
Alsmitjans se succeeixen les notícies de
violència, però també les de persones que
n’ajuden d’altres. Naixem o ens fem altruistes?
La ciència dóna respostes. Reportatge publicat
el 9 demaig del 2009 i recuperat dels arxius
per celebrar el 5è aniversari de l’ES

Som
bons per
naturalesa?
Poseu-vos en situació: SegonaGuerraMundial.
Un grup de jueus fuig de la persecució de les SS.
Proven de buscar un amagatall entre les runes
d’una casa semienderrocada i esquivar els perse-
guidors, però un dels nens del grup no deixa de
plorar. Si els nazis el senten, usmataran a tots.
Què feu? Abandoneu el nen? Li tapeu la boca fins
a asfixiar-lo perquè no us delati amb els plors?
Penseu que està en joc la vida de diverses perso-
nes. Què? Cap de les dues opcions no us sembla
acceptable?

No us preocupeu. La situació anterior és real, va
tenir lloc durant la SegonaGuerraMundial, i és
un bon exemple de dilemamoral clàssic. Com la
majoria de gent, us quedaríeu de braços plegats,
paralitzat per la por i l’angoixa que us causaria
haver de prendre una decisió. I desenganyeu-vos,
no seríeu capaç de fer-ho,malgrat que, des d’un
punt de vista lògic o útil, sabeu que témés sentit
sacrificar la vida d’una persona per salvar-ne
moltes. Tanmateix, infligirmal a un semblant és
tan reprovable que anul·la el nostre pensament
racional i ens produeix unamena de repulsió
natural, de rebuig. I això per què? Si ens havien
dit que l’ésser humà és un llop per a l’ésser humà,
que som criatures egoistes, cruels i capaces de
barbaritats. Llavors, per què fins i tot en situaci-
ons que ens poden posar en perill seríem incapa-
ços de prendre aquestes decisions?

Deu ser perquè, potser en el fons, som éssers
altruistes i cooperadors –bones persones, vaja–
per naturalesa? O pot ser que sigui perquè ens
han ensenyat quematar una altra persona és
horrorós i inacceptable? Potser aquesta última ha
estat la idea que ha imperat centenars d’anys, que
lamoral o l’ètica era una forma de control que
desenvolupemen funció de la nostra experièn-
cia, de l’educació, i que està sotmesa a variacions
d’una societat a una altra. Sembla que no és així.
Nombrosos experiments han demostrat que

TextCristina Sáez
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Quant n’ets,
demoral?

Unequipd’investigadors del
Laboratori deNeurociències
CognitivesdePrimats de la
Universitat deHarvardha
dissenyat un test en línia,
Moral Sense Test (enquesta
de judicimoral) per saber
més sobre lanaturalesade
les intuïcionsmorals. El test,
queespot contestar desde la
direccióMoral.wjh.harvard.
edu, intentar posar en clar
qüestions comdequina
formaels humansdecidim
el queésboodolent. Per
això, hanplantejat una sèrie
dedilemesmorals amb la
intenciódedesentranyar els
mecanismespsicològics que
manegenels nostres judicis
ètics. L’objectiud’aquests
investigadors a l’horade
posar les preguntesalwebés
esbrinar quines són lesdife-
rències i quines les similituds
entre les intuïcionsmorals
depersonesd’edat, cultura,
societat, creences religioses
i ocupacionsdiferents. En
aquest test jahanparticipat
diversos centenars demilers
personesdemésde120paï-
sos. Aquests investigadors fins
i tot col·laborenambantro-
pòlegsqueels subministren
les respostesdegentqueviu
enpetits poblats indígenes
remots i aïllats depoblacions
deBolívia, Tanzània, Papua
NovaGuinea iGuatemala.

bona part de les nostres intuïcions són in-
conscients, involuntàries i universals. Sabemque
matar, robar i violar estàmalament, tant és si som
francesos, polinesis o de equatorians. Fins i tot els
nens petits sospiten que si peguen altres nens o
els treuen les joguines, els renyaran,malgrat que
no tenen educació formal. Femunpasmés: us
heu fixatmai en la conducta d’un gos? En ocasi-
ons tenen certs comportaments que recorden la
moral humana. I llavors?

