
Cervell
gurmet
Les neurones arxiven gustos, olors
i colors que ens fan venir salivera:
les troballes científiques són un regal
perquè els xefs experimentin amb
noves sensacions
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El cambrer s’acosta i deixa el plat damunt la taula.
En contemplar-lo, el comensal queda extasiat
amb els ingredients disposats en harmonia... fins
i tot li fa pena clavar-hi la forquilla. Emana una
aromadeliciosa i embriagadora.Ha demanat
garrí, confitat a temperaturamolt baixa, tanme-
lós que es desfà a la boca. Coma guarnició, unes
boletes que semblen petites pastanagues, però
que són demeló amb regust a remolatxa. El sabor
i la textura combinen a la perfecció amb la carn.
No pot evitar un sospir.

A lamajoria ens encantamenjar. Ja no es tracta
simplement d’un instint de supervivència que
ens empeny a alimentar-nos per continuar vius.
Tambéhi té a veure el delit d’assaborir unbon gui-
sat, elsmacarrons de l’àvia o un tros de formatge
ben afinat. Ens encanta l’olor del cafè almatí. Ens
resulta atractiu el color de lamaduixamadura,
la textura d’unflamdeverdures. I tanmateix, en
realitat, capde les qualitats d’aquests aliments
no existeixmés enllà del nostre cervell. És així:
els sabors, les olors, els colors, no existeixen si
les nostres neurones no els registren. “El conei-
xement que tenimdelmóndepèndel cervell,
quefiltra la informació que rep, la processa i la fa
conscient, a la sevamanera,” explica el psicobiòleg
IgnacioMorgado, autor deCompercebemelmón?
(Ariel). Experimentemones electromagnètiques
com imatges i colors. Experimentemcompostos
químics dissolts en aigua o en l’aire, comgustos i
olors. I tot això, els colors, els sabors, les olors són
productes de la nostrament construïts a partir
d’experiències sensorials.

“Tot es crea al cervell, són invencions seves”,
assegura Javier Cudeiro, catedràtic de Fisiologia
de laUniversidade daCoruña i president de la
Societat Espanyola de Fisiologia, que acaba de
publicarPaladear con el cerebro (Cascada), un
manual que estableix les relacions entre percep-
ció i paladar, i que dóna llum sobre el fet que si
no fos per les interpretacions que fan les nostres
neurones sobre els estímuls que els arriben, la
gastronomia ni existiria.

El nostre cervell és qui esdevé un veritable gur-
met. L’òrgan rei ens fa éssers singulars perquè és
el responsable del nostre interès pelmenjar. El
culpabledel fet que gaudimdavant les sorpreses,
que preferimunplat o un altre, que odiem les
cols deBrussel·les i en canvi trobem les trufes
delicioses. Que la truita de patates ens evoqui les
excursions a la piscina de l’estiu amb els avis i fins
i tot qui troba un foradet per a les postresmalgrat
estar a punt d’explotar.

La ciència ha anat lligant caps a poc a poc i des de
fa uns anys i, gràcies al desenvolupament de les
tecnologies de la imatge, ha pogut escorcollar-ne
tots els racons i l’activitat quepresentaven, i així
certificar quedinemamb... les neurones.

Assaborir amb les neuronesFa tres segles, Jean
AnthelmeBrillat-Savarin, un jurista francès amb
càrrecs polítics després de laRevolució Francesa,
va ser el primer que va entreveure les aportacions

entre ciència i fogons, i sobre el temava escriure
Fisiologia del gust (1825).Des d’aleshores, la cièn-
cia s’havia centrat sobretot en la nutrició, en lama-
nera de elaborarmenjar a escala industrial o com
crear sabor, i havia deixat de banda aspectes com
el plaer i quins factors influeixenperquè trobem
unsdeterminats aliments desitjables o no.

D’un temps ençà, científics i xefs col·laboren i in-
ventennousmètodes de tractament dels aliments,
com les arxiconegudes esferificacions deFerran
Adrià o les esferes demojito carbonatades de José
Andrés. Però ara és també la neurociència la que
comença a interessar-se per la gastronomia i la
gastronomia per la neurociència. Experts de tots
dos camps investiguen lamanera comel cervell
rep els estímuls i les informacions que els òrgans
sensorials li envien. Apartir d’aquest calidoscopi,
s’analitza i es componuna sola imatgemental
perquèpuguemgaudir d’un bon àpat.

