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introducció
Segons el diccionari, un mite és un “relat poètic i fabulós que serveix per a explicar una doctrina, una creença”. Al llarg de la història
els mites ens han acompanyat i ens han ajudat a creure que teníem
explicacions per a fenòmens que no compreníem. Els trons van ser
cops de martell d’un déu, el Sol era el carro de foc d’un altre déu, o el
món era una circumferència que s’aguantava sobre quatre elefants. En
realitat no hi havia cap prova d’allò que deia el mite, però servia per a
explicar alguna cosa, tothom ho repetia i al final es donava per cert.
Però de mica en mica el coneixement científic ha anat donant
explicació a la majoria de fenòmens que abans es justificaven amb un
mite. Els déus es van quedar sense feina, la màgia es va esvair i les llegendes van quedar reduïdes a simples obres amb un cert valor literari.
Podíem explicar les coses sense haver de recórrer als mites.
El problema és que es va perdre un cert encant. D’una banda, ens
agrada massa el misteri com per fer-lo fora definitivament de les nostres vides. I, de l’altra, l’instint que tenim els humans de donar la raó
a una autoritat segueix funcionant. Si antigament mai no es posava
en dubte el que deien els sacerdots, ara hem passat part d’aquesta
responsabilitat a la ciència i hem generat un grapat de nous mites.
Ara sembla que n’hi ha prou d’afirmar que una cosa està “científicament demostrada” perquè aquella afirmació quedi revestida de la
màxima autoritat. Però, igual que passava abans amb els mites clàssics, moltes vegades el que es diu en nom d’una suposada ciència
simplement són coses que les diu tothom pensant que són certes…
ja que tothom les diu.
D’aquests mites, més o menys relacionats amb la ciència, n’hi ha
de tota mena. Relacionats amb els animals, amb el menjar, amb la salut o amb el nostre cos. També hi ha llegendes urbanes, faules al vol-
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tant de conspiracions i fins i tot simples bromes que han anat massa
lluny i han acabat arrelant. En aquest recull he mirat d’incloure’n de
tota mena. Des dels més acceptats i seriosos fins als més anecdòtics
o poca-soltes.
Igual que passa amb els mites clàssics, els mites moderns són fruit
en part del desconeixement i en part dels nostres desitjos. Ens agradaria que quedés una mica de màgia al món i, per tant, atribuïm propietats místiques a la Lluna o als astres. Interpretem el comportament
dels animals des del nostre punt de vista i arribem a donar interpretacions absurdes a comportaments molt senzills. Enyorem una vida
senzilla, que en realitat mai no ha existit, i de seguida atribuïm unes
suposades propietats saludables a coses naturals, i altres de malignes
a productes artificials.
Els mites es mantenen a còpia de ser repetits una vegada i una
altra. I amb Internet n’han aparegut de nous, i se n’han reforçat altres.
Finalment n’hi ha que els tenim tan incorporats que ja apareixen als
anuncis publicitaris o a les pel·lícules com si fossin veritats científiques innegables.
Però per interessants i fins i tot divertits que siguin els mites, cal
recordar que normalment les coses tenen una explicació que podem
conèixer. I està bé tenir-la present. Si més no, aquest coneixement ens
pot ajudar a saber si un menjar realment és més o menys saludable, o
a no deixar-nos enganyar per la publicitat quan ens ofereixi productes amb unes suposades característiques que resulten impossibles.
I, per descomptat, també hi ha el plaer del coneixement perquè sí.
Perquè la realitat, moltes vegades, és més interessant que el mateix
mite.
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01 / 100
Únicament fem servir el 10% del cervell
Aquest és un dels mites més coneguts, repetits i acceptats, i alhora
un dels més absurds si hi pensem un moment. El podem trobar en
moltíssims anuncis de productes que ofereixen millorar el rendiment
intel·lectual o personal. A més, el plantejament resulta molt atractiu.
Segons el que diuen, si tenim limitacions és perquè no aprofitem tot
el nostre potencial. Un potencial mental que sembla fabulós i el qual,
per un mòdic preu, ens ajuden a aprofitar plenament.
Però, davant afirmacions tan fantàstiques, en ciència tenim el mal
costum de preguntar qui ho ha demostrat i de quina manera. I aquí
comencen els problemes.
Sovint es llegeixen frases que afirmen que va ser Einstein qui ho
va dir. Com que ell és el paradigma del savi, qui som nosaltres per
posar en dubte les seves paraules? Doncs podem dubtar-ne sense problemes, perquè Einstein era físic i, per tant, en sabia molt de forces,
energies, gravitació i relativitat, però no tenia uns coneixements particularment notable en temes de fisiologia del cervell.
En realitat no hi ha cap dada que indiqui que fem servir el 10%
del cervell. De fet, quan es mesura l’activitat cerebral, trobem que
totes les zones funcionen sense excepció. Fins i tot quan dormim el
cervell és un òrgan que no para. Això se sap des del primer moment
en què van començar a mesurar l’activitat elèctrica amb electroencefalogrames.
Un dels problemes és que no se sap què vol dir exactament la
frase: que únicament fem servir una neurona de cada deu? Que hi ha
zones inactives al cervell esperant que una guspira les posi en funcionament? Que processem informació a un ritme molt menor del
que podríem fer-ho? Realment, cap d’aquestes coses passa en realitat
quan els neuròlegs mesuren l’activitat cerebral.

13
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També es podria dir que en un moment concret fem servir només una part del potencial del cervell, ja que moltes neurones només funcionen ocasionalment. Però això de nou és una ximpleria.
Pràcticament mai no estem fent servir tots els músculs, o no estem
constantment digerint, ni orinant, ni fent la majoria de funcions fisiològiques. El cervell, igual que la resta del cos, està preparat per fer
la feina necessària quan cal, i només quan cal. Però, per aconseguir
això, el fem servir tot.
A més, cal tenir present que no només ens serveix per a pensar
o sentir. Moltes funcions corporals depenen de l’activitat del cervell. Mantenir la temperatura, els ritmes de son i vigília, retenir a la
memòria el que anem fent en cada moment, controlar els fluxos de
moltes hormones…
El nostre cervell és un sistema molt enfeinat, i tan bon punt hi ha
una lesió cerebral ens adonem que ens fa falta tot i que no podem
prescindir de quasi cap part.
I, ben mirat, seria un contrasentit que l’evolució ens hagués regalat
un cervell que aprofitéssim d’una manera tan ridícula. El principal
problema que tenim els humans a l’hora de parir és justament la mida
del cap, una conseqüència de la gran mida del cervell. Si no fos necessari tant de cervell per a les nostres activitats, de ben segur que la
selecció natural hauria triat humans amb cervells més petits. Simplement moririen molts menys nens i dones en el part.
De totes maneres, aquest mite seguirà amb bona salut. La majoria
dels parapsicòlegs, vidents i altres amants d’allò paranormal hi tenen
una justificació excel·lent. N’hi ha prou de dir que els seus poders els
obtenen d’aquell 90% de cervell que la resta no fa servir i que ells han
après a dominar.
Però, sobretot, es mantindrà perquè a tots ens agradaria disposar d’un potencial així. Reconforta pensar que hi ha esperances de
despertar-nos un dia amb capacitats mentals sobrehumanes. És una
fantasia massa agradable com per deixar-la passar.
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