“Naixem ambun instintmoral, una capacitat que
creix de forma natural en cada nen, desenvolu-
pada per emetre judicis ràpids sobre el que és
correcte o incorrecte i basada en uns processos
que actuen de forma inconscient. Part d’aquest
mecanisme va ser dissenyat per lamà cega de
la selecció darwiniana familions d’anys abans
que la nostra espècie evolucionés. Altres aspec-
tes s’hi van afegir o es van actualitzar durant la
història dels nostres avantpassats i són exclusius
dels humans i la seva psicologiamoral”, afirma
MarcD.Hauser, professor de Psicologia de la
Universitat deHarvard i autor del llibreLamente
moral. Cómo la naturaleza ha desarrollado nuestro
sentido del bien y delmal (Paidós) i potser un dels
expertsmés importants en l’estudi del compor-
tament. És l’exponent principal d’un nou corrent
científic que s’ha aventurat en un territori fins
ara reservat als filòsofs: les qüestions sobre el bé i
elmal, la bondat o lamaldat intrínseca de l’ésser
humà. Les reflexions de la ciència no són noves,
però sí les eines imètodes que feien servir per
analitzar-les: es basen en la biologia evolutiva i
recorren a la tecnologia d’imatge cerebral per
disseccionar al laboratori totes aquestes intuïci-
onsmorals.

Aquest científic ha fet experiments amb volunta-
ris de diferent edat, sexe, condició social, cultura
i religió, als quals preguntava si estaria bé, per
exemple, extreure a una persona viva els òrgans
per salvar-ne cinc que necessiten un trasplanta-
ment. O si, després de naufragar el vaixell en què
viatgen, llançarien per la borda un company ferit
que posa en perill la seguretat del bot salvavides.
El resultat d’aquests estudis era fascinant, ja que
demostrava que tots compartimunamena de
principis universals, de lògica innata, que són
subjacents en els nostres judicismorals sobre el
que és correcte o incorrecte. El 97%dels entre-
vistats va ser incapaç dematar per extirpar els
òrgans i de foragitar el ferit almar. Sorprès?

Hauser i altres investigadors consideren que
venimpreparats de sèrie ambun conjunt de
circuits que ens permeten assumir el control dels
dilemesmorals. “Tenimun òrgan de lamoral
innat, com tenim l’òrgan del llenguatge –expli-
ca ArcadiNavarro, professor d’investigació de
l’Icrea i vicedirector de l’Institut de Biologia
Evolutiva (UPF-CSIC)–. És com si ens vingués
muntat el hardware, que ens permet adonar-nos
de les reglesmorals, i de la família i de la resta de
la societat anéssim rebent el software”. Per tant,
els sentiments de justícia omoral, o d’empatia, no
serien del tot culturals o apresos i tindrien base
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Els gens, en lloc de programar-nos per fer coses
concretes, ens han predisposat per aprendre”,
subratllaNavarro.

I en tot aquest procés tenenmolt a veure els sen-
timents. El portuguès AntonioDamasio, Príncep
d’Astúries d’investigació científica i tècnica el
2005, és un altre dels científics quemés llumha
fet en el campde la conducta humana i que ha in-
tentat desentranyar el paper que tenen les emoci-
ons a l’hora de prendre decisions d’índolemoral.
Per això, junt ambun equip d’investigadors de la
Universitat del Sud deCalifòrnia, a LosAngeles,
iMichael Koenigs, de laUniversitat d’Iowa, va
estudiar un grup de persones que tenien danyada
l’escorça prefrontal ventromedial (VMPC) del

cervell, una àrea relacionada amb l’elaboració de
judicismorals i que s’activa, per exemple, quan
veiem fotografies de nens famolencs o de dones
que han patitmaltractaments. També s’encén
davant coses positives, comquan duema terme
una acció altruista. Damasio i Koenigs van con-
frontar els voluntaris a diversos dilemesmorals
i van veure que aquestes persones, a diferència
dels que no tenien aquesta part del cervell feta
malbé, no tenien cap tipus de remordiments ni se
sentien culpables quan optaven per sacrificar una
persona per salvar la vida de diverses.

Potser, consideren els experts, aquests senti-
ments procedeixen d’anticsmecanismes que
van facilitar als nostres antecessors la creació de
llaços socials i la cooperació col·lectiva, bàsics per
garantir-ne la supervivència. Damasio assenyala
que somhumans perquè els nostres avantpassats
van aprendre a compartir elmenjar i les habilitats
en una xarxa de compromisos que es complien.
Si es podien compadir davant el patiment aliè i
prestar ajuda als congèneres, sembla lògic pensar
que els nostres predecessorsmés antics tenien
una capacitatmoral innata.

