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La vida, un-a.pregunta, un somni
ohi ha res que afini
milloJ;la vista que una
bona creenc;a(amb
permis de les pastanagues!).
Cregui alguna cosa fermament
i el cervell s'ocupara de buscar
allo que calgui per confirmar
aquestacreenc;a. Que pensava?
Que al cervellii interessa la
veritat? En absolut. A aquesta
. massa esponjosa que guardem
dins la closca, de color forc;a
insuls, el que Ii interessa es ser
fidel a allo que ha apres.Pero
una creenc;ano es mes que un
aprenentatge no qiiestionat.
La fisica qu~mtica ja ho ha .
confirmat, encara que sigui

N

sobre el paper iamb bon
grapat denumeros iformules:
vivim en un mon.d'infinites
possibilitats.El desti ens el
consttuim dia a dia. Darrere de
cada petit pensament; de cada
senzill gest i de cada humil
aspiracio hi ha una neurologia
treballant al servei de les
creences del seu propietari.
Qui diu que la industria del
totxo esta en crisi, quan cada
acte que fern es un mao que
construeix destins ?
La ciencia ho ha descobert.
Per aixo ha canviat. el veIl
paradigma de la veritat i la
certesa pel de la utilitat. Igual

que el nostre cervell. Pero els
essers humans ens passa, aixo.
Si podem viure a·partir de
essers humans 'hem format una
I als pobles. Insisteixo: una
les nostres creences, per que
identitat a base de creences,
creenc;a no es mes que un
no viure per fer possibles els
apreses, mamades, consentides
aprenentatge no qiiestionaf.
nostres somnis? El cervell i la
la majoria deies vegades, sense
Potser ens ha estat util en algun seva plasticitat ens ho permeten.
, La neurologia -la base del que
prou discerniment per filtrar-les. momen~ de la nostra vidal
.: Sabeu aquella historia de
historia; per exemple, per a
pensem i sentim, i per tant
l'elefant lligat a una estaca?
evitar un castig, un perill 0
del que crei m que som- es
Un animal enorme encadenat
per a obtenir una recompensa
mal·leable.
a un bastoclavat a terra.
facil. Pero alloutil en el passat
La gran responsabilitat de
Com que l'elefantva creixer
ha construit tambe futufS.
l'esser huma 's triar el fil que
Cada, creenc;a es una fita en un
lligat a l'estaca -de la qual no
vol seguir.Nin 'LI ens pot dirque
es podia deslllu-rar qua~ era
mapa a partir del qual triem
podem preguntar. Preguntar es
petit-, mai podia imaginar que
els nostres carilins. I els mes
una de les facult·~t superiors de
podria arrancar-la d'una sola
segurs, es clar,son els coneguts.
l'esser huma. Pr untem-nos,
Per ai;'o ens costa tant sortir de per tant, qui 0 qu som i qui
estrebada. Les seves creences
erefJ.mes poderoses queles
. la nostra zona de confort, per
o que volem J: Aquest esel
seves capacitats. Tambe als
principi del cal1vi.@
incomoda que sia.

