
TETRIS PER
NORECORDAR
Per inversemblant que
sembli, jugar al tetris pot
ajudar a evitar que es fixin
les imatges o situacions trau-
màtiques al nostre cervell.
Un estudi dut a termeper la
Universitat d’Oxford nord-
americanahadescobert la
que podria ser unanova eina
psicoterapèutica per ajudar
les persones a superar tras-
torns d’estrès posttraumàtic.
I és que, pel que sembla,
centrar l’atenció enuna tas-
ca visual i espacial que resulti
agradable i acapari la nostra
atenció, pot impedir la
fixació d’imatges intrusives.
L’estudi es va dur a terme
amb60persones a qui els
van demanar que veiessin
unapel·lícula pertorbadora.
Durant les sis hores poste-
riors es produeix unprocés
de consolidació de records,
en el qual les remembrances
passen a formar part de la
memòria a llarg termini. En
aquell temps, se li va dema-
nar als voluntaris que realit-
zessin diferents tasques, com
respondre preguntes trivials,
fer una partida de Tetris
o simplement no fer res.
Vandescobrir que aquelles
persones quehavien jugat
al Tetris tenienmoltsmenys
records intrusius que la resta
de participants.Mentre que
aquells que havien respost
a les preguntes trivials van
tenirmésflashbacks. Els
investigadors creuenque
jugar al Tetris just després
que es produeixi la situació
traumàtica pot tenir un
efecte protector, ja que
les exigències del popular
joc interfereixen, pel que
sembla, amb la formació
d’imatgesmentals implica-
des en els traumes.

Aquellanithaviaquedatper sortir aballar amb
unesamigues.Caminavaapas lleuger, peruncarrer
perals vianantsdelbarri gòticde la ciutat, quan,de
sobte, unsdeumetresmésendavant, unhomeesva
llançarpelbalcó i esvaestamparcontra lavorera,
davant seu.Crits, sangper tot arreu, gent corrent
d’uncostat aunaltrehistèrica, la sirenade lapoli-
cia.D’aquell fatídic esdevenimenthanpassatprop
dedeuanys, peròC.S. continua revivint, de tant en
tant, aquella escena.Recorda, sobretot, el soroll sec
del cosen impactar contrael terra idevegades la
imatged’aquellapersonaplenadesang ladesperta
almigde lanit. “Tantdebopoguésoblidar-ho–diu
aquestadonaafligida–.Quanemveaquellmoment
a lament, és comsi tornésa ser allà.Emposoa
tremolar, tinccalfreds i el coremvaamil”.

Perdesgràcia,moltsdenosaltresal llargde lavida
passempermomentsdurs; experimentemsitua-
cionsdolorosesquepodenarribaraser traumàti-
ques, comunaccident,unatemptato lamortd’un
ésserestimat.Eldolor formapartde l’existència i,
enocasions, téunvaloreducatiu: ensensenya iens
preparaperenfrontar-nosenel futurasituacionssi-
milars.Elproblemanoésrecordarunesdeveniment
doloróssinóque,en fer-ho,patimdetalmanera
queaixòens impedeixcontinuaramblanostravida
demaneranormal. “Se’nspotmorirunfill iqueel
dolorquesentimnoensdeixinianara treballar,ni
sortirdecasa.Si aixòs’allargadurantmoltde temps,
potprovocar-nosestrèsposttraumàtic i impossi-
bilitar-noselnostrediaadia”, explica lapsicòloga
clínicaIngeborgPorcar, expertaentraumes iemer-
gències. “Presenciarunfetambimatges, sonsoolors
impactants jaenspotgeneraruntrauma”, afegeix.

Finsara,nopodíemcontrolarquèrecordar iquè
oblidar.Lamemòriasen’encarregava i, enocasions,
ens jugavamalespassades.Tanmateix, aixòpodria
canviar.Desde faunparelldedècades,neuro-
científicsde totelmóninvestiguencomfuncionael
cervell, comes formenels records idequinamanera
espotajudar lespersonesamillorar ipotenciar la
sevacapacitatd’aprenentatge; aixòés, a reforçar la
memòria.Però tambéestudienmaneresper impedir
queels recordsd’experiènciesdoloroseso trau-
màtiquesquedinenregistratsa lesnostresxarxes
neuronals. “Potser, enel futur,podremprendreuna
pastillaperrecordarmillor i,unaaltra,peroblidar
experiènciesdoloroseso traumàtiques”, assenyala

En ocasions ens agradaria poder escollir què oblidar i què recordar per sempre. I tot i que
demoment és impossible, els neurocientífics estudien comajudar-nos a potenciar lamemòria
i també comevitar que les remembrances traumàtiques ens produeixin patiment

OBLIDAR
ELSMALS
RECORDS?