Per Scott Atran, antropòleg i director del Centre
Nacional d’Investigació Científica (CNRS) a Pa-
rís, aquesta idea té sentit: lamoral va néixer com
una espècie de goma d’enganxar social. “Necessi-
tem cooperar per competir –afirma–. Fa 200.000
anys, els nostres avantpassats necessitavenmolta
proteïna per desenvolupar el cervell i havien de
caçarmolt i, amés, s’havien de defensar d’altres
grups –hi haviamolta rivalitat– i animalsmés
forts que ells. L’ésser humà va arribar a ser la
millor presa i també el pitjor enemic, i va haver
d’aprendre a cooperar per sobreviure”. Això sí,
remarcaAtran, “la nostramoral per cooperar és
limitada al parentiu i al grup. Si consideres que
algú no és dels teus, no l’ajudaràs”.

Per tant, lamoral hauria sorgit per beneficiar
l’espècie. Atorgava avantatge als qui la posseïen
respecte dels competidors i era una garantia per
als qui formaven part d’aquestes comunitats. Els
individus que nomostraven comportamentsmo-
rals eren expulsats del grup i fora d’ell tenien pos-
sibilitats escasses de sobreviure i reproduir-se,
per la qual cosa els gens tenien pocs números
de passar a la generació següent. “I per això als
nostres gens hi ha inscrits principis universals de
col·laboració o de penalització davant conductes
perjudicials per a la comunitat”, assenyala Arcadi
Navarro.

Però, quant hemde remuntar-nos en la cade-
na evolutiva per trobar els primers individus
que van tenir certa noció del que és just? Això
és el que proven d’esbrinar a laUniversitat de
Viena, on han fet una sèrie d’experiments amb
mamífers i han comprovat que si, per exemple,
recompenses un gos cada vegada que fa un truc,
el continuarà fent. Però si el fa bé i recompenses
un altre gos, l’animal se sent decebut: somique-
ja, deixa de col·laborar i no etmira a la cara. Els
micos es comporten demanera similar. “Hi ha

ELSMICOS
MOSTREN
UNCERT
SENTIT
DEJUSTÍCIA
ENLES
REACCIONS

ELSÚLTIMS
ESTUDIS
DIUENQUE
ELSENTIT
DEJUSTÍCIA
TÉBASE
BIOLÒGICA

biològica.Hauser es basa en la idea del lingüista i
filòsofNoamChomsky, que els nens quan neixen
tenen un patró lingüístic bàsic, de base genètica,
una espècie de gramàtica universal que permet
aprendre la llenguamaterna en poc temps, i ar-
gumenta que les persones també naixem ambun
patrómoral universal i que la cultura elmodifica
i ajusta. Així, és universal quematar estàmala-
ment, però en algunes cultures la pena demort
està acceptada.Hauser estableix que, potser,
aquestamoral universal es basa en conceptes
com la justícia, la proporcionalitat i la recipro-
citat, entre d’altres. “Ens hemd’adonar que la
nostra societat no és una cosa inventada, tampoc
les reglesmorals, sinó que són el resultat de la
coevolució dels nostres gens i la nostra cultura.

NEURONES
ALTRUISTES
Que siguemmésomenys
empàtics ambels que ens
envolten, que puguem
comprendre’ls, solidarit-
zar-nos-hi, té a veure amb la
nostra genètica. En concret,
ambungrupdeneurones
denominadesmirall que es
troben a l’escorça premotriu
del cervell. Se sap des de fa
poc que existeixen; les van
descobrir biòlegs italians
el 1996 i la seva existència
ha ajudat a entendre bona
part de la formaenquè ens
comportem i aprenem. “Es
tracta d’un conjunt de neu-
rones situades enuna zona
motriu del cervell, una zona
primària, queno s’ocupa
directament delmoviment
delsmúsculs, sinó deplani-
ficar-lo. Aquestes neurones,
simplificant unamica, amés
deplanejar elmoviment,
imiten el comportament
d’altres éssers de lamateixa
espècie”, explica Paco Tornay,
professor del departament
dePsicologia Experimental i
Fisiologia del Comportament
de laUniversitat deGranada.
“Repassen elmoviment que
fa unaaltra persona, l’imiten
per després poder fer-lo
igual. (...) Fan que em faci
una idea del que està fent
l’altre i li pugui donar un sen-
tit. Són les responsables que
entenguem les emocions
d’altres”, afegeix. Gràcies a
elles ens podemcomunicar i
entendre lamanera d’obrar
o depensar dels altres. Per
això, quanunapersona
sent dolor, s’activa unpatró
cerebral que és elmateix que
entra en funcionament quan
algú veuunaaltra persona
patir. Hi ha, doncs, una
correspondència en les àrees
de l’empatia. PA
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Dues voluntàries vestides
de pallasso fan un petó a
una víctima del terratrèmol
de L’Aquila el 2008

