
Durantmolt de temps lameditació s’ha
associat als ioguis i als hippies, a actituds rares
i paraules tipus oommm, però la ciència ha
demostrat ara quemeditar canvia l’estructura
i la funció del cervell. No nomésmillora la
capacitat d’aprenentatge, d’atenció i de
concentració, sinó que potencia lamemòria, ens
calma, estimula el sistema immunitari i, amés,
ens famolt més empàtics

Aqui no li agradaria treballar enuna empresa com
Google?A les seves oficines centrals, ubicades a
Califòrnia, disposende restaurants, cafeteries,
gimnasos, piscines, sales de relax imassatges; pis-
tes de tennis i de voleibol. Fins i tot hi ha sales per
jugar a la consola, fer puzles o construir un lego.
La idea és que els geek encarregats de continuar
fent queGoogle continuï al capdavant de la inno-
vació tecnològica a la xarxa puguin fer unapausa
quan estiguin cansats o atabalats i relaxar-se. Així,
segur quedesprés rendeixenmés i sónmoltmés
eficients i creatius.

D’un temps ençà, amés, entre l’oferta d’activitats
queproposen als treballadors, hi ha un curs de
meditació. Es diu “Cerca dins teu. El camí inespe-
rat per aconseguir èxit, felicitat (i pau almón)” i es
tracta de sessions orientades, sobretot, a ensenyar
a la plantilla d’aquest gegant d’internet intel-
ligència emocional a través de la pràcticameditati-
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va.Des que el vanposar enmarxa, ja hi hanpassat
més demil treballadors, i hi ha llargues llistes
d’espera cada vegada que el fan, quatre vegades a
l’any. En cada ocasió podenparticipar-hi fins a 60
persones i dura set setmanes.

Enun reportatge sobre aquest programademedi-
tació, publicat fa unsmesos aTheNewYorkTimes,
RichardFernández, director de desenvolupament
executiu i psicòleg de formació, afirmava que
notavamoltes diferències en comduia a terme la
seva feina després de fer aquestes classes. Asse-
gurava que ara eramoltmésflexible i era capaç
d’adaptar-semillor a les situacions coma capd’un
equip: “Escoltomés atentament i ambmenys
reactivitat a les reunions”, deia.

Google no és l’única empresa que entrena els tre-
balladors en aquesta pràctica oriental. Tambého
fa, per exemple, elDeutscheBank. S’ha comprovat
científicament quemeditar reportamolts bene-
ficis. Fins ara, solia associar-se amb la relaxació i
se sabia que reduïa l’estrès. Però ara, gràcies a les
tècniques d’imatge cerebral desenvolupades els
últims vint anys, s’ha pogut començar a demostrar
quemeditar té la capacitat demodificar l’estructu-
ra del cervell i també les seves funcions.

Ambnomésmitja hora demeditació al dia n’hi
ha prouper augmentar la capacitat d’atenció i
de concentració; tambémillorar lamemòria i
el procés depresa dedecisions. I potser elmés
important, regular les emocions. Això fa que, en
un equip, la gent s’entengui, siguimés empàtica i
es portimillor, que estiguimés avinguda i el grup
siguimés compacte, cosa que repercuteix positi-
vament en la qualitat de la feina.

Cosa seriosaTot i quedurant bastant de temps –i
fins i tot potser ara– se solia associar lamedita-
ció ambels hippies i els ioguis, imolta gent era
escèptica sobre els seus beneficis, el cert és que
aquesta pràctica va començar a despertar l’interès
d’alguns científics fa gairebé quaranta anys. Ric-
hardDavidson, professor dePsicologia i Psiqui-
atria de laUniversitat deWisconsin-Madison, i
director delCentre per a la Investigació deMents
Saludables, en va ser undels pioners. Quan al final
del seu segon anyde carrera aHarvard, als anys
setanta, se’n va anar amb la seva dona a l’Índia i
Sri Lanka,molts dels seus companys i professors
vanpensar que estava boig i que fariamalbé el seu
futur prometedor.