MichaelGazzaniga,undels fundadorsde laneuro-
ciènciacognitiva,quevavisitarBarcelona faunes
setmanesperparticiparenelcicleEnelsorígensde
lamenthumana, organitzatpelCentredeCultura
ContemporàniadeBarcelona(CCCB).

Lamemòria traïdoraLa desgràcia no ens afecta a
tots igual. “La seva repercussió sobre lamemòria
i la resta de funcionsmentals depèn de l’esde-
veniment per simateix. Si és clarament perillós
per a la vida, impacta, però també, i potsermolt
més, influeixen les característiques personals de
cadascú.Hi ha a qui els genera un trastorn per es-
très posttraumàtic, a d’altres un quadre depressiu,
o inici d’addiccions i, a d’altres, res,” explicaXaro
Sánchez, doctora en psiquiatria imembre del
grupCervell de Sis. Per entendre-ho, és necessari
saber com funciona lamemòria humana. Solem
pensar que és comuna càmera de vídeo que va
registrant el que passa al nostre voltant i que des-
prés arxiva demanera ordenada aquests fitxers
d’escenes de la nostra vida al disc dur del cervell
per poder recuperar-los quan els necessitem.

Resmés llunyde la realitat. Tal comafirmael
professor depsicologia de laUniversitat deNova
York, autor deKluge: la azarosa construcción de la
mente humana (ed. Ariel, 2010), GaryMarcus, la
memòria és un veritable nyap.Adiferència dels
ordinadors, ambquè solemcomparar el cervell,
aquest no guarda la informació en formadepa-
quetets de dades constants al llarg del temps, sinó
que lamemòria funcionaper context. Per apren-
dre noves coses utilitza “pistes”, una espècie de
ganxos per estirar aquest determinat record. Per
això ens ésmés fàcil recordar la recepta d’unpas-
tís si soma la cuina que si ho intentemal carrer.

Aquestamanerade funcionarcomportaavantat-
ges: el cervellprioritzarecords i recuperaaquells
queméss’utilitzen.Encaraque tambéocasiona
petitsproblemes. Iésquequanduessituacionssón
similars,devegades,nosapquinaescollir i s’equi-
voca. Idespréshiha lesemocions,bàsiques,que
interfereixendemaneradirectaencomesgrava
el record ifins i totpodenarribaradistorsionar-lo.
Senseemocions,nohihaaprenentatge,ni,per tant,
records. Iperaixònorecordemelquevamcomprar
al súper faunmes,mentrequesíquesomcapaços
d’explicarambdetall el soparromànticambla

TextoCristina Sáez
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nostraparelladelcapdesetmanapassat.També
funcionendefiltrea l’horaderecuperarelpassat.
“Si comencesa tenirproblemesambuncompany
de feina, apartirdecertmomentnomésrecordes les
cosesdesagradables in’oblides lesbonesquepot ser
quehihagihagutabans–assenyala IngeborgPorcar,
al capdavantde laUnitatdeTrauma,Crisi iConflic-
tedeBarcelona(Utccb.net)–.Aixòpassaperquè la
memòriaposaunfiltreselectiua l’horad’emmagat-
zemarnova informació i tambéd’evocar-la”.

Les emocions exerceixen un paper crucial en
situacions traumàtiques. Lamemòria, apunta
AndrésCuartero, psicòleg clínic al capdavant de
l’atenció psicològica al Sistema d’Emergències
Mèdiques deCatalunya (SEM), està al servei
de la nostra supervivència. Per això, davant una
situació de perill, l’organisme activa una resposta
biològica d’estrès, que, per una part, ens prepara
per sortir fugint en cas necessari, però que, per
una altra, també ens ensenya; registra l’esdeveni-
ment comaperillós i ens prepara per al futur. No
obstant això, quan es produeixen circumstàncies
extremes, comun accident amb víctimes, la res-
posta d’activació de l’organisme s’amplifica de tal
manera que fa que lamemòria comenci a fallar.

