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Introducció

Quan ens apropem a l’estudi de les bases neurològiques del llenguatge ens tro-

bem amb una llarga llista de noms de les diferents disciplines que han abordat

aquest tema en els últims anys. Així, el substrat neuronal del processament

lingüístic ha estat objecte d’estudi d’amplis camps de coneixement com la lin-

güística, la psicologia o la neurologia.

L’encreuament d’interessos entre aquestes disciplines ha donat lloc a noves

perspectives de recerca com la psicolingüística, dirigida a l’estudi dels proces-

sos mentals relacionats amb el llenguatge en persones sanes mitjançant els

mètodes habituals de la psicologia experimental, o la neuropsicologia, preo-

cupada per l’estudi de pacients amb trastorns del llenguatge. Concretament,

podem establir una distinció entre les aportacions realitzades per la neuropsi-

cologia clàssica, basada en un determinat tipus de models que veurem més

endavant en aquest mòdul, i la neuropsicologia cognitiva, que ha desenvolu-

pat models més complexos i sofisticats que també estudiarem.

Amb el pas del temps i l’arribada de diferents avanços tecnològics, aquestes

disciplines s’han anat actualitzant.

• D’una banda, trobem versions d’aquestes disciplines centrades en la gene-

ració de models informàtics del llenguatge des de diferents perspectives,

com la lingüística o psicologia computacionals.

• D’altra banda, l’aparició de les tècniques de neuroimatge ha provocat

l’auge de la neurociència. En la seva versió més propera a l’estudi de les

funcions superiors del sistema nerviós, incloent-hi per descomptat el llen-

guatge, aquesta disciplina es coneix amb el nom de neurociència�cogni-

tiva.

En aquest mòdul farem un breu repàs de la història de la neurolingüística i

els seus antecedents, per després revisar el coneixement actual sobre el subs-

trat neuronal del processament lingüístic en les seves diferents variants. Final-

ment, ens acostarem a l’estudi dels diferents tipus de trastorns afàsics.
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1. Aproximació històrica

1.1. Inicis de la neurolingüística

La neurolingüística, terme encunyat per Hécaen l’any 1968, es nodreix de totes

les perspectives d’estudi que hem esmentat en la introducció. No obstant això,

el seu origen està lligat especialment a l’estudi dels trastorns del llenguatge

que són conseqüència de dany cerebral, coneguts com a afàsies. Fins que no

va aparèixer la neuroimatge, fa relativament pocs anys, l’estudi de les bases

neuronals del comportament depenia exclusivament de l’anàlisi post mortem

del cervell de persones que havien patit una lesió en el sistema nerviós. El fet

que hi hagués una correlació entre determinats trastorns lingüístics i certes

lesions en regions específiques del cervell s’utilitzava per argumentar a favor

de la implicació d’aquestes àrees en el control de la funció lingüística danyada.

Ja en l’antic Egipte es van fer descripcions de pacients que suggereixen

l’associació entre una lesió al cap i la pèrdua de la parla (Kandel, Schwartz i

Jessell, 2000), i sabem que Hipòcrates va arribar a establir diferències entre di-

versos tipus de trastorns (Benton, 1964).

La nostra concepció sobre la relació entre el cervell i el llenguatge ha anat evo-

lucionant des d’aquests primers indicis fins a les complexes teories que fem

servir actualment. De la simple observació i agrupació de símptomes, com ara

la substitució de paraules i la creació de paraules noves, a partir del segle XVII

es va passar al desenvolupament d’hipòtesis més o menys complexes que esta-

blien, per exemple, l’existència de dissociacions entre les capacitats de com-

prensió i producció lingüística, entre la comprensió del significat i l’expressió

de la paraula corresponent, o entre lectura i escriptura.

Dissociació

Es parla de dissociació quan es troba un pacient que pot portar a terme una determinada
tasca A, però no una altra tasca B. Una dissociació doble indica que, a més, s’han trobat
casos de pacients que presenten el patró invers: poden realitzar la tasca B però no la A. Des
de la neuropsicologia clàssica aquests descobriments es consideren una prova del fet que
es pot establir una separació funcional dels processos que diferencien aquestes tasques.

1.2. La frenologia de Franz Joseph Gall

A principis del segle XIX l’avanç del coneixement sobre les estructures ce-

rebrals, així com el creixent interès per l’estudi del comportament humà,

cristal·litza en l’aparició d’una disciplina anomenada frenologia de la mà del

metge alemany Franz Joseph Gall.

Lectura recomanada

Vegeu revisions a:
A.�Ardila (2006). Las afasias.
Miami, FL: Universidad Inter-
nacional de la Florida, Depar-
tamento de Ciencias y Tras-
tornos de la Comunicación..
P.�González-Lázaro;�B.
González-Ortuño (2012).
Afasia. De la Teoría a la prác-
tica. Mèxic: Editorial Médica
Panamericana.



CC-BY-NC-ND • PID_00194761 8 La neurolingüística

Durant la seva feina com a estudiós de l’anatomia cerebral, Gall va començar

a observar correlacions entre la mida de les protuberàncies del cervell de di-

ferents persones i les seves característiques cognitives i de personalitat. Gall

va plantejar la hipòtesi que el cervell està format per diferents estructures in-

dependents, cadascuna de les quals controla una facultat mental. Així, la fun-

ció lingüística, per exemple, se sustentaria en la regió supraorbital dels lòbuls

frontals, darrere dels globus oculars. Gall va arribar a afirmar que la forma i la

grandària de les diferents estructures que constitueixen el cervell configuren

la forma dels ossos que el protegeixen.

A partir d’aquest postulat, Gall conclou que és possible conèixer les

capacitats cognitives i els trets de personalitat d’un individu examinant

i mesurant-ne el crani.

Les idees de Gall van suscitar un gran interès en aquella època i la frenologia

va guanyar partidaris molt ràpidament. Gall i els seus seguidors van desenvo-

lupar mapes complets que vinculaven cada funció mental amb una regió del

cervell. Aquests plànols de la ment es van utilitzar per determinar les carac-

terístiques personals en els contextos més variats, des de la idoneïtat com a

parella amorosa fins a la propensió al crim.

Actualment la frenologia es considera una pseudociència�sense�rigor�cientí-

fic i sense cap tipus de capacitat predictiva. Ara sabem que no es pot conèixer

la forma de les estructures cerebrals a partir del mesurament del crani. Així

mateix, s’ha comprovat que els mapes creats pels frenòlegs no situaven correc-

tament les diferents funcions mentals. No obstant això, malgrat la seva caigu-

da en desgràcia, són innegables dues importants aportacions de la frenologia

a la neurolingüística actual.

• D’una banda, la frenologia consolida la creença que el cervell és l’òrgan

sobre el qual s’assenten les capacitats mentals.

• D’altra banda, amb Gall pren rellevància la idea que cadascuna d’aquestes

facultats mentals depèn d’una regió específica del cervell, concepció que

més tard es coneixerà com a localitzacionisme.

1.3. El localitzacionisme de Pierre Paul Broca i Carl Wernicke

A la segona meitat del segle XIX, encara en el marc de les hipòtesis frenolò-

giques, pren rellevància el cirurgià francès Pierre Paul Broca en presentar el

cas d’un pacient conegut com a Sr. Tan. Broca va utilitzar el terme afèmia per

referir-se al trastorn patit per aquest pacient, la capacitat de producció oral

del qual s’havia reduït dràsticament a causa d’una lesió cerebral. Durant els

últims vint anys de la seva vida aquest pacient només podia produir la síl·laba

Exemple

Si tornem al nostre exemple,
la protrusió dels ulls en una
persona determinada indicaria
una bona capacitat verbal.
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tan. Tampoc no podia escriure, però comprenia perfectament el que se li deia

i conservava la intel·ligència. En realitzar l’autòpsia, Broca va trobar una lesió

en la tercera circumvolució del lòbul frontal a l’hemisferi esquerre, actualment

anomenada àrea de Broca (vegeu la figura 1). Després d’estudiar diversos casos

similars als del Sr. Tan, i un cop constatat que les lesions en regions anàlogues

de l’hemisferi dret no produïen alteracions de la capacitat verbal, Broca va ar-

ribar a la conclusió que la funció lingüística depenia de l’hemisferi cerebral

esquerre.

Figura 1. Divisió en lòbuls del cervell humà i situació de les àrees de Broca i Wernicke
(hemisferi esquerre)

Després d’un cert debat lèxic, el terme utilitzat per Broca es va substituir per

afàsia, terme que encara es fa servir actualment per referir-se a les alteracions

del llenguatge que són degudes a una lesió neurològica. Anys més tard, con-

tinuant amb la línia iniciada per Broca, el neuropsiquiatre alemany Carl Wer-

nicke va descriure el cas de diversos pacients que presentaven característiques

molt diferents de les del Sr. Tan. Els pacients de Wernicke patien un impor-

tant deteriorament de la capacitat de comprensió verbal. A més, produïen un

llenguatge oral fluid i ben entonat, però totalment sense sentit. En estudiar el

cervell dels seus pacients, Wernicke va trobar lesions en la circumvolució su-

perior del lòbul temporal de l’hemisferi esquerre, adjacent a l’escorça auditiva

primària (vegeu la figura 1).

Debat lèxic

Durant la història de la neuropsicologia s’han utilitzat diferents termes per referir-se als
trastorns del llenguatge d’origen neurològic, com ara afonia estranya, amnèsia del llenguat-
ge, anàrtria o alàlia. Els dos últims termes es continuen utilitzant actualment amb signi-
ficats més específics. Així, el terme anàrtria es refereix a la incapacitat de pronunciar o
articular, mentre que alàlia és sinònim de mutisme total.

Arran d’aquests descobriments, s’estableix la primera classificació dels tras-

torns afàsics. Així, Wernicke va establir una distinció entre afàsia motora (o

afàsia de Broca), que es caracteritzaria per la incapacitat de produir llenguatge

oral, i afàsia sensorial (o afàsia de Wernicke), definida per un trastorn de la
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comprensió del llenguatge oral. Més endavant, encara sense dades clíniques

que l’avalessin, Wernicke va predir l’existència d’un tercer tipus de trastorn:

l’afàsia de conducció. Aquest trastorn es produiria quan hi hagués una lesió en

la regió encarregada de connectar entre si les àrees de Broca i de Wernicke. Els

símptomes associats a l’afàsia de conducció serien la conservació de la produc-

ció i la comprensió, però incapacitat per repetir. Amb aquesta hipòtesi Wer-

nicke inaugura una nova etapa en l’estudi de les afàsies coneguda com a as-

sociacionisme.

1.4. L’associacionisme i la classificació clàssica

Seguint el camí marcat per Carl Wernicke, el metge alemany Ludwig Lichtheim

desenvolupa un nou model neurolingüístic més complex, que encara és vigent

actualment sobretot pel fet d’haver estat adoptat posteriorment per l’influent

grup de Boston. Per tant, el model de Lichtheim es pot considerar la base de

la classificació clàssica.

Aquest autor postula l’existència d’una àrea o centre conceptual que es

comunica amb les regions de Broca i Wernicke.

Segons el model de Lichtheim, la lesió de cadascuna de les connexions entre

aquests tres centres, així com de les connexions que els enllacen amb la capa-

citat auditiva i el control de la musculatura oral, donarà lloc a un tipus dife-

rent d’afàsia. En distingeix un total de set (vegeu la figura 2). Així, a les afàsi-

es motora, sensorial i de conducció que ja hem explicat més amunt, caldria

afegir-ne quatre més:

• Afàsia� transcortical�motora: a causa d’una lesió en la connexió entre

l’àrea de Broca i el centre conceptual, el pacient és capaç de repetir però

té greus problemes de producció.

• Afàsia�transcortical�sensorial: el pacient no comprèn el llenguatge a cau-

sa d’una lesió en la via que comunica l’àrea de Wernicke amb el centre

conceptual. No obstant això, és capaç de repetir.

• Afàsia�subcortical�motora: una lesió en l’enllaç entre l’àrea de Broca i el

control motor de la musculatura oral provoca incapacitat articulatòria o

anàrtria.

