
visualment elmón. Això permet economitzar
l’anàlisi de la informació. Amb seguretat elmón
real és diferent del que creiemque coneixem,
perquè només sabemdelmón que és capaç de
processar el nostre cervell visual. El que ens en-
volta no és idèntic a comho veiem. Però en canvi,
pot ser que siguimés semblant al que ha quedat
plasmat en una pintura o en una escultura.

Quan fem servir el cervell un tipus d’informació
visual no coincident amb les possibilitats d’anàlisi
voluntària, resulta difícil, si no impossible, de-
tallar ambparaules tot el que transmet una obra
d’art: permitjà visual es rebenmésmissatges dels
que somcapaços de desxifrar verbalment, fins i
tot per almateix creador de l’obra.

Davant d’una obra d’art ésmoltmés assenyat, i de
passada eficaç, consentir que la pura visió penetri
sense obstacles a les recòndites xarxes neuro-
nals del sistema visual i repetir aquesta pràctica
amb freqüència, que preocupar-se per satisfer-la
ambmassa explicacions transcendentals. Només
així és possible accedir a tot el significat de l’art i
adquirir prou competència per saber-ho valorar
sense convencionalismes.Mirar i veure sense
més nimés, pot sermés eficient que conjecturar
sobre el que es veu. Per fer avançar la creativitat
artística s’hauran de dominar altres estratègies
que afegeixin la ciència a la intuïció.

Les arts plàstiques en l’educacióL’escorça cerebral
de tipus visual és lamés extensa del cervell, i és
unes cinc vegadesmés gran que l’escorça auditi-
va. Per això interessa qualsevol activitat imitjà re-
lacionat amb la visió. Per què no aprofitar-la gaire
més permillorar el rendiment acadèmic? Per
què no utilitzar la via visual tant omés que la del
llenguatge escrit o parlat? Veure,manipular,mou-
re’s i explorar per saber. Aquesta és la idea. Així
s’aprèn, imolt.Mirant, experimentant amb els
materials i amb elmoviment de lesmans, l’apre-
nentatge, qualsevol aprenentatge i no només el
plàstic, augmenta exponencialment. Elmoviment
i l’exploració visual augmenten la capacitat de
concentració i, per tant, la dememorització.

Recentment s’han fet experiments en els quals,
amb tècniques de neuroimatge, esmonitoritzava
l’activitat cerebralmentre es tallaven eines de
pedra com les que utilitzaven els nostres avant-
passats. S’ha vist que quan es reprodueixen eines
lítiques de la tecnologia olduvaiana, unes talles
tosques característiques del paleolític inferior
que van sorgir a l’Àfrica fa uns 2,5milions d’anys,
s’activa específicament una àrea del cervell
denominada escorça promotora ventral esquerra,
implicada també en el processament dels sons.
En canvi, quan es reprodueixen eines lítiques de
la tecnologia acheuliana, que va sorgir també a
l’Àfrica fa 1,6milions d’anys i que es caracteritza
per la presència de pedres tallades denominades
bifaços,moltmés elaborades, també s’activen
altres zones del cervell, comel gir frontal, associat
a l’abstracció i a l’organització jeràrquica, uns re-
cursosmentals clau per al desenvolupament d’un
llenguatge elaborat.s

A dalt, Eyes in the heat,
pintura de Jackson Pollock
acabada el 1946

A sota, Sopar a Emaús, tela
pintada per Rembrandt
(segle XVII)
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