Completantels relatsEnsituacionscoml’anterior, es
dispara l’amígdala,unaregióambformad’ametlla,
quees trobaubicadaenelcentredelcervell i que
està relacionadaambelsmecanismesdepor i super-
vivència.Lasobreactivaciód’aquestaàrea influeix
sobre l’hipocamp,encarregatde l’aprenentatge ide
dotard’unescenari id’un tempsals records.Quan
esprodueixunasituació traumàtica, l’hipocamp
nopotenregistrarambnormalitatelquepassa.
Demaneraqueesprodueixen llacunes, escenes
confuses.Llavors,demanera inconscient, el cervell
provaderesoldre-les,deposarordreenels records
ideconferir-losunsentit, encaraqueperaixòhagi
d’inventar. Iésqueno li agraden les incerteses.

Així es va comprovar enun estudi dut a termedes-
prés dels atemptats de l’11 de setembre als Estats
Units.Un equip depsicòlegs liderats perElizabeth
Phelps iWilliamHirst, de laUniversitat deNova
York, van entrevistar persones quehavien viscut
enprimera persona el terrible esdeveniment
pocdesprés que es produís i van recollir els seus
testimonis. Al capd’un any, van tornar a entrevis-
tar-se ambaquelles persones i van veure que els
seus records s’havienmodificat enun 37%.Tres
anysmés tard, el 50%de les sevesmemòries sobre
aquell fatídic dia erendiferents. En alguns casos,
les històries s’havien enfortit i guanyat en cohe-
rència; però end’altres, alguns individusfins i tot
afirmaven estar enun altre lloc diferent quan van
caure les torres. Era comsi aquell record traumà-
tic s’hagués corromput i transformat,malgrat que
ells non’erenni tan sols conscients.

“Enuna situació d’estrèsmàxim, de xoc, com la
que van viure els testimonis de l’envestida aCas-
telldefels (accident ferroviari del junydel 2010 on
vanmorir dotze persones), lamemòria comença a
fallar i és incapaç de recollir tot el que succeeix, de
manera que es produeixen llacunes, trossos que

no recordem.En lloc d’experimentar una experi-
ència integrada, ho femdemanera fragmentada.
I això és fatal per al cervell, perquè si no és capaç
de resoldre aquesta història incompleta, això pot
conduir a situacions d’estrès posttraumàtic, com
les que viuenmolts soldats que, després de tornar
de la guerra, tenenflashbacks i reviuenuna vegada
i una altra el trauma”, explicaCuartero, que va
ser undels professionals del Sistemad’Emergèn-
ciesMèdiques deCatalunya que vaparticipar en
l’atenció a les víctimes lamateixa nit del terrible
esdeveniment en aquell poble del litoral català.

Tornar al passatAquestsflashbacks són, sovint,
imatges intrusives, que a diferència dels records,
que hemd’evocar de forma conscient, apareixen
una i altra vegada amb lamateixa intensitat emo-
cional que quan les registrem. Ingeborg Porcar, al
capdavant de laUnitat deTrauma, Crisi i Conflic-
te deBarcelona (Utccb.net), va assistir alguns dels
passatgers que van patir el naufragi del transat-
làntic CostaConcordia.

“Algunes de les persones experimentaven
sensacions recurrents de fred, humitat, desem-
parament. Sobretot aquelles que van trigarmés a
ser rescatades, les que van patir per la seva vida,
tenien problemes per dormir, experimentaven
sentiments de ràbia i de por. Lamegafonia també
els produïa intrusions: algunes persones,mesos
després de l’accident, encara s’espanten quan al
supermercat senten un anunci, perquè els recor-
da les alarmes i les consignes d’evacuació d’aque-
lla nit,” explica aquesta psicòloga.

Que es produeixin aquest tipus deflashbacks o
d’imatges intrusives durant un temps és absoluta-
ment normal. Formapart del període d’adaptació
de les persones a la nova realitat. Però, comevitar
que aquestsflashbacks es cronifiquin i conver-
teixin la nostra vida en un infern? La resposta
és complexa i hi ha divisió d’opinions entre els
experts. Alguns neurocientífics creuen que ésmi-
llor no parlar de les coses, ja que consideren que
aquesta estratègia pot empitjorar la situació per-
què reforça el trauma; hi ha un estudi en aquest
sentit, dut a terme per l’exèrcit nord-americà, en
el qual esmonitoritzava 952 pacificadors aKo-
sovo; la investigació va posar en relleu que parlar
sobre lamissió no ajudava la recuperació d’aque-
lles persones, sinó tot el contrari: es va veure que
fins i tot augmentava la ingesta d’alcohol.

