
“El més personal, propi i íntim que tenim cada un de nosaltres, 
allò amb què ens sentim més identificats és la pròpia ment, 

més que amb el propi cos.”

El títol de l’obra és ben adhient, ja que 
el que Ignacio Morgado, catedràtic de 
Piscobiologia de la UAB, ens proposa en 
aquest llibre és justament una exploració de 
nosaltres mateixos. L’autor es dirigeix a un 
públic interessat, però no necessàriament 
coneixedor de l’àmbit. Com si d’una classe 
es tractés, a través de la lectura, i de les 
preguntes i senzills exercicis que formula, 
Morgado ens instrueix sobre com funciona la 
ment, el cervell i la consciència. I finalment 
ens endinsa en el món dels sentits, els 
mecanismes a través dels quals el nostre 
cervell processa la informació sensorial.

Entrevista a Ignacio Morgado, autor del llibre ‘Cómo percibimos el 
mundo. Una exploración de la mente y los sentidos’

Montserrat Ponsà

    Com va sorgir la idea de fer 
el llibre?
    Ignacio Morgado: El llibre 
tracta del cervell i de la percep-
ció de nosaltres mateixos i de la 
resta del món. És una matèria, 
que jo i els meus companys de la 
facultat de Psicologia expliquem 
als nostres estudiants des de 
sempre, i en un moment deter-
minat jo m’he plantejat com un 
repte personal si aquesta matèria 
la podíem treure de la Universitat 
i fer-la arribar al gran públic culte 
interessat. La meva sorpresa ha 
estat gran perquè els dos mesos 
que porto de promoció de llibre, 
he observat un enorme interès 
per aquesta temàtica. Jo diria 
que una idea crítica i fonamental 
d’aquest llibre és que el prota-
gonista principal del llibre és el 
propi lector i d’això el lector se 
n’adona de seguida. 
 
    Al llibre interpel·la en mol-
tes ocasions al lector posant 
preguntes i exercicis. 
    I.M: Ho intento fer d’una for-
ma planera. Sóc un científic que 
pensa que fins i tot les coses 
més complexes, en cert grau, 
poden arribar a qualsevol si es 
saben explicar d’una forma ade-
quada per al tipus de públic que 

ho ha de rebre. Per exemple, és 
difícil explicar què passa al cer-
vell perquè siguem conscients, 
perquè ens adonem de les coses 
que passen, perquè no estem in-
conscients. Això implica una tas-
ca d’integració funcional de les 
neurones de l’escorça cerebral i 
jo intento explicar-ho amb una 
metàfora d’un bon equip de fut-
bol, si cada jugador va pel seu 
compte, sense tenir en compte 
la resta de jugadors, si no tre-
ballen en equip, l’equip no fun-
ciona. En canvi, si els jugadors 
juguen en equip col·laborant uns 
amb els altres de tal manera 
que en comptes de tenir un con-
junt d’individus, tenim un con-
junt integrat, l’equip funciona. I 
l’escorça cerebral fa la conscièn-
cia de la mateixa manera, quan 
tota l’escorça cerebral treballa 
de forma integrada, llavors és 
quan som conscients  i quan més 
parts del cervell estan intercon-
nectades, més viva i més forta 
és la consciència que tenim en 
un moment determinat. 

    El llibre està dividit en dues 
parts, una primera explica la 
consciència, la ment, el cer-
vell i després analitza els sen-
tits. 

    I.M: Jo primer volia descriure 
l’instrument amb el qual coneixem 
tot el demés. No tenia sentit co-
mençar a explicar el coneixement 
del món, sense prèviament ex-
plicar amb quin instrument fem 
això, és a dir, el cervell, la ment 
i la consciència. Descartes va dir 
aquell famosa frase de cogito, 
ergo sum, ‘penso, llavors exis-
teixo’, i tenia raó, és la conscièn-
cia, el pensar, el que em permet 
arribar a tot el demés, si jo no 
tingués consciència, malgrat que 
tingués un cervell actiu, però que 
fos inconscient, jo no podria assa-
bentar-me ni que existeixo. Des-
cartes tenia raó quan deia que el 
més personal, propi i íntim que 
tenim cada un de nosaltres, allò 
amb què ens sentim més identi-
ficats és la pròpia ment, més que 
amb el propi cos. 