“El fet de practicar lameditació era considerat
gairebé unaheretgia i estudiar-la era un impossi-
ble científic. [...] Elmeusmentors aHarvard em
vandeixarmolt clar que si volia fer una carrera
científica fructífera, estudiarmeditació no era
elmillor lloc per començar ”, recordaDavidson,
avui unprestigiós i conegut neurocientífic, al seu
últim llibre (2012),El perfil emocional de tu cerebro
(Destino). Ell no va desistir en l’afany. Es va passar
tresmesos al Sud-estAsiàtic, va tornar aHarvard,
va continuar els cursos i practicantmeditació en
secret. Encara a la facultat, al costat deDaniel
Goleman, el quedesprés seria el popular autor del H
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supervendes Intel·ligència emocional, va portar a
termeun experiment amb58persones que tenien
diferents graus d’experiència enmeditació. Van
veure que comméshavienmeditat les persones,
menys ansietat patien i, en canvi,més capacitat
d’atenció presentaven.

Davidsonno era l’únic científic aleshores que in-
vestigava la pràcticameditativa. JonKabat-Zinn,
undoctor enBiologiaMol·lecular de l’Institut de
Tecnologia deMassachusetts (MIT), va comen-
çar ameditar el 1966 i va pensar a aprofitar el que
havia après i ensenyar-ho a altres. Així, el 1979, va
fundar el programaMindfulness per a la reducció
de l’estrès, a laUniversitat deMassachusetts, una
antiga pràctica budista queKabat-Zinn vapensar
quepodia aplicar-se per tractar persones que
patien aquestmal. Avui dia, aquesta forma secular
demeditació és lamés estesa en centresmèdics i
clíniques universitàries europees i d’Amèrica del
Nord.

El 1999 es va produir unpas important:Davidson
iKabat-Zinn vanmesurar l’activitat elèctrica
d’un grupde voluntaris ambelectroencefalogra-
mes, dels quals prèviament havien calculat els
nivells d’ansietat i estrès que sentien.Després,
els participants van començar a seguir un curs de
mindfulness. Al capde quatremesos, els dos neu-
rocientífics van comprovarque l’escorça cerebral
encarregadade les emocions i d’una resistència
més gran oméspetita a l’adversitat havia triplicat
la seva activació.Amés, van comprovar que el
sistema immunedels participants haviamillorat.
L’estudi científic d’aquella ancestral pràctica bu-
dista començava a donar fruits importants.

Mindfulnesso consciència plenaEls últimsdos anys,
s’hanpublicat nombrosos estudis científics que
demostren quemeditar fomenta l’autoconscièn-
cia, l’empatia, lamemòria, la capacitat d’aprenen-
tatge i la creativitat.Unad’aquestes recerques,
potser lamés important, és la quehadut a terme
ungrupdepsiquiatres de l’hospitalGeneral de
Massachusetts, liderats per la doctora SaraLazar,
que afirmaque si bé la pràctica de lameditació se
sol associar a una sensació de tranquil·litat i rela-
xació física, s’ha vist des de lamedicina que també
proporciona beneficis cognitius i psicològics que
persisteixendurant tot el dia. I que són aquests
beneficis demostrats els que estandarrere de la
sensació de benestar.

Per a aquesta investigació, Lazar i el seu equip van
agafar imatges per ressonànciamagnètica de 16
voluntaris dues setmanes abans i dues després que
realitzessin unprogramademindfulnessdedos
mesos, en el qual se’ls feiameditar uns 27minuts
diaris. Els investigadors van trobar un augment de
la densitat de lamatèria grisa a l’hipocamp, àrea
del cervell essencial per a l’aprenentatge i lame-
mòria, així comenestructures relacionades amb
la compassió, la introspecció i l’autoconsciència.

I nonomés això. Van veure, amés, quedisminuïa
lamatèria grisa a l’amígdala, zona encarregada
de la por i de l’estrès, la qual cosa obre la porta a
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noves teràpies per a pacients ambproblemes
greus d’estrès posttraumàtic després d’haver
patit una experiència dura, comunaccident o un
atemptat. Els voluntaris tambéhavienmillorat
en tasques que requerien atenció i processament
sensorial. En les persones demés edat, la dife-
rència eramés quenotable, el que suggereix que
potsermeditar pugui ajudar a frenar el procés de
reducció del còrtex cerebral i el declivi cognitiu,
associat a l’edat.

