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EN
SÍSIF

Jordi
Soler

na de les
consig-
nes dels
que

s’oposen a deixar-
nos decidir demo-
cràticament el nos-
tre futur nacional és
que aquest procés
divideix les famílies
i la societat. Una
consigna aparent-
ment simple, però
que, com argumen-
taré en aquest arti-
cle, pot afectar greu-
ment la manera
com el nostre cer-
vell percep l’entorn
social i hi interac-
tua, la qual cosa pot
contribuir a desvir-
tuar tot el procés.
Em centraré en dos
aspectes concrets.
D’una banda, mal-
grat que inicial-
ment sapiguem que no
és cert i ho puguem rebatre raonadament,
de tant sentir-ho, el nostre cervell social
pot fer que ens ho acabem creient. És for-
mat per les xarxes neurals que estructu-
ren la percepció social, i facilita que els
nostres esquemes de pensament incorpo-
rin les consignes que sentim de manera
repetida perquè ens hi puguem adaptar.
Llavors, un cop incorporades, influeixen
inconscientment en la nostra conducta,
de manera que poden contribuir a propi-
ciar que allò que inicialment era fals s’aca-
bi esdevenint. I, si això passés, el mateix
cervell social faria que tendíssim a inclou-
re’ns plenament en un dels hipotètics
grups, amb totes les conseqüències. D’al-
tra banda, però relacionat amb el punt an-
terior, segons acaba de demostrar un tre-
ball publicat a la revista Neuro Report rea-
litzat per un grup de recerca de la Univer-
sitat de Tecnologia de Dalian, a la Xina, te-
nir un fort sentiment de pertinença a un
grup que explícitament exclogui l’altre al-
tera l’anomenada justícia distributiva. La

U

justícia distributiva es defineix com la
percepció d’equitat pel que fa a la manera
com la societat comparteix els costos i els
beneficis, una percepció que actualment,
en un context de crisi econòmica que ac-
centua les diferències socials, es troba en
un equilibri molt precari.

EN AQUEST TREBALL es va valorar el biaix
que cometien uns voluntaris quan distri-

buïen menjar teòri-
cament de manera
equitativa entre
persones necessita-
des, tant del seu
grup com d’un altre,
mentre se’ls mesu-
rava l’activitat neu-
ral. Es van utilitzar
grups ètnics dife-
rents, però els resul-
tats poden ser rao-
nablement extrapo-
lats a altres senti-
ments grupals, com
els nacionals i els so-
ciopolítics. La majo-
ria van mostrar un
biaix inconscient
que afavoria el seu
grup, i el registre
d’activitat mental
va indicar que, quan
s’esforçaven a ser
equànimes amb l’al-
tre grup, dins del
cervell la decisió tri-
gava més temps a
generar-se, calia
més activació de les
àrees atencionals i
es produïa un es-
forç cognitiu més
elevat. Què ens pot
indicar això? D’una
banda, si aconse-
gueixen que aques-
ta consigna tingui
èxit, de manera ins-
tintiva tendirem a

identificar-nos amb un grup, la qual cosa
alterarà la nostra percepció de justícia
distributiva. A més, l’estrès que sens dub-
te ens provocarà farà que el sentiment
d’equitat s’esbiaixi encara més, perquè
l’estrès consumeix esforç cognitiu i difi-
culta l’activació de les àrees atencionals.
De l’altra, aquest fet, en un context en què
s’accentuen les desigualtats socials i, en
conseqüència, la repartició de costos i be-
neficis, pot propiciar que el procés nacio-
nal acabi derivant inconscientment cap a
una qüestió bàsicament social.

SI AQUESTA HIPÒTESI que proposo fos
certa, l’antídot també seria clar: no deixar-
nos arrossegar per les consignes que pre-
tenen provocar divisió i, en paral·lel al pro-
cés nacional, afavorir polítiques socials
clares i visibles de distribució equànime
de costos i beneficis. Molts opinadors i po-
lítics ja ho han advertit, però penso que co-
nèixer-ne la base cerebral pot ajudar a ser-
ne més conscients per evitar-ho.
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La justícia distributiva
es defineix com la
percepció d’equitat pel
que fa a la manera com
la societat comparteix
els costos i els beneficis,
ara en equilibri precari

ns diuen que ha baixat notablement
l’ús de bosses de plàstic; però ¿no pot

ser que el que hagi baixat sigui el comerç
en general? Perquè si tota aquesta gent
que ara remenen els contenidors tingues-
sin possibles i anessin a comprar al súper,
sens dubte farien falta més bosses. En tot
cas no sembla raonable, mai i menys en
temps de crisi, afegir problemes als con-
sumidors. La norma, aprovada a iniciativa
de ICV-EUiA, de “visualitzar” el preu de la
maleïda bossa a fi i efecte de conscien-
ciar-nos a tots de no fer-ne servir són ga-
nes de fer la punyeta. Ja se sap que tot
acaba repercutint en el total de la factura.
Les bosses de nanses de cordó, cartró
gruixut envernissat i fotografies artísti-
ques que fan servir les botigues de luxe no
figuren, desglossades, en la factura, però
ningú no és tan burro per pensar que les
hi regalen. En lloc de promoure, a nivell in-
dustrial, les bosses que menys impacte
ecològic tinguin, s’ha optat per imposar
un tràmit duaner afegit i per fer sentir pro-
blemes de consciència en plena cua al po-
bre consumidor que no en té cap culpa. Ja
estem prou espantats per moltes coses
per haver de suportar dia sí dia també
missatges apocalíptics com que les bos-
ses de plàstic tarden 150 anys a degradar-
se –si fa no fa, com la idea del comunis-
me–. Mala política la de posar entrebancs
a l’hora de comprar, primer perquè el
rampell inicial que porta algú a decidir una
adquisició s’estronca si veu a venir que un
aspecte secundari com és embolicar i
transportar la mercaderia provocarà ma-
les cares i impostos revolucionaris. I tot
seguit perquè, fart de tants problemes de
logística, el client acaba preferint concen-
trar les compres en un dia a la setmana,
amb un cop de cotxe a la gran superfície,
opció que d’entrada no sembla la més eco-
lògica. Ara diuen també que el petit co-
merç és l’excepció, perquè “la senyora Ma-
ria i el senyor Pau” [sic] es resisteixen a
prescindir de les bosses de plàstic, i, massa
amics dels clients com són, cometen el de-
licte de regalar-ne. Ja no saben què inven-
tar per carregar-se’l, el petit comerç.
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