Una família afectada per
l’huracà Katrina, que va
inundar bona part de Nova
Orleans

Una voluntària de la Creu
Roja amb un nadó arribat
en pastera a Almeria

Tasques de reconstrucció
a Sri Lanka després del
devastador tsunami a Àsia
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la revolució industrial es va humanitzar, la soci-
etat ens va imposar noves reglesmorals. “Elmés
normal és el que passa entre els hutus i els tutsis!
Que és el que ha passat sempre a la història de la
humanitat. N’hi ha prou amb anar a unmuseu
d’història i contemplar alguns dels instruments
de tortura per adonar-se’n.Hemde sermolt
conscients que hemestat entrenats per la nostra
societat de forma extraordinària perquè això no
passi”.

Atran apunta que “només sommorals amb els
que creiemque formen part del nostre grup. Que
l’esclavitud o el canibalisme, per exemple, vagin
contra natura és totalment fals. Durant 200.000
anys han existit, eren una cosa corrent per l’ésser
humà. Simirem les escriptures sagrades de qual-
sevol cultura, et diuen que siguis bo amb els del
teu grup. A la Bíblia es diu que nomataràs l’altre,
sí, però a l’Antic Testament, al llibre deMalaqui-
es, al Deuteronomi, no nomésmates l’altre, sinó
també els seus fills, els seus animals.Ho aniquiles
tot. Déu diu: ‘Amb lameva espasa devoraré la
carn d’aquests tipus’. Alisha, el profeta, estava
ambuns nens que el ridiculitzaven iDéu llavors
va enviar un foc i els va cremar. Jesús diu: si no
estàs ambmi, estàs contrami. No va ser fins al
segle de les llums que a Europa es va imposar la
idea d’humanitat com a grup i se’ns va inculcar
que tots pertanyema aquestmateix grup. Però
això no és innat. Tenimuna partmoral per coo-
perar, encara que ésmolt limitat al parentiu, al
grup, però gens amb estranys. Aquesta és la raó de
molts dels conflictes d’avui”.

Això no vol dir que, tal comdeiaHobbes i s’ha
repetit fins a la sacietat, l’home sigui un llop per
a l’home. “S’ha demostrat que no és cert! –diu
Navarro–. Però durantmilers d’anys d’humanitat
hem anatmuntant civilitzacions basades en els
prejudicis demoda: que si l’home era dolent, que
si el sistema polític l’havia de controlar i castigar...
Però res no estava basat en l’evidència. Si estem
aprenent alguna cosa avui és que els humans no
som comens pensàvem.No somni especialment
bons ni essencialment egoistes. Saber això és nou
i sorprenent, i ens pot obrir camins d’investigació.
En realitat, no ens coneixem”.s

“LAMORALNO
DEPÈNDELA
RAÓ, SINÓDEL
SENTIMENT”
DavidHume

“L’HOME
ÉSUNLLOP
PER AL’HOME”
ThomasHobbes

“LAMORAL
RAUENLA
CONSCIÈNCIA
DELDEURE”
Immanuel Kant

“L’HOME
ÉSBOPER
NATURALESA, LA
SOCIETATÉSQUI
ELCORROMP”
Jean-Jacques Rousseau

BONSPER
NATURALESAO
EDUCATSPER
SERBONS?

Al llarg de la història, aques-
ta ha estat la pregunta del
milió. Pensadors i filòsofs
han provat de dilucidar quin
era l’origen de les regles
morals que guien la nostra
conducta i s’han debatut en-
tre la idea que la nostramo-
ralitat era un do diví que ens
era infós, cosa que explicaria
el nostre bon comportament
intrínsec, o, en canvi, era
el resultat de deliberacions
racionals, conscients, volun-
tàries i autoreflexives sobre
el que està bé i el que està
malament, sobre el que és
moral i el que no ho és.
Sòcrates i Plató identificaven
el bé amb el coneixement
i creien que l’ésser humà
tendia a buscar-lo demane-
ra natural; n’hi havia prou
amb conèixer-lo, doncs,
per obrar correctament.
Durant segles, el bé va estar
lligat a Déu i va ser Thomas
Hobbes (1588-1679), a
Leviatan, qui es va allunyar

