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1 .  LA  M A L A L T I A  D ’AL Z H E I M E R   

La malaltia d’Alzheimer (MA) és la malaltia neurodegenarativa més freqüent i també 
la causa més habitual de demència en la població (Yanguas 2007, 19). La seva incidència a 
Espanya s’ha estimat en 7,4 ‰ a l’any, dada que constitueix més de la meitat dels nous 
casos de demència (Bermejo-Pareja, Benito-León, Vega, Medrano i Román 2008). En tot 
el món hi ha aproximadament vint-i-quatre milions de persones que pateixen aquesta 
malaltia, una xifra que podria arribar a superar els vuitanta milions de persones d’aquí a 
trenta anys (Ferri et al. 2005). La deterioració de les capacitats cognitives associada a 
aquesta malaltia és una de les principals causes de pèrdua d’independència de la gent 
gran.  

Des que la malaltia fou descrita per primera vegada a principis del segle xx pel metge 
Alois Alzheimer (Alzheimer 1906), el símptoma clínic que s’ha considerat més 
característic de la MA és la pèrdua de memòria. A mesura que avança la malaltia, els 
oblits són cada vegada més greus i freqüents, fins que incapaciten totalment el malalt. 
Tanmateix, la memòria no és l’únic àmbit afectat per la MA. El trastorn amnèsic sol anar 
acompanyat, a més a més, d’alteracions en altres capacitats cognitives, com ara la 
percepció, l’orientació, les funcions executives o el llenguatge (Yanguas 2007, 20). De fet, 
l’aparició d’una deterioració significativa en alguna d’aquestes altres àrees és un requisit 
fonamental per al diagnòstic de la malaltia, segons els criteris estàndards que s’apliquen 
actualment, com DSM IV TR (APA 2000) o NINCS-ADRDA (Tierney et al. 1988). 

2.  LL E N G U A T G E  I  AL Z H E I M E R  

El cert és que Alois Alzheimer ja va posar de manifest l’existència de trastorns del 
llenguatge quan va descriure els símptomes del seu pacient Auguste D. Aquest pacient 
presentava problemes de lectura i escriptura, confonia les línies en el text i repetia 
diverses vegades les mateixes síl�labes. Els problemes s’estenien també en l’àmbit del 
llenguatge oral, ja que el pacient no entenia algunes de les preguntes que se li formulaven 
i donava moltes voltes per a expressar paraules senzilles. Estudis més recents han anat 
molt més enllà i han arribat a descriure un patró característic del llenguatge de les 
persones amb MA.  

Una de les investigacions més conegudes sobre el tema és la que es va portar a terme 
sobre la famosa escriptora irlandesa Iris Murdoch. Al llarg de la seva carrera, Murdoch va 
arribar a publicar prop de quaranta títols, entre els quals abunden les novel�les, 
intercalades amb llibres de poesia, teatre i assaig. La majoria d’aquestes obres han estat 
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aclamades per la crítica. De fet, Sota la xarxa, la seva primera novel�la, i El mar, el mar 
apareixen a les llistes dels millors llibres del segle xx en llengua anglesa. Tanmateix, la 
seva darrera novel�la, El dilema de Jackson, va rebre crítiques desastroses. Fins i tot es va 
arribar a dir de la novel�la que «[…] els personatges no tenen personalitat i, per tant, no hi 
ha història» i es va comparar amb «[…] el treball d’una nena de 13 anys que no surt prou 
de casa» (vegeu Porlock 1995). Pocs mesos després de la publicació d’aquest llibre, a Iris 
se li va diagnosticar la MA.  

Anys més tard, després de la mort de l’escriptora, el neuròleg Peter Garrard va veure 
en el cas de Murdoch una gran oportunitat per a estudiar el llenguatge espontani de les 
persones amb MA. Garrard i el seu equip (Garrard, Maloney, Hodges i Patterson 2005) 
van decidir d’analitzar els tres textos que hem esmentat, a la recerca de discrepàncies 
entre els dos primers textos i el darrer; unes diferències que poguessin posar de manifest 
el deteriorament del llenguatge que pateixen aquestes persones. Garrad i els seus 
col�laboradors van trobar diferències clau en l’ús del lèxic a El dilema de Jackson en 
comparació de les altres dues novel�les. En l’escriptura de la seva darrera obra, Murdoch 
havia utilitzat un nombre significativament inferior de paraules diferents respecte a les 
novel�les anteriors, i a mesura que el text avançava, la taxa d’introducció de noves 
paraules era també molt menor. Aquestes dues mesures es prenen habitualment com a 
índex de la riquesa del lèxic d’una persona. La varietat de termes usats per Murdoch era ja 
molt extensa en els seus inicis com a escriptora amb Sota la xarxa, i va augmentar fins a 
la seva etapa intermèdia i més prolífica quan va escriure El mar, el mar. No obstant això, 
la quantitat de paraules que manejava en els últims moments de la seva vida s’havia 
reduït notablement. D’aquesta manera, sembla clar que el descens en la quantitat de 
vocabulari era evident en l’últim llibre de Murdoch, però les diferències no es restringien 
a l’aspecte quantitatiu. Una anàlisi més acurada del tipus de lèxic utilitzat va posar de 
manifest un ús molt més profús de paraules freqüents a El dilema de Jackson en 
comparació de les altres dues novel�les, en què el vocabulari era molt menys comú.  

