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Llenguatge i cervell 
 

R. J. Love i W.G. Webb 

(adaptació) 
 
 

 
FIGURA 1 

 

         Norman Geschwind va explicar la forma en què utilitzem el llenguatge de 
la següent manera:  
 

“Quan llegim en veu alta, les paraules 1) es graven en l’àrea visual, 2) es 
reenvien a la circumvolució sigmoïdal, que transforma aquestes paraules 
en un codi auditiu que 3) es rep i es comprèn en la veïna àrea de 
Wernicke, aleshores 4) s’envia a l’àrea de Broca, que 5) controla 
l’escorça motora, creant la paraula pronunciada (vegeu la figura 1). 
Segons l’esglaó d’aquesta cadena que estigui malmès apareixen els 
diferents tipus d’afàsia. Una lesió de la circumvolució sigmoïdal deixa a la 
persona capaç de parlar i comprendre, però incapaç per llegir. El dany en 
l’àrea de Wernicke distorsiona la comprensió. El dany en l’àrea de Broca 
distorsiona la parla. El principi general segueix sent el mateix i pot 
repetir-se: les habilitats complexes són el resultat de la coordinació 
intricada de moltes àrees cerebrals.” 
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El desenvolupament cerebral: 
 

 
         L’adquisició de la parla i del llenguatge està clarament lligada al 

desenvolupament i evolució del nen, malgrat que es desconeix la natura exacta 
de la relació que hi ha entre el creixement i el desenvolupament cerebral  en 
l’aparició de la parla. Se sap, però, que el desenvolupament depèn de la 

maduració i especialització cerebral.  
 
Pes de l’encèfal: 
 
         Un índex obvi del desenvolupament neurològic és el canvi de pes brut de 
l’encèfal que es produeix amb l’edat. El període més ràpid de creixement 
encefàlic es produeix durant els primers dos anys de vida. L’encèfal triplica el 

seu pes en els primers vint-i-quatre mesos. En el moment del naixement, el 
cervell té aproximadament un 25% del seu pes adult, i als sis mesos arriba al 
50% del seu pes final. A l’any, l’edat en què sol aparèixer la primera paraula, 

arriba a tenir un 60% del seu pes adult. Als dos anys i mig ha arribat al voltant 
del 75 % del seu creixement complet, i als cinc anys ja arriba al 90% de la seva 
maduració total. 

 
Edat Fase evolutiva del llenguatge Pes de l’encèfal en grams 

Naixement 
3 mesos 
6 mesos 
9 mesos 
12 mesos 
18 mesos 
24 mesos 

 Plor 
 Parrupeig i plor 
 Balbuceig 
 Gerga entonada 
 Primera paraula 
 Primeres denominacions 
 Combinacions de dues 

paraules. 

 335 
 516 
 600 
 750 
 925 
 1.024 
 1.064 

 

 
         L’encèfal creix ràpidament durant els dos primers anys de vida. Progressa 
lentament, malgrat que encara de manera important, entre el dos i els cinc 

anys, i finalment completa el seu creixement en l’inici de la pubertat.  
 
Evolució de la dominància del llenguatge  
 
         Un fet que s’ha de tenir en compte sobre el funcionament cerebral és que 
els hemisferis presenten asimetria  i que el llenguatge és dominant en un d’ells. 

La dominància cerebral sembla ser una funció evolutiva ja que malgrat que 
existeixen diferències anatòmiques que afavoreixen el lòbul temporal del 
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l’hemisferi esquerre, hi ha proves suficients que suggereixen que el llenguatge 

és menys estable en un encèfal immadur.  
 
         L’evidència anatòmica suggereix que els hemisferis no poden tenir una 

potencialitat igual per al llenguatge i que l’hemisferi esquerre està organitzat de 
forma diferent al dret, situant el mecanisme de la parla i del llenguatge en 
l’esquerre. Tot i que és difícil determinar l’edat en què s’estableix la dom inància 

cerebral, se sap que la recuperació del llenguatge després d’una lesió cerebral 
és excel·lent abans dels 5 anys i més difícil posteriorment. 
 

         La dominància cerebral ha estat associada contínuament amb la 
lateralització d’altres funcions. Ja el 1865, Jean Bouillaud (1796-1881) suggerí 
que la dominància del llenguatge i l’ús preferencial d’una mà en els actes 

motors voluntaris estaven relacionats d’alguna manera. Durant molts anys es va 
creure que la mà d’ús preferencial era contralateral a l ’hemisferi cerebral 
dominant per al llenguatge. Això significava que l’hemisferi cerebral esquerre 
era dominant per al llenguatge en els dretans i l’hemisferi dret per als 

esquerrans. Però a través dels estudis d’estimulació cortical de Penfield i 
Roberts, ara es considera que l’hemisferi esquerre és quasi sempre el dominant 
del llenguatge en els dretans, en un 95% dels casos. Al voltant d’un 70 % dels 

esquerrans presenten també dominància del llenguatge en l’hemisferi esquerre. 
 
          

Els problemes del llenguatge: 
 
         El trastorn evolutiu del llenguatge sense que hi hagi lesions encefàliques 

s’associa amb la sordesa, el retard  mental o la manca de relació amb el món 
exterior. Tot i que molts nens amb incapacitats i retard del llenguatge 
presenten etiologies desconegudes que es consideren disfuncions cerebrals. En 

aquests casos se sospita de causes genètiques. Mentre que els nens que 
presenten hiperactivitat o dèficit d’atenció són candidats a tenir algun trastorn 
del llenguatge de naturalesa neurològica.  
 

 
Exercicis: 
 

1) Feu un resum del text (10 línies màxim). 
2) Cerqueu informació sobre algun problema de la parla i expliqueu-lo. 
3) Feu un esquema del text indicant quines són les idees principals i les 

secundàries. 
4) Busqueu o feu un dibuix del cervell marcant on es troben les àrees més 

importants: la motora, visual... 

5) Cerqueu el significat dels següents mots i expressions del text: 
 Circumvolució sigmoïdal. 
 Malmès 

 Afàsia 
 Especialització cerebral 
 Desenvolupament neurològic 
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 Encèfal 

 Hemisferis 
 Asimetria 

 Potencialitat 
 Estimulació cortical 
 Etiologia 

 Disfuncions 
 Hiperactivitat 

 