Més atenció i concentracióElmindfulnesso consci-
ència plena és unapràcticamil·lenària que té les
arrels en el budisme i la filosofia zen. “No es tracta
d’unmètodeparticular, ni tampocd’una tècnica
–explica JonKabat-Zinn aMindfulness en la vida
cotidiana (Paidós). Es tracta d’estar obert a jugar
amb la possibilitat d’adonar-te què estàs sentint
en cadamoment i no intentar sentir-se diferent”.
Bàsicament, té a veure ambconcentrar-se enuna
imatge, un so, o en la respiració pròpia. Tot i que
a simple vista semblamassa senzill, el cert és que
aquesta pràctica sembla exercitar parts del cervell
que ens ajuden aparar atenció. Per exemple, en
alguns centres dels EstatsUnits s’handut a terme
diferents estudis en els quals fan servir tècniques
molt senzilles demeditació amb infants de quatre
anys. Els posenunpalet a la panxa i els diuenque
s’hi hande concentrarmentre respiren.Després
d’unes setmanes, elsmenutsmilloren l’atenció a
classe, es concentrenmés i sónmés creatius.

“L’atenció és la clauper aprendre i lameditació
t’ajuda a regular-la”, afirmaRichardDavidson,
director del Laboratori deNeurociències afectives
de laUniversitat deWiscosin. Però enquè consis-
teix exactamentmeditar?ConstanzaGonzález,
psicòloga clínica (Sentit.es), explica quemeditar
és “un espai per poder aturar-se i adonar-se del
que està passant al nostre interior.Un cop t’atures,
pots observar ambquina actitud vius el que estàs
vivint i et permet prendre decisions respecte a
moltes coses. És, simplement, l’exercici d’estar
present, d’observar, sense judicis”, raona.

I posa un exemple a tall demetàfora: “Imaginem
unapersona que treballa a pagès, famolta feina
física.Quan arriba a casa, s’atura, s’asseu al sofà
i descansa.Meditar és semblant a això. És no
pensar en el quehas de fer, en el quehas fet, en el
quehas dit, en el que t’handit. És, simplement,
estar present veient quèpassa aquí i ara”.Un
exercicimolt senzill consisteix a parar atenció a
lamateixa respiració. Estar concentrats a inspirar
i expirar ens genera calma, assossec i ens permet
descansar, perquèdeixemdedonar tombs a les
coses que ens preocupenper fer únicament aten-
ció a la respiració. I aquest exercici tan simple pot
potenciar la nostra creativitat, ja que quan estem
obcecats ambalguna cosa, nopodemabandonar
el lloc on som i canviar de perspectiva per veu-
re les coses d’una altramanera. “Lameditació
–destaca la psicòlogaConstanzaGonzález– ens
permet d’obrir l’espai necessari per veure-hi amb
claredat”.

Silenci enmig del brogit “Al llarg de tota lame-

va vidahe tingut unamenade brogit al cap. La
pràcticameditativa ha fet que en tan sols unes
cinc setmanes s’hagi començat a crear un silenci
dinsmeu.Ara noto quietud, tranquil·litat, i això
emdónamolta perspectiva i empermet estar
moltmés assossegat”, explicaVicençCastellano,
el que va ser el popular presentador de l’espai
televisiuAjuste de cuentas, i avui dia al capdavant
deTraders International, un programa en línia
per aprendre a invertir en borsa i convertir-se en
traderprofessional.

Fa un any que aquest expert en economia practica
meditació demanera regular entre una hora i una
hora imitja. “Es tracta d’assossegar lament, ob-
servant els pensaments, sense quedar-te atrapat
en el procés delmateix pensament. És observar el
mateix procés de pensar”, afegeix. Per aCastella-
no, lameditació és, amés, la seva arma secreta per
sermés creatiu en la feina i no deixar-se segrestar
per les emocions en la seva vida diària. En lloc de
reaccionar, la seva opció és actuar. “Comque estàs
moltmés serè i estàs centrat, les idees flueixen”,
considera. “Els pensaments són comuna línia
de punts seguits que bombardegen contínua-
ment lamentmolt ràpidament. Però si et quedes
observant els pensaments que vénen i van, pots
allunyar-te’n. I arriba unmoment que el bombar-
deig comença a disminuir i te n’adones que entre
pensament i pensament hi ha una cosamàgica: un
espai de consciència“.

