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CANVI

Els científics

van activar

unmal record

als ratolins

durant una

experiència i

això va

modificar la

sensació de

por dels

animals.

THINK STOCK

S
egur que hem conegut
persones que fa l’efecte
que visquin en un món
imaginari. Fan lamateixa
vida que la resta, però els

seus pensaments i accions tenen
un aire irreal, com si visquessin en
unmónque fos una combinació de
la seva imaginació i dels successos
objectiusde la seva vida real, unhí-
brid entre les experiències viscu-
des i les imaginades. Opotser hi ha
qui ho pensa de nosaltres! De fet,
enun graumés omenys elevat tots
ho fem. ¿Per què dins la nostra
ment es forma una únicamemòria
que combina de manera indestri-
able fets reals i imaginaris? I qui-
nes conseqüències té? Per respon-
dre a aquestes preguntes, Mark
Mayford i els seus col·laboradors

Un experiment realitzat amb ratolins transgènics per científics nord-americans ha
demostrat que lamemòria està formada per la combinació de fets ocorreguts i imaginaris

6 DAVID BUENO

Un còctel de records reals i falsos

de les universitats de Califòrnia,
Oregon i Carolina del Nord, als
EUA,hanrealitzantunexperiment
molt enginyós amb ratolins que
hanpublicat recentment aScience.

Del succés a lamemòria

Cada succés de la vida real, i tam-
bé tot succés imaginari, genera un
patró concret d’activació neuro-
nal, una representació neuroquí-
mica que queda associada a la se-
vamemòria específica. D’aquesta
manera, cada cop que s’activa
aquest patró neural es reviuen les
sensacions associades al succés.
Basant-se en això, aquests inves-
tigadors van dissenyar uns rato-
lins transgènics en què, demane-
ra controlada, les neurones impli-
cades en un d’aquests patrons

nifestaven por si els ficaven dins.
Llavors els van posar en una cai-
xa diferent, un context B, i al ma-
teix temps que els provocavenno-
ves descàrregues elèctriques lleus
per generar un nou patró neural
de memòria associat a la caixa B
també els van activar les neurones
corresponents a la primera expe-
riència, però demanera sintètica,
sense la caixa A. És a dir, que al
mateix temps que se’ls generava
unanovamemòria d’un succés re-
al tenien activa unamemòria prè-
via, però fictícia.

Memòries híbrides

Quin va ser el resultat? Doncs que
quan els tornaven a posar dins la
caixa B nomanifestaven capmena
de por, malgrat que també hi havi-
en experimentat descàrregues
elèctriques. Tanmateix, si al ma-
teix temps que els ficaven dins la
caixa B també activaven sintètica-
ment les neurones corresponents
a la memòria fictícia de la caixa A,
llavors sí quemanifestavenpor.És
a dir que per sentir por dins la cai-
xa B els feien falta els dos estímuls
demanera simultània: l’extern, re-
presentat per la caixa B i que era
ben real, i l’intern, la memòria fic-
tícia associada a la caixaA. Per què
passa això?Doncsperquèenel ter-
renyneural s’haproduït unahibri-
dació entre lamemòria real i la fic-
tícia, i en el context de la caixa B,
perquè els ratolins sentin por han
esdevingut indissociables. És la
mateixa combinació entre records
reals i imaginaris que en un grau
més o menys elevat tots tenim.

Què implica? Doncs que durant
la codificació neural de qualsevol
memòria els nous patrons que la
sustenten són una combinació de
l’activitat de noves xarxes neurals
i de les que estaven actives just en
aquell moment, amb independèn-
cia que fossin degudes a successos
reals o ficticis. Aquest fet té impor-
tants conseqüències per a la vida
mental de cadascú atès que altera
lamanera comrecordemel passat.
I, com els autors de l’estudi desta-
quen demanera especial, també té
importants implicacions en els
processos d’aprenentatge, perquè
la memòria de qualsevol cosa que
aprenem es forja en funció de l’es-
tat mental d’aquell moment.e

SABIES QUE...

SegonsuninformedelaUE,elsciutadanseuropeus
llencen anualment 89milions de tones demenjar.
Seria com si cada ciutadà comunitari llencés uns
163 quilos demenjar. Bé, és cert que no és al con-
sumidor directe a qui directament es pot atribuir
elmalbaratament. La responsabilitatésdetotsels
implicatsen lacadenaalimentària,desdelsproduc-
tors finsalsques’homengen. Ielméscuriósésque
el 20%del quees llençaésper confusionsamb les
dadesde lesetiquetes,quenodiferencienentre la
data de consumpreferent i de caducitat.

Elscientíficsacabendeseqüenciarelge-
noma del tomàquet, segons publi-
caaquestasetmanaNature.Té
7.000 gensmés que els hu-
mans, però més enllà
d’aquesta anècdota, les
dades genètiques diuen
més coses. Hi ha molts
gens triplicats, i seguint-
ne el fil els científics han
arribata laconclusióqueai-
xòindicaquegràciesaaques-

ta versatilitat genètica va superar una
etapaenquèvanmorirun75%de

lesespècies,entred’altres,els
dinosaures. Es tracta d’una
investigació d’un consor-
ci internacional de més
de300científicsdetret-
zepaïsos,entreelsquals
hiha investigadorscata-
lans, del Centre deRegu-
lació Genòmica (CRG) i del

CSIC a València.
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d’activació i memòria quedaven
marcades amb un receptor sintè-
tic, que després podien activar a
voluntat. És a dir, que un cop els
ratolins havien generat un circuit
dememòria, els investigadors els
podien fer reviure de manera fic-
tícia, imaginària.

Van sotmetre els ratolins a una
experiència negativa, per generar-
los una memòria específica asso-
ciada a un sentiment de por. Els
van posar dins una caixa, un con-
text concret que van anomenar A,
i els van provocar descàrregues
elèctriques lleus, molestes però
en cap cas doloroses. Després
d’aquesta experiència, els ratolins
associaven la caixa A a les molès-
ties i, malgrat que no es produïs-
sin descàrregues elèctriques, ma-


