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em un petit esforç i evo-
quem el primer record
de la nostra infantesa,
o què va passar la pri-

mera vegada que vam declarar
el nostre amor a algú. De ben
segur que la ment se’ns omple
de sensacions, imatges i parau-
les, i també de frases mai dites
però molts cops pensades. Els
records són un catàleg dinàmic
d’experiències que des del pas-
sat contribueixen a modelar el
nostre present. Sovint, però,
es basen en allò que ens han ex-
plicat o en reinterpretacions
posteriors de les nostres vivèn-
cies. I també som capaços de
recordar coses que mai han es-
devingut i que únicament hem
imaginat, uns falsos records
que es poden barrejar amb els
veritables. La generació de fal-
sos records és una important
àrea d’estudi en psicologia i
neurociència, per exemple per
les implicacions judicials que
té a l’hora de confrontar les di-
verses declaracions, no sem-
pre coincidents però potser,
moltes d’elles, certes des de
la perspectiva dels records de
cada persona.

L’ESTUDI DE LA GENERACIÓ de re-
cords ha revelat dades sorpre-
nents. Per exemple, la tendèn-
cia a generar falsos records es
correlaciona amb determinats

F feixos de neurones: els records
veritables s’associen a neuro-
nes que connecten l’escorça
cerebral amb l’hipocamp i el
parahipocamp, i els falsos es
relacionen amb neurones que
connecten estructures fronto-
parietals. La facilitat amb què
fem servir aquests feixos de-
pèn de cada circumstància
concreta, però també de la nos-
tra constitució genètica, que
contribueix a la seva formació,
i de la forma com s’han modu-
lat durant la infantesa, a partir
de les experiències viscudes.

A MÉS, EL NOSTRE CERVELL con-
té un grup de neurones, ano-
menades neurones mirall,
que s’activen de la mateixa ma-
nera quan realitzem una acció
que quan veiem que la fa una
altra persona. Aquestes neuro-
nes potencien la nostra capaci-
tat d’aprenentatge i ens per-
meten intuir les intencions
ocultes en les accions d’altri,
però la seva activitat pot tenir
una altra conseqüència: si
reproduïm mentalment allò
que veiem o pensem com si ho
estiguéssim fent o experimen-
tant realment nosaltres, po-
dem acabar recordant-ho
d’aquesta manera.

TAMBÉ S’HA VIST QUE les xarxes
neurals que fem servir per

imaginar el futur són les ma-
teixes que estan implicades
en la memòria. És a dir, que la
imaginació pren de base els
records. Tot això fa possible
que, en determinades cir-
cumstàncies, especialment
quan el cervell no funciona de
forma òptima, com per exem-
ple en situacions d’estrès o en
determinades patologies
mentals, puguem confondre
el que hem imaginat amb el
record d’un succés real, o un
record amb el producte de la
nostra imaginació.

COM DEIA AL PRINCIPI, les con-
seqüències de tot plegat són
enormes, i més si tenim en
compte que no totes les per-
sones hi tenim la mateixa
predisposició. Per això és lícit
que ens fem la pregunta se-
güent: si els records contri-
bueixen a la nostra forma de
ser, quin percentatge de la
nostra idiosincràsia és degu-
da a successos mai viscuts o
que han estat alterats en la
nostra ment, tant per nosal-
tres mateixos com per les co-
ses que ens han explicat? I
quines implicacions té si ho
apliquem a la memòria col-
lectiva i a la idiosincràsia so-
cial i cultural, per exemple en
el cas del nostre país, la histò-
ria i les particularitats del
qual són sovint, i des de fa
massa segles, alterades i fins
i tot negades? Potser tinguin
raó els filòsofs que diuen que
les coses no són com han esde-
vingut, sinó com les recordem
–o com les volem recordar, o
com ens les fan recordar.

Recordar o imaginar

ELS RECORDS PODEN NO RESPONDRE
A FETS VISCUTS REALMENT
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“Potser tinguin raó els filòsofs
que diuen que les coses no
són com han esdevingut,
sinó com les recordem, o
com les volem recordar,
o com ens les fan recordar”

La luxemburguesa Vi-
viane Reding, comissà-
ria europea de Justícia i
Drets Humans, ha de-
nunciat les expulsions de
les persones d’ètnia gitana
(roms) a França com a

pràctica discriminatòria i
xenòfoba. Com a bona ju-
rista, ha reclamat que no
es poden organitzar ex-
pulsions massives sense
criteris individualitzats ni
control jurisdiccional i no-
més per raons d’ètnia. La
normativa europea i tam-
bé la francesa garanteixen
la lliure circulació de les
persones i prohibeixen la
discriminació en les ac-
tuacions administratives.
La comissària en el seu ar-
gument gràfic ha recordat

les deportacions nazis.
Aquest paral·lelisme ha in-
dignat Sarkozy i el govern
francès i no han trobat mi-
llor rèplica per defensar-se
que dir que la gent se’n va
voluntàriament i dema-
nar a Luxemburg que acu-
lli els deportats. La deses-
peració en el nivell de res-
posta és prou eloqüent.

L’analogia de la Sra. Re-
ding, malgrat que s’hagi
disculpat, era rigorosa i
necessària. La conducta
de base en la decisió fran-

cesa és xenòfoba, i recor-
da perfectament els inicis
de la legislació alemanya
de segregació de jueus
molt abans dels camps
d’extermini, que és l’ex-
pressió de màxima grave-
tat de la xenofòbia i el ra-
cisme. Les raons de políti-
ca criminal i de despeses
socials que s’al·leguen
també es van al·legar ales-
hores amb d’altres mati-
sos. La disculpa de l’alt
càrrec europeu no era ne-
cessària. Les analogies són

pedagògiques i gràfiques
per situar els debats. Es
poden comparar uns toca-
ments amb una agressió
amb penetració perquè els
dos comportaments
atempten contra la lliber-
tat sexual. O la conducta
d’un home que ha mal-
tractat amb violència ver-
bal o física ocasionalment
una dona amb la d’un que
l’ ha assassinat, perquè els
dos casos són de violència
masclista. Els fenòmens
tenen gradacions i partei-

xen de la vulneració d’un
dret. El problema és que la
política de l’emergència
electoral té en l’àmbit de la
immigració i la xenofòbia
la temptació més servil.
Per resistir-s’hi calen con-
viccions democràtiques i
formació jurídica, i hi ha
part de la classe política
que no té aquests valors.
L’expedient sancionador
obert a França per la Co-
missió Europea és una bo-
na notícia i sinònim de bo-
na salut democràtica.

Brussel·les versus França
Gemma
Calvet
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