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Diferents estudis apunten que les persones que donen suport a la pena de mort, les 
guerres preventives i la cursa armamentística tenen una estructura cerebral diferent 
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Sempre s'ha assumit que les actituds polítiques depenen únicament de causes ambientals i, per això, tots 
els estudis que s'han fet per identificar què influeix en l'orientació política de les persones s'han fet des de 
la psicologia i la sociologia. Tanmateix, diversos estudis en neurociència han començat a aportar dades 
sobre alguns factors biològics que també hi influeixen. Això ha suscitat l'interès d'alguns consellers 
polítics, que els han començat a valorar com des de fa uns anys es fa des de la neuroeconomia, la qual 
utilitza els coneixements en neurociència per anticipar la possible resposta a una determinada campanya 
publicitària.  

Les primeres dades

Un dels primers treballs que va relacionar l'actitud política de les persones amb característiques 
biològiques es va publicar el 2007. Es va veure que l'orientació política queda reflectida, en part, en 
diferències de funcionament d'un mecanisme cognitiu relacionat amb l'autocontrol. Les persones 
conservadores mostren, sempre considerant la mitjana entre els subjectes estudiats, poca sensibilitat 
neurocognitiva respecte a la resolució de conflictes i una resposta fisiològica més evident quan veuen 
rostres amb expressió amenaçadora. A més, responen millor a les qüestions en què la resposta òptima és 
fixa. Les liberals responen millor quan no hi ha una resposta òptima predeterminada. Aquest resultat 
coincideix amb estudis psicològics previs en què s'havia vist que les persones amb actituds polítiques 
conservadores manifesten un estil cognitiu més estructurat i persistent, mentre que les persones liberals 
responen millor a la complexitat informativa, a l'ambigüitat i a les novetats.  

Poc després, a mitjan 2008, un altre treball va relacionar determinades respostes fisiològiques corporals 
davant situacions d'estrès amb actituds polítiques relatives al manteniment de les estructures socials 
existents.  
Les persones menys sensibles als sorolls sobtats i a les imatges visuals amenaçadores acostumen a estar 
d'acord amb la concessió d'ajudes internacionals, les polítiques liberals d'immigració i el pacifisme.  
En canvi, les persones que manifesten fortes reaccions físiques a aquests mateixos estímuls acostumen a 
donar suport a les polítiques armamentístiques, la pena de mort i els anomenats atacs preventius . 

Fa uns mesos, un nou article publicat a Current Biology per un grup anglès ha permès relacionar totes 
aquestes dades amb estructures cerebrals concretes. Van fer escàners cerebrals a un grup de 90 dones i 
homes amb edats compreses entre els 20 i els 30 anys, i van relacionar la seva orientació política amb 
l'estructura de diverses regions cerebrals que tenen a veure amb l'autocontrol i les emocions. Les persones 
lliberals tenen més matèria grisa al còrtex cingulat anterior, la zona del cervell que gestiona els conflictes 
i les situacions d'incertesa. En canvi, les persones més conservadores presenten més matèria grisa en una 
àrea diferent, l'amígdala dreta, la qual s'encarrega de gestionar emocions com la por i la decepció. En 
aquest sentit, prèviament s'havia demostrat que les persones que tenen més matèria grisa a l'amígdala són 
molt més sensibles a la por.  

Segons els autors d'aquest treball, "l'associació del volum de matèria grisa de l'amígdala dreta i el còrtex 
cingulat anterior amb les actituds polítiques pot reflectir les característiques emocionals i cognitives 
individuals que influeixen en la seva inclinació cap a determinades orientacions polítiques". Aquest estudi 
no acaba d'aclarir si les diferències observades són causa o conseqüència d'aquestes actituds. Però 
identificar-les pot tenir conseqüències en l'orientació que es doni a les campanyes polítiques respecte a 
temes susceptibles de generar por o incertesa o, alternativament, confiança.  

http://www.ara.cat/

	L'estructura del cervell també condiciona les idees polítiques 

