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PROJECTE HOMO 

LLENGUATGE: COMUNICACIÓ I COGNICIÓ. 

 

         En el cervell, la parla implica tres àrees molt importants que, a diferència de la majoria, 

sols es troben en un dels dos hemisferis cerebrals: 

 

1. L’àrea de Broca. 

2. L’àrea de Wernicke. 

3. El gir angular. 

 

         En l’escorça frontal, l’àrea de Broca s’encarrega de la coordinació dels nervis i muscles 

per a la fonació a través de la boca, la llengua i la laringe. L’àrea de Wernicke es troba en el 

lòbul temporal de l’hemisferi predominant (generalment l’hemisferi esquerre) i s’encarrega de la 

fluïdesa lingüística. Pot transmetre una paraula escoltada i memoritzada a l’àrea de Broca,  a 

través de les neurones que formen el fascicle arquejat, per tal de possibilitar la seva repetició 

vocal. Tot aquest aparell de l’arquitectura cerebral està relacionat pel gir angular (que es troba 

en la part posterior del cervell) amb diverses àrees cerebrals sensorials que s’ocupen de la visió, 

l’oïda i del tacte. Això facilita, per exemple, que quan veiem un amic puguem anomenar-lo pel 

seu nom o que el reconeguem quan ens crida pel nostre; i també que els nens aprenguin a 

associar coses amb paraules precises. 
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         En la formació de frases participen àrees de l’escorça prefrontal que estan situades en la 

part anterior superior de l’àrea de Broca, en les quals es comparen els elements del lèxic i 

s’ordenen per tal que la gramàtica i la sintaxi, durant la seva emissió, facilitin l’enteniment, 

encara que aquesta emissió no té per què ser sols per fonació, ja que l’escriptura i el llenguatge 

dels sordmuts se serveixen del mateix aparell neuronal. Cada vegada més, es reconeix la 

importància de la zona prefrontal del nostre cervell per tal que les nostres respostes i relacions 

amb l’exterior siguin les més adequades, així com l’evolució de la nostra autoconsciència. A més 

a més, està implicada en la nostra capacitat de combinar conceptes i símbols, tant reals com 

irreals, i fins i tot pretendre que els noms de les coses irreals es puguin correspondre amb una 

existència possible (àngels, varetes màgiques, dracs, ovnis, l’arrel quadrada de menys u,...).  

 

         El nostre pensament quotidià empra símbols per a estructures de relació entre diferents 

categories o “arxius”, que posteriorment poden ser emprats amb informació o buidats a 

voluntat. Construïm la casa de les nostres idees des del sostre, i la possibilitat de buidar un 

continent (igual que un significant) del seu contingut (de la mateixa manera que d’un significat) 

és important, ja que ens permet oblidar o canviar allò après sense dificultat o trauma. Això és 

quelcom impossible per a un ximpanzé; al qual un entrenament dur i constant li pot permetre 

associar coses amb les seves icones corresponents o, fins i tot, “col·locar” en arxius separats  i 

correctament icones corresponents o categories diferents (aliments i eines, per exemple), 

també saber afegir a aquestes categories imatges d’objectes mai vistos per l’animal i fins alguns 

han arribat a reconèixer objectes abstractes, encara que allò après per repetició, am b moltes 

errades pel camí, el puguin deixar incapaç de distingir, per exemple, un martell de xocolata “de 

mentida” d’un de real,  cosa de la qual sí que capaços els nens petits. 

 

 

 

 

         Existeixen conjunts paleolítics de pedres tallades (“choping tools”) i altres en forma de 

“destrals de mà” i ganivets tallats de forma bifacial, de fa 1,5 milions d’anys a l’Àfrica oriental, 

la qual cosa planteja la possibilitat que els homínids ja poguessin escollir entre les diferents 
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tècniques per fabricar els seus utensilis. En ambdós casos degueren emprar un implement de 

pedra per tal de fabricar altres utensilis lítics.  Els grans simis mai realitzen activitats similars en 

la selva, probablement perquè això no va tenir cap especial valor adaptatiu, ja que la Selecció 

Natural incidia menys en la seva anatomia cerebral que en altres aspectes de la seva morfologia 

i conducta. 

