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Objectius de la visita:

• Entendre que sota la diversitat lingüística del món (més de 6.000 llengües) hi ha un únic cervell.
• Conèixer el cervell des del punt de vista de les funcions lingüístiques.
• Reconèixer que hi ha una facultat humana del llenguatge que rau en la nostra constitució biològica  i que 
el seu estudi està vinculat a la neurociència, la biologia, l’anatomia i l’evolució humana.
• Conèixer el desenvolupament del cervell lingüístic des de la vida prenatal.
• Valorar la connectivitat neuronal per sobre de la localització topogràfica de les funcions cognitives en el cervell.
• Explorar què ens diu la desintegració del llenguatge sobre la seva implementació al cervell.
 

PROGRAMATS PER PARLAR

L’exposició Talking Brains parla de la facultat humana del llenguatge, de la capacitat que tots els Homo 
sapiens tenim per parlar o signar. Es presenta el llenguatge des d’un punt de vista científic, des del punt 
de vista de la implementació al cervell. En aquest sentit, l’exposició és única perquè no estudia el tema 
des de l’observació dels fenòmens socials i culturals que envolten l’acte lingüístic comunicatiu, com s’ha 
fet tradicionalment, sinó que posa el llenguatge sota la lent del microscopi de la biologia i de la neuro-
ciència, que el tracten com un objecte natural, com una part fonamental de la cognició humana.

Dit d’una altra manera: Talking Brains no és una exposició sobre les llengües, és una exposició sobre 
el llenguatge humà.

Us podeu imaginar el món sense llenguatge? Ens resulta gairebé impossible. El llenguatge humà és una 
facultat estretament imbricada amb el pensament i la cognició, amb la manera en què percebem, proces-
sem i concebem el món exterior que ens envolta i el nostre món interior. Per això, Talking Brains també 
obre espais de reflexió i exposició que examinen el cervell des del punt de vista del llenguatge. L’accent 
es posa en aquells aspectes del pensament i les funcions mentals que estan condicionats per aspectes 
del llenguatge o, si més no, que hi estan interrelacionats.

Aquí examinem dues cares d’una moneda: com el cervell dóna forma al llenguatge i com el llenguatge 
dóna forma al cervell.

ABANS DE CONTINUAR LLEGINT... QUATRE IDEES CLAU

El llenguatge NO és comunicació.

O, si més no, no és només comunicació. La comunicació és una de les funcions principals del llenguat-
ge, però no l’única.

D’una banda, ens comuniquem de moltes maneres, no només a través del llenguatge. Un semàfor, una 
alarma, una mirada, la posició del cos o la mímica: tot són mitjans de comunicació, però cap d’ells no és 
lingüístic. La comunicació és més àmplia que el llenguatge, en aquest sentit.
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D’altra banda, el llenguatge ens permet assolir formes de pensament i de raonament que no tenen res a 
veure amb la comunicació. Per exemple, el pensament lògic i proposicional, el que ens permet construir 
hipòtesis o cadenes de causes i conseqüències, està fonamentat lingüísticament, però no és un mitjà de 
comunicació. Aquestes formes de pensament són inabastables pels animals no lingüístics (és a dir, pels 
animals no humans).

EL LLENGUATGE NO ÉS PARLAT

O, si més no, no sempre és parlat, en el sentit que no sempre és oral. També pot ser signat.
El llenguatge humà es pot manifestar en aquestes dues modalitats, que són diferents pel que fa al canal 
que fan servir, però totalment equivalents tant des del punt de vista biològic, com lingüístic i comunicatiu.

Les llengües de signes no són llengües artificials inventades per ajudar les persones sordes a comuni-
car-se, sinó que són llengües naturals, com les orals.

Això és fonamental, així que permeteu-nos que ho repetim: les llengües de signes són tan naturals com les 
llengües orals. Neixen, canvien i moren de la mateixa manera que ho fan les llengües orals; tenen dialectes, 
varietats i registres, i no tenen res a veure amb les llengües orals amb què comparteixen territori. No en són 
una traducció, ni una adaptació; tampoc no són mímica; els infants sords les adquireixen seguint les 
mateixes etapes i fent els mateixos encerts i errors que els infants oients que adquireixen una llengua oral; 
serveixen per expressar qualsevol concepte, esdeveniment o situació.

LLENGUA I LLENGUATGE NO SÓN SINÒNIMS

Aquesta diferència està ben establerta en el camp de la lingüística des de mitjan  segle XX, tot i que s’ha 
formulat de diverses maneres.