Anàlisis posteriors de l’obra de Murdoch també han revelat l’existència de diferències 
pel que fa a l’organització sintàctica dels textos (Pakhomov, Chacon, Wicklund i Gundel 
2011). Així, les oracions utilitzades per l’escriptora eren molt menys complexes, pel que fa 
al nombre de paraules o clàusules per oració, en la seva darrera novel�la respecte a les 
anteriors. Es podria considerar que la simplificació en complexitat sintàctica és atribuïble 
a una reducció general de la capacitat cognitiva a causa d’un envelliment fisiològic, i no 
estrictament a l’aparició de la MA. Tanmateix, la inclusió de més llibres de l’escriptora en 
aquest nou estudi permet descartar aquesta hipòtesi. Certament, s’observa una lleugera 
tendència a la disminució gradual de la complexitat sintàctica al llarg de la vida de 
Murdoch, però la disminució és especialment dràstica si comparem El dilema de Jackson 
amb el seu penúltim llibre, El cavaller verd. Aquestes dues novel�les es van publicar amb 
un any de diferència, i es considera que fou justament en aquesta època quan va començar 
a aparèixer la MA.  

Iris Murdoch no és l’únic personatge conegut els escrits del qual s’han analitzat a la 
recerca de proves que revelin una disminució de la funció lingüística amb relació a la 
demència. S’han obtingut resultats similars en revisar les epístoles del rei Jaume I 
d’Anglaterra (Williams, Holmes, Kemper i Marquis 2003), encara que donada l’època en 
què va viure el monarca (1566-1625) és impossible de confirmar si patia MA o un altre 
tipus de malaltia neurodegenerativa. No obstant això, sí que se sap amb certesa que va 
patir una important deterioració cognitiva en els últims anys de la seva vida. Un altre cas 
interessant és el de la famosa escriptora de novel�les de misteri Agatha Christie, estudiat 
pel filòleg Ian Lancashire (Lancashire 2010, 207-219). Christie va ser encara més prolífica 
que Murdoch. Va escriure prop de vuitanta novel�les de detectius, a les quals hem de 
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sumar diversos llibres de poemes, adaptacions teatrals i fins i tot novel�les romàntiques 
escrites sota pseudònim. La seva carrera d’èxits va començar l’any 1920 amb El misteriós 
cas de Styles i va acabar amb Els elefants poden recordar i La porta del destí, escrits 
l’any 1973 i 1974, respectivament. Durant aquests últims anys patia dificultats de 
concentració i atacs d’ira, i de vegades el seu discurs era desordenat.  

Lancashire i el seu equip van estudiar setze novel�les de Christie seguint una tècnica 
similar a la utilitzada per l’equip de Garrard, i també van trobar resultats semblants als 
que es van obtenir en estudiar l’obra de Murdoch. El nivell de riquesa lèxica de Christie, 
així com la varietat d’estructures sintàctiques, van patir un important descens en els seus 
dos últims llibres. La caiguda va ser especialment evident en l’anàlisi d’Els elefants poden 
recordar, el seu penúltim llibre. Tanmateix, és sabut que La porta del destí fou corregida 
abans de ser publicada pel marit i la secretària de Christie, fet que podria esmorteir 
l’empobriment d’aquest text en concret. Però Lancashire i els seus col�laboradors van anar 
més enllà que el grup de Garrard, i van introduir una nova mesura dirigida a quantificar 
el nombre de termes indefinits o genèrics que utilitzava l’escriptora en cada una de les 
seves novel�les. Els investigadors van trobar un ús excessiu de paraules com ara allò, cosa 
o alguna cosa en els dos últims llibres de Christie, fet que, de nou, posa de manifest la 
importància de la reducció de vocabulari usat per la novel�lista en els darrers anys de la 
seva vida. Com el rei Jaume, Christie mai no va ser diagnosticada de demència, encara 
que els testimonis del seu cercle més pròxim i les dades recollides en aquest estudi fan 
pensar que efectivament patia la MA.    