 

         Els ximpanzés tenen el gir angular molt petit perquè les seves vocalitzacions són 

estimulades pel sistema límbic, que és una part evolutivament molt antiga del cervell dels 

mamífers, relacionada amb les emocions i la predisposició per estar alerta. Les marques 

cerebrals en el crani dels Austrolopithecus indiquen l’absència de les àrees de Broca i de 

Wernicke, encara que alguns prestigiosos anatomistes consideren que aquestes ja fan acte de 

presència en l’Homo habilis  fa dos milions d’anys. Com els simis tenen una predominança 

lateral, és possible que aquesta lateralització fos adaptada en l’evolució lingüística de l’ Homo 

primitiu per  tal d’evitar conflictes d’interpretació de missatges i respostes que poguessin 

plantejar-se en el cas que ambdós hemisferis cerebrals tinguessin tant les àrees de Broca i 

Wernicke com el gir angular. 

 

         L’expansió cerebral per sobre dels 750 cc que correspon als cranis adults de l’Homo 

erectus ( i “ergaster”) suggereix la possibilitat de convivència en grups de pot ser 100 individus 

i la necessitat de comunicació diferenciada amb ells, i pot ser cert retràs en l’edat per poder 

combinar lingüísticament idees i paraules, ja que dit volum és el que tenen els nostres bebès 

quan comencen a formar paraules després del primer any de vida. Els cervells dels nens de 

l’Homo erectus primitiu degueren trigar varis anys en créixer i tenir la dimensió adulta. 

 

         Els bebès humans no poden parlar immediatament per raons anatòmiques relacionades 

amb la situació de la laringe, que els permet respirar a la vegada que mamen. Posteriorment 

ocorre un descens molt per sota del nivell de la llengua, que permet la separació de les vies 

respiratòries superiors en dues caixes de ressonància, orientades de forma perpendicular, que 

faciliten així l’emissió d’una gamma de fonemes els suficientment àmplia com per formar 

qualsevol llenguatge. Encara que els estudiosos han suggerit que, fins i tot en l’Home de 

Neanderthal, la forma de les vies respiratòries superiors van poder restringir aquesta emissió, 

en els darrers anys s’han trobat ossos de hioide, que mostren una forma fonamentalment 

moderna en l’Home de Neanderthal  (coves del Sidrón a Espanya i Kebara a Israel) i fins i tot en 

alguns dels seus probables precursors europeus d’ Atapuerca (Espanya) de fa 300.000 anys. 

D’altra banda, pot ser en tots els homínids dels pleistocè pogué haver -hi una certa limitació 

deguda a la seva llengua més plana i a tenir una cara més prominent que la de l’home modern.  

 

         També és possible que en els homínids, abans de l’aparició de la forma cranial moderna, 

l’arquitectura frontal i especialment la prefrontal del cervell pogués no ser  l’adequada per a la 

formació de conceptes i llenguatge complex; i que la integració de distints espais mentals, 

referits a la relació social, la manipulació d’objectes, el reconeixement de la composició de 

l’entorn natural i del temps, els conceptes sobre la mort i l’art, etc., sols arribés a la seva 

plenitud en l’home modern fa 35.000 anys. 
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EXERCICIS SOBRE EL TEXT 

 

1. Feu un resum del text (màxim 10 línies) destacant les idees principals i idees 

secundàries més importants. 

 

2. Argumenteu el que diu en el següent fragment del text (20 línies): 

 

         “També és possible que en els homínids, abans de l’aparició de la forma cranial 

moderna, l’arquitectura frontal i especialment la prefrontal del cervell pogués no ser 

l’adequada per a la formació de conceptes i llenguatge complex; i que la integració de 

distints espais mentals, referits a la relació social, la manipulació d’objectes, el 

reconeixement de la composició de l’entorn natural i del temps, els conceptes sobre la 

mort i l’art, etc., sols arribés a la seva plenitud en l’home modern fa 35.000 anys.” 

 

 Recordeu que l’argumentació ha de seguir unes pautes concretes: tesi, 

antítesi, conclusió. Les quals podeu trobar més desenvolupades en el llibre 

de català de l’any passat. 

 

3. Analitzeu la següent oració: 

 

 Els grans simis mai realitzen activitats similars en la selva 
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4. Definiu els següents mots del text i busqueu un sinònim que els pugui substituir  en 

el text. I després cerqueu un sinònim del mot que apareix a continuació:  

 

 Fonema: 

 Homínid: 

 Gramàtica: 

 Sintaxi: 

 Concepte: 

 Llenguatge: 

 sistema límbic 