Per llenguatge ens referim a una capacitat cognitiva que és fruit de la biologia pròpia de la nostra espècie 
(del nostre cervell, de la nostra genètica) i de la cultura que aquesta biología fa possible. És una capacitat 
compartida per tota l’espècie humana: és universal. Només hi ha un llenguatge: l’humà. Fixem-nos, de nou, 
que parlem d’una capacitat cognitiva i no d’un sistema de comunicació.

Per llengua ens referim a les manifestacions particulars d’aquesta capacitat compartides pels membres 
d’una comunitat concreta. Són l’externalització d’aquesta facultat. De llengües, n’hi ha moltes al món, es 
calcula que més de 7.000. Les llengües d’ús d’aquesta exposició són el català, la llengua de signes catala-
na (LSC), el castellà, l’anglès i el francès.

UNA LLENGUA NO ÉS LA SEVA NORMATIVA NI LA SEVA ORTOGRAFIA

Des d’un punt de vista lingüístic (i no filològic) les llengües són sistemes individuals i estables, amb una 
gramàtica i un lèxic complets, regulars i sistemàtics.
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Diem que són individuals perquè cada persona parla d’una manera una mica diferent de la resta: prefereix 
unes paraules a unes altres, fa servir unes expressions o unes altres, etc.

Diem que són estables perquè cada persona té molt clar des de ben petita com fer servir la llengua, i, a 
diferència del vocabulari, les regles estructurals que aprèn canvien molt poc durant la vida.

Diem que tenen un vocabulari i una gramàtica complets perquè, en tots els individus, poden satisfer les 
necessitats comunicatives i cognitives que tingui a cada moment. L’estil, l’elegància o la poesia van més 
enllà de la capacitat de comunicar o pensar, són la filigrana que pot fer una idea més punyent o una imatge 
més impactant.

Diem que són regulars i sistemàtiques perquè les regles que formen la llengua de cada individu s’apliquen 
meticulosament i de manera predictible, no de manera capriciosa. Per exemple, un parlant de català que faci 
servir l’expressió tenir de en comptes d’haver de ho fa regularment i de manera coherent.

Els diccionaris i les gramàtiques normatives els elabora un conjunt d’experts que selecciona les variants 
lingüístiques que creuen més adients en cada situació, però són decisions arbitràries i amb un impacte social, 
no són decisions dictades per la natura del llenguatge.

Els conceptes correcte o incorrecte (ben dit o mal dit , ortogràfic o no ortogràfic) són simplement irrellevants 
per parlar del llenguatge humà. La major part de les llengües del món no tenen diccionaris, ni reials acadè-
mies, ni instituts d’estudis i se les maneguen tranquil·lament.

UNITAT EN LA DIVERSITAT

El llenguatge és a tot arreu. No s’ha documentat cap cultura humana que no tingui llenguatge. Allà on anem 
del món, si trobem dues persones, estaran parlant una llengua oral o una llengua de signes.

Alhora que veiem l’omnipresència del llenguatge en l’espècie, també observem el que a primera vista 
sembla una gran diversitat lingüística. Si donem una ullada a les llengües del món, el panorama sembla que 
mostra un grau de variació molt alt. Trobem des de llengües tonals, com ara el xinès, fins a llengües amb 
clics, com ara el !kung, passant per llengües amb sistemes de declinacions extensos, com ara el finès, o 
per llengües de modalitat visomanual, com ara la llengua de signes catalana.

Això no obstant, les llengües del món comparteixen més aspectes del que sembla a primeravista. Aquestes 
semblances, que sovint no es veuen superficialment, es posen de manifest a partir de les dades que ens 
proporcionen diversos àmbits d’estudi.

Des de la psicologia s’ha fet notar la uniformitat i la rapidesa del procés d’adquisició del llenguatge per part 
dels infants a totes les cultures i totes les modalitats. Des de la neurologia, s’han descrit els tipus d’efectes 
que produeix el dany cerebral, consistents entre individus i entre llengües. Des de la lingüística formal s’han 
descrit universals que són presents a totes les llengües del món. Les tècniques d’imatge cerebral ens 
permeten traçar un esquema de zones i connexions que treballa pel llenguatge i que no depèn de la llengua 
ni, en gran mesura, de la modalitat.
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Les dades que ens arriben d’aquests camps d’estudi mostren una vegada i una altra que sota tota aquesta 
variació superficial hi ha un únic cervell, una única facultat que opera igualment a tots els éssers humans.

L’EVOLUCIÓ DEL CERVELL LINGÜÍSTIC

Fins ara hem fet una primera aproximació al llenguatge a través de l’observació de la diversitat lingüística 
existent a la nostra espècie, els Homo sapiens moderns, i comparant el nostre llenguatge amb els sistemes 
de comunicació d’altres espècies animals no humanes actuals. És a dir, ens hem mogut en una escala 
temporal curta, analitzant la situació actual i l’evolució de les llengües en els darrers mil·lennis.