• Afàsia�subcortical�sensorial: incapacitat per rebre el llenguatge oral a cau-

sa d’una lesió en la connexió entre l’àrea de Wernicke i la regió encarrega-

da de l’audició. Aquest trastorn també es denomina sordesa�verbal.
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Figura 2. Classificació de Lichtheim-Wernicke de les afàsies, resultat de les lesions en diferents
punts del sistema

1.5. La perspectiva holista de Jackson

Encara que les hipòtesis de Broca, complementades amb les aportacions poste-

riors de Wernicke i Lichtheim, van tenir una àmplia acceptació en els seus dies,

també van sorgir veus discordants que es van oposar a la perspectiva estricta-

ment localitzacionista d’aquests autors. En concret, destaca la figura del neu-

ròleg anglès Hughlings Jackson (1864). Jackson també estudiava els trastorns

de pacients amb dany cerebral, però va desenvolupar unes hipòtesis molt di-

ferents de les proposades per Broca.

Segons Jackson, les capacitats mentals no s’assenten sobre una regió es-

pecífica del cervell, sinó que depenen de diversos nivells de funciona-

ment estructurats jeràrquicament i distribuïts de forma més o menys

global pel cervell.

Des d’aquesta perspectiva, s’introdueix la idea que davant una lesió cere-

bral algunes funcions es perden mentre que d’altres prenen rellevància i ocu-

pen el buit que han deixat les altres funcions. Les primeres reben el nom

de símptomes�de�decrement, mentre que les últimes s’anomenen símptomes

d’increment.

Jackson postula tres nivells de funcionament per a les capacitats mentals.

• El nivell més baix es correspon amb l’activitat controlada per la medul·la

espinal i el tronc de l’encèfal, els quals s’ocupen de les funcions més bàsi-

ques, com ara reflexos o activitats involuntàries.
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• El nivell intermedi s’associa a les escorces motora i sensorial, i s’encarrega

de les conductes una mica més complexes però de caràcter estereotipat.

• Finalment, el nivell més alt s’ocupa del control i inhibició de la conducta

voluntària i es relaciona amb els lòbuls frontals.

Així, una capacitat complexa com el llenguatge s’estructuraria a partir de la

coordinació d’aquests tres nivells, i implicaria regions de tot l’encèfal. El nivell

més baix controlaria la respiració necessària per produir les paraules. El nivell

intermedi s’encarregaria de controlar les postures apropiades per a l’articulació

i el nivell superior la dotaria del contingut lingüístic pròpiament dit. La lesió

en el nivell superior impediria que un pacient produís un llenguatge clar i amb

significat, però si conservés el nivell intermedi podria continuar emetent sons,

i fins i tot emissions estereotipades com ara résos o paraules soltes.

La posició de Jackson comença a prendre certa rellevància a principis del segle

XX, sobretot a partir de l’aparició en escena del neuròleg francès Pierre Marie.

Després de revisar els cervells dels pacients estudiats anys abans per Broca,

Marie va concloure que les lesions no sempre es trobaven a l’àrea descrita

per Broca i es va atrevir a publicar un article titulat “La tercera circumvolució

frontal no exerceix cap paper especial en les funcions del llenguatge” (Marie,

1906). Per a Marie, l’afàsia de Broca era en realitat una afàsia de Wernicke a la

qual s’afegia un problema d’anàrtria (dificultat de la parla de caràcter motor).

En els següents anys van aparèixer diversos investigadors que van aportar no-

ves idees i descobriments al debat entre localitzacionisme i holisme. Pel que

fa a la primera posició, d’una banda, el neuròleg francosuís Joseph Jules De-

jerine (1914) introdueix el terme àrea�del�llenguatge que fa referència a les

regions principalment implicades en el processament lingüístic, incloent-hi la

tercera circumvolució frontal, la part posterior de la circumvolució temporal

superior i regions adjacents del lòbul parietal, totes a la banda esquerra del

cervell (vegeu la figura 3). Per tant, la participació de les àrees cerebrals en el

llenguatge es delimita a la regió�perisilviana (al voltant de la cissura de Silvi)

de l’hemisferi esquerre. D’altra banda, el neuropatòleg russosuís Constantin

von Monakow (1914) va identificar el fascicle arquejat, que connecta les àre-

es de Broca i Wernicke i dóna suport anatòmic al model que havia proposat

Wernicke. Així mateix, Von Monakow introdueix el terme diàsquisi per refe-

rir-se a la regió circumdant o connectada amb l’àrea cerebral danyada, que

també pateix certa alteració. La variabilitat en la distribució de la diàsquisi pot

explicar les diferències en els trastorns identificats en pacients amb lesió en

una mateixa regió.
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Figura 3. Situació de diferents circumvolucions i regions en el cervell (hemisferi esquerre)

Pel que fa als autors holistes, el psicòleg nord-americà Carl Lashley (1929) con-

clou que almenys algunes funcions cerebrals no depenen d’activitat en regions

neuroanatòmiques específiques sinó de la integració de totes les estructures

cerebrals segons el principi d’acció�en�massa. Lashley utilitzava animals vius

als quals produïa lesions cerebrals per estudiar de quina manera aquestes lesi-

ons afectaven les diferents funcions. Una de les seves troballes més rellevants

va ser el fet de descobrir que les regions sanes passen a encarregar-se de les

funcions corresponents a les estructures danyades. Aquest descobriment posa

les bases del que ara coneixem com a plasticitat cerebral.

1.6. Els sistemes funcionals de Luria

Les diferències entre localitzacionistes i holistes cristal·litzen a finals dels anys

quaranta del segle XX en l’obra del soviètic Alexander Luria. Aquest psicòleg

va estudiar un gran nombre de ferits de guerra amb trastorns neurològics, amb

la intenció de desenvolupar diferents tècniques de diagnòstic i rehabilitació.

D’aquesta manera s’inaugura la neuropsicologia, que comença a separar-se de

la neurologia com a disciplina amb entitat pròpia.

Luria entén les capacitats psicològiques com a sistemes�funcionals que

depenen de la interacció entre múltiples regions corticals i subcorticals.
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Les capacitats superiors es poden construir a partir de diverses configuracions

de diferents subcomponents. Així, des d’aquest punt de vista, es parla d’un lo-

calitzacionisme�dinàmic. Les diferents àrees del cervell tenen una missió es-

pecífica, però cadascuna pot participar en diferents sistemes funcionals. Quant

al llenguatge, Luria distingeix quatre sistemes funcionals: comprensió, expres-

sió, denominació i repetició. Encara que cap d’aquests sistemes no se situa en

una regió concreta del cervell, comparteixen determinats subcomponents que

tenen una base neuronal específica i localitzada. Per exemple (extret d’Ardila,

2006), la discriminació fonològica depèn de la circumvolució temporal supe-

rior de l’hemisferi esquerre. Una lesió en aquesta regió causaria un trastorn

d’aquest subcomponent, que afectaria els sistemes funcionals de comprensió

i repetició.

Segons Luria, quan s’avaluen pacients amb una lesió cerebral és de vital im-

portància estudiar els tipus d’errors que cometen en diferents tasques, ja que

això ens proporciona una valuosa informació sobre quina subcapacitat espe-

cífica està danyada. D’aquesta manera, s’intenta anar més enllà de les classi-

ficacions àmplies, com afàsia de Broca, que es refereixen a trastorns genèrics,

en aquest cas de producció, buscant una anàlisi més fina del tipus de deteri-

orament. Més endavant, aquesta perspectiva serà de gran importància en la

neuropsicologia cognitiva.

1.7. Geschwind i el grup de Boston

En els anys seixanta, mentre Luria treballava a la Unió Soviètica, i abans que

els seus escrits fossin traduïts i distribuïts al món anglosaxó, apareix als Es-

tats Units l’anomenat grup de Boston. El neuròleg Norman Geschwind lidera

aquest grup ubicat a l’Hospital de l’Administració de Veterans de Boston, que

va aprofundir en les perspectives teòriques desenvolupades fins al moment i

es va encarregar de formar molts professionals relacionats amb l’avaluació i el

tractament de l’afàsia.

El grup de Boston va rescatar la classificació de Wernicke-Lichtheim i la va

adaptar als coneixements de l’època. Aquesta classificació, que distingeix vuit

síndromes afàsiques, continua essent la més influent actualment (vegeu la tau-

la 1). El model de Geschwind elimina les dues afàsies subcorticals descrites per

Lichtheim, en tant que considera que no són estrictament trastorns lingüístics

sinó, respectivament, trastorns perceptius o motors. No obstant això, n’inclou

tres més:

1)�Afàsia�global: el pacient amb aquest tipus de trastorn té afectades totes les

seves capacitats lingüístiques, tant de comprensió com de producció, així com

la repetició.

2)�Afàsia�transcortical�mixta: l’única capacitat que conserven els pacients

amb aquesta síndrome és la repetició.

Regions corticals i
subcorticals

L’escorça cerebral, o regió cor-
tical, és la capa més externa
del cervell. Està formada per
matèria gris i es relaciona amb
el control de les funcions cog-
nitives. La regió subcortical, si-
tuada per sota de l’escorça, es-
tà composta de matèria blan-
ca, per això compleix princi-
palment una funció de trans-
missió d’informació.
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3)�Afàsia�anòmica: tot i que pot comprendre el llenguatge, és capaç de repetir

i també de produir amb força encert, el pacient anòmic té seriosos problemes

per denominar i, més concretament, presenta una gran dificultat per trobar

les paraules adequades en cada ocasió.

A banda de reestructurar i completar la classificació prèvia, Geschwind va si-

tuar el centre conceptual postulat per Lichtheim en la regió del gir angular.

Taula 1. Característiques i localització de les afàsies segons la classificació de Geschwind

* L’ínsula és una part de l’escorça cerebral que se situa a l’interior de la cissura de Silvi. En conseqüència, queda oculta per sota
de la regió situada entre els lòbuls frontal, parietal i temporal.
** Parla fluent però sense sentit.

1.8. La neuropsicologia cognitiva i la neurociència del

llenguatge

La següent fase en la història de les disciplines relacionades amb la neurolin-

güística se situa ja entrada la segona meitat del segle xx amb l’auge de la pers-

pectiva cognitiva, que busca establir teories sobre el funcionament de la ment

humana sana. Quant a l’estudi del processament lingüístic, la psicologia cog-

nitiva desenvolupa tot un seguit de complexos models basats en la idea de

modularitat. Aquesta idea fou desenvolupada pel filòsof nord-americà Jerry

Fodor (1983) i es refereix al caràcter suposadament independent dels diferents

components o processos que articulen la ment humana. Aquest concepte és

fàcilment integrable a les hipòtesis de tipus localitzacionista sobre el llenguat-

ge que hem vist fins ara, segons les quals cada procés o subprocés lingüístic

es correspon amb una regió concreta del cervell. Arran d’aquesta idea sorgeix

l’anomenada neuropsicologia cognitiva del llenguatge, que cerca dotar de substrat

neuroanatòmic diferents models sobre el funcionament del llenguatge sa, a

partir de l’estudi de pacients amb diferents lesions cerebrals.

La neuropsicologia cognitiva es basa en models més precisos en comparació

dels models utilitzats per la neuropiscologia clàssica, fet que li permet de re-

alitzar descripcions molt més detallades dels pacients, incloent-hi grups de

símptomes que no quadren en la classificació clàssica de Geschwind. Així, les

noves classificacions permeten establir diferències no només entre trastorns
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de producció i comprensió, sinó també entre problemes en diferents nivells

del processament, des del fonològic o morfològic fins al sintàctic i pragmàtic,

passant pel processament lèxic i semàntic.

La neuropsicologia cognitiva s’ha nodrit àmpliament de l’aparició i constant

millora de les tècniques de neuroimatge, que donen peu al sorgiment de la ja

esmentada neurociència del llenguatge. D’una banda, gràcies a les tècniques

de neuroimatge estructural, com la tomografia axial computada (TAC), la res-

sonància magnètica (RM), o més recentment la tractografia, sabem que la cor-

respondència entre les síndromes clàssiques i la regió danyada no és tan clara

com es creia anteriorment.

Així, és freqüent trobar casos en què els símptomes associats a una afàsia de Wernicke es
produeixen com a conseqüència d’una lesió frontal, o els defectes propis d’una afàsia de
Broca apareixen després d’una lesió en el lòbul temporal.

D’altra banda, ja a finals del segle XX, a partir de l’avanç de les tècniques de

neuroimatge funcional com la ressonància magnètica funcional (RMF) o la

tomografia per emissió de positrons (TEP), ens hem pogut apropar a l’estudi del

funcionament del cervell en persones sense lesions cerebrals ni cap altre tipus

de trastorns. Així mateix, en els últims anys ha pres rellevància una tècnica

a mig camí entre l’estudi de l’activitat neuronal de voluntaris sans i l’estudi

de pacients lesionats. Es tracta de l’estimulació magnètica transcranial (EMT),

una tècnica que permet modular momentàniament l’activitat neuronal d’una

persona creant una “lesió virtual” mitjançant l’aplicació de camps magnètics

que interfereixen en la seva activitat neuronal. A partir de la utilització de tots

aquests procediments s’ha demostrat que l’activitat neuronal relacionada amb

el llenguatge no es redueix exclusivament a les regions perisilvianes, sinó que

abraça moltes altres àrees, situades per tot el cervell, incloent-hi l’hemisferi

dret.

