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Introducció

Des de sempre m’he preguntat com és que somien, què fa que el nostre cervell tingui la capacitat de crear

escenes úniques mentre dormi. Actualment és un tema molt complex i que genera nombroses preguntes.

Perquè la gent pateix paràlisi del somni? Com és possible que a vegades visquem situacions que ens soni

haver-les somiat? O és que realment no hauríem d’haver-nos enrecordat del que hem somiat i ens hem

despertat abans d’hora? Segons algunes informacions consultades ( ), part dels fenòmens que transcorren al1

llarg de la nit continuen sent un misteri. No obstant això, els especialistes han descobert fets cridaners que

succeeixen mentre dormim. Des de les persones que somien en blanc o que el 40% pateixen paràlisi fins que

un cervell actiu pot somiar almenys 100 mil vegades. El que m’ha motivitat a realitzar aquest TDR sobre els

somnis són totes les coses que du a terme el nostre cervell però que a l’hora tots desconeixem, és a dir, com

donem per fet que dormir i somiar és una cosa tan senzilla quan en realitat és una de les coses més

complexes que pot fer el nostre cervell

Hipòtesis

Cada persona viuria els somnis de manera diferent. Podem pensar que el seu entorn més proper afectaria la

qualitat de la son donat que la seva influència és més directa. Aquesta dependria, a més, de la importància

de cada fase i es relacionaria amb la seva durada. L’activitat cerebral durant estaria relacionada amb la de les

ones cerebrals. Finalment, existiria una interpretació de com es els somnis es reflexen en el món de l’art.

Objectius

Pel que respecta a la qualitat de la son i quan els somnis es produeixen en tot el procés de la son, analitzar la

importància de cada fase i relacionar la durada de la fase de la son associada als somnis. En tercer lloc,

valorar l’activitat cerebral en moments associats als somnis. Tot seguit, descriure algunes imatges que

representin somnis en el món del cinema i de l’art.

Procés metodològic

Després d’una anàlisi sociològica prèvia, s’han realitzat un total de tres estudis de camp:

E1. Qualitat de la son: amb el sensor Sleep Sensing & Home Automation Pad s’ha analitzat el cicle de la son

gràcies al diferents sensors que presenta: freqüència cardíaca, moviments, respiracions, entre altres. Es

col·loca sota el matalàs (fig. 1) i, mitjançant la seva aplicació de mòbil, es pot fer un seguiment continu al llarg

de la nit de la son. Es fa ver durant una setmana, amb dies lectius i d’altres festius, per comparar.

E2. Activitat cerebral en la son: BrainLink és un sensor que es col·loca al cap, com una diadema, i que a

l’hora de dormir permet estudiar l’activitat de diferents ones cerebrals, a més de representar el corresponent

encefalograma. Donat que el seguiment és més complexe, es va utilitzar durant la migdiada (fig. 2).

L’aplicació Visualizer permet recollir les dades i analitzar-les posteriorment.

E3. Els somnis al mon del cinema, de la literatura i de l’art: seguidament es van analitzar un total de 6

materials entre pel·lícules (2), obres literàries (2) i quadres (2) que tinguessin una certa relació amb els

1 El Comercio (2017). 7 datos desconocidos sobre los sueños. https://www.elcomercio.com/afull/suenos-ciencia-cerebro-
funcionamiento-organica.html
Bueno, D. (2020). 100 coses que cal saber sobre el cervell. Neurones, connexions, gens i pensaments. Ed. De cent en cent.
Valls. ISBN:978-84-9034-913-7.

https://www.elcomercio.com/afull/suenos-ciencia-cerebro-funcionamiento-organica.html
https://www.elcomercio.com/afull/suenos-ciencia-cerebro-funcionamiento-organica.html


somnis. Es van analitzar els seus continguts per valorar possibles “tòpics” o dades que es poguessin

contrastar amb els estudis de camp previs o amb d’altres bibliogràfics.

Finalment, les dades obtingudes es van recollir en un audiollibre utilitzant l’aplicació Book Creator (fig. 4).

Fig. 1. Posicionament del
sensor al llit.

Fig. 2. Una persona
voluntària amb el BrainLink.

Fig. 3. Alguns dels materials utilitzats a
l’estudi.

Fig. 4. Muntant
l’audiollibre.

Resultats

E1. Qualitat de la son (fig. 5): si es comparen les mitges entre els tres dies laborals estudiats (DG, DL i DM) i

els dos del cap de setmana (DV i DS), la concentració de la son ha estat major en els primers que en els

segons, mentre que la fase REM ha estat més destacada als segons. Pot semblar contradictori que el temps

profund ha estat major en dies laborables però, en canvi, la qualitat global de la son correspon als dies festius.

E2. Activitat cerebral en la son: es va analitzar en franges de 15 minuts durant tot el temps que va durar la

migdiada. En la primera part, va destacar l’activitat de l’ona theta, pròpia d’aquests primers minuts de somni

(fig. 6). En moments puntuals on la persona es desperta l’ona majoritària és l’alfa (relaxació, ulls tancats, però

despert) (fig. 7). Finalment, quan la son és lleugera destaquen les ones beta (fig. 8).

E3. Els somnis al mon del cinema, de la literatura i de l’art: en aquest últim estudi es tracta de relacionar

els somnis al mon del cinema i de l’art. Així doncs, es va fer una recerca d’informació de les pel·lícules

(Origen, Disomnia), llibres (La interpretació dels somnis i La ciència de la son) i quadres (La pesadilla, i

Sueño) escollits i es van comparar amb els somnis, per tal de trobar-ne les relacions.

Fig. 5. Captura de pantalla de
part de l’aplicació.

Fig. 6. Activitat cerebral dels
primers 15 minuts.

Fig. 7. Activitat cerebral en les
etapes centrals del son.

Fig. 8. Activitat cerebral dels
darrers 15 minuts.

Conclusions

Cada persona viu els somnis de manera diferent. Podem pensar, doncs, que el seu entorn més proper afecta

la qualitat de la son donat que la seva influència és més directa. D’altra banda, l’activitat cerebral va ser

diferent entre dies laborals i festius, aspecte associat també als tipus d’activitats molt diferents que es

realitzen. Finalment, es pot afirmar també que els somnis són una gran font d’inspiració per a les pel·lícules,

els llibres i els món de l’art i la literatura.
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