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Edificis amb
neurones
Arquitectes i neurocientífics porten ja una
dècada aliats amb la idea de projectar
edificis que ajudin els ocupants a sentir-
semenys estressats i deprimits. Són
construccions que permeten pensar i
concentrar-se, que afavoreixen el tractament
de nens autistes, malalts d’alzheimer o el
desenvolupament de nadons prematurs
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Acomençamentsdels cinquantaJonasSalkbusca-
va unavacunacontra lapoliomielitis,malaltiamolt
contagiosaquecausavaestralls: nomésalsEstats
Units esproduïenpropde50.000nouscasos cada
any, laqual cosa suposavamilersdepacientsque
morienoquedavenesguerrats ambparàlisi. Salk
treballavaa l’EscoladeMedicinade laUniversitat
dePittsburgh i coneixia elsprincipisde lavacuna-
cióestablertsperPasteur: inocularuna formade
virusmort, innocu, a l’organismeperquèprodu-
eixi anticossos resistents a lamalaltia.Ambtot,
aquestbiòlegcreiaqueenel casde lapòlio espodia
aconseguir aquesta immunitat injectantunvirus
viu, comen lesvacunesde laverolao la ràbia.Però
algunacosa fallavaunavegada iunaaltra.Permés
queho intentés al seu fosc laboratori situat enun
soterranide launiversitat.Enun intentde trencar
amb la rutina, vadecidir fer vacances.Vaviatjar a
Itàlia, a la ciutatmedievald’Assís, i allà, fent llargs
passejos, les ideesvan tornar afluir.Unad’aquestes
idees el va conduir a la vacunaquebuscava.

Salkestavaconvençutque la claude la seva inspi-
ració tenia relació ambaquell llocbucòlic i queel
disseny i l’entornenquè s’havia submergit l’havien
ajudat aobrir lament.Tant creia en la influència
de l’arquitecturaen lesneuronesqueesvaassociar
amb l’arquitecteLouisKahnperconstruir l’Insti-
tutSalk, ubicat al barri deLaJolla, aSanDiego.La
instal·lacióhaviad’acollir uncentred’investigació
ihaviad’estarpensadaper fomentar la creativitat
entreels investigadors.

Durant anysvancol·laborarper crear aquell edifici
que, comsoliendir, “haviade serdigned’unavisita
dePicasso”. Ihovanaconseguir.Avuidia l’Institut
Salkésunreferent internacional enespaisneuro-
arquitectònics, és adir, queestandissenyats tenint
encomptecomfuncionaelnostre cervell afide
fomentar el benestar físic i intel·lectual.

NeuroarquitecturaLa llavorquevadeixarJonasSalk
vaacabargerminant el 2003, anyenquèvanéixer
l’Acadèmiade laNeurociènciaper a l’Arquitectu-
ra aSanDiego.Allà, experts en lesduesmatèries
estableixensinergiesperentendre i conèixer com
l’entornmodulael cervell. I no sónelsúnicsque
indaguenenaquestamatèria; apocapoccada
vegadahihamésescolesd’arquitecturaqueofe-
reixen introduccionsa laneurociènciaocol·legis
d’arquitectes, comeldeCatalunya, queorganitzen
seminaris i tallers entorndel tema.La ideaésque
si elsdissenysarquitectònics incorporenprincipis
neurològics, seguramentpotenciaran la creativitat i
el confortdelsquiocupinaquests edificis.

“Tot allòqueensenvolta ens influeixperquèés
informacióquearribaa l’organisme. I aquesta
informació faqueel cervell posi enmarxame-
canismesdeproducciód’hormonesqueacaben
produint sensacions i emocions”, explica ladoctora
enbiologiaElisabetSilvestre, experta enbiologia
de l’hàbitat i quecol·laboraambelCol·legiOficial
d’ArquitectesdeCatalunya.Encaraque laneuro-
arquitecturaésunconceptebastantnou, queels
arquitectes tinguinencompteprincipisde salut
a l’horadedissenyar immoblesnohoés. I és lògic

que sigui així, perquèmésdel 90%del tempsque
estemdesperts al dia elpassemdinsd’edificis, i
lamentablementmoltsnoestanpensats i construïts
per fer-nos sentir bé.

