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“El cervell humà és la més complicada organització de matèria que 
coneixem.” 
(Isaac Asimov) 
 
“Tot el que ens passa en la nostra vida és el resultat d'una sèrie de 
molècules que s'agiten en algun lloc de la nostra ment.” 
(Don Delillo en “Ruido de fondo”) 
 
“La hipòtesi revolucionària consisteix en el fet que TU, les teues alegries i 
les teues penes, els teus records i les teues ambicions, el teu propi sentit de 
la identitat personal i la teua lliure voluntat, no són més que el 
comportament d'un vast conjunt de cèl·lules nervioses i de molècules 
associades.” 
(Francis Crick) 
 
“Si el cervell humà fóra prou senzill com perquè l'entenguérem, seríem 
massa simples per a comprendre'l.” 
(Peter Kramer en “Escuchando a Prozac”) 
 
“El cervell humà és l'únic element de la naturalesa capaç d'estudiar-se a si 
mateix i, gràcies a ell, potser algun dia arribarem a conèixer-lo del tot.” 
(Xavier Durán en “Los secretos del cerebro”) 
 
“Amor és la designació romàntica d'una sèrie de processos biològics, o 
hauríem de dir químics?” 
(Greta Garbo en “Ninotchka”) 
 
“El cervell és el meu segon òrgan preferit.” 
(Woody Allen) 
 
"El cervell és un món que consta de nombrosos continents inexplorats i 
grans extensions de territori desconegut." 
(Santiago Ramón y Cajal) 
 
“No perdes el teu cap per a guanyar un minut. Necessites el teu cap: el teu 
cervell està dins.” 
(Anunci per a prevenir accidents de trànsit) 
 
“M'agrada l'absurd; desperta les cèl·lules del cervell.” 
(Dr. Seuss) 



 
“Les rates criades en caixes buides desenvolupen menys connexions 
sinàptiques que les que han crescut en caixes plenes d'objectes diversos i 
laberints. Què no podríem dir llavors de xiquets que des de xicotets reben o 
no estímuls visuals, musicals o lingüístics?” 
(Xavier Durán, “Los secretos del cerebro”) 
 
“L’interès en el cervell no requereix una altra justificació que la curiositat de 
saber perquè estem ací, què estem fent i on ens dirigim.” 
(Paul D. MacLean) 
 
“El cervell segrega pensaments com l’estómac segrega sucs gàstrics, el 
fetge bilis i els ronyons orina.” 
(Karl Vogt) 
 
“L'objectiu final de qualsevol investigació sobre el sistema nerviós és la 
comprensió del comportament.” 
(Enrique Font) 
 
“Dels ximpanzés hem après que no sols són capaços de transmetre una 
forma de cultura, sinó que també tenen emocions i una gran capacitat 
d'aprenentatge." 
(Jane Goodall) 
 
“Tots els nostres coneixements tenen el seu origen en les nostres 
percepcions.” 
(Leonardo Da Vinci) 
 
“Com pot ser que una glàndula dedicada, primordialment, a regular els 
desplaçaments autònoms d'un organisme acabe fent poesia?” 
(Adolf Tobeña) 
 
“El cervell és una massa d'un quilo i quart que es pot sostenir en una mà i 
que pot concebre un univers de cent mil milions d'anys llum de diàmetre.” 
(Marian C. Diamond) 
 
 