Què passa, però, en el cas dels nostres avantpassats més propers? Podem saber si tenien llenguatge a 
partir de l’estudi de l’anatomia dels seus cranis i cossos o fixant-nos en les restes fòssils que ens han deixat 
els objectes que creaven i manipulaven? Què podem inferir sobre l’evolució del llenguatge (no de les 
llengües) a través del registre fòssil?

I què podem inferir sobre la naturalesa del llenguatge a partir de l’observació de la geometría i l’anatomia 
del nostre cervell i dels de la resta d’hominins? La resposta a aquesta pregunta és cada cop més evident: 
pràcticament res. Compartim l’arquitectura bàsica del cervell amb els ximpanzés, per exemple. Tenim 
virtualment les mateixes zones, o equivalents, i bona part dels circuits. A més, avui en dia sabem que la mida 
absoluta d’aquest òrgan o el quocient d’encefalització (la mida del cervell en relació amb la mida global del 
cos) tenen molt poc a veure amb les habilitats cognitives.

La diferència ha de ser, per força, més subtil: el que sembla realment significatiu és la complexitat de les 
xarxes neuronals i la plasticitat cerebral, molt més gran en els humans moderns que en els ximpanzés. Si 
això és així, però, les diferències amb els nostres darrers parents vius, els neandertals , són mínimes. Ells 
també tenien llenguatge?

UN CRANI I UN CONNECTOMA GEGANTS

Com hem vist, s’han invertit molts esforços en trobar l’explicació a moltes habilitats cognitives dels éssers 
humans moderns en la forma del cervell, el seu volum total o el quocient d’encefalització. Tot i que encara 
no podem descartar que aquests factors tinguin un paper, sí que podem afirmar que no són gaire impor-
tants. Si tenen un paper, ha de ser perforça secundari.

La ciència ha trigat molt a abandonar els models topogràfics que s’associen a aquesta manera de pensar. 
Aquesta mena de models busquen establir correspondències entre les funcions cognitives i àrees ben 
delimitades del cervell. En el cas del llenguatge, durant més d’un segle i mig s’ha pensat que aquesta 
correspondència existia: l’àrea de Broca i l’àrea de Wernicke eren les seus del llenguatge.
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Aquí cal fer un incís per introduir un matís, una diferència rellevant. La localització de les funcions primàries 
del cervell (relacionades en general amb la percepció simple i la motricitat) ha estat possible i força exitosa. 
Sí que sembla que hi ha una correspondència consistent i essencial entre àrees concretes i funcions en 
aquest cas. La localització de les funcions superiors del cervell (percepció complexa, llenguatge, memòria, 
atenció, consciència, etc.), però, ha estat molt infructuosa: aquesta mena de processos estan molt distribuïts 
per tot l’encèfal, molt repartits.

L’interactiu de realitat augmentada sobre el crani gegant fa una repassada als moments més importants 
d’aquests esforços, que ens han donat un coneixement més profund del funcionament del cervell. Des de 
l’anecdòtica aparició de la frenologia fins als models connexionistes actuals, que han abandonat en bona 
part l’esforç topològic, examina en profunditat els canvis en el pensament sobre aquest tema.

El missatge clau, resumit, és que el cervell no funciona tant ubicant funcions en punts específics com esta-
blint connexions entre zones que treballen plegades per  aconseguir un resultat. Tot acaba sent una qüestió 
de connexions, sincronia, ritmes i activitat, com en una dansa.

Darrere del crani, aixoplugant-s’hi, hi ha un model del connectoma humà. És unarepresentació abstracta de 
les connexions entre els diferents nodes del cervell, les diferents àrees, per on circulen els impulsos nervio-
sos que vehiculen la informació neurològica. S’elabora a partir de quantitats enormes de dades obtingudes 
per mitjà de l’observació del cervell en funcionament, mentre fa tasques molt diverses. La quantitat de dades 
i la quantitat de connexions possibles són tan grans que s’ha de recórrer a models matemàtics i a processa-
dors molt potents per  poder treure’n aquest mapa d’autopistes d’informació nerviosa.

El connectoma s’ha d’entendre com un objecte dinàmic: les connexions neuronals canvien durant tota la 
vida. Aquesta és la base principal de la plasticitat del cervell humà i un dels motius de l’enorme variació que 
pot arribar a haver-hi entre individus, de la capacitat de recuperació que té aquest òrgan i de la capacitat 
d’aprenentatge enorme que tenim durant tota la nostra vida i, especialment, durant els primers anys.

