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Introducció

Segons el diccionari, un mite és un “relat poètic i fabulós 
que serveix per a explicar una doctrina, una creença”. Al 
llarg de la història els mites ens han acompanyat i ens han 
ajudat a creure que teníem explicacions per a fenòmens que 
no compreníem. Els trons van ser cops de martell d’un déu, 
el Sol era el carro de foc d’un altre déu, o el món era una 
circumferència que s’aguantava sobre quatre elefants. En 
realitat no hi havia cap prova d’allò que deia el mite, però 
servia per a explicar alguna cosa, tothom ho repetia i al final 
es donava per cert. 

Però de mica en mica el coneixement científic ha anat 
donant explicació a la majoria de fenòmens que abans es 
justificaven amb un mite. Els déus es van quedar sense feina, 
la màgia es va esvair i les llegendes van quedar reduïdes a 
simples obres amb un cert valor literari. Podíem explicar les 
coses sense haver de recórrer als mites.

El problema és que es va perdre un cert encant. D’una 
banda, ens agrada massa el misteri com per fer-lo fora defini-
tivament de les nostres vides. I, de l’altra, l’instint que tenim 
els humans de donar la raó a una autoritat segueix funcio-
nant. Si antigament mai no es posava en dubte el que deien 
els sacerdots, ara hem passat part d’aquesta responsabilitat 
a la ciència i hem generat un grapat de nous mites. 

Ara sembla que n’hi ha prou d’afirmar que una cosa està 
“científicament demostrada” perquè aquella afirmació quedi 
revestida de la màxima autoritat. Però, igual que passava 
abans amb els mites clàssics, moltes vegades el que es diu 
en nom d’una suposada ciència simplement són coses que 

PORTA�TIL 100 MITES.indd   9 11/5/11   11:39:35



10

les diu tothom pensant que són certes… ja que tothom les 
diu. 

D’aquests mites, més o menys relacionats amb la ciència, 
n’hi ha de tota mena. Relacionats amb els animals, amb 
el menjar, amb la salut o amb el nostre cos. També hi ha 
llegendes urbanes, faules al voltant de conspiracions i fins 
i tot simples bromes que han anat massa lluny i han acabat 
arrelant. En aquest recull he mirat d’incloure’n de tota mena. 
Des dels més acceptats i seriosos fins als més anecdòtics o 
poca-soltes. 

Igual que passa amb els mites clàssics, els mites moderns 
són fruit en part del desconeixement i en part dels nostres 
desitjos. Ens agradaria que quedés una mica de màgia al 
món i, per tant, atribuïm propietats místiques a la Lluna o 
als astres. Interpretem el comportament dels animals des 
del nostre punt de vista i arribem a donar interpretacions 
absurdes a comportaments molt senzills. Enyorem una vida 
senzilla, que en realitat mai no ha existit, i de seguida atri-
buïm unes suposades propietats saludables a coses naturals, 
i altres de malignes a productes artificials.

Els mites es mantenen a còpia de ser repetits una vegada 
i una altra. I amb Internet n’han aparegut de nous, i se n’han 
reforçat altres. Finalment n’hi ha que els tenim tan incorpo-
rats que ja apareixen als anuncis publicitaris o a les pel·lícules 
com si fossin veritats científiques innegables.

Però per interessants i fins i tot divertits que siguin els 
mites, cal recordar que normalment les coses tenen una 
explicació que podem conèixer. I està bé tenir-la present. 
Si més no, aquest coneixement ens pot ajudar a saber si un 
menjar realment és més o menys saludable, o a no deixar-nos 
enganyar per la publicitat quan ens ofereixi productes amb 
unes suposades característiques que resulten impossibles. 