La incapacitat de recuperar les paraules que volem expressar en cada moment es 
coneix com a anòmia en l’àmbit neuropsicològic, i és una de les característiques 
fonamentals del trastorn del llenguatge que sol acompanyar la MA. Tal com hem vist en 
els casos d’Iris Murdoch i Agatha Christie, el malalt d’Alzheimer sovint pateix dificultats 
per a trobar la paraula correcta en el moment adequat, fet que el porta en moltes ocasions 
a usar termes genèrics o circumloquis. Així, és comú que una persona amb MA abusi de 
termes com “allò” o “això” per a designar entitats o objectes que descrigui la funció d’un 
objecte per mitjà d’un circumloqui com ara «[…] aquella cosa per a escriure».  

Tal com hem apuntat al principi d’aquest article, la demència associada a la MA afecta 
principalment la memòria. El trastorn més evident està relacionat amb la capacitat per a 
aprendre nous fets en la memòria episòdica: el coneixement sobre el món i les 
experiències que cada persona viu. Tanmateix, també queda afectada de manera 
important la capacitat encarregada d’emmagatzemar els significats de les paraules, que es 
coneix com la memòria semàntica. Sembla que el problema de les persones amb MA no 
consisteix solament en la incapacitat per a trobar la paraula adequada, cosa que ocorre de 
manera normal no només en la vellesa no patològica, sinó també en una progressiva 
degradació del coneixement semàntic que dota aquestes paraules de significat (Cuetos 
2003; Cuetos, Rodriguez-Ferreiro i Menéndez 2009). En el context clínic, això es 
manifesta en el tipus de respostes que donen els pacients amb MA en determinades 
tasques. La capacitat semàntica s’avalua mitjançant proves com la denominació de 
dibuixos, presents en els tests neuropsicològics més coneguts, com el test de Boston 
(Williams et al. 2003) o el test Barcelona (Peña-Casanova 2005). Quan es demana a un 
malalt d’Alzheimer que digui el nom de la figura que presenta el dibuix, per exemple un 
camió o un tigre, és freqüent que cometi errors de tipus semàntic, és a dir, que confongui 
l’objecte amb un altre de la mateixa categoria, com un cotxe o un lleó. Aquests errors 
apareixen encara que els objectes no s’assemblin visualment entre si, de manera que es 
pot descartar el fet que l’error estigui causat per problemes perceptius. En moments més 
avançats de la malaltia és probable que el pacient digui el nom d’un objecte que no té res a 
veure amb el que es presenta, o que doni una resposta del tipus «no ho sé», fet que indica 
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una pèrdua total de la representació semàntica corresponent. Una clau que pot ajudar a 
diferenciar aquest tipus d’errors de les dificultats de denominació que apareixen en altres 
condicions, és que les persones que els cometen no es beneficien de pistes de tipus 
fonològic, com és el fet de proporcionar les primeres o les darreres lletres de la paraula.  

A mesura que es van deteriorant les representacions semàntiques dels diferents 
conceptes, el pacient serà incapaç també de realitzar altres tasques com ara 
l’aparellament de dibuixos o paraules. En aquesta tasca es presenta un estímul model, per 
exemple una serra, i dos estímuls més de prova, per exemple un tronc i un bidó. La 
persona avaluada ha de triar quin dels dos estímuls de prova està relacionat 
semànticament amb el model. Aquest tipus de tasca constitueix l’eix central de tests molt 
utilitzats en neuropsicologia com el test de piràmides i palmeres (Howard i Patterson 
1992). Una altra tasca d’ús molt freqüent i d’aplicació senzilla és la tasca de fluïdesa 
semàntica, en què es demana a la persona avaluada que durant un temps determinat 
digui el màxim nombre possible d’exemplars d’una categoria, per exemple animals o 
fruites. Els malalts d’Alzheimer generaran una quantitat d’exemplars molt per sota de la 
mitjana. A causa d’una càrrega semàntica inferior, les diferències no són tan marcades en 
el cas de la variant fonològica d’aquesta tasca, en què es demana a la persona que generi 
paraules que comencin per una determinada lletra, per exemple p o f.  

En descriure els textos de Murdoch ja hem comentat que l’escriptora no només 
utilitzava moltes menys paraules diferents en el seu darrer llibre en comparació dels 
anteriors, sinó que també solia usar paraules molt freqüents o comunes. L’avaluació 
neuropsicològica de pacients amb les tasques que acabem d’esmentar també posa de 
manifest una tendència a conservar els conceptes més familiars o habituals. Així, és 
possible que, per un pacient amb MA, sigui més fàcil anomenar el dibuix d’un gos que el 
d’una hiena, i que les seves llistes de paraules en les proves de fluïdesa es limitin als 
exemplars més coneguts de la categoria; per exemple, en una tasca de fluïdesa de fruites, 
els exemplars més comuns en el nostre context, com ara poma, pera o plàtan, sorgiran 
més fàcilment que noms de fruites exòtiques.  