Altres professionals, en canvi, consideren que la
teràpia d’exposició és una bonamanera d’evitar
l’estrès posttraumàtic. “Compartir és el sistema
que tenimdes que somhumans per poder aju-
dar-nos. I encara que no hi ha una receptamàgica
aplicable a tot elmón –puntualitzaCuartero–,
en general, tal comaconsella la saviesa popular,
parlar de les coses que ens passen ens alleuja i
ens ajuda a sentir-nosmillor Això sí, cal trobar el
moment adequat per fer-ho”.

Just després que es produeixi l’esdeveniment el
més convenient és tranquil·litzar la persona. És
en aquellsmoments en què es poden construir

ELTEMPSNOHO
ESBORRATOT
Segons un informe realitzat
per l’UNED amb436
víctimes, vuit anys després
dels atemptats de l’11-M
aMadrid, el dia en què
en plena hora punta es
van produir 10 explosions
simultànies a quatre trens de
rodalies que van acabar amb
la vida de 191 persones i en
van ferir 1.858, lamajo-
ria dels afectats té algun
problemapsicològic així com
símptomes de trastorn per
estrès posttraumàtic. Un
85%de les víctimes presenta
algun trastorn clínic; un 60%
té ansietat i un 94% té tots
o algun dels símptomes que
caracteritzen l’estrès post-
traumàtic, comexperimen-
tar una vegada i una altra
els atemptats en flashbacks
o somnis, ser incapaços
d’utilitzar el transport públic
o viure en una sensació
d’alarmapermanent.

ENUNA
SITUACIÓ
D’ESTRÈS,
LAMEMÒRIA
COMENÇA
AFALLAR

ELS
RECORDS
SÓNUN
CÒCTELDE
SUBSTÀNCIES
QUÍMIQUES
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aspectesmolt lligats als traumes, com fòbies, o
sensacions d’ansietat, por, angoixa, desequilibri
psicològic, per la qual cosa la primera intervenció
dels psicòlegs que acudeixen comapart del servei
d’emergènciesmèdiques al lloc de la tragèdia sol
anar encaminada a desactivar l’estat de xocde la
persona, a fer que se senti segura, perquèpugui
recuperar la funcionalitat commés aviatmillor.
“Es tracta quepuguin connectar denou amb la
realitat, que puguin començar a autoresponsabi-
litzar-se de les seves cures.Hemd’intentar trencar
la sensació de vulnerabilitat que tenen”, explica
Cuartero. Connectar-los denou amb la realitat i,
sobretot, donar-los informació.Hande saber què
hapassat. “Es tracta deposar les bases perquè en
aquellsmoments inicials tandurs puguempreve-
nir que allò derivi cap a conseqüènciesmés greus,
queno es produeixi undesequilibri,” afegeix.

Pastilles per oblidarPerò, quèpassa ambaquelles
persones a qui,malgrat la teràpia psicològica, els
records les sotgen i no les deixen viure tranquil-
les, com les víctimes d’abusos sexuals? Per ajudar
aquestes persones, des de fa un temps els neuro-
científics estudien la possibilitat d’administrar
fàrmacs capaços d’esborrar selectivament parts
de lamemòria.Han vist quehi ha unaproteï-
na, la quinasaC, que té unpaper essencial en la
regulació de la consolidació dels records; es troba
present en les sinapsis, les connexions entre les
cèl·lules nervioses, i s’ha vist que quanno és pre-
sent, els records comencen a esvair-se.

Perquè recordar i els records no són cap altra cosa
queun còctel de substàncies químiques. Perquè
unaneuronapugui establir una connexió amb
l’altra i així forjar unamemòria, cal que s’activin
una sèrie de gens i que se sintetitzin proteïnes que
ajudin que l’excitació elèctrica passimillor d’una
cèl·lula nerviosa a una altra.