“El quefinsarano s’havia investigat a fons era la
relacióquehihavia entre elmenjarqueacabaa
laboca i el quepensemd’aquestmenjar”, afirma
PeterBarham, físicde laUniversitat deBristol, al
RegneUnit, i coeditorde la revista científicaen
líniaFlavour (Flavourjournal.com). “Hempassat
d’estudiar lespropietats físiques i químiquesdels
aliments a entendre lapsicologia i laneurociència
depercebre i gaudirdelmenjar”, asseguraGordon
M.Shepherd, neurobiòlegde laUniversitat de
Yale, quepublicaNeurogastronomy, how thebrain
createsflavorandwhy itmatters (neurogastrono-
mia: comcreael gust el cervell i perquèés impor-
tant, edició enanglès aColumbiaUniversityPress).

Tot i que l’acte demenjar comença a la boca, en
realitat assaborim amb el cervell. “És un acte
purament sensorial. Tota la informació sobre la
digestió no ens la dóna l’aparell digestiu, sinó el
cervell”, incideixMiguel SánchezRomera, l’únic
neuròleg almón que és, amés, un xef premiat per
laGuiaMichelin. I ho fema través dels sentits –la
vista, l’oïda, el gust, l’olfacte i el tacte–, que són
les eines ambquè ens ha dotat l’evolució per
conèixer i relacionar-nos amb elmón. Els sentits
capten estímuls i els envien al cervell, on es pro-
cessen i s’interpreten.

A l’hora demenjar, el primer que entra en joc és la
vista. “Evolutivament té sentit que sigui així –diu
ToniMassanés, director general de la Fundació
Alícia (Alimentació i ciència), un centre de recerca
en cuina i promoció de bonshàbits alimentaris–.
Els nostres avantpassats a la sabana africanaha-
viende reconèixer des demolt lluny si el que veien
era onoun aliment. El color els proporcionava
informació sobre si estava enbon estat, si estava
madur, si era bopermenjar. I d’això depenia en
bonamesura la seva supervivència: per això enca-
ra continuem fent-limolt de cas i és, segurament,
el sentit ambméspes”.

El cervell processa la imatge de l’aliment, registra
la informació sobre la forma i el color, la codifica,
busca al seu arxiu i relaciona el que veu ambel que
ja té emmagatzemat i ho identifica. La visió pre-

Els gustosal llarg
de lavida
L’ésserhumàcanviadegustos
al llargde lavida. Iaixò téa
veureamblesnecessitatsde
l’organismeencadaetapa.Ex-
plicaMiguelSánchezRomera,
xef ineuròleg,quequansom
petits lesnostresapetències
sónmésomenysmonòtones.
Mengemelquenecessitem
perquèesdesenvolupiel
cervell:glucosa,oxigen, calci,
potassi, ferro i zinc,quesónels
elementsqueparticipenenels
mecanismesde lessinapsis.
També lesvitaminesB iE, i
elsàcidsgrassos, sobretot,el
linoleic.“Elsnensnecessiten
moltaglucosaperquèel cicle
energèticdel cervell transfor-
mael sucreenenergia,per
aixòacostumenapreferirels
hidratsdecarboni i lapastaels
encanta. Lesverdures tenen
pocshidratsdecarboni i,a
més, s’alliberenmésapoca
poc. Iencaraquesiguinen
teoriamillors,els interessen
benpoc.Elquevolenésacció
ràpida,gasolina, i lagasolina
ésel sucre”,explicaSánchez
Romera.
Apartirde lapubertat, la
cosacanvia.Elsadolescents
comencenacompartir,avoler
estarengrup.Sóncuriosos i
aixòésunestímula l’horade
provar saborsnous. Els gustos
solen fer-semésdiversos. I
el queésmés important, es
descobreixelplaerdemenjar
encompanyia. “Menjar
ésunaemoció,abansque
res, social”, considerael xef
neuròleg.
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disposa, prepara i fa concebre expectatives del
que es degustarà a partir d’experiències passades.
Si veiemunplàtan, esperaremque, enpelar-lo,
sigui del color que sabemque són els plàtans, i
que tingui gust i que faci olor de plàtan tal comel
tenimemmagatzemat en lamemòria.

JavierCudeiro recullunaanècdotamolt adequada
al seu llibre.Explicaqueunprestigióscuineren
unrestaurantanglèsvacomprovar faunsanysque
importantqueera lavistaa l’horademenjar.Va
convidarungrupdecomensals, alsqualsvaoferir
unsfiletsdecarnquevanassaborir totalmenta les
fosques.El cuinerels anavapreguntant i tots respo-
nienqueerendeliciosos,molt sucosos.Enmigde tot
aquell gaudigeneralitzat, el xefvaencendreel llum
iels comensalsvanacabarvomitant.Vandescobrir,
horroritzats, que lacarnques’estavenmenjantera
blava,desprésd’aplicar-li uncolorant.Allòelsva
provocar repugnància i els va regirar l’estómac, tot i
queun instantabanshaviengauditdecadamos.