    Posa molt d’èmfasi en l’error 
del llenguatge dualista. 
    I.M: Les persones i fins i tot 
alguns científics, diuen a vegades 
que hem d’educar al nostre cer-
vell, fer-lo canviar. Però qui ha de 
fer canviar el cervell? Qui sóc jo? 
Treu el cervell del cos, qui queda? 
Braços, cama, ossos, són ells qui 
han d’educar el cervell? És una 
incongruència. Aquest llenguat-
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ge, la gent l’assimila bé, però és 
un llenguatge científicament fals, 
perquè implica un dualisme, im-
plica que tu ets una cosa diferent 
al teu cervell o la teva ment. I 
llavors què som? Si tu creus que 
dintre de tu hi ha un esperit dife-
rent a la ment i el cervell, que és 
el que mana i el que pensa, lla-
vors sí, però sinó, no és correcte 
aquest dualisme. El que podem 
dir en tot cas, és que el cervell 
s’enganya a sí mateix.

    Els humans tenim tres ti-
pus de cervells: instintiu, de 
les emocions i de la raó. 
   I.M: Són tres passes en 
l’evolució que han anat 
organitzant el cervell. Primer 
va créixer un cervell molt petit 
i primitiu, que és el dels rèptils, 
que tenia sobretot la missió de fer 
que els organismes s’adaptessin i 
poguessin sobreviure i reproduir-
se i després aquesta conducta 
instintiva va ser potenciada per 
un nou creixement del cervell 
que va originar les emocions. Les 
emocions van aparèixer com una 
manera de potenciar encara més 
la conducta de supervivència 
d’adaptació i de reproducció. I 
més modernament va sortir la 
moderna escorça cerebral, el 
neocòrtex, que va ser el que va 
induir les capacitats racionals que 
ens permeten tenir encara molta 
més capacitat sobretot per predir 
el futur i prendre decisions.

    Com s’organitzen?
   I.M: Funcionen integralment, 
perquè han aparegut de mane-
ra molt lenta i progressiva, no 
s’han imposat mai l’una a l’altra, 
sinó que s’han anat acoblant. 
L’evolució és conservadora, quan 
ve allò nou, no llança allò vell. 
És aquesta la idea de l’evolució 
que fa que avui dia els humans 
tinguem un cervell en el que hi 
ha coses molt antigues, que van 
aparèixer fa 300 o 400 milions 
d’anys i coses més modernes que 
van aparèixer fa 30 o 40 milions 
d’anys. 

    I sempre actuen juntes, in-
tegrades, o hi ha algun cas, 
alguna situació o alguna per-
sona en la que prevalgui una 
d’elles?

    I.M: Funcionen de manera di-
ferent, l’emoció és molt ràpida, 
s’imposa ràpidament, perquè 
està organitzada per funcionar 
així. L’emoció és com un instint 
protector, sents por i surts co-
rrents immediatament, no espe-
res a reflexionar sobre la situa-
ció. I és justament el fet de no 
esperar el que et salva. Però la 
raó requereix temps, i quan hi 
ha temps per reflexionar, la raó 
s’imposa, però quan no n’hi ha, 
s’imposa l’emoció. Vaig escriure 
recentment un article a El País ti-
tulat ‘Cuando el barco se hunde, 
sangre fría’1, on explico els casos 
de dos naufragis. Quan la gent 
no té temps de raonar, s’imposa 
l’emoció, la raó aquella que et 
diu: ‘Primer els malalts, primer 
els nens, primer els grans’ no fun-
ciona, sinó hi ha temps. La raó es 
més poderosa que l’emoció, però 
té un problema, que requereix 
temps per imposar-se. Ens passa 
moltes vegades en la vida, que 
l’emoció és tan ràpida que reac-
cionem emocionalment, no do-
nem temps a la reflexió i després 
ens hem d’arrepentir d’haver tin-
gut respostes emocionals incon-
venients.

   Entrant en els sentits, els 
humans tenim un clar predo-
minant: la vista.
    I.M: Domina la ment, som es-
sers visuals, hi ha una gran part 
del cervell, de l’escorça cerebral, 
dedicada al processament de la 
visió.