I, per descomptat, també hi ha el plaer del coneixement 
perquè sí. Perquè la realitat, moltes vegades, és més interes-
sant que el mateix mite.
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01 / 100
Únicament fem servir 

el 10% del cervell

Aquest és un dels mites més coneguts, repetits i acceptats, 
i alhora un dels més absurds si hi pensem un moment. El 
podem trobar en moltíssims anuncis de productes que 
ofereixen millorar el rendiment intel·lectual o personal. 
A més, el plantejament resulta molt atractiu. Segons el 
que diuen, si tenim limitacions és perquè no aprofitem 
tot el nostre potencial. Un potencial mental que sembla 
fabulós i el qual, per un mòdic preu, ens ajuden a aprofitar 
plenament.

Però, davant afirmacions tan fantàstiques, en ciència 
tenim el mal costum de preguntar qui ho ha demostrat i de 
quina manera. I aquí comencen els problemes.

Sovint es llegeixen frases que afirmen que va ser Einstein 
qui ho va dir. Com que ell és el paradigma del savi, qui som 
nosaltres per posar en dubte les seves paraules? Doncs po-
dem dubtar-ne sense problemes, perquè Einstein era f ísic 
i, per tant, en sabia molt de forces, energies, gravitació i 
relativitat, però no tenia uns coneixements particularment 
notables en temes de fisiologia del cervell. 

En realitat no hi ha cap dada que indiqui que fem servir 
el 10% del cervell. De fet, quan es mesura l’activitat cerebral, 
trobem que totes les zones funcionen sense excepció. Fins i 
tot quan dormim el cervell és un òrgan que no para. Això se 
sap des del primer moment en què van començar a mesurar 
l’activitat elèctrica amb electroencefalogrames.

Un dels problemes és que no se sap què vol dir exacta-
ment la frase: que únicament fem servir una neurona de 
cada deu? Que hi ha zones inactives al cervell esperant 
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que una guspira les posi en funcionament? Que processem 
informació a un ritme molt menor del que podríem fer-ho? 
Realment, cap d’aquestes coses passa en realitat quan els 
neuròlegs mesuren l’activitat cerebral.

També es podria dir que en un moment concret fem ser-
vir només una part del potencial del cervell, ja que moltes 
neurones només funcionen ocasionalment. Però això de nou 
és una ximpleria. Pràcticament mai no estem fent servir tots 
els músculs, o no estem constantment digerint, ni orinant, 
ni fent la majoria de funcions fisiològiques. El cervell, igual 
que la resta del cos, està preparat per fer la feina necessària 
quan cal, i només quan cal. Però, per aconseguir això, el 
fem servir tot. 

A més, cal tenir present que no només ens serveix per a 
pensar o sentir. Moltes funcions corporals depenen de l’ac-
tivitat del cervell. Mantenir la temperatura, els ritmes de 
son i vigília, retenir a la memòria el que anem fent en cada 
moment, controlar els fluxos de moltes hormones…

El nostre cervell és un sistema molt enfeinat, i tan bon 
punt hi ha una lesió cerebral ens adonem que ens fa falta tot 
i que no podem prescindir de quasi cap part. 

I, ben mirat, seria un contrasentit que l’evolució ens ha-
gués regalat un cervell que aprofitéssim d’una manera tan 
ridícula. El principal problema que tenim els humans a l’ho-
ra de parir és justament la mida del cap, una conseqüència 
de la gran mida del cervell. Si no fos necessari tant de cervell 
per a les nostres activitats, de ben segur que la selecció natu-
ral hauria triat humans amb cervells més petits. Simplement 
moririen molts menys nens i dones en el part. 

De totes maneres, aquest mite seguirà amb bona salut. 
La majoria dels parapsicòlegs, vidents i altres amants d’allò 
paranormal hi tenen una justificació excel·lent. N’hi ha prou 
de dir que els seus poders els obtenen d’aquell 90% de cervell 
que la resta no fa servir i que ells han après a dominar. 
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Però, sobretot, es mantindrà perquè a tots ens agradaria 
disposar d’un potencial així. Reconforta pensar que hi ha 
esperances de despertar-nos un dia amb capacitats mentals 
sobrehumanes. És una fantasia massa agradable per deixar-
la passar.
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03 / 100
Els cabells i les ungles segueixen 

creixent deprés de morts

L’afirmació que diu que els cabells i les ungles segueixen 
creixent després de morts és una de les més clàssiques re-
lacionades amb cadàvers i morts. Una de les coses que s’ex-
plica als nens per fer-los por les nits de tempesta i que, de 
passada, impressiona els grans. De seguida ens vénen al cap 
imatges paoroses d’esquelets amb llargues cabelleres i ungles 
amenaçadores. Una imatge realment impactant, però que 
realment és falsa.

