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na de les coses que més em
criden l’atenció d’alguns es-
tudis de neurociència que
s’han publicat darrerament

és que permeten reconciliar visions
humanístiques i científiques sobre te-
mes concrets, la qual cosa espero que
contribueixi a difuminar els malente-
sos que de vegades es produeixen en-
tre aquest dos camps del coneixement
i la cultura. Enteneu-me bé: no vull dir
que hagin d’utilitzar els mateixos mè-
todes de treball i anàlisi; ateses les di-
ferències que hi ha en els seus respec-
tius enfocaments, per garantir el bon
avenç d’ambdues àrees han de ser ne-
cessàriament diferents. Em refereixo
a evitar situacions que, de vegades, ge-
neren una absurda sensació de compe-
tència –dic “absurda” perquè per mi
l’objectiu tant de la ciència com de les
humanitats ha de ser contribuir al
benestar i la dignitat humans–, i que
fins i tot poden acabar vorejant una
mena d’irracional enveja. El darrer
treball que he llegit que permet aquest
acostament, publicat fa quinze dies a
la revista Integrative systems, aborda
el tema de l’enveja.

L’ENVEJA ÉS UNA EMOCIÓ desagradable
que experimenta una persona que de-
sitja quelcom, sigui material o no, que
posseeix una altra. Aristòtil la va defi-
nir com “el dolor que ens causa la bona
sort dels altres”; Kant, com “la resis-
tència a veure el nostre propi benestar
eclipsat pel d’un altre, perquè l’estàn-
dard que utilitzem per mesurar el nos-
tre benestar depèn de la comparació
amb el dels altres”; Russell va afirmar
que “és una de les causes més potents
que impedeixen assolir la felicitat”,
una visió que també comparteixen
l’hinduisme i el budisme, i el cristianis-
me l’ha convertida en un pecat capital.

EN AQUEST TREBALL CIENTÍFIC es va fer
un seguiment de l’activitat neural a un
grup de voluntaris al moment de rebre
una recompensa econòmica, que va
ser diferent en cadascun d’ells. Inicial-
ment, a tots se’ls va activar una zona
del cervell anomenada nucli estriat
ventral, que està implicada en el siste-
ma neuronal de recompensa i que fa
que s’alliberin neurotransmissors que
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generen sensació de plaer. Tanmateix,
quan van comparar els seus guanys
amb els dels altres, als que havien gua-
nyat menys també se’ls va activar l’es-
corça cingulada anterior dorsal, que
connecta les regions motores, cogniti-
ves i afectives del cervell i que es rela-
ciona, precisament, amb la generació
de sentiments d’enveja. Per al cervell
és molt important saber on ens tro-
bem en relació amb els altres; per això
li interessen els valors relatius, la qual
cosa afavoreix que el sentiment de re-
compensa sigui superior quan hom té

més que els altres, malgrat que tot-
hom en tingui molt poc, que quan hom
té molt però n’hi ha que encara en te-
nen més. No a tothom, però, se li activa
amb la mateixa intensitat, la qual cosa
justifica que hi hagi persones més en-
vejoses que d’altres.

CURIOSAMENT, TAMBÉ ES VA VEURE que,
en aquesta situació d’enveja per com-
paració social, disminueix l’activitat
de l’escorça prefrontal ventromedial,
que contribueix a l’empatia. I si amb
posterioritat hom s’assabenta que la
persona que enveja ha tingut mala
sort, s’activa novament el nucli es-
triat ventral, la qual cosa genera sen-
timents de satisfacció per la dissort
de l’altre. Paradoxalment, aquestes
comparacions socials preconscients
també les utilitzem per formular judi-
cis de valor pel que fa a les interac-
cions socials i, en conseqüència, per
modelar la nostra societat. Segura-
ment tot això explica molts fenòmens
socials anacrònics, i l’interès que l’en-
veja ha despertat des de sempre als fi-
lòsofs i humanistes.
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empre hi ha qui insisteix que hi ha
d’haver objectivitat en la informació.

Jo apunto que és impossible, si més no
per humilitat: podem aspirar a una mira-
da divina capaç de veure-ho tot, però es-
tem condemnats humanament a una
perspectiva. Però una cosa és la subjecti-
vitat, que s’ha d’intentar exercir amb ho-
nestedat i fent visibles les limitacions de
les nostres narracions dels fets, i una altra
cosa és la manipulació, la mentida interes-
sada. I, en fi, cada dia que passa els mit-
jans de comunicació espanyols (és clar
que no només espanyols) exemplifiquen
la manipulació i l’engany deliberat.

Els exemples són múltiples i no és so-
brer recordar que el periodista Ernesto
Elkaizer ha denunciat que el ministre
Fernández Díaz propaga “informacions
falses” per entorpir el procés sobiranis-
ta. Farem atenció, però, al tractament in-
formatiu d’Antena 3 d’una entrevista de
Jordi Évole a Pablo Iglesias en el progra-
ma Salvados de La Sexta. El mateix pe-
riodista va denunciar-ho amb valentia
tenint present que les dues cadenes per-
tanyen al mateix grup de comunicació,
dominat per Planeta. Resulta que Évole
va preguntar-li al líder de Podem si, en el
cas d’arribar a ser president del govern
espanyol, es veia fent un programa a
l’estil del que Chávez protagonitzava els
diumenges a la televisió pública veneço-
lana: un anunci constant d’ell mateix i de
les iniciatives del seu govern. En l’espai
informatiu d’Antena 3, la resposta de Pa-
blo Iglesias era “eso molaria”. Tanmateix,
l’home havia contestat: “Evidentment,
no.” Hi afegia, però, que “molaria” un
programa en què el president donés la
cara davant de cinc periodistes “ca-
brons” (com el mateix Évole) sense
haver-hi preguntes pactades.

Aquest mal geni gasten en el món del
grup Planeta, però resulta que altres mit-
jans de comunicació han propagat que el
seu propietari, José Manuel Lara, ha estat
el beneficiari de la permuta de terrenys
per la qual Joaquim Nadal està imputat
per un presumpte delicte d’estafa immo-
biliària. Això sense comprovar que el fiscal
ho faci constar en el seu informe. Mentida
dels uns? Negligència dels altres?
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