Altres beneficisAndrésMartínAsuero (Andres-
martin.org) és un dels principals experts que

hi ha aEspanya enmindfulness i en teràpies de
reducció de l’estrès i del dolor, i es va formar a la
vora de JohnKabat-Zinn. Fa dècades que estudia,
practica i ensenya aquesta tradició i explica que
l’assossec, la creativitat i ser capaços d’actuar i
no de reaccionar, són tan sols alguns dels efectes
positius que produeixmeditar. També, assegura,
disminueix el nivell de cortisol a la sang i això, al
seu torn, disminueix l’estrès. El cortisol és una
hormona neurotòxica capaç d’arrasar els acaba-
ments neuronals i disminuir així la capacitat de
memoritzar i d’aprendre.

Amés, en una feina duta a terme amb laUniversi-
tat del País Basc i el Col·legi deMetges deBizkaia,
ha demostrat quemeditar rebaixa la tensió arteri-
al imillora el sistema immune. “El cortisol afecta
les nostres defenses, demanera que si aconse-
guim reduir el nivell d’aquesta hormona tòxica,
tambémillorem les nostres defenses naturals
contra lesmalalties”, diuMartín, autor del llibre
Con rumbo propio (Plataforma).

Meditar també beneficia la nostra capacitat em-
pàtica. En ser capaços de calmar lament, podem
estar en contacte ambnosaltresmateixos i alhora
amb els altres, comva demostrar un experiment
emprès perAndrésMartín amb84professionals
de l’àmbit de la salut a Barcelona. Va entrenar
metges i infermeres durant un any enmindfulness
i quan va acabar el programa aquests afirmaven
sentir-semenys irascibles i ansiosos; van acon-
seguir reduir l’estrès que sentien i, sobretot, van
augmentar els sentiments d’empatia i compassió,
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essencials per tractar amb elsmalalts. “Enun cen-
tre hospitalari sempre es produeixen situacions
d’estrès –relata Toni Prats, cap del servei d’anes-
tesiologia, reanimació i terapèutica del dolor de
l’hospital Asepeyo de Sant Cugat (Barcelona)–. El
nivell d’exigència és alt, hi ha situacions de nervis
i de vegades la gent perd els papers”. Fa dos anys,
Prats, que és també instructor enmindfulness,
va començar a explicar-li als seus companys de
l’hospital què era allò demeditar i els va convi-
dar a participar en un curs. Va quedar sorprès
perquè l’èxit de la convocatòria va ser rotund i,
des d’aleshores, repeteix cada cert temps aquest
entrenament.

“Meditar fa que entris a l’habitació d’un pacient
donant una atenció plena a aquella persona, sense
estar pensant en la que acabes de deixar a l’habi-
tació contigua o en l’operació que tens després.
Amb entrenament, somcapaços d’adonar-nos
que, potser, el que li passa a aquest pacient és que
té por, que està ansiós davant una possible inter-
venció. Llavors podemconnectar amb aquesta
persona”, explica Prats. L’any passat, aquest
metge anestesista que practicameditació des de
fa anys cada dia i que és ara també instructor, va
engegar un programapilot a l’hospital. Es tracta-
va d’un curs de tres setmanes dirigit a familiars
de pacients ambmal cerebral, per ajudar-los a su-
portar la situació a què s’havien d’enfrontar. I els
resultats van sermolt positius. TambéKabat-Zinn

va portar lameditació als hospitals; va entrenar
pacients que havien d’operar-se i que presentaven
unnivell d’ansietat i angoixa elevat en pràctiques
meditatives, i així va aconseguir alleujar-los.

Tot i que, el que és important de debò, assenyala
la psicòloga clínicaConstanzaGonzález, no és
tant el que s’esdevé quan unmedita, sinó després,
just quan reprenem la nostra vida i comencem
a resoldre i a encarar les coses des d’aquesta
perspectivamés serena. Es tracta d’aturar-nos per
poder actuar i no deixar-nos portar per la inèrcia
que, sovint, és el que ens acaba fent patir.Medi-
tar per canviar el nostre cervell i com funciona, i
llavors, així, canviar la nostra vida.s
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