Els trastorns lingüístics d’origen semàntic probablement han estat els més estudiants 
amb relació a la MA, però també s’han identificat altres tipus de trets, com ara un ús 
inadequat de pronoms i oracions referencials (Almor, Kempler, MacDonald, Andersen i 
Tyler 1999), dificultats per a la comprensió d’oracions gramaticalment complexes 
(Grossman i Rhee 2001), manca de concordanes gramaticals entre diferents oracions 
(Almor, MacDonald, Kempler, Andersen i Tyler 2001), disminució de la complexitat de 
les oracions produïdes (Lyons et al. 1994), incoherència i agramaticalitat del discurs (Ellis 
1996) o afectació de la prosòdia (Tosto, Gasparini, Lenzi i Bruno 2011). 

3.  L’ E S T U D I  D E  L E S  M O N G E S  

Si tenim en compte els resultats de totes aquestes investigacions, queda clar el paper 
prominent que té la deterioració del llenguatge en la demència associada a la MA. No 
obstant això, la importància de la capacitat lingüística podria anar encara més enllà, de 
manera que la seva avaluació podria ser una de les principals claus per a la detecció 
precoç d’aquesta malaltia. Un dels treballs de més impacte sobre aquest tema és el que es 
coneix amb el nom d’estudi de les monges, iniciat per David Snowdon. Es tracta d’una 
investigació longitudinal que va començar l’any 1986, i que encara continua actualment, 
amb l’objectiu d’estudiar la preservació de les capacitats cognitives de 678 monges, 
d’entre setanta-cinc i cent dos anys, de la congregació de les Germanes Docents de Notre 
Dame, als Estats Units. 
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L’estudi d’una població de monges grans d’una mateixa comunitat ofereix una 
magnífica oportunitat de conèixer les causes de la demència, ja que presenta un caràcter 
homogeni dels seus individus. A partir de l’entrada a la congregació, les germanes 
participants portaven un estil de vida molt semblant entre si, fet que facilita l’extracció de 
conclusions sobre l’origen de possibles trastorns. A més a més, els registres del convent 
contenen una gran quantitat d’informació sociodemogràfica de totes les etapes de la vida 
de les monges, que s’ha intentat correlacionar amb el seu nivell de deterioració cognitiva 
en edats avançades. D’entre tota aquesta informació, destaca l’existència d’un arxiu de 
diaris en què algunes de les monges havien escrit les seves vivències en prendre els vots 
quan tenien devers vint anys. Aquests textos s’analitzaren intentant quantificar l’habilitat 
lingüística de les monges en la seva joventut. En concret, es va mesurar “la densitat 
d’idees”, definida com el nombre d’idees expressades per a cada deu paraules en les 
darreres deu oracions de cada diari.    
 A partir de les dades obtingudes en l’estudi de les monges s’ha demostrat l’existència 
d’una correlació inversa entre densitat d’idees en la joventut i el nivell de deterioració 
cognitiva als vuitanta anys (Riley, Snowdon, Desrosiers i Markesbery 2005). Tot i que 
aquestes dades són molt interessants, cal tenir present que els resultats de l’estudi de les 
monges no permeten establir una relació causal directa entre l’escassa capacitat 
lingüística en la joventut i la posterior aparició de la MA. Tanmateix, sí que es posa de 
manifest la importància de l’avaluació del llenguatge en estats preclínics de la malaltia. 
Altres estudis epidemiològics, com ara el North Manhattan Aging Project (Jacobs et al. 
1995), l’estudi portat a terme per Small i col�laboradors a Suècia (Small, Herlitz, 
Fratiglioni, Almkvist i Backman 1997) o el d’Arango-Lasprilla i col�legues a Colòmbia 
(Arango-Lasprilla, Cuetos, Valencia, Uribe i Lopera 2007) han trobat que puntuacions 
minvades en tasques de denominació de dibuixos i fluïdesa prediuen amb gran precisió 
l’aparició de la MA en persones grans aparentment sanes entre un i quatre anys abans de 
poder diagnosticar la malaltia. Encara queden molts enigmes per descobrir sobre l’origen 
i l’afectació d’aquesta xacra que desfigura les persones i que els pren allò que els és més 
propi i íntim, els records. I que s’emporta l’eina més autènticament humana, el 
llenguatge. 
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