Finalment, l’avanç en el nostre coneixement sobre la relació entre el llenguat-

ge i el cervell també s’ha beneficiat del desenvolupament d’altres tipus de tèc-

niques que no es dirigeixen tant a la localització espacial de l’activitat cere-

bral sinó a determinar el seu curs temporal. Els estudis d’electroencefalografia

(EEG) o de magnetoencefalografia (MEG) ens permeten saber què passa en ca-

da moment en el cervell quan es realitza una determinada tasca lingüística,

amb precisió de mil·lisegons (ms). Amb aquest tipus de tècniques s’ha establert

l’ordre i la durada dels diferents subprocessos que constitueixen l’activitat lin-

güística.
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2. Bases neuroanatòmiques del llenguatge

En els següents apartats intentarem donar una visió, tan completa com si-

gui possible, de l’estat actual de la neurolingüística, tenint en compte tant les

aportacions de les perspectives més clàssiques com la informació que prové de

la neurociència i de la neuropsicologia cognitiva. En concret, abordarem els

quatre grans subprocessos del llenguatge que resulten de l’encreuament entre

comprensió i producció, d’una banda, i entre llenguatge oral i llenguatge es-

crit, de l’altra. També tractarem els components transversals o compartits per

tots aquests subprocessos, com és el cas de la semàntica o la sintaxi.

2.1. Producció oral

Rarament ens aturem a pensar en cadascun dels moviments que posem en

pràctica quan parlem. Normalment, produïm el llenguatge oral sense esforç

i som capaços d’utilitzar-lo amb èxit en les situacions comunicatives més di-

verses. No obstant això, parlar és una tasca molt complexa que requereix el

funcionament perfecte de tot un seguit de subprocessos lingüístics.

És més fàcil adonar-nos d’aquesta complexitat si pensem en situacions que

presenten certa dificultat a l’hora d’expressar-nos.

Per exemple, quan parlem en una llengua diferent de la nostra llengua materna, sovint
desconeixem quina és la paraula exacta que es correspon amb la idea que volem expressar.
És a dir, som conscients del significat que ens interessa comunicar, però no disposem
del mot corresponent. Fins i tot quan usem la nostra llengua de vegades no aconseguim
recordar la paraula exacta que volem dir i tenim la sensació de tenir-la “a la punta de
la llengua”.

En aquest cas, també tenim dificultats per trobar el terme adequat, tot i que

estem segurs de saber-lo. En altres ocasions canviem l’ordre dels sons d’una

paraula, o introduïm sons incorrectes i creem paraules inventades. En aquests

casos hem tingut problemes amb la segmentació fonològica. També podem

tenir dificultats a l’hora de produir una oració sencera, per exemple podem

cometre errors de concordança entre el verb i el subjecte.

Portar a terme una activitat tan complexa requereix una fina sincronia entre

les estructures neuronals encarregades de transformar el concepte que es vol

transmetre en la cadena de fonemes apropiada. Mitjançant les diferents tècni-

ques de neuroimatge és possible identificar l’activitat neuronal associada a la

producció oral. Si demanem a un voluntari que pronunciï diferents paraules

o oracions de manera espontània comprovarem que l’activitat neuronal està

àmpliament distribuïda per gairebé tota l’escorça cerebral i també per regions

subcorticals. És fàcil veure que un experiment d’aquest tipus seria, en reali-

tat, poc informatiu. El que necessitem és distingir quina part de tota aques-

“A la punta de la llengua”

L’efecte d’“a la punta de la
llengua” es refereix als casos
en què no som capaços de re-
cuperar una determinada pa-
raula de la memòria, però te-
nim la sensació d’estar a punt
d’aconseguir-ho i disposem
d’informació vaga sobre la pa-
raula, com ara el so inicial o
l’estructura sil·làbica.
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ta activitat es relaciona amb el processament pròpiament lingüístic, així com

identificar a quin subcomponent del procés de producció verbal es correspon

l’activitat en cada regió específica del cervell.

Si recordem el que hem vist en el mòdul de producció i comprensió del llen-

guatge, podem dir que, a grans trets, quan produïm una paraula aïllada pas-

sem per diverses�fases.

1) D’entrada, establim la idea que volem expressar.

2) En segon lloc, seleccionem la paraula que considerem més apropiada per

expressar-la.

3) Després recuperem la forma fonològica de la paraula.

4) Tot seguit, preparem els fonemes corresponents i, finalment, produïm els

sons adequats.

Per fer-ho més fàcil, suposarem que la idea que volem expressar no sorgeix

espontàniament sinó que es basa directament en el nostre entorn més imme-

diat. Per exemple, volem dir el nom d’un objecte que estem veient per tal que

un company ens el doni. Aquest tipus d’activitat es pot recrear de forma expe-

rimentalment controlada mitjançant la tasca de denominació�de�dibuixos.

El temps que necessitem des que veiem un determinat dibuix i comencem a

pronunciar els sons corresponents al seu nom és aproximadament de 600 ms

(vegeu una descripció exhaustiva del curs anatòmic i temporal a Indefrey i

Levelt, 2004). Amb poc més de mig segon som capaços de passar pels quatre

estadis bàsics de la producció lingüística, gràcies a l’activitat neuronal en dife-

rents àrees del cervell (vegeu la figura 4).

Figura 4. Localització de l'activitat neuronal associada a la producció oral

Tot i que, com veurem més endavant en aquest mòdul, el processament se-

màntic està molt distribuït per diferents regions del cervell, podem dir de ma-

nera general que la preparació conceptual per a la producció oral es relaciona

amb activitat neuronal en diferents regions del lòbul�temporal�esquerre, in-

closes les regions posteriors de les circumvolucions�superior�i�mitjana, o la
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circumvolució�fusiforme en la base del lòbul. S’ha estimat que el temps ne-

cessari per portar a terme el procés de conceptualització, és a dir, la selecció de

la idea que es vol expressar a partir de la presentació de l’objecte, és de 175 ms.

Seguint el model de Levelt (Levelt, Roelofs i Meyer, 1999), l’estadi de selecció

de la paraula adequada comença amb la recuperació del lema més apropiat

per expressar el concepte triat. Aquest punt del processament s’ha situat entre

els 175 ms i els 250 ms després de l’aparició del dibuix i s’associa a activitat en

la regió�intermèdia�de�la�circumvolució�temporal�mitjana�esquerra.

El següent pas, la codificació morfològica, en què es prepara el pla articulatori

de la paraula tot recuperant els fonemes adequats, es relaciona amb activitat

neuronal en la regió�posterior�de�les�circumvolucions�mitjana�i�superior�del

lòbul�temporal�esquerre. Aquest component del procés de producció trans-

corre entre els 250 ms i els 330 ms després de la presentació del dibuix.

Un cop s’ha activat la forma de la paraula que es vol expressar, es porta a terme

la codificació fonològica, estadi en què es preparen les síl·labes tot tenint en

compte el context lingüístic en què apareixerà la paraula. Aquest subprocés

s’associa amb activitat en l’àrea de Broca o circumvolució�frontal�inferior�es-

querra, i ocorre entre els 330 ms i els 455 ms després de l’aparició de l’estímul.

En la darrera fase, l’activitat es concentra en la circumvolució�precentral i

altres regions relacionades amb el control del moviment com el cerebel. En

aquesta etapa es preparen els plans fonoarticulatoris apropiats per produir

les síl·labes, que es començaran a emetre al voltant dels 600 ms després de

l’aparició del dibuix.

2.2. Comprensió oral

En l’apartat anterior ens hem acostat al complex entramat de regions neuro-

nals que sustenta la producció oral. El mecanisme no és menys complicat en

el cas de la comprensió del llenguatge oral. A diferència del que passava en la

producció oral, en aquest cas partim d’estimulació auditiva que ens evocarà un

significat. En determinades ocasions, a més, podrem tornar a convertir aquests

estímuls en so, portant a terme una tasca de repetició. En el mòdul anterior

hem vist que alguns models del processament lingüístic de la comprensió oral

estableixen una distinció entre dues vies: lèxica i sublèxica.

• D’una banda, la via lèxica és la que ens permet associar les diferents cade-

nes de fonemes a conceptes determinats.

• D’altra banda, la via sublèxica ens permet repetir les paraules sense neces-

sitat d’accedir al seu significat.
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El model descrit per Hickok i Poeppel (2004) ens permet situar l’activitat neu-

ronal associada a aquestes dues rutes a l’escorça cerebral (vegeu la figura 5).

Com és natural, el transcurs de l’activitat de comprensió oral comença a

l’escorça auditiva primària, encarregada de recollir la informació que prové

del sentit de l’oïda. L’escorça auditiva primària se situa bilateralment en la

circumvolució�de�Heschl, en la regió superior del lòbul temporal. Un cop

desencadenat el procés perceptiu, comença l’activitat en regions ventrolate-

rals�de�la�circumvolució�temporal�superior, així com en la cissura�temporal

superior també bilateralment, ja directament relacionada amb la percepció

de sons estrictament lingüístics o, més concretament, fonemes.

Figura 5. Localització de l’activitat neuronal associada a la comprensió oral

A partir d’aquest punt, l’activitat es distribueix cap a les dues vies que hem

esmentat anteriorment, que es lateralitzen principalment cap a l’hemisferi

esquerre. La via lèxica pren la denominada ruta�ventral, mentre que la via

sublèxica pren la ruta�dorsal. Com hem comentat més amunt, la ruta ven-

tral permet accedir al significat corresponent al conjunt de fonemes que hem

sentit. El curs de l’activitat neuronal associada a aquesta via transcorre per

regions posteriors del lòbul temporal, inclosa la cissura�superior, així com

les circumvolucions�temporal�mitjana�i�inferior. Aquesta activitat es cor-

respondria amb la recuperació del lema en el model de Levelt (1989), i se sol

anomenar sistema�del�què�auditiu, en tant que ens proporciona el contingut

del missatge que estem sentint.

Així, seguint la ruta ventral arribarem a recuperar el significat associat a un

determinat grup de sons lingüístics, però recordem que l’activitat inicial tam-

bé es distribuïa cap a una altra ruta dedicada a connectar la percepció auditiva

amb la producció d’aquests sons. En aquest cas, l’activitat neuronal pren una

ruta dorsal, que passa pel lòbul parietal fins a arribar a l’escorça frontal. L’àrea

clau en aquesta via és la regió�posterior�de�la�cissura�de�Silvi�de�l’hemisferi
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esquerre, que separa els lòbuls temporal i parietal. Aquesta regió, coneguda

com a àrea�Spt (Silvi-parietal-temporal), és l’encarregada de portar a terme les

correspondències entre les representacions auditives i motores dels diferents

fonemes, per això es connecta amb regions de l’escorça motriu en el lòbul

frontal. Cal tenir en compte que, a banda de repetir paraules o fragments del

discurs, aquesta ruta també ens permet repetir paraules desconegudes i pseu-

doparaules, fet que suposa una gran ajuda a l’hora d’adquirir la primera llen-

gua o una llengua nova.

Fins ara només ens hem ocupat de la comprensió, o repetició, de la cadena

de fonemes corresponents a una paraula. No obstant això, en la majoria dels

casos les paraules no es presenten aïllades sinó en el context d’altres paraules,

ja sigui en una oració senzilla o en un discurs llarg. El model de Hickok i Poep-

pel (2004) suggereix que la integració morfosintàctica de les diferents paraules

entre si es dóna en regions més anteriors de l’escorça temporal superior. Tan-

mateix, a continuació veurem que altres àrees situades en la regió�posterior

del�lòbul�temporal o en la regió�posterior�de�la�circumvolució�inferior�del

lòbul�frontal sembla que també estan associades a aquesta funció.