De fet, l’OrganitzacióMundialde laSalut (OMS)
parlade edificismalalts; alertaqueaproximada-
mentun30%dels immobles actualsnoajuden
aquè l’organismemantingui l’equilibri; i quan
aixòpassa, apareix lamalaltia.De fet, existeixen
nombrosesproves i estudisquedemostrenque
l’arquitecturaafecta el conjuntde l’organisme.
Per aixòdesde l’OMSs’impulsa la construccióde
finquespensadesper a la seva funció: perviure, per
treballar, perdescansar, per amalaltsd’alzheimer,
per educarelsnens, per cuidar els convalescents.

S’havist, per exemple, queels alumnesqueestu-
dienenclasses ambenormesfinestrals imolta llum

obtenenmillors resultatsqueaquells queho fanen
aulesmés fosques. I queelspacients es recuperen
millor enhospitalsdiàfansenvoltatsd’espais verds.
Tambés’hacomprovatque, encanvi, certs ambi-
entsdeciutatpodencausarmalestar, incomoditat o
fins i tot agressivitat.

“Tot això té aveureambel funcionamentdel
cervell”, explica elneurocientíficFranciscoMora,
doctor enMedicinaper laUniversitatdeGranada i
enNeurociènciaper laUniversitatd’Oxford.Mora
apuntaqueeldissenyd’espaispot estimular la
creativitat,mantenir l’atenció i concentraciód’estu-
diants i afavorir la relaxació, tal comrecull a l’últim
llibreNeuroeducació (Aliança).

Dissenyarpera lesneuronesElsúltimsavençosen
neurociènciapodenexplicar aradequinamanera
percebemelmónqueensenvolta, comensmo-

Noestempreparats
per als gratacels
En visitar Nova York per
primera vegada, una de les
atraccions principals per als
turistes és pujar al cim dels
gairebé 400metres de l’edi-
fici Empire State i contem-
plar la ciutat. Coma Tòquio
o Hong Kong, els gratacels
són un dels atractius de la
ciutat. Cada vegada sembla
que ens acostemmés al
cel. El 2016, per exemple,
està previst que s’acabi de
construir la torre Busan
Lotte, demig kilòmetre d’alt.
Una nimietat si es compara
amb la Burj Khalifa, de 800
metres, l’edifici més alt del
món.
“És una bogeria”, etziba
el neurocientífic Francisco
Mora. “Viure allà a dalt
vulnera tots els codis
cerebrals adquirits famés
de quatremilions d’anys per
sobreviure. Quan el cervell
es formava, teníem verd a
prop, contacte amb la terra.
En aquests edificis no hi
ha arbres, ni naturalesa ni
res. Això violarà els codis
genètics expressats al cervell
que ens fan tenir aquesta
volença a tots el que consi-
derem vida, la naturalesa,
els arbres. I potser això
creï novesmalalties com
l’esquizofrènia, la depressió,
o que canviïn gens en aquest
nou ambient”, considera.
I afegeix: “O es tenen en
compte els codis emocionals
del cervell o apareixeran
patologiesmentals i del cos
molt noves”.

Foto inferior, vista del Salk
Institute, a La Jolla, San
Diego, pioner del concepte
de neuroarquitectura

Sota aquestes línies,
hospital aMestre, Venècia,
que combina la llum amb la
vegetació interior

A la plana anterior, neuro-
arquitectura aplicada a
l’educació, escola aManassas
Park, Virgínia, Estats Units
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vemen l’espai i coml’espai físic enspot condici-
onar la capacitatde resoldreproblemes.Aixònoés
unacosa totalmentnovaperals arquitectes, perquè
acomençamentsdel segleXX, ja esvanpreocu-
parpererigir edificispensanten lagent.Elnoués
l’arsenaldeconeixement i instrumentsqueaporta
laneurobiologia.

