
| Diàleg | 21AVUI
DIMARTS, 12 D’ABRIL DEL 2011

optimisme és una ca-
racterística humana
que presenta diver-
sos graus de manifes-

tació, en funció de cada perso-
na concreta, i que es veu in-
fluenciada per la seva situació
personal i per l’ambient social.
També té una arrel biològica
que, com justificaré, té una
certa relació amb la capacitat
creativa i la llibertat, la qual co-
sa genera reflexions interes-
sants. Com qualsevol caracte-
rística mental és conseqüència
del funcionament del cervell i
hi ha gens que hi influeixen,
com per exemple un transpor-
tador de la serotonina i un re-
ceptor de la dopamina, dos
neurotransmissors amb múlti-
ples funcions. Curiosament,
aquests gens, junt amb altres
gens coneguts, intervenen en
la nostra capacitat creativa.

EL FET QUE HI HAGI GENS que
condicionin aquestes caracte-
rístiques implica que la selec-
ció natural ha afavorit llur fun-
ció. En el cas de la creativitat,
no és gens estrany, atès que és
una de les adaptacions que ens
han permès sobreviure com a
espècie. Davant de qualsevol
canvi o pressió exterior que
ens generi incomoditat, els
processos creatius ens perme-
ten desenvolupar estratègies

L’

per adaptar-nos-hi o per adap-
tar allò que ens envolta a les
nostres necessitats. En aquest
context, l’optimisme, que des
del punt de vista biològic s’en-
tén com al voluntat de seguir
vivint i procreant malgrat que
la mort sigui, en darrer terme,
inevitable, afavoreix la predis-

posició mental necessària per
buscar solucions.

TANMATEIX, QUALSEVOL PROCÉS
creatiu fa necessari que ha-
guem de gaudir d’una certa lli-
bertat de pensament, atès que
per crear cal fer noves associa-
cions d’idees i aquestes difícil-

ment poden sorgir de línies es-
tandarditzades de pensament.
És un tema que m’apassiona i hi
he dedicat moltes hores de fei-
na, les principals conclusions
de les quals he plasmat en un lli-
bre de divulgació que acaba de
sortir publicat (L’enigma de la
llibertat. Una perspectiva bio-
lògica i evolutiva de la llibertat
humana, Ed. Bromera).

UN DELS MOTIUS QUE JUSTIFICA
que tant l’optimisme com la
creativitat i la llibertat de pen-
sament contribueixen a la su-
pervivència de la nostra espècie
és que van associats al plaer, i el
plaer és un dels mecanismes cere-
brals que garanteixen la realitza-
ció de les necessitats biològiques
bàsiques, com l’alimentació i la
reproducció. Així també sentim
plaer quan tenim una idea nova,
quan veiem el món amb optimis-
me i quan pensem amb llibertat,
tant si és un lliure albir autèntic

com únicament una sensació
subjectiva de llibertat.

DIT AIXÍ, PERÒ, POT SEMBLAR que
tot plegat vingui condicionat
únicament pels nostres gens.
Res més lluny de la realitat,
perquè la biologia del nostre
cervell és molt plàstica i per-
met incorporar en el seu fun-
cionament els condicionants
ambientals i socials, els quals
poden potenciar, i també limi-
tar, totes aquestes caracterís-
tiques de la nostra personali-
tat. Aquest fet, juntament
amb la complexa relació fun-
cional que hi ha en el nostre
cervell entre optimisme, crea-
tivitat i llibertat de pensa-
ment, genera una possibilitat
molt interessant: que la poten-
ciació cultural i educativa
d’aquests aspectes i del plaer
que poden provocar actuï
de forma sinèrgica i beneficiï
el conjunt, malgrat que també
es pugui donar, i sens dubte és
doni, la situació contrària, que
la mutilació, conscient o in-
conscient, d’algun d’aquests
aspectes perjudiqui els altres.
Unes possibilitats que cal tenir
molt en compte, atès que la mi-
llor manera de prosperar a ni-
vell personal i col·lectiu és a
través de l’optimisme, la crea-
tivitat i la llibertat, com ha fet
sempre la nostra espècie.
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Hi havia un temps que això
era can Rothschild. No hi
faltava mai de res i no venia
mai de mil duros. Eren
aquells anys quan el presi-
dent Zapatero deia que
l’economia espanyola esta-

va a punt de superar la ita-
liana i el ministre d’Obres
Públiques s’omplia la boca
dient que Espanya seria el
país del món amb més qui-
lòmetres d’alta velocitat.
Cavalcant a l’esquena de
tanta bonança econòmica,
tothom va fer la carta als
Reis. Un aeroport per aquí,
una estació de l’AVE per
allà, un auditori amb palau
de congressos incorporat
mes enllà... I com que la
mamella semblava inesgo-
table, els governs de torn

repartien a cor què vols per
satisfer les exigències de
les masses amb el criteri de
si ho té el veí, jo també ho
vull. Enmig de tanta exube-
rància irracional no hi ha-
via temps per planificar
gaire, i els projectes se sor-
tejaven a la tómbola de la
política clientelista, pen-
sant que unes infraestruc-
tures de qualitat necessà-
riament havien de generar
demanda. Ara la tossuda
realitat ens ha esclatat a la
cara. Ni calia fer un aero-

port a prop de cada capital
de províncies, ni l’AVE
pot arribar a cada barri,
ni hi ha prou músics per
omplir tants auditoris.

És en època de vaques
magres com aquesta quan
aquesta patètica realitat es
manifesta amb tota la seva
cruesa. A Ciudad Real van
fer un aeroport que havia
de ser alternativa del de
Madrid i en els temps de
més esplendor hi aterraven
un parell d’avions. A Caste-
lló, ni això, i les flamants

pistes són per anar a fer-hi
el pícnic de cap de setma-
na, mentre que l’aeròdrom
de Lleida-Alguaire és vícti-
ma de la seva proximitat
excessiva amb Barcelona i
Madrid. En el cas del tren
d’alta velocitat, tot va co-
mençar el 92 amb el des-
propòsit de connectar Ma-
drid amb Sevilla quan sem-
blava més lògic unir primer
la capital amb Barcelona i
potenciar l’eix mediterra-
ni, per on circulen la gran
majoria de les mercaderies

destinades a l’exportació.
Com és sabut, la connexió
Madrid-Barcelona va haver
d’esperar fins fa un parell
d’anys, i un ferrocarril de-
cent per al llevant és enca-
ra una entelèquia. A partir
d’aquí, la teranyina de vies
de gran velocitat s’ha estès
de dalt a baix i d’esquerra a
dreta, sense que moltes ve-
gades el volum de passat-
gers ni les disponibilitats
pressupostàries puguin
justificar una inversió tan
descomunal. Però ja se sap,
és el peatge que cal pagar
quan les decisions sobre
com gastar el diner públic,
es prenen basant-se en
consideracions polítiques
de boina i campanar.

Polítiques de boina i campanar
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