Així, Friederici (2002) proposa un model neurocognitiu de la comprensió au-

ditiva d’oracions que distingeix tres etapes. En la primera etapa s’extreu in-

formació relativa a la categoria a la qual pertanyen les diferents paraules que

s’han sentit. Aquesta fase s’associa a activitat neuronal en la regió rostral de la

circumvolució�temporal�superior�esquerra, així com en la regió�opercular

del�lòbul�frontal�esquerre. En la segona etapa s’extreu paral·lelament infor-

mació morfosintàctica i lexicosemàntica de les paraules. En aquest moment

del procés també es porta a terme l’assignació de papers temàtics. La part més

semàntica d’aquesta fase s’associa a activitat a les tres�circumvolucions�tem-

porals�de�l’hemisferi�esquerre, mentre que l’extracció de la informació sin-

tàctica es relaciona amb activitat a la regió�opercular�esquerra, dins de l’àrea

de Broca. En la tercera i darrera etapa postulada per Friederici es porten a ter-

me subprocessos de reanàlisi i reparació dels possibles errors comesos fins al

moment. Aquests mecanismes es controlen des de la regió�posterior�de� la

circumvolució�temporal�esquerra, que coordina la informació obtinguda en

les subetapes semàntica i sintàctica de la fase anterior.

Un cop hem integrat les diferents paraules entre si, disposem de la major part

de la informació necessària per comprendre el missatge que ens està sent trans-

mès. No obstant això, encara podem aprofundir més en el contingut expressat

si ens atenem als patrons prosòdics utilitzats pel parlant. El processament de

l’entonació del llenguatge s’associa a les regions�dorsals�posteriors�de�la�cir-

cumvolució�temporal. De nou, el lòbul temporal apareix com a encarregat de

dirigir aquest component del llenguatge, tot i que en aquesta ocasió la funció

està principalment lateralitzada cap al costat�dret. Així mateix, la regió�oper-

cular�del�lòbul�frontal�d’ambdós�hemisferis també s’ha relacionat amb el

processament prosòdic (Bornkessel-Schlesewsky i Friederici, 2007).
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2.3. Lectura

La distinció entre ruta ventral i ruta dorsal sorgeix, en realitat, en el camp

d’estudi del substrat neuronal de la percepció visual, i s’estén més tard cap

a l’estudi del processament lector. Durant la lectura comprensiva necessitem

descodificar tot un seguit de símbols gràfics que transformarem en un signifi-

cat. Tanmateix, tal com hem vist en el cas de la comprensió oral, quan llegim

no sempre recuperem el significat de les paraules, sinó que simplement podem

convertir les grafies en una sèrie de patrons motors de producció oral. Aquest

procés és el que ens permet llegir en veu alta fins i tot paraules desconegudes

o inventades.

El curs de l’activitat neuronal associada a la lectura es pot entendre com un

flux d’activitat que va des de regions més posteriors, començant en els lòbuls

occipitals, fins a altres regions més anteriors en els lòbuls frontals. De la matei-

xa manera que en el cas de la comprensió oral, l’activitat neuronal es divideix

en dues vies (Sandak, Menel, Frost i Pugh, 2004). En qualsevol cas, l’activitat

cortical associada al procés lector comença a la regió més cabal del lòbul occi-

pital. En aquesta zona hi ha l’escorça�visual�primària, que rep la informació

percebuda pel sentit de la vista.

Cal tenir present que l’escorça visual primària s’activa davant de qualsevol es-

tímul visual, però no és així en el cas de l’anomenada àrea�de�la�forma�visual

de�les�paraules (Dahene, Le Clec’H, Poline, Le Bihan i Cohen, 2002), que res-

pon específicament davant les paraules presentades visualment. Aquesta àrea,

que sembla que està estretament associada al reconeixement ortogràfic de les

paraules, està situada a la regió�posterior�de�la�circumvolució�fusiforme, en

el límit entre�els�lòbuls�occipital�i�temporal, a la regió inferior de l’hemisferi

esquerre.

L’activitat a l’àrea de la forma visual de les paraules inaugura el recorregut cor-

responent a les rutes ventral i dorsal (vegeu la figura 6). Pel que fa a la ruta

ventral, un cop reconeguda la paraula, l’activitat neuronal es desplaça cap

a les circumvolucions�temporals�mitjana�i�inferior�esquerres, relacionades

amb el processament semàntic. La darrera etapa d’aquesta via transcorre a la

circumvolució�frontal�inferior�esquerra que, com ja hem vist en els apar-

tats de producció i comprensió oral, s’associa a la codificació fonològica. En

aquest cas s’utilitzaria en la lectura en veu alta. Com podem observar, la ruta

ventral passa per un estat de reconeixement lèxic que ens porta a un accés al

significat i més tard a la codificació fonològica de la paraula. Aquest itinerari

es correspondria, per tant, amb la via lèxica descrita en el model de doble ruta

(Coltheart, 1981), o bé amb la lectura semàntica en el model del triangle (Sei-

denberg i McClelland, 1989), i s’associa de forma molt estreta a la lectura de

paraules conegudes i, en general, a l’activitat lectora experta.
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Figura 6. Localització de l’activitat neuronal associada a la lectura

Quant a la ruta�dorsal, es correspondria amb la via sublèxica del model du-

al, i amb la lectura directa entre grafemes i fonemes en el model del triangle.

Aquest trajecte s’associa a la lectura de pseudoparaules o paraules desconegu-

des, per això té especial importància durant l’etapa d’aprenentatge. L’activitat

associada a aquesta ruta se situa en la regió�posterior�de�la�circumvolució

superior�temporal�esquerra i en les regions adjacents en el lòbul parietal, les

circumvolucions�angular�i�supramarginal�de�l’hemisferi�esquerre.

2.4. Escriptura

El nombre de treballs adreçats a l’estudi del substrat neuronal de l’escriptura

és molt menor que en els camps de la comprensió i producció orals o de la

lectura. Això pot ser degut, almenys en part, al fet que els aparells d’RMF i TEP

estan dissenyats per dur a terme l’avaluació del participant estirat en una llite-

ra, cosa que dificulta l’execució de tasques d’escriptura. Una dificultat afegida

és que les tècniques de neuroimatge com l’RMF són molt sensibles als movi-

ments del cos i, més concretament, dels membres superiors. Quan escrivim,

els moviments de les mans interfereixen amb els canvis en els camps magnè-

tics registrats per l’RMF, de manera que distorsionen la informació provinent

de l’activitat cerebral.

Més enllà d’aquestes dificultats, l’estudi de les bases cerebrals de l’escriptura

té una llarga tradició. En concret, un dels descobriments fundacionals es va

portar a terme l’any 1881 pel fisiòleg austríac Sigmund Exner (1881). Exner va

associar una lesió en la part�posterior�de�la�circumvolució�frontal�mitjana

esquerra, immediatament superior a l’àrea de Broca, i immediatament rostral

a l’escorça motora (vegeu la figura 7), a la incapacitat per escriure. Des d’aquest

moment, s’ha considerat que l’anomenada àrea�d’Exner compleix un paper

important en el control d’aquesta capacitat.
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Actualment sabem que una capacitat tan complexa com l’escriptura no pot

dependre exclusivament del funcionament d’una única àrea de l’escorça. Així,

en una tasca de còpia d’un text o durant la transcripció d’un missatge perce-

but auditivament ens servim d’informació sublèxica referida a cada grafema

per separat, però també d’informació lèxica, interpretant les paraules en con-

junt. A més, durant l’escriptura espontània intervindran processos de control

executiu.

Figura 7. Localització de l’activitat neuronal associada a l’escriptura

L’escriptura comença amb activació d’informació semàntica en la regió�poste-

rior�inferior�del�lòbul�temporal�esquerre, incloses les circumvolucions tem-

poral�inferior i fusiforme (Beeson i altres, 2003). L’àrea�de�la�forma�visual�de

les�paraules, de gran importància en el procés lector, també té un paper cen-

tral en el procés de l’escriptura ja que ens proporciona la forma ortogràfica de

les paraules que pretenem escriure (vegeu López-Escribano, 2011). Finalment,

entren en joc les regions encarregades de l’organització dels patrons motors

corresponents. Sembla que és en aquest punt del procés en què participa l’àrea

d’Exner, ajudada per activitat a l’àrea de Broca. Aquestes àrees coordinen el

procés de l’escriptura a partir dels codis grafomotors representats a l’escorça

premotora�esquerra i en el solc�intraparietal�superior�esquerre, que partici-

pen en el control motor i sensorial de l’escriptura.

El procés descrit en el paràgraf anterior es refereix a activitats de còpia o trans-

cripció, en què se’ns proporcionen les paraules que hem d’escriure. No obstant

això, l’escriptura es torna molt més complexa quan es tracta d’una activitat

creativa. La base neuronal d’aquest tipus de tasca ha estat poc estudiada fins

ara, però es considera que la planificació del text es relaciona amb activitat en

regions anteriors del cervell, relacionades amb les funcions�executives.

Les funcions executives

Les funcions executives són
aquelles capacitats cognitives
que ens permeten organitzar
la conducta, establint plans
d’actuació i autoregulant les
nostres accions. Aquesta com-
plexa capacitat s’associa a ac-
tivitat neuronal en els lòbuls
prefrontals, la regió més ante-
rior del nostre cervell.
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2.5. Processament semàntic

De tots els subcomponents del llenguatge, la semàntica és el que ha originat

més diversitat de models neurocognitius. Fins ara, quan hem fet referència a

l’accés al significat de les paraules hem al·ludit a activitat en les circumvoluci-

ons del lòbul temporal esquerre. Sense posar en dubte la rellevància d’aquestes

regions en el processament semàntic, els últims estudis demostren que la re-

presentació del significat depèn de xarxes neuronals distribuïdes que inclouen

moltes altres àrees.

Algunes de les teories sobre el substrat neuronal de la representació semàntica

donen especial importància a les vies a través de les quals recollim la informa-

ció que anirà configurant els significats. Segons alguns models, com ara la hi-

pòtesi sensoriomotora (Martin i Chao, 2001) o la hipòtesi sensorial funcional

(Warrington i Shallice, 1984), la memòria semàntica s’estructura en funció de

les diferents modalitats d’entrada de la informació.

Així, la hipòtesi�sensorial�funcional (Warrington i Shallice, 1984) assumeix

dos subsistemes específics de modalitat dins de l’ampli sistema semàntic.

• D’una banda, la informació sobre les característiques perceptives dels ob-

jectes s’emmagatzemaria en el subsistema sensorial.

• D’altra banda, el coneixement sobre els seus usos es representaria en el

subsistema funcional.

Aquesta distinció sorgeix a partir de l’observació de dissociacions dobles en

pacients afàsics que presentaven un dèficit específic o bé per als éssers vius o

bé per als objectes inanimats, amb preservació de l’altra categoria. Per tant,

mentre que el coneixement semàntic relatiu a éssers vius, com animals o frui-

tes, constaria principalment d’informació de tipus sensorial sobre la seva for-

ma, color, sabor, olor, moviments percebuts, etc., la informació semàntica re-

lativa a objectes inanimats, com per exemple les eines, es fonamentaria en la

seva funcionalitat, és a dir, per a què serveixen o què podem fer amb aquest

tipus d’objectes. Cadascuna d’aquestes categories d’objectes dependria, per

tant, d’un dels dos subsistemes de la memòria semàntica, fet que possibilitaria

l’aparició de trastorns afàsics que afecten només una o altra categoria.

Caramazza i Shelton (1998) van intentar millorar aquesta hipòtesi suggerint

que el sistema semàntic es divideix en categories o dominis�semàntics basats

en circuits neuronals especialitzats i funcionalment dissociables. Aquests cir-

cuits s’haurien anat formant per pressió evolutiva i es dedicarien a processar

determinats dominis semàntics fonamentals per a la nostra subsistència, entre

els quals s’inclouen animals, plantes, conespecífics (membres de la pròpia espè-

cie) i probablement eines.
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• La hipòtesi de dominis específics prediu l’aparició de dèficits per a qualse-

vol d’aquestes quatre categories, i assumeix que, quan se n’ha deteriorat

una, no es podrà recuperar ajudant-se dels altres sistemes.

• Una segona predicció d’aquesta hipòtesi és que, a diferència del que passa

segons la hipòtesi sensorial funcional, el deteriorament del coneixement

de les diferents modalitats, perceptiu o funcional, no necessàriament im-

plica el dèficit específic d’algun dels quatre dominis.

• La tercera predicció és que la percepció de diferents objectes també està

estructurada en funció d’aquests dominis evolutivament rellevants i pos-

sibilita l’aparició de trastorns agnòsics específics per a cada domini.