Undelspilarsbàsicsper aaquesta relacióentre
lesduesdisciplines esvaerigir fauns25anys,
quanesvadescobrir que teníemuncervell plàstic.
Fins aleshores, es creiaqueel cervell adultperdia
neuronesamesuraqueenvellia i que l’organisme,
adiferènciadel quepassavaperexempleamb les
cèl·lulesde lapell, era incapaçde reemplaçar-les.A
finalsde ladècadadelsnoranta, diverses investiga-
cions, comla lideradapelneurobiòlegFredGage,
vandemostrarque sí queneixennovesneuronesal
llargde tota lanostra existència, sobretot a l’hipo-
camp, la regiódel cervell dedicadaaprocessarnova
informació i a emmagatzemar lesmemòries i els
records.El 2003,Gagevapresentar aquestdesco-
brimentenunaconvenciód’arquitectes, a l’Institut
Americàd’Arquitectura. I vaenunciaruna idea:
els canvis en l’entorncanvienel cervell i, per tant,
modifiquenelnostre comportament.

Unaltre avenç importantquehapropiciat que
l’arquitectura s’acosti a laneurociència ésquearaes
comprènmillor comel cervell analitza, interpreta
i reconstrueix l’espai i el temps, laqual cosaaporta
valuosespistes als arquitectes a l’horadedistribuir
els edificis. Peròhihamoltmés, comla llum. “Una
il·luminacióartificial deficientnoajudael cervell,
que s’had’esforçarmoltmés; aixòen les empreses
pot influir enunabaixaproductivitat, i a les escoles,
enunbaix rendiment”, explica labiòlogaexperta
enarquitecturaElisabetSilvestre.El 2008, l’Insti-

Escoles que ajuden
a estudiar
Demoment, bonapart de la
neuroarquitectura s’aplicaa
edificis d’úspúblic i, sobretot,
ahospitals i centres educa-
tius.De fet, ja hi començaa
haver escoles i instituts en
quèarquitectes i neuroci-
entífics han col·laborat per
dissenyar institucionsque
afavoreixin la llumnatural,

que tinguinunbon fluxde
ventilació i en les quals es
minimitzi el soroll. I és queun
bondissenyde l’escolapot
explicar quevariïn del 10%
al15% lespuntuacionsdels
alumnesd’ensenyament
primari enunaprovade
lectura i dematemàtiques,
comsuggereixun informe
elaborat per laUniversitat de
Geòrgia el 2001.

tutdeNeurociènciesdelsPaïsosBaixosva ferun
estudi en residències geriàtriques.Va seleccionar
a l’atzar sisdelsdotzecentrespúblicsholande-
sos ihi va instal·larunsistemade llumartificial
extra ambquèvanaugmentarfinsa 1.000 lux la
il·luminació; en la resta erade300 lux.Unaoficina
ben il·luminada sol teniruns400 lux, i unestudide
televisió, uns 1.000.Doncsbé, durant els tres anys i
migquevadurar l’estudi, els científicsvananalitzar
cada sismesos les capacitats cognitivesdels ancians
que residienenaquests centres.Elsquevivienen
elsmésben il·luminats tenienun5%menysdepèr-
duadecapacitat cognitiva, i hihaviaun 19%menys
decasosdedepressió.

L’alçàriadel sostre tambéensafecta.El 2007,
JohnMeyers-Levy, unprofessordeMàrqueting
de laUniversitatdeMinnesota, va col·locar cent
voluntaris enuna salaque tenia tresmetresd’al-
çària; i aunesaltres 100personesenuna sala amb
unsostrede2,40m.Llavors, els vademanarque
classifiquessinuna sèried’esportsper categories
queellshaviend’escollir.Meyers-Levyvacompro-
varqueaquells queerena la sala ambel sostremés
althavienarribat a classificacionsmésabstractes
i creatives,mentrequeelsdel sostremésbaixvan
optarper criterismésconcrets. Potser aquest tipus
de sostres sónmolt adequatsper aunquiròfan, en
el qual el cirurgià s’hadeconcentrarbéenelsde-
talls,mentreque sostres altspot serque siguinmés
apropiatsper a tallersd’artistesoescoles.