En els anys noranta,KarimNazer, un científic
que estudiava la resposta emocional del cervell
a laUniversitat deNovaYork, va investigar què
passava si bloquejava aquesta síntesi de proteïnes.
Va fer queunadotzenade rates associessin un fort
soroll ambunapetita però dolorosa descàrrega
elèctrica i després de setmanes reforçant aquesta
associació, va provard’injectar en els rosegadors
un inhibidor de la síntesi de proteïnes. Per a la se-
va sorpresa, va descobrir que en sonar el soroll que
havien sentit durantmesos, les rates ni s’immuta-
ven. S’havien oblidat de l’associació! Si la proteïna
no es podia formar en l’acte de recordar, llavors el
record original tambédeixava d’existir.

Pel que sembla, l’esborrament era bastant especí-
fic i els animals podien continuar aprenent coses
noves. La investigació deNazer va suposar un
descobriment enormeenneurociència perquè
contradeia la idea que els records es formaven i es
guardaven al cervell; havia quedat demostrat que
es reconstruïen cada vegada que els evoquem. I en
això es basa la idea de crear unapastilla que ens
ajudi a esborrar elsmals records. Enun reportatge
publicat a la primavera del 2012 a la revistaWired,
es recollia que s’haviendut a terme experiments

recents amb rates en els quals es feia que els
animals associessin la sacarina ambnàusees; per
això, els donavenuna injecció de liti cada vega-
da queprovavenaquest edulcorant.Després de
reforçar la relació entre sacarina i nàusea, pel que
sembla n’hi va haver prou ambuna sola injecció de
substàncies inhibidores de la proteïna quinasaC
perquè les rates oblidessin la seva aversió.

Alguns científics apunten que en el futur pot ser
que hi hagi tractaments basats en aquest tipus de
químics, que s’aplicaran permodificar un record
específic i concret. “Treballemper augmentar la
memòria, però tambéper esborrar-la. Estemestu-
diant fàrmacs que sembla que podrien funcionar.
Podríemprendre pastilles per reforçar determi-
nats records i d’altres per oblidarmalsmoments”,
indicaMichael Gazzaniga, catedràtic de Psicolo-
gia de laUniversitat deCalifòrnia i autor de ¿Qué
nos hace humanos? (EdPaidós, 2010). “Haurem
de valorar l’impacte que aquest tipus de pastilles
podria tenir en les nostres vides; hi ha qui hi veu
problemes, jo no”, afegeix.

PerAndrésCuartero, no seria ètic. Qui té el dret a
decidir quin record es guarda i quin no?Comas-
segurar que es pot fer una selecciómolt específica
de records químicament? Afectaria això la resta
del còrtex? Perquè en els experiments amb rates
no es pot comprovar.

S’handuta termeestudispionersenaquest sentit.
EneldepartamentdePsicologiaClínicade laUni-
versitatd’Amsterdam,vanferunexperimentamb
quarantavoluntaris.Primer, elsvancondicionar
perquè tinguessinporaalgunacosa: elsensenyaven
una fotod’unaaranya i l’acompanyavend’unestímul
dolorós.Desprésde fer-losadquiriraquestapor, a
lameitatdelsparticipants se’lsvaadministrarun
placebo ia l’altrameitatunadoside40mgdepro-
panolol.Undiadesprésvancomprovarqueaquells
quehavienpresel fàrmacnomostravenreaccióde
pordavant l’estímuladiferènciade la restadevolun-
taris.Però, funcionaràelpropanolol,un fàrmacque
es fa servirper tractar lahipertensió,pera lespors
derivadesde l’estrèsposttraumàtic?

Hi ha, amés, altres qüestions. Per començar, on
queda la nostra llibertat coma individus?Qui
pot decidir si s’ha o no s’ha d’esborrar la nostra
memòria? Podríemdesfer-nos només de determi-
nats records sense afectar la resta? Comens faria
sentir això, desposseïts de les nostres experièn-
cies? Ser capaços de controlar la nostramemòria
seria comconvertir-nos en els administradors
del nostre cervell. I gairebé podermodelar cada
aspecte de la nostra vida.

Potser enel futurpodremescollir quèguardar i
què esborrar.Que tenimundesenganyamorós?
Delete. Quedeixemenrereunanyhorrible, plede
malesnotícies?Fora. Si el passat es converteix en
una llista de coses quepodemrecordar i queno,
s’imaginenel poder i el perill que això comporta-
ria?Demoment, aquest tipusde tractaments són
purahipòtesi i no surtendel laboratori, peròpotser
calgui començar aplantejar el debat en societat.s
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