Pel que fa als defensors de la hipòtesi�sensoriomotora (Martin i Chao, 2001),

tot i que també donen un paper primordial a la modalitat d’entrada de la

informació, entenen que l’espai semàntic és unitari. El model sensoriomotor

s’engloba dins del marc més general de la cognició�corporeïtzada (Wilson,

2002). Des d’aquest punt de vista, segons el qual els processos cognitius es fo-

namenten en la forma en què el nostre cos interactua amb l’entorn, la manera

de codificar la informació relativa al significat dels conceptes estaria íntima-

ment relacionada amb la manera d’adquirir-los. Concretament, dependrà de

com percebem els referents d’aquests significats i de com hi actuem. D’aquesta

manera, el significat de la paraula tisores se sustentaria en activitat neuronal

que reflecteix la seva forma i color, el seu tacte, el soroll que fa o els movi-

ments que solem fer quan les tenim a les mans. Tots aquests patrons d’activitat

neuronal en les regions encarregades de la percepció visual, auditiva, hàptica

i motora donarien forma al significat de la paraula tisores.

El model de Martin i Chao es fonamenta en els resultats de diversos estudis

de neuroimatge funcional, normalment desenvolupats amb voluntaris sans.

Segons els seus resultats, la informació semàntica corresponent a les eines es

basa en xarxes neuronals distribuïdes, entre d’altres, per les regions encarre-

gades de la percepció de moviments associats a artefactes, part�posterior�de

la�circumvolució�temporal�mitjana�esquerra, les regions que ens permeten

percebre les seves qualitats visuals, principalment la forma, regió�medial�de

la�circumvolució�fusiforme, i les que supervisen i executen els nostres mo-

viment quan les usem, l’escorça�motora�i�premotora. Quant a la recupera-

ció de la informació relacionada amb altres categories semàntiques, com els

animals, s’associa a activitat neuronal en àrees relacionades amb la percep-

ció del moviment biològic, el solc�temporal�superior i altres característiques

visuoperceptives,regions�laterals�de�la�circumvolució�fusiforme.

En relació amb el model sensoriomotor, s’han desenvolupat diverses investiga-

cions dirigides a l’estudi del substrat neuronal del processament dels verbs que

fan referència a moviments del cos (Hauk, Johnsrude i Pulvermüller, 2004). Els

autors d’aquests estudis van trobar que l’activitat neuronal relacionada amb la

lectura de verbs com ara llepar, agafar o coixejar se situaven en regions super-

Confirmació empírica

La hipòtesi de dominis especí-
fics es basa en diversos estudis
neuropsicològics que semblen
confirmar les seves predicci-
ons.
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posades o adjacents a les àrees de l’escorça�motora�bilateral encarregades de

controlar, respectivament, el moviment de la llengua, les mans i les cames. En

un estudi posterior (Pulvermüller i Hauk, 2006) el mateix grup va descobrir

que la lectura d’adjectius referits a formes o colors s’associava a activitat en les

regions encarregades de percebre les formes, escorça�parahipocampal i regi-

ons�posteriors�de�la�circumvolució�fusiforme, i els colors, regions�anteriors

de�la�circumvolució�fusiforme.

No obstant això, si bé la modalitat d’entrada de la informació semàntica és

una peça central en els models que acabem de comentar, es considera irrelle-

vant des de la hipòtesi�de�l’estructura�conceptual (Tyler i Moss, 2001). Des

d’aquest punt de vista, la informació semàntica és abstracta i, per tant, no de-

pèn de xarxes neuronals de caràcter sensorial o funcional.

La característica fonamental de la memòria semàntica en aquest mo-

del és la distribució estadística de les propietats que constitueixen cada

concepte.

Per als defensors de l’estructura conceptual, les característiques conceptuals

que habitualment apareixen juntes es representen a prop les unes de les altres

en l’espai semàntic. Aquesta propietat de l’organització dels significats també

podria donar compte de les dissociacions entre éssers vius i éssers inanimats.

Els exemplars de cadascuna d’aquestes dues categories comparteixen moltes

característiques entre si i, alhora, són molt diferents dels exemplars de la cate-

goria contrària. En conseqüència, els exemplars de cada categoria es represen-

taran en regions properes entre si i allunyades de les regions de l’altra catego-

ria, fet que possibilitaria una lesió específica d’una de les categories, i l’altra

es conservaria.

El grup de Tyler també ha intentat recolzar la seva teoria amb estudis de neu-

roimatge. A diferència de les troballes dels grups d’investigació esmentats an-

teriorment, els treballs del grup de Tyler han mostrat que el processament de

diferents categories semàntiques d’objectes i accions produeix activitat en re-

gions similars. En concret, Tyler i els seus col·laboradors van presentar noms

d’animals i d’eines, així com verbs que expressaven accions de tipus biològic

(per exemple, córrer, nadar) o accions associades a eines (per exemple, perforar,

soldar) en una tasca de categorització semàntica. Les diferents categories es van

associar a patrons d’activitat molt semblants entre si, situats principalment en

la circumvolució�frontal�inferior�esquerra i en el lòbul�temporal�esquerre,

incloses la regió�medial ila�circumvolució�fusiforme. Aquests resultats con-

firmarien l’existència d’un sistema semàntic unificat que no disposa de meca-

nismes o circuits diferenciats per a diferents tipus d’informació.
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En una temptativa d’unificar les perspectives anteriors, Simmons i Barsalou

(2003) van desenvolupar la teoria�de� la� topografia�conceptual. Els autors

d’aquest model es basen en idees plantejades prèviament per Antonio i Hanna

Damasio. Segons la teoria�de�la�zona�de�convergència (Damasio i Damasio,

1995), els patrons d’activitat neuronal que es produeixen quan percebem al-

guna cosa queden codificats o “enllaçats” per neurones situades a l’escorça

associativa, principalment a les regions�parietals. Aquestes àrees es denomi-

nen zones�de�convergència ja que aglutinen la informació sobre la representa-

ció dels diferents objectes o situacions que percebem. Així mateix, també hi

ha zones de convergència superiors, en les regions�frontotemporals�anteri-

ors, que enllacen les diferents neurones associatives que tendeixen a activar-se

conjuntament.

Segons la teoria de la topografia conceptual, com més similars siguin els

patrons d’activitat enllaçats per les neurones associatives, més a prop se

situaran les unes de les altres en la zona de convergència.

Aquest postulat permet explicar l’aparició de dissociacions entre diferents ca-

tegories semàntiques, ja que una lesió en una determinada zona podria afectar

les neurones associatives corresponents als diferents significats d’una catego-

ria.

A més de les diferents hipòtesis sobre el substrat neuronal del processament

semàntic, així com la gran quantitat d’investigacions que ens han ajudat a

delimitar-ne la localització espacial, alguns estudis s’han dirigit a estudiar el

moment temporal en què es dóna l’accés al significat. L’aplicació de tècniques

electrofisiològiques com l’EEG associades a diferents tasques ens permet aïllar

components de l’activitat electrocortical, modulacions positives o negatives

que reflecteixen els diferents subprocessos del llenguatge. Els components més

coneguts amb relació al processament lingüístic són ELAN, LAN, N400 i P600

(vegeu la figura 8). L’accés al contingut semàntic s’ha relacionat amb el com-

ponent N400 (Kutas i Federmeier, 2011), una modulació negativa de les ones

elèctriques corresponents a la regió centroparietal del cervell, que apareix al

voltant dels 400 ms després de l’aparició de l’estímul. L’N400 s’ha associat al

processament de significats perquè és sensible a violacions de la congruència

semàntica (per exemple, en Joan va escollir els mitjons amargs) o a relacions se-

mànticament inesperades (per exemple, en Joan sempre amaneix l’amanida amb

oli i cervesa). Aquestes troballes suggereixen que l’accés al significat de les pa-

raules es dóna cap als 400 ms després de la seva presentació.
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Figura 8. Correlat electroencefalogràfic del processament lingüístic (representació idealitzada
que aglutina components amb diferents localitzacions espacials).

2.6. Processament sintàctic

En els apartats anteriors hem vist que la circumvolució frontal inferior esquer-

ra, o àrea de Broca, apareixia associada al processament dels quatre principals

subprocessos lingüístics. Per tant, no és estrany que aquesta regió fos, en el seu

moment, considerada el nucli central del processament lingüístic. Actualment

sabem que l’àrea de Broca té un paper crucial en els circuits cerebrals associats

al llenguatge i, més concretament, en el processament sintàctic.

L’àrea de Broca sembla que intervé en el processament de relacions jeràrqui-

ques (Martín-Loeches, 2011). Aquesta capacitat és clau en el processament sin-

tàctic del llenguatge humà, caracteritzat pel fenomen de la recursivitat, que

ens permet incloure sintagmes o oracions dins d’altres en un procés teòrica-

ment infinit (per exemple, la clau de l’armari de l’entrada del pis de la Joana).

A l’apartat de comprensió oral ja hem avançat que la regió opercular, situada

a la part més cabal de l’àrea de Broca, s’encarrega de l’anàlisi de l’estructura

sintàctica de les oracions. Així mateix, regions més anteriors de l’àrea de Broca

responen específicament davant d’oracions recursives (Friederici, Bahlmann,

Heim, Schubotz i Anwader, 2006), com ara oracions amb una o diverses sub-

ordinades (per exemple, el noi que passeja el gos que va mossegar la Maria viu al

pis de dalt). A més, aquesta porció de l’escorça frontal està connectada amb al-

tres estructures cerebrals que també sembla que intervenen en el processament

sintàctic. En concret, destaquen el nucli�caudat, als ganglis basals, regions

superiors�del�lòbul�parietal, l’àrea perisilviana, i també les regions anàlogues

a l’àrea de Broca a la circumvolució�frontal�inferior�de�l’hemisferi�dret.

A banda de donar lloc a un gran nombre d’investigacions sobre la localització

espacial de l’activitat neuronal, l’estudi del processament sintàctic s’ha dirigit

en gran part a la recollida d’informació del curs temporal. Gràcies a l’aplicació

de tècniques d’electroencefalografia sabem que hi ha, almenys, dos moments

rellevants per al processament sintàctic.
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• El primer moment se situa entre els 150 ms i els 250 ms després de

l’aparició dels estímuls.

• El segon moment es localitza al voltant dels 600 ms després de la presen-

tació de l’oració (vegeu la figura 8).

L’estudi dels patrons electrocorticals associats al processament sintàctic se sol

fonamentar en tasques de detecció d’errors. Així, sabem que la presentació

d’oracions que contenen errors sintàctics, com ara paraules de categoria gra-

matical incorrecta (per exemple, el gat va fer un saltar) o alteració de l’estructura

oracional (per exemple, el gos va córrer la cap a caseta), modula l’activitat cor-

tical i provoca l’ampliació d’una ona negativa a la regió anterior de l’hemisferi

esquerre. Aquest component, conegut com a ELAN, per les sigles en anglès

d’early left anterior negativity, es detecta ja al voltant dels 200 ms després de

la presentació de l’oració. Aquest tipus de resultats s’utilitzen com a base per

argumentar que l’anàlisi sintàctica comença en moments molt primerencs del

processament. Una mica més tard, al voltant dels 250 ms després de l’aparició

de l’estímul, s’ha descrit l’aparició d’una ampliació d’un altre component ne-

gatiu, també de localització anterior esquerra. Aquesta modulació de l’activitat

electrocortical, coneguda com a LAN, left anterior negativity, s’associa a violaci-

ons de caràcter morfosintàctic, com la manca de concordança entre substantiu

i adjectiu (per exemple, la pilota vermell). Sembla, per tant, que en un primer

moment ens fem una idea de l’estructura global de l’oració, i immediatament

després comprovem la relació entre les diferents paraules. Atesa la seva loca-

lització anterior esquerra, aquesta activitat podria estar relacionada amb l’àrea

de Broca.

Més amunt anunciàvem l’existència d’un altre component relacionat amb el

processament sintàctic cap als 600 ms després de la presentació de l’oració. Es

tracta d’un component conegut com a P600, que és una modulació positiva

(per això el nom s’inicia amb una P) de l’activitat cerebral situada en regions

posteriors. El P600 també respon davant d’anomalies sintàctiques, i s’ha asso-

ciat a la reanàlisi de l’estructura oracional. Atesa la seva localització, podria

estar relacionat amb l’activitat en les regions temporal i parietal.

Lectura recomanada

Vegeu una revisió del proces-
sament sintàctic a:
M.�Kutas;�K.�D.�Federme-
ier (2007). “Event-related
brain potentials (ERP) studi-
es of sentence processing”. A:
G. Gaskell (ed.). The Oxford
handbook of Psycholinguistics.
Oxford, NY: Oxford Univer-
sity Press.
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3. Els trastorns afàsics

En l’apartat anterior hem fet un repàs de les regions neuronals que donen su-

port al processament lingüístic. Gran part de la informació que tenim actual-

ment sobre aquest tema prové de l’aplicació de tècniques electrofisiològiques o

de neuroimatge amb voluntaris sans. No obstant això, ja comentàvem a l’inici

d’aquest mòdul que la principal font del nostre coneixement sobre les bases

neuronals del llenguatge ha estat, tradicionalment, l’estudi de pacients afàsics.

