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Recorda’m
que no t’oblidi

Pagaria per oblidar,
però no seré jo qui
reclami el dret a l’oblit

“Lavidanoés laqueunhaviscut, si-
nó laqueunrecorda, i comla recor-
daperexplicar-la”.Aquesta frasede
GabrielGarcíaMárquez,extretadel
prefaci de les memòriesVivir para
contarla, va circular molt per les
xarxes socials el passat 6 de març,
dia en què l’escriptor feia 85 anys.
Tambées comentavaquepotserno
era la citamés oportuna per desta-
car, araqueels rumorsapuntenque
lamemòriadelpremiNobelcolom-
bià no és la que era. Oportuna o no,
diria que és prou certa. Som el que
recordem, que no sempre coinci-
deixambelquevapassar. Jomatei-
xa sovintpagariaperoblidar cadas-
cun dels dies en què he notat que
se’m trencava la vida. Sort que la
memòria, tan capriciosa com insu-
bornable, vaa la seva im’hi fa retor-
nar de tant en tant. Perquè flirtejar
amb l’amnèsia té gràcia, peròpatir-
la ésmorir abans d’hora.

Sim’ho plantejo en fred i en abs-
tracte, fins i totm’estàbéque inter-
net (o el senyor Google) no esborri
els rastres així comaixí. Enunmón
enquè ladesmemòria individidual i
col·lectiva fa tant mal, reclamar el
dret a l’oblit emsembla forade lloc.
Trobomés sa imés higiènic reivin-
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dicareldretal record, fins i totquan
ferpresentelpassatensboicoteja (i
com!) la felicitat.

La ciència ja sap com
fer-ho per esborrar i
implantarmals records

Els records ens condicionen el pre-
sent iel futur.Fatempsqueelsneu-
robiòlegs busquen la manera de
controlar els records traumàtics,
amb l’objectiu teòricament lloable
d’ajudar els pacients amb trastorns
derivatsde traumespassats.Elpro-
fessor i investigador David Bueno
ens informa, en el llibre 100 contro-
vèrsies de la biologia (Cossetània),

vid Bueno, seria lícit manipular els
records humans? I si ho féssim ser-
vir, especula, per implantar-nos
bons records? Ui, maremevadel-
meucorilesmevesentranyes, això sí
que no: se m’acuden poques idees
més sinistres que la de viure feliç i
enganyadafinsaldiadel judici final.

Tots som capaços de
recordar coses que no
han passatmai

Tots tenim records queno es basen
en el que hem viscut, sinó en el que
ens han explicat o en interpretaci-
onsposteriors de lespròpies vivèn-
cies. I som capaços de recordar co-
ses quenohanpassatmai, peròque
la nostrament ha imaginat. La ten-
dència a generar falsos records, diu
DavidBueno, està relacionada amb
diferències individuals en les neu-
rones que comuniquen diverses
parts del cervell. Si els records con-
tribueixen a fer-nos com són, qui-
na part de la nostra idiosincràcia es
deua successosnoviscutsoa inter-
pretacionsquelanostramenthage-
nerat?Les coses són comhanesde-
vingut, com les recordem, com les
volemrecordarocomens les fanre-
cordar? Té sentit que pretenguem
aclarir judicialment la veracitat
d’uns fets a partir del relat dels re-
cords dels testimonis?

I si nosaltres, inclosa aquesta
complicació superlativa que ano-
menem vida, només fóssim el re-
cord d’algú? T’ho imagines...? Vull
dir: te’n recordes...?2

queunequipderecerca internacio-
nal va identificar neurones especí-
fiques que serveixen de commuta-
dor per alsmals records. Vanutilit-
zar ratolins transgènicscomaconi-
lletsd’índies, vanespantar-los amb
un soroll determinat i després els
van eliminar certes neurones: els
ratolins van oblidar per complet el
mal recordqueelsprovocavaaquell
soroll. Un altre grup de recerca va
aconseguir escriure unmal record
en un cervell demosca sense que la
mosca l’haguésviscutrealment.Per
descomptat, la finalitat d’aquestes
investigacions no és implantar re-
cords dolorosos (són científics, no
pas sàdics), sinó poder-ne esborrar
de forma selectiva.

Finsaquinpunt, espreguntaDa-
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“El contrari de la veritat no és la mentida, és la raó”. La frase és de Jean-Claude
Carrière. I la raó ens diu que potser els records no són ni veritat ni mentida.
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