D’entrada, cal tenir present que, quan el cos mor, les 
cèl·lules deixen de funcionar, i això inclou les cèl·lules que 
donen lloc a les ungles i els cabells. Al final del trajecte vital, 
la parada és completa, definitiva, també per a les ungles i 
els cabells.

Aleshores, com es va originar aquesta idea? Doncs se-
gurament perquè aparentment sí que els difunts tenen les 
ungles i els cabells més llargs de com els recordaven els 
parents. Havia de ser molt impressionant exhumar un cos 
i observar unes ungles exageradament grans o uns cabells 
molt més llargs. Inevitablement la imaginació es devia dis-
parar. Segur que estava mort? Potser el van enterrar viu! Una 
possibilitat espantosa. Però el cas és que aquest fenomen es 
devia observar també en alguns casos en els quals la mort 
estava fora de dubte. Aleshores, com s’explicava l’anormal 
llargada de les ungles i els cabells? Semblava evident que 
havien seguit creixent quan la resta del cos ja estava com-
pletament mort.

Doncs el que passa és que normalment tenim clar quina 
és la mida de les ungles als dits, però en realitat no veiem la 
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totalitat de l’ungla. Hi ha una part, a l’arrel, que resta tapada 
per la carn i la pell mentre som vius. Però les coses canvien 
després de la mort. Amb el metabolisme aturat, l’organisme 
experimenta una ràpida i intensa pèrdua d’aigua. Aquesta 
deshidratació fa que els teixits del cos s’encongeixin i es 
retreguin. Per tant, la part de les ungles que normalment 
no es veu acaba per quedar al descobert i l’ungla completa, 
de l’arrel a la punta, passa a ser visible. En realitat les ungles 
no creixen després de morts. Simplement hi ha una part, 
normalment oculta, que queda visible.

I amb els cabells passa una cosa semblant. Tenim la idea 
de la mida dels cabells per comparació amb la mida de la 
cara o de la resta del cos. Si el cos s’encongeix, les galtes es 
desinflen, la pell s’estira i la forma de la cara queda limitada 
a poc més que la de l’esquelet que hi ha dessota, els cabells 
semblen “comparativament” més llargs.

En el fons, el problema és que, per fer un càlcul aproximat 
de les mides, sempre ho fem en funció d’un sistema de refe-
rència. Però, de vegades, les referències es modifiquen, ens 
enganyen, i quan fem les comparacions traiem conclusions 
errònies. Això no passa tan sols en la ciència, sinó que és una 
causa d’error en molts àmbits de la vida. Filip de Macedònia 
va ser un monarca de l’antiguitat extraordinari. Va unificar 
el seu regne, el va fer créixer, i del no-res el va convertir en 
una gran potència. Però avui molt pocs el recorden. Per què? 
Doncs perquè el seu fill va ser Alexandre el Gran. I, al costat 
d’Alexandre, tot queda eclipsat. Fins i tot un gran rei com 
Filip passa desapercebut. Amb un fill més normalet, Filip 
hauria semblat un rei molt més gran.

