
comprendre, amés de la funció visual, lamanera
com aprecia el cervell la bellesa artística. Dife-
rents regions cerebrals interconnectades entre
elles analitzen els diversos atributs de l’escena.
Les àrees denominades V1 i V2 recullen primer
la informació dels nervis òptics i la distribueixen
a altres àrees especialitzades, dins de les quals hi
ha fins i tot cèl·lules especialitzades en un color,
en un tipus d’orientació de les línies, en un tipus
demoviment... és a dir, només s’activen davant
els estímuls visuals que es corresponen amb la
seva especialització.

S’han acumulatmoltes dades que permeten re-
lacionar la percepció visual amb l’anàlisi de dife-
rents estils presents al llarg de la història de l’art.
Amb les tècniques de neuroimatge es pot regis-
trar en directe l’activitat del cervellmentre s’estan
contemplant obres d’art, i això permet detectar
si les àrees del cervell que s’activen davant un
quadre de JacksonPollock són lesmateixes que
ho fan davant un gravat deRembrandt, i si aques-
ta diferent activació pot explicar les respectives
sensacions de l’observador. S’ha demostrat, per
exemple, que la visió d’una obra en color realista
activamoltesmés àrees del cervell visual que una
obra que s’ha pintat amb colors que no correspo-
nen a la realitat coneguda, o que una obra també
colorida però abstracta, sense formes reals. Això
és degut al fet que commés abstracta és una obra,
més capacitat té de significar un registre fiable
d’un dels processos visuals essencials. Les obres
més complexes necessiten, per analitzar-les, la
feina demés àrees del cervell visual funcionant
alhora. Per tant, les obres d’art visual en qualse-
vol variant estan parlant sobre com funciona el
cervell humà. Tant, que des del punt de la neuro-
ciència diuenmoltmés sobre aquest òrgan que
sobre elmón que pretenen representar. Les obres
es converteixen així en un registre de desenes

demilers d’anys d’antiguitat sobre els processos
d’anàlisi visual del cervell.

L’art visual com a laboratori neurocientíficEls
científics i els artistes sembla que tenen coses en
comú –de fet, hi hamolts científics que també
són artistes, i molts artistes plasmen el seu art
seguint raonaments clarament científics–. D’una
banda, per treballar s’utilitzen xarxes neuro-
nals i neuroquímiques bastant semblants. Sense
saber-ho, demanera intuïtiva, provant i errant,
buscant lamillor forma de plasmar elmón extern
i el propi, els artistes han fet veritables experi-
ments “neurocientífics”.

Per exemple, almón real, els objectes i els éssers
vius no estan envoltats per línies que els deli-
miten de l’entorn. Per què llavors dibuixem el
contorn dels objectes amb línies perfiladores per
representar-los visualment? Ja en edats preco-
ces en les quals l’aprenentatge no pot explicar
per si sol la seva adquisició, aquestes línies de
contorn sónmolt presents. En forma de gargots
agitats i aparentment imprecisos, són utilitzats
pels nens i les nenes amb un entusiasme genuí
fins a la sacietat. Van així plasmant la progressiva
sofisticació del seu cervell visomotor. Les línies
de dibuix dels contorns deuen servir d’alguna
cosa, deuen indicar alguna funció primordial del
cervell. Encara que hi hagimoviments artístics
que han provat de trencar deliberadament amb
aquesta tendència innata, buscant nous efectes,
convencionalment, quan decidim traçar una línia
per dibuixar, no ho fem amb la intenció d’en-
voltar una ombra o perfilar taques de color, sinó
per construir una forma. Amb això, els artistes
han descobert que alguns contorns són decisius
i que han de ser percebuts pel cervell perquè
aquest pugui identificar l’estructura essencial de
l’objecte. Això significa que sempre que obser-
vem el nostre cervell visual està analitzant línies
de contorn, encara que no en siguem conscients.
L’artista, i en aquest cas també els nens (que són
artistes innats), han simplificat i evidenciat a la
seva obra que, per veure elmón i obtenir-ne co-
neixement, és crític i indispensable que el cervell
dibuixi el contorn dels objectes. De fet, els nens
tenen una destresa inusual per destil·lar el que és
realment important per al cervell visual.