A continuació veurem les principals característiques de les diferents síndromes

afàsiques. Descriurem tant les síndromes clàssiques com d’altres que s’ajusten

a models més moderns del processament lingüístic. Tindrem en compte les

afàsies de producció i comprensió oral, així com les alèxies, trastorns de lec-

tura, i les agrafies, d’escriptura.

3.1. Afàsies de producció

Recordem que l’estudi de les afàsies s’inaugura oficialment amb la descripció

del pacient Tan a càrrec de Paul Broca a la segona meitat del segle XIX. El Sr.

Tan comprenia el que se li deia, però era incapaç de produir llenguatge oral,

més enllà de la síl·laba que va acabar essent el seu pseudònim, “tan”.

L’afàsia�de�Broca es produeix com a resultat d’una lesió a la zona en què està

situada l’àrea de Broca, a la circumvolució�frontal�inferior�de�l’hemisferi�es-

querre. Aquest trastorn sol anar acompanyat d’hemiparèsia o hemiplegia del

costat dret del cos. Depenent de l’amplitud de la lesió es distingeixen dos sub-

tipus de trastorn. L’afàsia de Broca tipus I s’associa a una lesió limitada exclu-

sivament a l’àrea de Broca, i es caracteritza per defectes lleus de l’articulació,

prosòdia alterada amb sensació d’accent estranger, i problemes d’accés lèxic o

recuperació de la paraula adequada en cada moment (Ardila, 2006). Quan la

lesió s’estén més enllà de l’àrea de Broca, cap a regions adjacents com l’escorça

precentral, l’ínsula o els ganglis de la base, ens trobem amb l’afàsia de Broca

tipus II o extensa, de simptomatologia molt més complexa i dramàtica.

Els pacients amb aquesta síndrome presenten un llenguatge oral no�fluent,

és a dir, costós i entretallat. Són comunicativament ineficaços, per la incapa-

citat que tenen de trobar les paraules apropiades en cada ocasió. La seva parla

està plena de substitucions de fonemes i síl·labes simplificades. A més, es ca-

racteritza per la presència d’agramatisme, o absència de paraules funcionals

(per exemple, nen corre casa en comptes d’el nen corre cap a la casa). Presenten

dificultat per repetir, llegir en veu alta, anomenar i escriure. Encara que la se-

va comprensió oral i escrita està bastant preservada, tenen problemes a l’hora

Les causes més habituals
de les afàsies

Les causes més habituals de
les afàsies són els traumatis-
mes craneoencefàlics (TCE) i
els accidents vasculars cere-
brals (AVC). Tanmateix, també
poden aparèixer per altres cau-
ses, com ara els tumors cere-
brals o les infeccions víriques,
bacterianes o micòtiques.

Diferents denominacions
de l’afàsia de Broca

L’afàsia de Broca ha rebut di-
ferents denominacions al llarg
de la història: afèmia, afàsia
motora eferent, afàsia expressi-
va, afàsia sintàctica, afàsia ver-
bal, entre d’altres.
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d’entendre estructures sintàctiques complexes, com per exemple oracions re-

versibles en les quals no es poden ajudar de claus semàntiques (per exemple,

el gat persegueix el gos).

Dins de la classificació clàssica ens trobem amb un altre tipus d’afàsia que

afecta principalment la producció oral. Ens referim a l’afàsia� transcortical

motora, que s’associa a la desconnexió entre el sistema semàntic o conceptual

i l’àrea de Broca. Aquest trastorn es produeix per una lesió en regions anteri-

ors i superiors a l’àrea de Broca i també sol anar acompanyat d’hemiparèsia

contralateral. El llenguatge oral d’aquests pacients és parc, dificultós i presen-

ta ecolàlia (Ardila, 2006). Tot i que tenen problemes per produir llenguatge

espontani, conserven la repetició i se’n serveixen per comunicar-se. Així, és

comú que utilitzin directament les mateixes paraules i estructures utilitzades

pel seu interlocutor.

A mig camí entre les afàsies de producció i comprensió ens trobem amb l’afàsia

de�conducció, descrita en el seu moment pel mateix Carl Wernicke. Aquest

trastorn es distingeix per una capacitat de comprensió preservada i un llen-

guatge espontani correcte, encara que amb algunes parafàsies (paraules reals

deformades). Aquestes característiques contrasten amb la incapacitat manifes-

ta per repetir. L’afàsia de conducció s’ha associat tradicionalment a l’afectació

del fascicle arquejat, que connecta aquestes regions posteriors amb l’escorça

inferior frontal. Tanmateix, actualment se sap que lesions parietals en les cir-

cumvolucions postcentral i supramarginal o bé a l’ínsula també poden provo-

car aquest trastorn.

Els quadres afàsics que hem vist fins ara es deuen a lesions situades principal-

ment a l’escorça cerebral. No obstant això, el danys produïts a les estructures

subcorticals també poden causar alteracions en la producció oral del llenguat-

ge. És el cas de les afàsies�estriatocapsulars. El cos estriat i la càpsula estan

situats en els ganglis basals, directament relacionats amb estructures frontals

com l’àrea de Broca. Els pacients amb aquesta síndrome presenten problemes

d’articulació, així com dificultats en la prosòdia de la producció espontània.

Les seves capacitats de comprensió i repetició estan relativament preservades,

tot i que poden tenir dificultats amb les estructures sintàctiques complexes.

També és possible observar episodis d’anòmia i generació de parafàsies.

A banda de les tipologies clàssiques i les diferències en funció de la situació

cortical o subcortical de la lesió, podem distingir diverses classes de trastorns

de la producció basant-nos en models provinents de la psicolingüística i la

neuropsicologia cognitiva. Des d’aquesta perspectiva és possible establir una

distinció entre, almenys, tres tipus d’afàsia segons el subprocés que es vegi

afectat. Atès que ens referim a dèficits per produir paraules, i atenent el ni-

vell en què se situen les dificultats, aquests trastorns es denominen, respecti-

vament, anòmia fonològica, anòmia lèxica i anòmia semàntica (Cuetos, 2003).

Ecolàlia

L’ecolàlia és un trastorn del
llenguatge que implica la ten-
dència a repetir automàtica-
ment el que s’acaba de sentir i
que provoca un efecte d’eco.
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El tret característic de l’anòmia�fonològica és la problemàtica en la recupera-

ció de fonemes. Els pacients amb aquest tipus de trastorn no tenen dificultats

per comprendre els significats ni per recuperar les paraules apropiades, però sí

per filar els diferents fonemes que formen cada paraula en activitats de deno-

minació, repetició o parla espontània. A més, les dificultats seran majors com

més llargues siguin les paraules.

Els pacients amb anòmia�lèxica, també anomenada anòmia pura, tenen difi-

cultats per activar les paraules adequades en cada moment, tot i que conser-

ven els significats i no tenen problemes amb la recuperació dels fonemes per-

tinents. La producció serà especialment dificultosa en el cas de les paraules

de baixa freqüència d’ús, més difícils d’activar, i es caracteritzarà per l’ús de

circumloquis o rodejos verbals quan els pacients es trobin amb paraules que

no poden activar (per exemple, això que serveix per escriure en comptes de lla-

pis). Poden repetir i llegir en veu alta, però tenen un dèficit sever en tasques

de denominació.

El tercer tipus de trastorn anòmic, l’anòmia�semàntica, és el resultat del dany

en el sistema semàntic. La pèrdua dels significats pot donar-se per categories de

paraules i, en qualsevol cas, tendeix a ser més greu per a les paraules abstractes

que per a les concretes. Els pacients amb anòmia semàntica també tenen pro-

blemes en comprensió i substitueixen paraules per d’altres que hi estan relaci-

onades semànticament (per exemple, gos per guineu). Presenten dificultats en

tasques de denominació. No obstant això, tot i que no entenen el que diuen,

poden repetir i llegir en veu alta.

Finalment, cal esmentar en aquest apartat l’afàsia�dinàmica�frontal. Aquest

trastorn no figura en les classificacions clàssiques ni sorgeix de models neu-

ropsicològics, sinó que s’emmarca en la taxonomia�de�Luria (1974). Aquesta

síndrome es dóna com a conseqüència d’una lesió en la regió anterior a l’àrea

de Broca, i es caracteritza per una manifesta incapacitat per iniciar la producció

espontània. Els pacients amb afàsia dinàmica frontal poden produir paraules i

oracions sense problemes, mantenint una estructura gramatical correcta quan

expliquen històries molt conegudes o transmeten missatges que els han donat.

No obstant això, tenen severs problemes per generar un pla narratiu propi.

Taxonomia de Luria

Luria va proposar la seva pròpia classificació de les afàsies. Va establir una distinció entre
afàsies paradigmàtiques, amb dificultats per a la selecció d’unitats lingüístiques, i afàsies
sintagmàtiques, amb problemes per a la combinació d’unitats. Dins del primer grup cal
destacar les afàsies motora aferent, acusticoagnòsica i semàntica. Les afàsies del segon
grup són les afàsies dinàmica, telegràfica i motora eferent.

3.2. Afàsies de comprensió

Si l’estudi dels trastorns de producció oral sorgeix fonamentalment amb la

identificació de l’afàsia de Broca, la investigació sobre els dèficits de compren-

sió s’inaugura amb la descripció de l’afàsia�de�Wernicke. Aquest trastorn es
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produeix com a conseqüència d’una lesió en les regions posteriors de la cir-

cumvolució� temporal� superior�esquerra, a l’àrea de Wernicke, que es pot

estendre a la circumvolució�temporal�mitjana, així com a les regions angu-

lar�i�supramarginal en el lòbul parietal i l’ínsula. Tal com passa en el cas de

l’afàsia de Broca, es poden distingir dos subtipus d’afàsia de Wernicke segons

l’amplitud i la distribució de la lesió (Ardila, 2006).

L’afàsia�de�Wernicke�de�tipus�I s’associa a lesions temporals profundes, que

afecten la regió insular posterior. Aquesta lesió provoca incapacitat per iden-

tificar fonemes però es preserva la capacitat de percepció auditiva no relacio-

nada amb el llenguatge. El pacient afectat d’afàsia de Wernicke de tipus I no

té problemes en la lectura, així com tampoc en l’escriptura espontània, però

és incapaç de realitzar un dictat o de repetir paraules.

Una lesió més extensa de les regions posteriors del lòbul temporal donarà lloc

a l’afàsia�de�Wernicke�de� tipus� II. La producció dels pacients amb aquest

trastorn és fluida i en ocasions fins i tot excessiva (el que s’anomena logorrea).

No obstant això, tot i que la prosòdia és adequada i pot presentar una estruc-

tura sintàctica aparentment correcta, sol mancar de significat (parla�buida),

acostuma a estar plena de parafàsies (paraules reals deformades) i neologis-

mes (paraules inventades i sense significat). Aquest tipus de llenguatge incom-

prensible es coneix com a jargó. Els pacients amb afàsia de Wernicke de tipus

II tenen seriosos problemes de comprensió oral que els poden portar a no en-

tendre absolutament res del que se’ls diu, i tampoc no són capaços de repetir.

De forma anàloga al que ocorre amb els trastorns de producció oral, entre els

dèficits de comprensió oral ens trobem amb l’afàsia�transcortical�sensorial.

Aquest trastorn té característiques similars a l’afàsia de Wernicke de tipus II.

Tanmateix, tal com passa en el cas de l’afàsia transcortical motora, els paci-

ents que la pateixen preserven la capacitat de repetir. La comprensió oral es-

tà greument afectada i el llenguatge oral és ple de parafàsies i neologismes.

Aquest trastorn es produeix com a conseqüència d’una lesió en la regió�an-

gular�posterior�i�superior�a�l’àrea�de�Wernicke, on coincideixen els lòbuls

parietal, occipital i temporal.

De nou, els models neuropsicològics més moderns ens permeten establir dis-

tincions més precises entre subtipus d’afàsies de comprensió. En aquesta oca-

sió parlarem de sordesa verbal pura, sordesa per a la forma de les paraules i

sordesa per al significat de les paraules (González-Nosti i Cuetos, 2011).