definitivament d’aquest
argument i va exposar amb
fermesa que lamoral era
una espècie d’indicador que
ens havia de conduir cap a
una societat ordenada en
la qual, no obstant això, la
rebel·lia innata dels éssers
humans obligava que l’Estat
exercís un control ferri i que
castigués aquells individus
desobedients. D’altres, com
David Hume (1711-1776),
s’allunyaven d’aquests
raonaments i suggerien que
aquestes reglesmorals esta-
ven arrelades en els nostres
sentiments, per lamanera
en què ens empenyien a
actuar, a diferència de la raó
per si sola. En una actitud
diametralment oposada
es trobava Immanuel Kant
(1724-1804), per a qui la
racionalitat en llibertat era
la força quemovia les regles
morals.
O Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778), que opinava
que l’estat natural de
l’ésser humà era el del bon
salvatge i que la societat ens
pervertia.

SOMEN
ESSÈNCIA
ALTRUISTES,
PERÒNOMÉS
RESPECTE
DELNOSTRE
GRUP

LAPARADOXA
ÉSQUE
L’HOMEÉS
CAPAÇDEL
MILLOR I
TAMBÉDEL
PITJOR

un experiment en què a unmico se li dóna un
cogombre i a un altre, raïm. Elmico a qui ha tocat
el cogombremira el premi i el de l’altremico i,
enfadat, reacciona tirant-lo a la cara de la persona
que fa l’experiment; després torna, encreua els
braços i s’hi gira d’esquena. Se sent indignat: a ell
li toca un cogombre i a l’altre... raïm! “És això sen-
tit de justícia? –es pregunta Atran–. Segurament
sí”. Hauser ha fet un pas endavant i ha aconseguit
entreveure comportaments ètics omorals en
animals.Ha vist, per exemple, que certs primats
evitenmenjar si això implica que un company rep
dolor. “Els animals cooperen, per exemple, per
caçar i capturar –explicaNavarro–. I tenenmos-
tres d’altruisme, de repartiment demenjar. Tam-
bé demostren actituds que veiem en societats hu-
manes: després d’una lluita entre dos individus,
un subordinat i un dominant, tots dos s’abracen
per reconciliar-se i tranquil·litzar la resta.Hi ha
una cosa, tanmateix, que sembla només nostra, la
capacitat de correspondència: ‘Jo et dono alguna
cosa a tu avui i d’aquí a un temps tume’n donaràs
una ami’”. O sigui, res d’altruistes perquè sí, sinó
més aviat un avui permi, demà per tu.

D’acord, cooperadors, solidaris, i bons per gens,
però quan un engega el televisor o llegeix un
diari, no deixa de veure que es produeixen dià-
riament assassinats, violacions,maltractaments,
guerres..., comportaments que no són ètics ni
morals en absolut. Resulta paradoxal que l’ésser
humà, capaç de conductes solidàries i altruistes,
també pugui ser l’artífex de crueltats inimagina-
bles. Segons el parer d’ArcadiNavarro, des de fa
un segle “vivim en un estat d’excepció, almenys a
Occident”. Aquest biòleg considera que des que

Femalguna
cosa... útil?

Un cirurgià té sis pacients:
unnecessita un fetge; un
altre, unpàncrees; un altre,
una vesícula biliar, i dos
necessiten ronyons. El sisè
pacient s’acabad’operar
de l’apèndix. El cirurgià ha

dematar el sisè pacient i
trasplantar-ne els òrgans a
la resta dels pacients? Això
violaria, esclar, els drets del
sisè pacient, bàsicament el
dret a la vida, però un corrent
filosòfic defensa queés el
correcte. Es tracta de l’utilita-
risme, una ideapropugnada
durant els segles XVIII i XIX a

Anglaterra per John Stuart
Mill, que es basa a fer el
màximbéal nombremés
grandepersones possible i
que es va afegir als debats
filosòfics sobre quin havia
de ser el comportament de
l’ésser humà. Lamoralitat
de qualsevol acte ve, doncs,
definida per la utilitat per a

la humanitat, utilitat entesa
com lamaximització de les
conseqüències positives.
Així, aquest corrent, del qual
es poden trobar les arrels a
la Grècia antiga i en filòsofs
comParmènides o Epicur,
recomana fer servirmètodes
queprodueixinmés felicitat o
augmentin la felicitat almón.
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