Els artistes, assajant intuïtivament amb tècniques
artístiques, i els científics han estat capaços d’in-
troduir-se en la fisiologia demolts altres proces-
sos visuals. S’ha descobert també comes percep
i s’analitzen la transparència dels objectes, la
direcció de la llum i de les ombres, la perspectiva,
elmoviment, el color, la forma, etcètera.

S’ha de saber que ens és impossible accedir
conscientment als processos del cervell visual,
almenys, no amb les eines habituals. Tampoc el
cervell no necessita representar tot el que veu en
tres dimensions per reconèixer de què es tracta;
en un sol pla i ambdues dimensions ja en té prou.
Si no fos així no hi hauria la pintura, ni el cine-
ma, ni la televisió coma tals, i necessitaríemuna
representació tridimensional de tot per reproduir

cialment quan aquest valor s’especifica en
termes econòmics. Què preferim, unPicasso o
unRenoir, una fresc romànic o un bisó d’Alta-
mira, una escultura deChillida o una deMiquel
Àngel, un got pop-art o un de fenici, unes formes
geomètriques deTàpies o unes de gravades a os fa
400.000 anys?Nohi ha respostes generalitzables
per a aquestes preguntes i elmercat de l’art, amb
seguretat, ésmolt influent en la valoració d’una
obra. Sigui comvulgui, no hi ha cap dubte que
l’art és unamanifestació exclusiva de l’espècie hu-
mana, i que totes les cultures en totes les èpoques,
no només han creat objectes artístics expressa-
ment, sinó que han decorat artísticament elsmés
humils estris quotidians. Commoltes d’altres,
aquesta activitat està sotmesa també a les regles
delmercat, regles que no sempre coincideixen
amb les del cervell humà. Si la protagonista de
l’anècdota hagués tingutmés formació en arts
plàstiques però sense arribar a ser especialista
en aquest camp, hauria estat capaç de reconèixer
el valor econòmic del quadre? Perquè, quina és
la importància de les arts plàstiques?Quin valor
tenen per al nostre cervell? I quina importància
tenen les experiències en arts plàstiques que els
nens duen a termedes de ben jovenets?

Probablement, els primers objectes artístics fi-
guratius de què hi ha constància són dues figures
humanes d’aparença femenina tallades en roca
descobertes en sengles jaciments israelià imarro-
quí, conegudes com lesVenus deBerekhat Ram
i deTanTan, pel nomdels jaciments respectius,
que van ser produïdes per avantpassats nostres
fa uns 300.000 a 400.000 anys, els quals van
accentuar amb traços i incisions la formanatural
de les roques. Curiosament, no s’han trobatmés
mostres clares de representacions figuratives en
cap continent fins famenys de 30.000 anys, però
en canvi sí que hi ha nombrosesmostres d’art
no figuratiu, comcreus, línies, cúpules, etcètera,
tallades en pedra i os, i també restes de pigments
que van poder ser utilitzats comadecoració
personal des de fa també 400.000 anys, i altres
ornaments prehistòrics comconquilles perfo-
rades d’entre 80.000 i 160.000 anys d’antiguitat.
L’autèntica revolució artística, tanmateix, encar-
nada en representacions com les d’Altamira i en
moltes altres coves i jaciments europeus i de l’arc
mediterrani, va començar fa uns 30.000 anys, i no
s’ha aturat des d’aleshores.

Arts plàstiques i cervellD’on prové tanta creativi-
tat plàstica? L’art visual és una funció del cervell,
és a dir, brolla gràcies a ell. El cervell humà ha
evolucionat desenvolupant una gran quantitat
d’energia i d’àrees per veure-hi, perquè aquest
veure-hi permet una avaluació, una reflexió i un
coneixementmésminuciós dels estímuls que ens
envolten a l’hora de decidirmillor què cal fer. Tot
això dispara les possibilitats de supervivència.
No és estrany, per tant, que des de fa uns 25 anys,
la neurociència també hagi començat a pensar
trucs per esbrinar com treballa el cervell quan
crea art visual. Semir Zeki, el neurocientífic que
més ha treballat en aquest camp, està duent a
terme també estudis sobre neuroestètica per
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