El terme sordesa�verbal�pura es refereix a una incapacitat per identificar fone-

mes, de manera que es relaciona directament amb l’afàsia de Wernicke tipus I

descrita més amunt. Els pacients amb aquest trastorn tenen afectada la capa-

citat d’anàlisi acústica dels sons lingüístics, per això són incapaços de com-
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prendre o repetir paraules o oracions. Normalment, però, poden comprendre

les claus prosòdiques o identificar l’accent del seu interlocutor. La producció

espontània i la lectura poden estar perfectament preservades.

Pel que fa a la sordesa�per�a� la� forma�de� les�paraules, es caracteritza per

una incapacitat d’identificar les paraules que es presenten auditivament. El fet

que el pacient pugui repetir paraules demostra una capacitat preservada per a

l’anàlisi fonològica, però no és capaç d’accedir a les entrades lèxiques corres-

ponents. També pot repetir pseudoparaules, però és incapaç de distingir si són

paraules reals o inventades. Finalment, el pacient mostra un desenvolupament

correcte en tasques de tipus semàntic, com ara l’aparellament de dibuixos, fet

que posa de manifest que no es tracta d’un problema d’accés al significat.

En canvi, aquest problema sí que està present en els pacients amb sordesa�per

al�significat�de�les�paraules. Com bé indica el seu nom, aquest trastorn im-

plica una incapacitat per comprendre el significat de les paraules. No obstant

això, a diferència del que passava en els dos casos anteriors, el pacient és capaç

d’identificar paraules reals i distingir-les de les paraules inventades o descone-

gudes. Així mateix, pot repetir tant paraules com pseudoparaules. El problema

d’aquests pacients és que són incapaços d’accedir al sistema semàntic a partir

de la informació presentada auditivament.

3.3. Trastorns generalitzats

En aquells casos en què es veuen afectades totes les modalitats del llenguatge,

tant oral com escrit, i la producció es caracteritza pel mutisme, trencat única-

ment per senzilles vocalitzacions monosil·làbiques o estereotípies, ens trobem

davant d’una afàsia�global. Aquest trastorn uneix els dèficits de producció as-

sociats a l’afàsia de Broca amb els problemes de comprensió propis de l’afàsia

de Wernicke, per això la capacitat comunicativa és pràcticament nul·la. Entre

les estereotípies conservades és freqüent trobar paraules malsonants o amb alt

contingut emocional, a més de sèries automatitzades com els dies de la setma-

na i altres tirallongues senzilles (Diéguez-Vide i Peña-Casanova, 2011).

L’aparició d’aquest trastorn es relaciona amb lesions massives de l’hemisferi

esquerre, sovint a causa de problemes vasculars. També apareix en les últimes

etapes de trastorns neurodegeneratius com la malaltia d’Alzheimer. En el cas

de danys focals la lesió s’ha de situar sobre o al voltant de les àrees de Broca i

Wernicke. No obstant això, lesions a altres regions com l’ínsula o els ganglis

basals també s’han associat a aquest trastorn. De vegades, els primers moments

després d’una lesió cerebral es caracteritzen pel quadre simptomàtic de l’afàsia

global, però pot ser que a poc a poc vagi evolucionant cap a algun altre tipus

d’afàsia menys greu.

La síndrome afàsica més greu després de l’afàsia global és, sens dubte, l’afàsia

transcortical�mixta. Els pacients amb aquest trastorn també pateixen un dè-

ficit generalitzat que afecta tant el llenguatge espontani com la comprensió
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oral, la lectura i l’escriptura. No obstant això, preserven la capacitat de repeti-

ció. Això fa que la seva producció oral es redueixi pràcticament a ecolàlia o

repetició del que se li ha dit.

Aquest trastorn es produeix com a conseqüència del dany cerebral que rodeja

la zona perisilviana, però deixa intactes les àrees de Broca i Wernicke. És per ai-

xò que també s’ha denominat síndrome de l’aïllament del llenguatge (Gechswind,

Quadfasel i Segarra, 1968).

3.4. Dèficit específic de categoria

Dins dels trastorns específicament referits al processament semàntic, s’han tro-

bat casos de persones que, després de patir una lesió cerebral, han perdut una

categoria semàntica concreta. Els primers estudis sobre aquest tema van donar

a conèixer casos de pacients amb dificultats selectives per processar éssers vius

o objectes inanimats, però que preservaven els conceptes de les altres catego-

ries. Aquest tipus de trastorn s’ha anomenat dèficit�específic�de�categoria.

Posteriorment s’han anat trobant pacients amb dèficits específics per a cate-

gories més restringides, com dissociacions entre diferents tipus d’éssers vius,

per exemple fruites i animals. El mateix ha passat en el cas dels objectes ina-

nimats, en què s’han descrit pacients amb dificultats per processar eines però

no instruments musicals, i a l’inrevés. Les distincions entre categories semàn-

tiques també poden donar-se en nivells més amplis. Entre les més estudiades

ens trobem l’afectació selectiva de conceptes concrets o abstractes, o el dany

diferencial dels dominis semàntics referits a objectes i accions. En aquest últim

cas el dèficit específic per al processament d’informació semàntica sobre ob-

jectes s’associa a dany neuronal en la regió temporal, mentre que les dificultats

amb els significats relatius a accions es relacionen amb lesions en regions més

anteriors, en el lòbul frontal.

3.5. Malalties degeneratives

Les síndromes afàsiques que hem vist en les seccions anteriors s’associen, ma-

joritàriament, a lesions focals del sistema nerviós central. Tanmateix, el deteri-

orament neuronal progressiu associat a les malalties neurodegeneratives tam-

bé pot afectar greument la capacitat lingüística. Trastorns tan comuns com

les malalties d’Alzheimer o Parkinson comporten normalment un dèficit del

llenguatge.

La malaltia�d’Alzheimer és la causa més freqüent de demència i es ca-

racteritza principalment per dificultats en la memòria episòdica: la capa-

citat per recordar els successos de la pròpia vida de la persona.
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No obstant això, a mesura que avança la malaltia també és molt comú trobar

defectes en el llenguatge, normalment relacionats amb la memòria semànti-

ca. La pèrdua progressiva del coneixement sobre el significat de les paraules

i, de manera més general, sobre el món que els envolta, fa que els malalts

d’Alzheimer tinguin greus problemes per expressar-se verbalment. Aquestes

dificultats es fan evidents quan se’ls demana que diguin el nom d’algun ob-

jecte, o en tasques de fluïdesa, en què han de dir el major nombre possible

de membres d’una categoria determinada, per exemple animals. Per tant, és

freqüent que els malalts d’Alzheimer tinguin problemes per trobar les parau-

les adequades i utilitzin circumloquis. Normalment, fan servir paraules d’alta

freqüència lèxica i cometen nombrosos errors de tipus semàntic, de manera

que confonen unes paraules amb d’altres de la mateixa categoria semàntica.

Una altra malaltia degenerativa freqüent és la malaltia� de� Parkinson. Els

símptomes d’aquest trastorn apareixen principalment en l’àmbit del control

motor, incloent-hi tremolors, rigidesa i lentitud en els moviments. Tanmateix,

els pacients amb aquest trastorn també presenten problemes de tipus cognitiu,

relacionats principalment amb les funcions executives. Això es deu al fet que

aquestes funcions depenen de les regions frontals i prefrontals, directament

afectades per la pèrdua de dopamina que pateixen els malalts de Parkinson.

Ara bé, en els últims anys s’ha comprovat que el dèficit cognitiu present en

els malalts de Parkinson també afecta la capacitat lingüística. Aquesta malaltia

provoca dificultats en el processament pragmàtic, així com en la comprensió

d’oracions sintàcticament complexes. També s’associa a dificultats de la pro-

ducció oral, amb baix rendiment en tasques de fluïdesa i denominació, que

poden estar relacionades amb deteriorament semàntic.

Una darrera malaltia neurodegenerativa que també es caracteritza per trastorns

del llenguatge és la demència�frontotemporal. Tot i que és menys coneguda

que les anteriors, aquesta malaltia és una de les causes més freqüents de de-

mència. De la mateixa manera que ocorre en el Parkinson, la demència fron-

totemporal afecta principalment les funcions executives. Tal com indica el seu

nom, aquesta demència apareix com a conseqüència d’una degeneració neu-

ronal principalment en els lòbuls frontal i temporal. En funció de si l’atròfia

s’estén principalment cap a una o altra regió, es poden distingir dues subsín-

dromes.

D’una banda, l’afàsia�progressiva�no�fluent s’associa a una degeneració pri-

mordialment frontal i comporta trastorns en la producció oral. Els malalts

amb aquest tipus de demència presenten una parla molt forçada, així com

problemes d’anòmia i agramatisme. És comú que produeixin errors de tipus

fonològic. D’altra banda, si l’atròfia se situa principalment en regions anteriors

del lòbul temporal parlem d’afàsia progressiva fluent o�demència�semàntica.

Aquesta síndrome es caracteritza per una pèrdua gradual dels significats que
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dificulta la comprensió. Tot i que el llenguatge dels pacients amb demència

semàntica és fluid, apareixen, cada vegada de forma més freqüent, problemes

d’anòmia que redueixen dràsticament el vocabulari.

3.6. Dislèxies

A banda de les afàsies, que afecten les capacitats de comprensió i producció

oral, dins dels trastorns del llenguatge d’origen neurològic també podem tro-

bar dèficits de comprensió i producció del llenguatge escrit. Els actuals models

neuropsicològics del funcionament de la lectura en el cervell ens permeten

delimitar diferents tipus de dèficits relacionats amb el procés lector. Aquests

trastorns reben el nom de dislèxia. Per tal de diferenciar-los dels problemes

de lectura que presenten alguns nens durant el desenvolupament, s’utilitza

l’etiqueta dislèxia�adquirida, i en els casos en què la lesió provoca una pèrdua

total de la capacitat lectora s’usa el terme alèxia. Aquests trastorns poden apa-

rèixer juntament amb els dèficits afàsics, o bé aïlladament dins d’un quadre

de símptomes que afectin exclusivament el llenguatge escrit.

Els actuals models psicolingüístics del processament lector ens permeten en-

tendre les diferents síndromes que poden afectar la lectura (vegeu Cuetos,

2008). En el nivell més baix del processament lector trobem la dislèxia�lletra

a�lletra o alèxia pura. Els pacients que pateixen aquest trastorn són capaços

d’identificar lletres aïllades, però tenen greus problemes a l’hora de realitzar

la lectura serial de diverses lletres dins de les paraules. Com més llarga és la

paraula, major és la dificultat. Aquest trastorn s’associa a una lesió a l’àrea�de

la�forma�visual�de�les�paraules, situada a la regió�posterior�de�la�circumvo-

lució�fusiforme�del�lòbul�temporal�esquerre.

Parlem de dislèxia� fonològica quan el pacient presenta un dèficit a la via

sublèxica, de conversió directa entre grafemes i fonemes. Aquestes persones

són capaces d’identificar les lletres i de llegir paraules conegudes, a les quals

poden accedir a través d’informació lèxica o del significat, però tenen greus

dificultats amb les paraules inventades. També tenen dificultats a l’hora de

llegir paraules poc freqüents. La lesió que produeix aquest tipus de trastorn se

situa sobre la ruta dorsal de la lectura, que comprèn la regió posterior de la

circumvolució�temporal�superior�esquerra, les circumvolucions�angular�i

supramarginal�del�lòbul�parietal�esquerre, o les connexions�amb�la�regió

frontal�inferior�esquerra.

D’altra banda, quan l’origen del dèficit se situa en la incapacitat per accedir

a la informació lèxica ens trobem davant d’un cas de dislèxia�superficial o

lèxica. Els pacients amb aquest trastorn tindran problemes per llegir paraules

irregulars, que només es poden llegir correctament recuperant la informació

lèxica corresponent. Per tant, solen cometre errors d’hiperregularització, així

com presenten dificultats en la distinció d’homòfons (per exemple, cup i cub),

ja que l’estructura fonològica és idèntica i no permet determinar a quina pa-

raula es refereix exactament. La dislèxia superficial es relaciona amb dany en
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el cervell a la ruta ventral de la lectura que té el seu correlat neuronal en les

circumvolucions�temporals�mitjana�i�inferior�esquerres, i la seva connexió

amb la circumvolució�frontal�inferior�esquerra.