Leszonesverdes sónunaltredels element clau.El
2007esvapublicarunestudi realitzatperNancy
Welles, unapsicòlogaambiental de laUniversitat
deCornell, quihavia analitzat el comportament
denensd’entre7 i 12anysdesprésd’unamudança
familiar.Welles esvaadonarque si els xavalsdesde

El cervell i els gratacels
es portenmalament: a la
imatge el sostre del món:
torre Burj a Dubai, 800m

Estrès a les voreres d’una
gran urbs: aglomeració a la
mítica Cinquena Avinguda
de Nova York

lanovacasa tenienvistes a algunespainatural, com
unparcoun jardí, aconseguienmillors resultats
enun testd’atenció. I elmateixa les escoles: els
alumnesqueaprenenenaulesqueofereixenvistes
aespais verdsobtenenmillorsnotesqueelsqui ve-
uenedificis.Alshospitals elsmalalts es recuperen
abans si podengaudirde lavisiód’espaisnaturals
desde l’habitació. Iper alsnensambautisme,
passar tempsencontacte amb lanaturalesa calma
el trastorn, els fa sentirmés relaxats.

Els especialistes apuntenquecontemplar la
naturalesa téunefecte restauradorpera lament i
augmenta lanostra capacitatdeconcentració. “Els
nostres codis cerebrals es van forjar al llargd’un
procésevolutiuenquèéremenespaisoberts, a la
sabanaafricana.Enaquests llocs elnostre cervell fa
quatremilionsd’anysvapassardepesar500gals
1.500gd’ara. I tenimcircuits que responenaaquest
tipusde llocs, i que,perexemple, fanqueensestres-
sem, encaraque siguide forma inconscient, quan
estemenhabitacionsestretes i fosques”, assenyala
elneurocientíficFranciscoMora.

Unaaltra investigacióvaobservarmitjançant
ressonànciamagnèticadel cervell elsparticipants
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Centresmentals
Segons un estudi del King’s
College de Londres del
2011, un terç dels pacients
ingressats en un centre
psiquiàtric pateixen algun
episodi de violència. S’es-
tima que gairebé lameitat
dels treballadors d’aquestes
institucions estan exposats
a situacions violentes
cada any. Els esforços per
pal·liar-les han estat en va.
S’ha comprovat, que per als
pacients l’estrès ocasionat
per la pròpiamalaltia es
pot veure intensificat pel
traumad’estar confinats
durant setmanes en pave-
llons tancats. Lamajoria
d’aquests centres sónmolt
sorollosos, elsmalalts no
tenen un espai privat i s’en-
torpeix la comunicació entre
pacients i entre aquests i els
treballadors.
Fins ara l’arquitectura s’ha-
via tingut en compte per dis-
senyar edificismés segurs.
Tenir en compte els principis
de la neuroarquitectura per-
metria dissenyar espais que
disminuïssin l’agressivitat,
que calmessin emocional-
ment els pacients amb sales
compartides i seientsmòbils
que els donés la capacitat
de controlar l’espai personal
i la interacció ambaltres
espais, amés d’utilitzar
superfícies que absorbissin
el soroll i grans finestrals en
què hi entrimés llum.

Nadons prematurs
Undels casosdeneuroarqui-
tecturamés coneguts és el de
lesUCI per anadonsprema-
turs. A començamentsdels
noranta, el doctor Stanley
Graven treballavaa lamater-
nitat de l’hospital de Florida.
Aquestaunitat esdissenyava
pensant, sobretot, en la
feinad’infermeres imetges.
Graven, noobstant això, va
començar apensar dequina
maneraaquelles salesonels

nounatshaviendepassar
setmanesomesos influïenen
el seuprogrés i salut. Ennéi-
xer prematurament, aquests
nens s’hand’enfrontar a fora,
apart del desenvolupament
que teòricamenthaurien
d’haver fet dins l’úter de la
mare. Enel tercer trimestrede
gestació ésquanesprodueix
el desenvolupamentdel siste-
maauditiu i després el visual,
enaquest ordre.Gravenva
proposaruna sèrie de canvis

enel dissenyde les sales per-
quèaquestesUCI tinguessin
un sistemade control de so i
de llumque s’adaptés a l’edat
degestacióde cadapetit
amb l’objectiudeno influir
enels sistemesneuronals.
Van comprovar queaquells
canvis tenienunefectepositiu
sobreel desenvolupament
dels nadons. I avui diamoltes
sales per aprematurs esde-
senvolupen tenint en compte
aquests criteris.

mentremiravenobjectes.Vandescobrir quequan
veiencosespunxegudes, anguloses, rectes, s’acti-
vava l’amígdala, regió cerebral associadaa lapor,
l’ansietat i el perill. “El cervell codificaaquest tipus
de formescomaagressives i inconscientment se
situaenunestatd’alerta, d’inseguretat. I passano
nomésambelsmobles, tambéambels edificis.L’ar-
quitectura, per exemple, deCalatravapotprovocar
aquesta sensació inconscient”, assenyalaFrancisco
Mora.