    L’olfacte és un sentit una 
mica diferent, no és analític,i 
no tenim noms per les olors. 
Per què?
    I.M: Tota olor és olor a una 
altra cosa mai és un nom, no te-
nim nom per les olors. Per què? 
Perquè el sentit de l’olfacte no és 
un sentit analític, no ha evolucio-
nat per saber com són les coses 
que olorem, sinó per saber què 
són les coses que olorem. Per 
exemple, em posen roses davant 
i jo puc saber que oloro de roses, 
però no sé com són, grans o peti-
tes, toves, amb fulles grans, d’un 
color, d’un altre. Podem olorar 
milers i milers de coses diferents, 
si haguéssim de tenir nom per les 
olors, hauríem de tenir una enci-
clopèdia enorme de noms d’olors 
i això no seria pràctic.

    Els nostres sentits es-
tan més dissenyats per re-
conèixer canvis i detalls que 
valors constants. 
      I.M: Ara mateix aquí hi ha 
sense que ens adonem una quan-
titat molt gran de sons. Sona el 
tub fluorescents, l’ordinador, so-
nen els meus peus si em moc una 
mica, sona el bolígraf al rascar i 
escriure, una enorme quantitat 
de sons als que no prestem aten-
ció. El mateix podríem dir de la 
vista o l’olfacte, hi ha una enor-
me quantitat d’estímuls visuals 
al meu voltant i d’olors, ara ma-
teix aquí hi ha olors del bolígraf, 
del telèfon, de l’ordinador, de la 
impressora que s’escalfa, de les 
caixes de cartró. És a dir, estem 
envoltats per grans quantitat de 
diferents tipus d’estímuls senso-
rials als que no prestem aten-
ció. A què li prestem atenció? Al 
canvi. Si alguna cosa deixa de 
ser normal i canvia, el cervell 
s’hi fixa. I això és un mecanis-
me realment d’eficàcia, perquè si 
haguéssim d’estar pendents de 
les coses que són normals, per-
dríem moltes energies mentals i 

    El cervell humà s’ha anat 
adaptant per sobreviure. 
    I.M: L’objectiu del cervell bio-
lògic és adaptar-nos, el cervell ha 
evolucionat  per una raó molt clara 
perquè els ésser vius, vivim en un 
món canviant. Si el món fos estàtic, 
la temperatura, la llum, l’energia, 
no hauria evolucionat, però és un 
òrgan que intenta produir com-
portament adaptatiu. El cervell 
és un amortidor de les variacions 
ambientals, ha evolucionat per es-
morteir els canvis que puguin do-
nar-se en el medi ambient. 



Portada del llibre ‘Cómo percibimos el 
mundo’

somàtiques en coses que no ser-
veixen per res. Ens interessa el 
canvi, si de cop aquesta impres-
sora s’escalfa molt i corregués el 
perill de començar a cremar-se, 
faria un olor exagerat i llavors sí 
que li prestaria atenció. 

Sentir-se fora del propi cos és 
possible?
I.M: Vaig escriure un altre arti-
cle a El País ‘Cómo el cerebro nos 
hace sentir ubicados en nuestro 
cuerpo’2. Amb uns exercicis Ehr-
sson fa sentir la persona en un 
altre cos, natural o artificial, és 
una qüestió de desincronitzar  les 
percepcions, fer que tu sentis la 
teva vista i el teu tacte en un al-
tre lloc. Si jo sento el meu cos és 
perquè tot és coherent, quan jo 
toco la taula, ja estic esperant i 
és normal que el que estic veient 
és el que toqui. Però tu imagina’t 
el que jo sentiria si jo estic veient 
aquesta taula i al tocar la taula, 
jo sentís que tocava una altra 
cosa. Desincronitzant les per-
cepcions podem sentir la nostra 
ment ubicada fora del nostre cos, 
en un altre cos o fins i tot en un 
cos artificial. 

