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El cervell humà té gènere?

La neurocientífica britànica Gina Rippon posarà llum a aquest
interrogant en la conferència inaugural del cicle de Debats UB:
Feminisme(s)

Redacció
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El cervell de les dones no està programat de manera diferent al dels homes. El seu encèfal no està
dominat per l’hemisferi dret (l’emocional) i el dels homes per l’esquerra (el lògic). De fet, no hi ha
diferències biològiques significatives entre un cervell masculí i un de femení. Això és el que
va demostrar fa tan sols una dècada la professora emèrita de neurociència cognitiva de l’Aston Brain
Centre de Birmingham, Gina Rippon. El pròxim dijous, 27 de febrer, la investigadora, que ha
revolucionat l’àmbit de la neurociència amb les seves investigacions, farà la conferència inaugural
del nou cicle de ‘Debats UB: Feminisme(s)’.

Gina Rippon sosté que les diferències entre els cervells no tenen tant a veure amb el gènere com
amb les influències culturals. Els estereotips sexistes ens conformen idees sobre nosaltres mateixos
i, fins i tot, poden donar forma als nostres cervells, com explica al seu últim llibre, ‘The gendered
brain’ (Vintage Publishing, 2019). Insistir en les diferències encefàliques entre home i dona és,
segons ha dit Rippon en algunes entrevistes, una elaborada “ingenieria sexual” per alimentar la idea
que la bretxa de gènere sorgeix de factors cerebrals fixos que, per tant, no podem canviar. De tot
plegat, en parlarà a la conferència oberta que porta per títol ‘El cervell generitzat: de com el
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món ens canvia el cervell i determina el pensament’ i que tindrà lloc a partir de les 12.30 hores
a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona (edifici històric).

Cervell moldejable o biològicament determinat?
La científica britànica és una de les millors especialistes en la interpretació d’imatges cerebrals per
estudiar processos cognitius. A la dècada del 90, la neurociència va fer un salt de gegant amb
l’arribada d’imatges del cervell obtingudes per ressonància magnètica. Llavors, alguns científics van
usar les imatges colorejades que obtenien per subratllar les possibles diferències entre el cervell
femení i el masculí. “Vaig pensar que era terrible que s’estiguessin utilitzant aquestes imatges
exactament igual que quan, en el passat, es deia que les dones no havien d’anar a la universitat
perquè això podria malmetre el nostre sistema reproductor”, explicava Rippon en una entrevista.

Gina Rippon, en una conferència l'any 2013 / BCV

La científica considera que emfatitzar les petites diferències entre els dos cervells és anclar-se en el
passat. “Hem estat analitzant aquest assumpte de si els cervells masculins són diferents dels cervells
femenins durant aproximadament 200 anys”, diu. Per això, és important, segons ella, promoure les
investigacions que demostren amb dades científiques que “el cervell humà és exquisidament plàstic,
moldejable per l’experiència durant tota la vida i, a més, és ‘permeable’ en resposta a les actituds i
expectatives”. De fet, aportar arguments per la reflexió i el diàleg són dos dels objectius que
defineixen la nova fornada de Debats UB que enguany celebra la segona edició després de l’èxit del
curs passat.

El feminisme, a debat
La conferència de Rippon és el tret de sortida d’aquest cicle de xerrades que la Universitat de
Barcelona ha organitzat per “reflectir i celebrar la pluralitat i la diversitat de les dones i dels
moviments feministes” con s’explica al web del cicle. La idea és no només “incentivar la
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discussió”, sinó també “facilitar la comprensió dels conflictes i contribuir a la seva resolució” i, al
mateix temps, “aportar una visió acadèmica de les preocupacions socials, donant elements
d’anàlisi fomentant la reflexió col·lectiva”.

De cara als pròxims mesos, la Universitat de Barcelona ja té fixades algunes de les temàtiques que
marcaran els debats. Així el mes d’abril la conferència versarà sobre la història i actualitat dels
moviments feministes amb el títol ‘Què significa ser feminista? Herències del passat i reptes
de futur’. El juny serà el mes per parlar sobre el paper de les dones en l’economia i el
desenvolupament i al setembre l’acte tractarà de dones i poder: la representació femenina en
partits polítics. Totes les activitats són d’entrada lliure però amb l’aforament limitat a l’espai de la
sala.
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