A la ciutatLaneuroarquitecturanonomés secentra
als edificis, sinó tambéeneldissenyde les ciutats.
Segons l’ONU,el 2050duesdecada trespersonesal
mónviuranenunametròpoli. I això, pel que sem-
bla, comportaunalt peatgeperalnostre cervell.
Existeixendiversos estudisqueassenyalenque la
memòria, la capacitatdeconcentració i d’atenció
esveuenafectatsnegativamentenmedisurbans. I
queelsurbanitespateixenmésnivellsd’ansietat, de
depressió, d’estrès crònic i de risc apatir trastorns
mentals greusqueelsqui viuenal camp.

“Laciutat s’haconvertit en l’origendepatologies
imalalties”, alertaMora.Estemexposats aolors,
sorolls, trànsit, contaminació, espais estrets i
reduïts. “Estemmolt estressatsquanconvivimamb
gentque s’acostamassaalnostre espai, quanens
trobemenmigd’aglomeracions.Enaquests casos
es registraunaactivitatmolt alta a l’amígdala, regió
relacionadaamb ladetecciódeperills, lapor i el
dolor, perquèaixòensestressa i ensaltera.Tambéa
l’escorçacingolada, que focalitza l’atenció i téunrol
rellevant en la conductaemocional”.

Almenysenexperimentsduts a termeambrose-
gadors se sapqueels espaismassificats, els sons
estridents sobtats, els llumsbrillants, elsmúltiples

Vista de la façana de
les Bodegues Ysios, a
Laguardia, Àlaba, obra de
Santiago Calatrava

En els últims anys, les sales
de cures intensives per als
nadons prematurs han
canviat

estímuls sónpotentsdetonadorsde la resposta
d’estrès. Se segregaadrenalina, s’activen les zones
del cervell relacionadesamb l’atenció i la vigilància,
augmentael ritmecardíac.

Aixímateix, l’activació crònicade la resposta
d’estrès s’associa ambunadesmilloradel sistema
immune, laqual cosaportaproblemesde salut i
una tendència aagafar infeccionsvíriques.Després
hiha lapressió social, unaspectequeels científics
considerenmoltnociu. “Tenimuncervell queha
absorbit unentornqueerengransextensionsde
terraobertes i arahempassatd’aquestmitjà idíl·lic
a ciutats ambcarrers estrets i atapeïts. I aixòestà
disparant tots els sistemesd’alerta i perill del cer-
vell”, consideraMora.

El granrepte, assenyala labiòlogaElisabetSilvestre,
és ferde la ciutatunentorn saludable. “No té sentit
queara totspensemaanar-nos-enaviureal camp
oaunambientmés rural.Caldissenyar i projectar
desdelpuntdevistad’unurbanismemésbenefici-
ósper a la salut física i emocional, quepromogui la
identitat i a l’individu, alhoraquepotenciï al grup,
la socialització, laparticipació”.

Està clarquenopodemenderrocar lesurbsen
quèvivim i començaraconstruir-lesdesdezero,
però sí quepodemapostarperuna rehabilitació
saludable introduint, per exemple, carrersmés
amples, edificisqueaprofitinmés la llumnatural
i, sobretot,mészonesdevegetació; s’havist que
tenenunpapermoduladord’unamillor salutde les
persones. “Veurearbres allarga la vida,minimitza
elsperíodesdeconvalescència enmalalts imillora
engeneral laqualitatdevida.Es tracta–assegura
Silvestre–de fer ciutatsmés sostenibles entenent
els codisneuronalsde funcionamentdel cervell”.s
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