“La forma i el color quepercebemdels aliments
sónbàsics per orientar el cervell. I preparen el
segon element fonamental, l’olfacte, que és amés
elmés potent dels cinc sentits i el que estàmés
relacionat amb les emocions –explica Sánchez
Romera–. Podemveure una foto de fa 30 anys i se-
gurament ens costarà precisar en quinmoment es
va fer ofins i tot recordar els nomsde les persones
quehi apareixen. En canvi, si ens porten el guisat
que la nostramare preparava cadadiumenge,
l’aroma arribarà a l’hipocampa l’instant i evocarà
records”. És com lamagdalenadeProust: l’es-
criptor francès va acabar escrivintA la recerca del
temps perdut a partir de l’efluvi d’aquesta pasta.

L’olfacte és el sentitmés important a l’hora de
tastar un aliment i li devemel 90%del sabor.
Confirma tot allò quehapercebut la vista i li dóna
matisos discriminatoris, hi posa les emocions. Les
molècules oloroses dels aliments es colenpel nas
fins a la pituïtària, coberta d’una espècie de catifa
de cèl·lules receptores quefixen lesmolècules
oloroses, les reconeixen i envien senyals elèc-
trics al cervell, que pararan al bulb olfactiu, que
percep l’olor encara queno l’identifiqui.Després
passenpel sistema límbic, on es desencadenen les
emocions. I, finalment, arriben al còrtex cerebral
i a l’hipotàlem, on es comparen amb la informació
emmagatzemada en lamemòria i s’interpreten,
per tal d’identificar el que olorem.

Amés, oloremdues vegades: el primer coppel
nas i, el segon, quan ensfiquemunmos a la boca i
comencemamastegar-lo. Aleshores, lesmolècules
oloroses vaporitzades viatgenper la part del dar-
rere de la bocafins a arribar a la cavitat nasal, on
troben elsmateixos receptors que s’activen quan
oloremalguna cosa.

Després està el gust, que funciona d’unamanera
molt semblant a l’olfacte. L’aliment interactua
amb els receptors que cobreixen lesmucoses
bucals, al paladar i a la llengua. Lesmolècules
s’adhereixen a un receptor específic que les reco-
neix químicament i envia un senyal al cervell, que

el processa per identificar-lo. La llengua recull els
cinc gustos, el salat, el dolç, l’amarg, l’agre i l’uma-
mi. Finalment, el tacte ens permet identificar i
gaudir de la textura de l’aliment i l’oïda verifica el
que passa a la boca.

“Fins fa poc es pensava d’unamanera ingènua
queprimer ens arribaven els estímuls i nosaltres
reaccionàvemen conseqüència. Ara sabemque el
mónens envia uns estímuls fisicoquímics quepro-
cessem, entenem, interpretem i, després, actuem.
De fet, la percepció dels estímuls és la resposta i és
una resposta emocional a algund’aquests estí-
muls”, conclouMassanés.

Estratègies de seduccióDescobrir lamanera com
percep el cervell ha obert noves vies d’exploració
als xefs. “És un òrgan que es dedica a predir el
futur a partir de les dades que rep dels sentits. I
li agrada tenir-ho tot sota control. Saber això és
una arma poderosa per als nous cuiners”, consi-
dera el catedràtic de Fisiologia Javier Cudeiro.
Podem enganyar les neurones canviant gustos,
textures o colors. “Quan a la cuinamoderna ens
donen una oliva que en ficar-la a la boca té sabor
demaduixa, la predicció que fa el cervell es tren-
ca, llavors té lloc una enorme sorpresa. I si això
es produeix en el context adequat i la sorpresa
resulta agradable, el cervell gaudeixmoltmés de
l’experiència”, assenyala.