Veuríem el món d’una altra manera si poguéssim te-
nir percepcions més objectives. Segurament tot seria més 
exacte, i qui sap si nosaltres mateixos seríem més justos. 
Però no hi podem fer res. Els humans som com som i estem 
dissenyats sobretot per fer comparacions.
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57 / 100
L’aigua de la pica gira al revés

a l’hemisferi sud

És un enigma clàssic. Un espia és segrestat. El lliguen, li ta-
pen els ulls i se l’emporten en un avió mig estabornit. Quan 
es desperta es troba en una habitació d’hotel sense res que 
indiqui on ha anat a parar. Va al lavabo, es renta la cara i de 
sobte diu: “Ostres, sóc a l’hemisferi sud!”.

Com pot saber-ho? 
La resposta habitual és que ha observat que l’aigua surt 

per la pica girant en sentit contrari a com ho fa a l’hemisferi 
nord. El mateix efecte que fa que els anticiclons i les bor-
rasques girin en sentit oposat a un hemisferi i a l’altre. Una 
diferència causada per un fenomen anomenat efecte Coriolis 
i que apareix quan un objecte es mou sobre una superf ície 
que gira. També en diuen força de Coriolis, tot i que estricta-
ment no és realment una força. I el nom, és clar, li van posar 
per Gaspard-Gustave de Coriolis, l’enginyer i matemàtic 
francès que va descriure aquest efecte l’any 1835. 

Sense entrar en gaire detalls, podem dir que la culpa de 
tot la té el fet que la Terra gira, i que la velocitat de gir és 
molt gran a l’equador i mínima als pols. Això fa que els cos-
sos en moviment es desviïn de la línia recta i girin cap a la 
dreta a l’hemisferi nord, i cap l’esquerra a l’hemisferi sud.

Aquest efecte té unes quantes conseqüències importants 
en la vida real. Els avions, quan programen les seves trajec-
tòries, l’han de tenir en consideració. I els soldats d’artilleria 
han de fer una petita correcció quan disparen els canons 
si pretenen tocar un objectiu que és a més de cent metres. 
Diuen que durant la Primera Guerra Mundial, en una batalla 
naval a l’Atlàntic sud entre forces angleses i alemanyes, els 
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anglesos fallaven massa sovint perquè corregien automàti-
cament els tirs, però ho feien seguint unes taules que servien 
per a l’hemisferi nord i no per al sud.

Però un detall important que es passa per alt en el cas 
de la pica és que, perquè l’efecte sigui apreciable, cal que les 
distàncies recorregudes siguin com a mínim d’uns quants 
centenars de metres. Els huracans, les grans tempestes tro-
picals i altres fenòmens de proporcions enormes estan molt 
condicionats per l’efecte Coriolis, però, en un recorregut tan 
petit com la pica del lavabo, l’efecte Coriolis és totalment 
inapreciable. L’aigua sí que girarà en sortir per l’aigüera, 
però la direcció del gir no dependrà en absolut de l’hemisferi 
on siguem. La forma de la pica, la direcció de l’aixeta o el 
moviment que fem en treure la tapa del forat serà el que en 
determinarà la direcció. 

En realitat, n’hi ha prou de mirar unes quantes piques 
de casa per verificar-ho. Aviat ens adonarem que en unes 
piques gira en un sentit, i en altres en sentit oposat. Fins 
i tot a la mateixa aigüera pot agafar una direcció o l’altra. 
Però la llegenda continua repetint-se, fins i tot a les classes 
de f ísica dels instituts i de la universitat. Suposo que l’aigua 
que gira per la pica és un exemple massa fàcil i intuïtiu per 
desaprofitar-lo, tot i que també és un fet que suggereix que 
molts professors ensenyen coses que no tenen gaire clares i 
que els alumnes escolten sense gens de sentit crític. I és que 
la força de Coriolis es pot mesurar segons unes equacions 
ben determinades. Per això, si ho calculessin, haurien de 
notar que, en distàncies tan petites com la pica, els números 
que s’obtenen en fer els càlculs són ridículament petits. Però, 
com que tothom diu que l’aigua de l’aigüera gira per l’efecte 
Coriolis, la majoria acaba pensant que hi ha un error en els 
seus càlculs per no portar la contrària a la dita popular. Un 
error que es comet massa vegades en massa temes.
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