Finalment, el dany simultani de les vies lèxica i sublèxica dóna lloc al trastorn

més greu de tots, la dislèxia�profunda. Aquest trastorn apareix com a conse-

qüència d’un dany massiu a la regió frontotemporal esquerra. El pacient que

el pateix no pot llegir paraules inventades o desconegudes, i presenta severes

dificultats en la lectura de paraules conegudes. Aquests problemes s’agreugen

en el cas de paraules poc freqüents o de contingut abstracte. A més, tendeixen

a cometre errors de substitució, canviant una paraula per una altra semàntica-

ment relacionada amb la primera.

3.7. Disgrafies

De forma paral·lela al que acabem d’exposar amb relació a les dislèxies adqui-

rides, podem descriure diversos trastorns d’escriptura que es produeixen des-

prés d’una lesió cerebral (vegeu Cuetos, 2009). Aquests dèficits es denominen

disgrafies�adquirides. En els casos en què es dóna una incapacitat total per a

l’escriptura s’usa el terme agrafia.

Els pacients amb disgrafia�fonològica són capaços d’escriure paraules que co-

neixen, per a les quals disposen d’una representació lèxica, però no podran

escriure paraules desconegudes o inventades. Aquest dèficit es deu al dany en

la via de conversió entre fonemes i grafemes. Contràriament, el dany en la

ruta lèxica donarà lloc a una disgrafia�superficial. Aquest trastorn comporta

dificultats en l’escriptura de paraules d’ortografia arbitrària (per exemple, hà-

bit o vaca –en català central), i preserva la capacitat per escriure paraules regu-

lars, encara que siguin desconegudes o inventades. De la mateixa manera que

ocorre en el cas de les dislèxies, una lesió massiva que danyi les dues vies de

l’escriptura donarà lloc a una disgrafia�profunda. Aquests pacients són inca-

paços d’escriure pseudoparaules i cometen errors eminentment semàntics.

Finalment, cal esmentar que els pacients amb afàsia�dinàmica�frontal també

presenten dificultats a l’hora de crear una narració escrita. Aquests pacients

podran escriure frases fetes, copiar o realitzar un dictat. No obstant això, tenen

molts problemes per planificar la redacció d’un text propi d’origen espontani.

Cas clínic

La pacient GGM (descrita por Martín Plasencia, Iglesias Dorado, Serrano Rodríguez
i Sellán, 2006), de 73 anys d’edat, havia patit un accident vascular cerebral (AVC) a
l’artèria cerebral mitjana esquerra que va provocar la mort de la massa encefàlica a
la regió temporoparietal esquerra del cervell. La pacient era dretana i tenia estudis
elementals.

L’avaluació neuropsicològica de GGM va mostrar que la seva intel·ligència no verbal
estava dins dels límits de la normalitat, igual que la seva memòria visual. La capacitat
auditiva també era normal, i podia identificar amb precisió diferents sons quotidians,
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com un telèfon, les ones del mar, soroll de vidres trencats o el plor d’un nadó. Tampoc
no tenia dificultats a l’hora d’iniciar, controlar i executar moviments voluntaris.

El llenguatge espontani de GGM era fluid i no presentava problemes d’articulació
ni d’agramatisme. Era capaç de repetir paraules, pseudoparaules i oracions, així com
d’anomenar dibuixos. També podia copiar i escriure al dictat. No obstant això, la
seva capacitat de comprensió auditiva estava significativament afectada. Així, no era
capaç de comprendre preguntes presentades oralment sobre objectes quotidians (per
exemple, un lleó és un animal domèstic?). Així mateix, tenia seriosos problemes per
identificar quina imatge es corresponia amb una paraula pronunciada per l’avaluador
(per exemple davant de la paraula didal havia de triar entre tres imatges: una agulla,
un didal i una bola de cotó).

Amb aquestes dades podem dir que GGM patia una afàsia de comprensió. Tanma-
teix, les seves característiques no coincideixen amb cap dels trastorns clàssics com
l’afàsia de Wernicke o l’afàsia transcortical sensorial. Atès que podia identificar sons
es pot descartar un trastorn de tipus perceptiu, i la seva capacitat per repetir ens in-
dica que no existien problemes de tipus fonològic. A més, el seu rendiment dife-
renciava les paraules reals de les paraules inventades. Finalment, mitjançant tasques
d’emparellament de dibuixos amb relació semàntica (per exemple, davant d’un di-
buix d’un pern i un dibuix d’un clau, triar quin es correspon amb un dibuix d’un
martell), i tasques de classificació de dibuixos de la mateixa categoria (per exemple,
col·locar a un costat dibuixos d’estris de cuina i a l’altre costat dibuixos d’eines), va
quedar clar que el seu sistema semàntic pròpiament dit estava preservat.

Totes aquestes dades indiquen que la pacient GGM patia un trastorn de sordesa per al
significat de les paraules com a conseqüència de la incapacitat per accedir al sistema
semàntic des d’informació presentada auditivament.
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Activitats

1. Descriviu quines són les diferències més rellevants que separen l’enfocament localitzacio-
nista de l’enfocament holista en els inicis de la neurolingüística.

2. Responeu breument al següent qüestionari:

a) En l’estudi del substrat neuronal del llenguatge, quin procés ha estat més estudiat, la lectura
o l’escriptura?

b) Quina és la principal diferència entre la classificació de les afàsies de Lichtheim i la clas-
sificació de Geschwind?

c) Quines són les principals aportacions de la frenologia a la neurolingüística actual?

d) Quins aspectes de la capacitat lingüística es veuen afectats en la malaltia de Parkinson?

e) Quin era el tret característic del llenguatge del Sr. Tan, pacient estudiat per Broca?

f) Segons Luria, quins són els quatre sistemes funcionals del llenguatge?

g) Quina és l’àrea del cervell associada a la codificació fonològica durant la producció oral?

h) Quin és el subcomponent del llenguatge que ha originat més diversitat de models en
l’àmbit de la neurolingüística?

3. Indiqueu si les següents afirmacions sobre els trastorns afàsics són vertaderes o falses:

a) La capacitat de repetició està preservada en els pacients amb afàsia de conducció.

b) Els pacients amb dislèxia fonològica tenen dificultats per llegir paraules conegudes.

c) L’afàsia transcortical sensorial presenta característiques similars a l’afàsia de Wernicke.

d) S’han trobat casos de pacients que han perdut una categoria semàntica concreta després
de patir una lesió cerebral.

e) Els malalts d’Alzheimer solen utilitzar paraules de baixa freqüència lèxica.

f) La parla dels pacients amb afàsia de Broca és plena de parafàsies i neologismes.

g) Els pacients amb afàsia transcortical motora tendeixen a repetir automàticament les pa-
raules del seu interlocutor.

4. El vostre professor us subministrarà un cas clínic d’un pacient amb afàsia.

a) Descriviu els tipus d’errors que caracteritzen el llenguatge del pacient.

b) Indiqueu quin tipus d’afàsia presenta i justifiqueu en quins símptomes us heu basat per
establir el diagnòstic.

c) Indiqueu quina és l’àrea cerebral lesionada en funció del trastorn que presenta.
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Glossari

acció en massa  f  Principi postulat per Carl Lashley segons el qual el cervell funciona com
una entitat única i global, amb la qual cosa s’oposa al localitzacionisme i s’emmarca dins de
les posicions holístiques.

afàsia  f  Trastorn del llenguatge a conseqüència d’una lesió cerebral.

agramatisme  m  Característica del llenguatge productiu d’alguns pacients afàsics que es
concreta en l’absència de paraules gramaticals, parla telegràfica, errors de flexió verbal, etc.

alàlia  f  Actualment, incapacitat per a la producció lingüística a causa de dificultats en la
fonació d’origen neurològic.

anàrtria  f  Actualment, incapacitat per a la producció lingüística a causa de dificultats en
l’articulació d’origen neurològic.

anòmia  f  Incapacitat o dificultat per recuperar la paraula apropiada durant la producció
oral.

anterior  adj Dit de l’eix cerebral situat a la zona frontal del cap.
sin. compl. rostral
ant. posterior, cabal

associacionisme  m En afasiologia, corrent posterior al localitzacionisme que va postular
associacions entre diferents regions relacionades amb el llenguatge.
sin. connexionisme

circumvolució  f  Cadascuna de les elevacions que s’aprecien en els plecs de l’escorça ce-
rebral.

cognició corporeïtzada  f  Teoria segons la qual els processos cognitius superiors es fona-
menten en la manera d’interactuar del nostre cos amb l’entorn, i a partir de la quals’entén
que els significats es representen en les regions cerebrals encarregades de la nostra interacció
amb els seus referents.

connexionisme  m  Vegeu associacionisme.

escorça auditiva primària  f  Regió de la circumvolució temporal superior, circumvolució
de Heschl, encarregada del processament inicial de la informació auditiva.

denominació de dibuixos  f  Tasca molt utilitzada per avaluar la producció lingüística en
què el voluntari ha de dir el nom de l’objecte representat en el dibuix.

diàsquisi  f  Alteració funcional que es produeix en regions adjacents o connectades a una
àrea neurològica lesionada.

dissociació  f  En neuropsicologia, separació de dues funcions, pel que fa al seu substrat
neuronal, en pacients que n’han perduda una i conserven l’altra. Les funcions seran total-
ment independents si es troba un pacient amb el patró invers. En aquest cas, es parla de
dissociació doble.

dorsal  adj  Dit de l’eix cerebral situat a la zona superior del cap.

ecolàlia  f  Tendència a la repetició patològica i involuntària del llenguatge a mode d’eco.

estereotípia  f  Conducta repetitiva i sense objectiu específic.

fluïdesa  f  Facilitat, espontaneïtat i rapidesa en la producció lingüística. En les tasques
d’avaluació de la fluïdesa es demana al voluntari que digui el major nombre possible de
paraules que compleixin una determinada condició; normalment, que comencin per una
lletra específica o que pertanyin a una determinada categoria semàntica.

hemiparèsia  f  Paràlisi parcial de la meitat esquerra o dreta del cos a causa d’una lesió
neurològica contralateral.

hemiplegia  f  Paràlisi total de la meitat esquerra o dreta del cos a causa d’una lesió neuro-
lògica contralateral.

holisme  m  Teoria segons la qual les funcions cognitives depenen d’àmplies regions distri-
buïdes per tot el cervell.
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jargó  m  Producció lingüística generalment incomprensible pel fet d’estar plena de parafà-
sies i neologismes.

lateral  adj Dit de l’eix cerebral situat a la zona externa del cap.
ant. medial

lema  m  En psicolingüística, forma sintacticogramatical de la paraula, que, segons alguns
models de processament, es recupera de forma independent del seu significat i de la seva
forma fonològica o morfològica.

localitzacionisme  m  Teoria de gran influència en els inicis de la neurolingüística, segons
la qual cada procés cognitiu superior tindria el seu substrat neuronal en un regió concreta
i ben delimitada del cervell.

logorrea  f  Tendència patològica a la producció lingüística contínua i incontrolada.

medial  adj Dit de l’eix cerebral situat a la zona interna del cap.
ant. lateral

modularitat  f  Perspectiva proposada per Jerry Fodor segons la qual els processos mentals
estan formats per mòduls o components independents entre si.

mutisme  m  Incapacitat total per a la producció lingüística.

neologisme  m  Paraula nova que no existeix en una llengua.

neuroimatge  f  Conjunt de procediments que permeten visualitzar en viu el sistema ner-
viós central. Les tècniques de neuroimatge estructural, com la ressonància magnètica o la to-
mografia axial computaritzada, proporcionen imatges atòmiques, mentre que les tècniques
de neuroimatge funcional, com la ressonància magnètica funcional, la magnetoencefalogra-
fia i la tomografia per emissió de positrons, proporcionen imatges de l’activitat nerviosa.

parafàsia  f  Deformació d’una paraula existent en una llengua.

plasticitat cerebral  f   Capacitat d’adaptació del sistema nerviós humà que li permet
un cert grau d’ajustament a noves condicions; per exemple, després d’una lesió una regió
adjacent pot assumir les funcions de la zona afectada.

posterior  adj Dit de l’eix cerebral situat a la part de darrere del cap.
sin. compl. cabal
ant. anterior, rostral

sistema funcional  m  Des de la perspectiva d’Alexander Luria, sistema o conjunt de xar-
xes de regions cerebrals específiques distribuïdes per tot el cervell del qual depenen les fun-
cions cerebrals. D’aquesta manera, s’enllacen les idees localitzacionistes amb les perspectives
holistes.

ventral  adj Dit de l’eix cerebral situat a la zona inferior del cap.
ant. dorsal

zona de convergència  f  En la teoria de la topografia conceptual, conjunt de neurones
associatives que enllacen informació provinent de diferents modalitats sensorials per tal de
donar forma a un concepte determinat.
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