L’aparença delmenjar pot influir sobre el sabor
dels aliments, tal comdeia la saviesa popular,
per això és tan important presentar bé els plats,
perquèmengempels ulls. Però cuiners i neu-
ròlegs han anatmés enllà. Per exemple, Ferran
Adrià ha estudiat de quinamanera afecten la
nostra percepció del plat que estemapunt de
menjar els estris de cuina utilitzats, o elsmate-
rials ambquè estan fabricats els recipients, fins i
tot la forma de les culleres. El cuiner va treballar
ambCharles Spence, un professor de Psicologia
Experimental de laUniversitat d’Oxford, per veu-
re compodiamodificar la percepció dels comen-
sals d’El Bulli. Van descobrir, per exemple, que
unamousse demaduixa es percebiamés dolça si
se servia en un plat blanc.

AlCeller deCanRoca, aGirona, considerat el
segonmillor restaurant delmónper la revista
londinencaRestaurant, i coronat amb tres estre-
llesMichelin, fa anys que els germans Joan, Jordi
i Josep investiguenmaneres de sorprendre els
cervells dels seus comensals. “Ens agrada jugar
–indica en Joan–. I tenim la sort que els nostres
clients arriben al nostre restaurant ambel cap i el
cor oberts,molt disposats a provar.”Aquí elsRoca
intenten trencar les prediccions que fa el cervell.
Per exemple, serveixen als seus comensals una
contesad’espàrrecs. La paraula contesa ens remet
a una antiga recepta industrial de gelat, i ens sor-
prèn i fins i tot ens xoca que es pugui elaborar amb
verdures. I aquest joc de conceptes i de paraules
genera comamínimun somriure. “Creiemquehi
ha d’haver certes insinuacions, un joc, quehem
d’aportar unamicamés, i aquí entra la possibilitat
de poder aplicar la creativitat a la cuina. Estem

Discontinuïtats
Tot i que somcapaçosde
percebremilers d’olors, ens
és impossible reconèixer-les
separadament. Això, explica
ToniMassanés, es deual fet
que lanostrapercepcióés
integrada, podemdistingir
el tot, el conjunt de les
molècules, perònopodem
fer-hounaperuna. El nostre
cervell estàacostumata
estar agrupat i distingir la
discontinuïtat, perquèésel
quepot suposarunperill o
unaoportunitat, diuaquest
investigador.Quanentrema
la cuina, ensadonemde l’olor
del pernil quehi ha sobre la
taula, peròal capdepocaes-
tonadeixemdenotar-la. Com
enspassaamb la colòniaque
ensposemcadamatí.Quan
lesolors deixendepropor-
cionar-nos informació i són
redundants, el cervell deixa
deposar-hi atenció. Així,
les neuronesestan sempre
preparadesper captarnous
efluvis, una cosaessencial per
sobreviure.

EL SENTIT
QUEMÉS
INCIDEIX
AL’HORADE
DEGUSTAR
ÉSL’OLFACTE
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contínuament pensant quèpodem fer, compodem
incidir en les emocions dels nostres comensals, i
ambquines eines comptemper fer-ho. I el cert és
que cada vegada tenimmés recursos conceptuals
i també tècniques per fer cosesmés divertides o
sorprenents perquè el client s’ho passi bé alma-
teix temps que complim les seves expectatives”,
explica en Joan, el xef delsRoca.

N’és un bon exemple una de les postres que hi
ha a la carta deCanRoca: una bola de caramel,
opaca, que en trencar-la amb la cullera el comen-
sal descobreix fascinat que apareix fumd’una
brasa de llenya d’alzina. “Sembla un efecte òptic,
màgic, provoca un efecte desconcertant i juga
amb la intriga. I amés, quan apareix aquell fum
et guanyes el client, perquè és l’olor que conserva
a lamemòria i que relaciona amb el recolliment,
amb la llar de foc, la gent propera que s’estima,”
explica JoanRoca, que afegeix: “Toques la fibra
de les emocions.Mitjançant certs aliments o
formes de preparar-los podem incidir en l’estat
d’ànimde les persones. Tant el gust com l’olfacte,
però sobretot aquest últim, activen records, emo-
cions, al cervell. És una pauta de la nostra feina,
crear estats d’ànimo incidir-hi.”

PerMassanés, crític gastronòmic i xef, està clar
que els aliments no són simples contenidors de
qualitats fisicoquímiques, sinó que també allot-
gen significat i són “contenidors i transportadors
d’emoció”.De fet, qualsevol percepció sensorial
té un caire emocional, i és el sistema límbic del
cervell, sobretot la zonade l’illa i l’escorça orbito-
central, l’encarregat de gestionar aquest aspecte.
Potser, el plaer de deixar-nos sorprendre per un
plat i el fet que certs aliments puguin apel·lar a
les nostres emocions pot tenir altres aplicacions a
mésd’aconseguir divertir-nos.

