

eslògans com “Fem l’amor i no la
guerra” o en obresmestres com La
taronja mecànica (A clockwork
orange), la pel·lículadeStanleyKu-
brickbasadaenunllibred’Anthony
Burguessenquèesbarregendema-
nera impactant aquests dos aspec-
tes del comportament.Malaurada-
ment,però,nocalrecórreraaquests
referents culturals: tant en la vio-
lència de gènere comen les violaci-
ons, per exemple, es combinenma-
cabrament aquests dos elements.

Ja fa tempsqueesvanacumulant
dadessobre l’origengenètic,neuro-
químic i neurològic dels comporta-
ments violents. Per exemple, se sap
que en una part del cervell anome-
nadahipotàlemhihaunconjuntde
neurones l’activitat de les quals es
correlaciona amb la violència, i
s’han identificat diversos gens im-
plicats en el seu control. Per apro-
fundir en l’estudi d’aquests meca-
nismes cerebrals, un grupde recer-
cadeCalifòrniahaexaminatquines
neurones concretes s’activen du-
rant la manifestació de conductes
violentes. La principal novetat de
l’estudi, realitzatenratolins ipubli-
catamitjan febrera la revistaNatu-
re, és que no només van visualitzar
l’activitat individual de les neuro-
nes implicades, sinó que també les
van activar i desconnectar experi-
mentalment demanera específica.

En condicions normals, quan un
ratolí mascle entra dins el territori
d’un altre mascle, aquest últim in-
tenta foragitar l’intrús de manera
violenta. En canvi, quan hi entra
una femella, s’hi aproxima per in-
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tentar copular. Aquests investiga-
dorshanenregistrat l’activitatneu-
ronalenelsdoscasos: l’entradad’un
mascle els havia de permetre veure
quines neurones s’activen quan es
desencadenencomportamentsvio-
lents i l’entradad’una femellaerael
control per validar l’experiment, ja
que el mascle no exhibeix compor-
taments violents vers ella. Comera
d’esperar, van identificar moltes
neurones que s’activen demanera
específica quan es manifesta el
comportament violent, i també al-
tres que s’activenmentre els rato-
lins copulen.

La sorpresa, però, va ser que van
identificar un grup nombrós de
neuronesques’activende lamatei-
xa manera en ambdós casos. És
més, quan els investigadors activa-
ven o desactivaven experimental-
ment determinades neurones de
manera controlada, aconseguien

suprimir el comportament violent
entremascles sense alterar el com-
portamentcopuladorvers les feme-
lles,obé, significativament,bescan-
viavenel comportamentcopulador
vers la femella perundeviolent. La
conclusió de tot plegat pot semblar
senzilla, però les implicacions són
impressionants. La conclusió és
que la reutilització parcial d’uns
mateixoscircuitsneurals tantperal
sexe com per a la violència permet
als ratolins mascles respondre de
manera molt eficient i adequada a
cada circumstància concreta, llui-
tantoaparellant-se (aquestexperi-
mentnos’ha fet en femellesperquè
són molt menys proclius als com-
portaments violents).

Les implicacions, en canvi, pro-
venen del fet que, malgrat que les
estructures cerebralshumanes són
més complexes i les xarxes del cer-
vell social més sofisticades, el nos-
tre hipotàlem té uns circuits neu-
rals extremament similars. Potser
per això hi ha qui tendeix a fer as-
sociacions malaltisses entre sexe i
violència. Ésmolt possible que de-
terminades alteracions neurològi-
ques i/ogenètiquespuguinexplicar,
en alguns casos, determinats com-
portaments humans com la violèn-
ciadegènere, i tambélagrandificul-
tat de reinserció d’aquestes perso-
nes idelsvioladors.Elconeixement
d’aquestscircuitsneurals ide lesal-
teracions implicades en aquests
comportamentstanterriblespotser
farà que enshaguemde replantejar
conceptesclausdel sistemajudicial
com el de responsabilitat, però el
més importantésqueenspermetrà
pensar en tractaments que facilitin
la reinserció d’aquestes persones,
cosa que evitarà patiment ahipotè-
tiques futures víctimes.

El sexe i la violència
comparteixen determinats
circuits neurals al cervell.
Potser per això hi ha qui fa
associacionsmalaltisses

ra? I, per cert, quèopinarien els em-
presaris valencians si, pel que fa al
CorredorMediterrani, comencema
especular si paga lapena interessar-
se per una altra cosa que el corredor
Tarragona - frontera francesa?