    Sempre s’ha dit que alguns 
animals veuen en blanc i ne-
gre, cosa que vostè confirma 
el seu llibre. Les diferents 
espècies capten el món de 
forma diferent. Hi ha moltes 
diferencies de percepció del 
món, dins la pròpia espècie 
humana?
    I.M: Els colors no estan fora 
de nosaltres, estan en el nostre 
cervell, el cervell els pot crear, 
és el cervell el que crea les 
percepcions del món. Fora de 
nosaltres només hi ha matèria 
i energia. Les propietats que 
té aquesta matèria i aquesta 
energia, el cervell les capta 
gràcies als òrgans dels sentits i 
les converteix en percepcions de 
color, de forma, de moviment, de 
so, etc. No hi ha moltes diferències 
dins l’espècie humana, una cosa 
que no podem saber ara per ara, 
és si per exemple, quan tu veus 
aquest groc i jo també el veig, 
si la sensació que tenim és la 
mateixa, no ho sabem, potser tu 
ho veus més clar i jo més fosc.  
Però el que sí que és cert és que 

tu sempre que veus aquest color, 
tens la mateixa sensació, sigui 
la que sigui, la teva sensació, i 
jo sempre que vec el color tinc 
la mateixa sensació, sigui la que 
sigui, la meva. I jo sempre que 
veig això li dic groc i tu també. És 
la constància en la percepció del 
món que té cada persona, el que 
ens ajuda a entendre’ns entre 
tots. Ara, saber si la percepció 
que tenim és idèntica, hauria 
d’estar dins la teva ment o tu 
dins la meva, per poder saber-
ho. Però suposem que sí, que el 
que tu sents és molt semblant 
al que sento jo mirant aquest o 
qualsevol altre color, perquè el 
que s’activa en el teu cervell quan 
veus aquest color és semblant al 
que s’activa en el meu cervell 
quan jo el veig el mateix color. 
Els colors no han evolucionat per 
crear emocions. Afortunadament 
les creen perquè els colors són 
una cosa maca, formen part 
del món de l’art i de l’estètica i 
creen plaer també, però és una 
conseqüència secundaria. El color 
ha evolucionat per identificar 
formes, gràcies al color, tu 
veus diferents formes i al veure 
més formes, identifiques més 
objectes.

    El cervell humà és el més 
complex de l’univers, fins i tot 
té mecanismes que nosaltres 
mateixos no podem arribar a 
entendre. Quina paradoxa.
    I.M: Nosaltres, des que el pare 
de la neurociència; Santiago Ra-
mon y Cajal, va començar a des-
xifrar fa més d’un segle com fun-
cionen les neurones, entenem ja 
moltíssim sobre el funcionament 
individual de les neurones i de la 
seva fisiologia, però el cervell es 
un òrgan sistèmic, integrat per 
més de 80.000 milions de neu-
rones. I en la interacció aques-
ta entre tantíssimes neurones i 
les seves connexions sorgeixen 
noves propietats emergents que 
no tenen les neurones indivi-
duals, per exemple, el pensa-
ment és una propietat emergent 
del cervell, una neurona sola no 
pensa, però quan es posen en 
interconnexió milions de neuro-
nes sorgeix el pensament i el que 
no sabem encara és com se les 
arreglen aquests milions de neu-

rones interactuant entre elles per 
fer sortir una cosa tan diferent 
com és el pensament, tan dife-
rent de la pròpia matèria. Això és 
el que la literatura científica an-
glosaxona en diu hard problem, 
el ‘problema difícil’, el problema 
més complicat de la conscièn-
cia: entendre de quina manera la 
matèria objectiva es torna ima-
ginació subjectiva, com el cervell 
fa el pensament. Això planteja 
una pregunta filosòfica que sem-
pre ens hem fet: pot un cervell 
entendre’s a sí mateix al 100%? 
La resposta queda en l’aire.
    
Vostè proposa que potser el 
cervell no ha evolucionat prou 
per entedre’s a sí mateix, per-
què l’humanitat necessita el 
misteri.
     I.M: Això és una reflexió molt 
personal meva en la que dic que 
qui sap si aquest misteri ajuda a 
tenir idees sobrenaturals que ens 
ajuden a viure, pel fet que ens 
fan creure que tot no acaba en la 
mort i en aquest sentit la gent té 
més esperança que si pensés que 
quan mors, ja no hi ha res. Això 
és una idea molt personal meva, 
no és que estigui constatada. I 
qui sap? I si també és adaptatiu 
no saber-ho tot? 

1 Consulta l’article aquí
2 Consulta l’article aquí
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