A la FundacióAlícia investiguen com “fent
trampes”, canviant textures,modificant colors,
es pot atreure l’atenció d’una persona gran o dels
malalts, que en general acostumen a perdre el
gust pelmenjar i la gana. “Potser amb les noves
eines creatives de la cuinamoderna podremaju-
dar-los”, indicaMassanés.

“L’alimentació és una emoció, una necessitat que
es transforma en emoció”, diu SánchezRomera. I
els éssers humans somels únics animals capaços
de fer això. Identifiquemel que ens convé per
sobreviuremitjançant unsmecanismesmolt
sofisticats de desig-plaer. I no només somcapaços
de trobar l’aliment que ésmés beneficiós per al
nostre organisme, sinó que podempercebre’l,
reconèixer-lo, gaudir-ne i... també cuinar-lo o
crear-lo i fabricar-lo per plaure, diuArbonés.
Encara que, al final, ens asseiempermenjar i
delectar-nos, però en companyia.

Nohi ha dubte que elmillor ingredient de qual-
sevol tiberi és estar ben acompanyat, per poder
compartir el gaudi. Soméssers socials.s

Unsegonestómac
per lespostres
Recordeu lapel·lículadels
MontyPythonEl sentidode
la vida?Hihaviaunaescena
realmentmemorable:un
senyorenormees trobaen
un restaurant i aconsegueix
empassar-se tots els plats
de la carta, un rere l’altre.
Llavors arribael cambreramb
unaxocolatina i... l’escena
final, unpèl desagradable, és
coneguda:el senyorexplota
literalment. Sensearribar,
ni debon tros, aaquest
extrem,enspassaunacosa
semblantquanmengem.
Desprésd’enviar coll avall un
bonàpat, i sentir-nosplensa
vessar, acostumematrobar
un foradetpera lespostres. La
raó, apart de lanostrapassió
pels dolçoso lapuragola,
podria trobar-seal cervell.
La ganaésunmecanisme
dinàmicquenonomés
intentaomplir-nos, sinó
tambéaconseguir nutrients
diferents, estar equilibrat. El
professor deNeurociència
de laUniversitat d’Oxford
EdmundRolls vadur a terme
una sèried’experiments amb
els quals va comprovar que
lesneuronesd’unapart de
l’escorçaorbitofrontal, les en-
carregadesdeproduir la sen-
sacióde sacietat, disminuïen
l’activitat quan lapersona
havia consumit gransquan-
titats d’unmateix aliment.
Noobstant això, si després
espresentavaaaquestes
neuronesunaliment total-
mentdiferent, comundolç
per postres, recobravende
cop tota l’activitat. És comsi
li diguessinal cervell: “Eh, tot
i estar tip, encaraensqueda
un racó”. Per això solemdir
que tenimunsegonestómac
per a les postres.

Nom’agraden les verdures!
A lamajoriadenenspetits
noels agraden les verdures.
Caprici?Mania?Potser sí,
però tambéésqüestióde
cèlules i de sensibilitat. Pel
que sembla,no totsnotemels
gustosde lamateixamanera
ni amb lamateixa intensitat.
I aixòésmolt evidentambels
alimentsamargs.Davantun
determinataliment, hi haper-
sonesqueambprou feines
detectenaquest gust i d’altres
aqui els sembla insuportable.
La raóésgenètica.
El 1991, lapsicòloga Linda
Bartoshuk va fer unexperi-
mentpel qual vadeterminar
comesdistribuïa lapoblació
respectea la sensibilitat per
detectar el sabor amargen
una concentració concreta.
Bartoshuk vaencunyar el
termesupergustadors per
referir-se aaquells individus
queen concentracionsbaixes
considerenunaliment insu-
portablementamarg, com
laxocolatanegra. Aquestes
persones representenal vol-
tant del 25%de lapoblació.
Després trobemels gustadors
intermedis, que som la
majoria, lameitat de les
personesalmón, i percebem
el gust amargdemanera
moderada. Finalment,
queda un altre quart de la
gent que són nuls, incapaços
de detectar-lo. Que siguem
ono supergustadors té a
veure amb la quantitat de
papil·les gustatives que
tenim. Els nens solen ser-ho,
encara que així que creixen
van perdent part d’aquesta
hipersensibilitat; per això els
sabors forts no els agraden.

LESNOVES
TROBALLES
FORGEN
UNAALIANÇA
ENTREXEFS
I CIENTÍFICS

Quin aliment o plat us porta records especials?
Opineu a Lavanguardia.com/estilos-de-vida
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