Una mica més de mala llet, sis-
plau. Que quan un no vol, dos no es
barallen... i l’altre guanya.
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Noa lamatança del porc
L’article “Delictes recomanables”
d’AlbertSánchezPiñol,publicatdis-
sabte passat a l’ARA,m’ha decidit a
escriureaquestacarta.Incitarlagent
a consumir aliments sense control
higiènic i suggerir que l’observació
delamatançacrueld’unanimalésun
gran exercici educatiu per als nens,
en aquestsmoments dels segleXXI,
és undisbarat que frega la irrespon-
sabilitat. Hauria de saber el Sr. Sán-
chezPiñolquehacostatmoltarribar
finsaquíidisposard’alimentssegurs
i amb controls higiènics adequats i
quenohemdetenircapnostàlgiade
les èpoques en què la matança do-
mèsticaerahabitual.Èpoquesenquè

Les cartes enviades pels lectors han de tenir
una extensiómàxima de 1.000 caràcters
comptant espais. El diari es reserva el dret
de resumir-les. Els seus autors hi han de fer

constar nom i cognoms, adreça postal
i electrònica, número de carnet d’identitat

i un telèfon de contacte. Les cartes no
es respondran.
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Cesc Adroher, sobre la impugnació
del nivell C per al professorat universitari

“Ésmolt cansat i avorrit haver d’invertir
esforços i temps a lluitar per coses que són tan
evidents... Tot i així, penso que és el que ens

toca comapaís, nació, comunitat
lingüística o el que sigui que siguem”

ARA.CAT

Escuder, sobre les declaracions de Bozal
en què diu que el que cal és que

s’interposin més demandes en català
“Per feina he de veuremoltes sentències i
documents que podrien, perfectament,

estar redactats en català i,malgrat que els
documents d’entrada estan en català,

es contesten tots en espanyol”
FACEBOOK

RosaMaria Rullo, sobre els Oscars
aconseguits per ‘El discurs del rei’

“Es pot dir que és un film rodó, la interpreta-
ciómasculina, perfecta, sense exageracions.
Tot i que l’argument gira entorn delmateix

personatge, les històries paral·leles
hi donen el punt exacte de dramatisme

que necessita”
TWITTER

Lluís Guardiola, sobre la inversió
de Qatar en caixes espanyoles

“A quines i a canvi de què?No ens faran
creure que és a canvi de res”

les reinesmorien de tifus i la triqui-
nosi,hidatidosi i febresdemalta,en-
tre altres malalties zoonòtiques,
eren un diagnòstic habitual en una
població ambunaesperançadevida
d’una mica més de 30 anys. D’altra
banda,notéresd’educatiuveurepa-
tir fins a la mort un animal intel·li-
gent i sensible i sentir en directe els
seus crits de dolor.Moltes persones
fan feina per reduir tant compoden
el seu patiment, i per continuar ofe-
rintalimentsdequalitatalasocietat,
tot i que no es pot descartar que al-
gun dia lamateixa societat conside-
rimassacruels fins i tot els sacrificis
menys violents. El nombre de vege-
tarianscreixanyrereany.ElSr.Sán-
chez Piñol hauria de saber que hi ha
moltes altres maneres d’educar els
nens en el cicle de la vida i lamort.
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Què ésmetàtesi i què
és paraulamal dita?

�Parlàvem l’altre dia de les metàtesis:
una sàvia estratègia que altera l’ordre dels
sons d’unmot per facilitar-ne la pronúncia.
Les metàtesis han hagut de lluitar amb un
academicisme que sovint les ha considerat
paraulesmaldites, ignorantqueelqueacomo-
da la llengua al parlant sovint la millora. En
aquestestira-i-arronsa,alguness’hanimposat,
d’altres hanperdut i d’altres encara batallen.

�Duesmetàtesis triomfantssónòlibaper
òbila i trempat per temprat. Dues que s’han
estavellat contra la norma són gavinet per
ganivet i llangonissaper llonganissa. Iduesque
encara batallen són quitxalla per xicalla
–s’imposa lametàtesi– i eugaper egua oàliga
per àguila –més aviat guanya la forma culta–.
Devegadesa lametàtesi la frena l’arrel lèxica:
saïm(llard)frenal’ensiamadadeMallorca,que
ha de ser ensaïmada. L’única enciamada bona
ésd’enciam igairebésempreendiemamanida.

�Hihaunacas, però, quemereixqueens
hi aturem: és el de darrere. Aquest adverbi
–aglutinació de de rere– acaba en e seguint la
pronúncia occidental i contra el criteri inicial
deFabra.Aradarrera,malgrateltítold’alguna
obra de teatre, és només el femení de darrer.
Però la forma metatètica radere era la més
usadaenmoltsdialectes iesmanté forçaviva.
L’Alcover-Moll, l’únicdiccionarique larecull,
la titlla de vulgarisme. No sé què té de vulgar
fer més fàcil una pronúncia i potser ja seria
horad’admetre radereenregistrecol·loquial.
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Avui fa25anysquevanassassinar
el que fou primer ministre suec
Olof Palme. Olof Palme va morir
als 59 anysd’edat. Capdels social-
demòcratessuecs,vaserundefen-
sor de la pauuniversal i es va pro-
nunciar en contra de l’apartheid a
Sud-àfrica, les armes nuclears, la
guerra del Vietnam i, entre altres
dictadures, lanostra, ladeFranco.
Lasevapolíticacontrovertidaesva
guanyar molts seguidors alhora
quemolts enemics i potser per ai-
xò,avuiendia,elseuassassinaten-
caraquedasenseresoldre.L’assas-
sinat d’Olof Palme és un dels tres
mésinvestigatsatotelmón,elma-
terials’emmagatzemaenunahabi-
tació de 250 m2 i s’hi anomenen
fins a 10.000possibles assassins.

Olof Palme, 25 anys

Extracte del blog ‘Hej Suècia!’,
a cura d’Alícia Porcar. El text

complet a
http://blogspersonals.ara.cat/hejsue

cia.