EL REPTE DELS NADONS

Una de les proves de la naturalesa biològica del llenguatge (en contraposició a les explicacions fona-
mentades únicament en l’aprenentatge cultural) és la manera en què es desenvolupa en els infants, la 
manera en què s’adquireix. L’adquisició del llenguatge mostra patrons robustos compartits en totes les 
cultures i en totes les llengües, fins i tot entre les llengües orals i les llengües de signes. No només 
trobem errors similars entre els infants de qualsevol punta del món, sinó que, a més, les etapes d’adquisi-
ció són perfectament equiparables.
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El llenguatge és una facultat que estem predisposats a desenvolupar durant els primers anys de vida. Igual 
que les abelles construeixen ruscs o els castors fan preses, els infants adquireixen la llengua materna amb 
una rapidesa i una facilitat remarcables, especialment si ens fixem en el tipus d’estímuls que reben. Els 
adults presentem als infants una versió incompleta de la llengua, amb oracions tallades, reformulacions, 
pauses, titubejos i amb una mostra escassa d’exemples de cada construcció gramatical possible. I tot i això, 
els infants mostren un desenvolupament molt ràpid, sense dubtes i uniforme.

EL LABERINT

Aquí presentem l’etapa de l’adquisició que representa, d’una banda, un autèntic laberint per als investiga-
dors i, d’una altra, un procés natural per als infants. El visitant s’enfrontarà a les creences sobre com 
desenvolupen el llenguatge els nens petits.

Es presenta com les llengües naturals s’adquireixen de manera natural en totes les cultures i totes les 
poblacions del món, tant si són orals com de signes. Només d’estar envoltats per llenguatge, tots els 
infants van passant les mateixes etapes a ritmes molt similars. La uniformitat d’aquest procés és una de 
les proves més consistents de la base biològica delllenguatge.

L’UNIVERS AL CERVELL

El punt central de Talking Brains, a la meitat del recorregut de l’exposició, està dedicat a l’observació del 
cervell i de les interaccions amb el llenguatge i la cognició amb mètodes experimentals i tècniques d’imatge 
cerebral. És, en aquest sentit, un dels racons més empírics del recorregut de l’exposició.

Alhora, però, hostatja una de les idees clau que es volen transmetre. Una idea molt abstracta i complexa, 
polièdrica com la cúpula que li serveix de suport, la idea que el cervell i el llenguatge que fa possible són 
probablement els objectes més complexos que hi ha a l’univers.

La formulació més radical d’aquesta idea, compartida per molts filòsofs, neurocientífics i filòsofs del 
coneixement és que el llenguatge, fruit d’un cervell molt específic, ens permet dir-ho i pensar-ho tot. O, si 
ho mirem des de l’altre cantó del mirall, si hi hagués res que no es pot dir i concebre, simplement, no existi-
ria. Seria una impossibilitat.

L’enteniment humà va canviar radicalment amb l’adveniment del llenguatge. Va suposar el desencapsula-
ment d’una capacitat sintàctica que ens permet agafar elements de dominis molt diferents i ajuntar-los per 
crear idees noves, conceptes nous, objectes nous. És l’explosió d’una intel·ligència general que és gairebé 
absent en la resta d’animals, que basen el seu èxit evolutiu a tenir intel·ligències molt especialitzades i molt 
eficients, però totalment encapsulades.
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No sabem com pot ser la vida per a una espècie no lingüística, perquè ja no som a temps d’experimentar-ho: 
un cop ha aparegut, el llenguatge ho impregna tot. Tot esdevé una història, una narració, un conjunt de 
paraules i conceptes, una metàfora. I això no és poesia, encara que tingui una bellesa poètica. Construïm la 
nostra individualitat, els nostres coneixements, la concepció del món, de la societat, de l’individu, d’allò tangi-
ble i allò intangible, la ciència i qualsevol altre esquema de coneixement d’acord amb les narratives.

EL CERVELL QUE NO DESCANSA

La peça principal de Talking Brains és la cúpula que hostatja en l’interior l’audiovisual que hem anome-
nat L’univers al cervell.

Diem suposadament perquè el cervell no descansa. Mai no s’atura, mai no es desactiva, mai no descansa. 
Encara que soni dramàtic, l’únic cervell que no mostra cap activitat elèctrica en tota la seva superfície és 
un cervell mort.

Aquí es presenta una de les descobertes més recents i més prometedores de la neurociència: les 
xarxes de control que es mantenen actives mentre el cervell no està fent res, mentre estem desperts 
però relaxats, deixant el pensament lliure per vagar on vulgui, somicant, sense pensar en res, sense fer 
cap esforç.

Aquestes xarxes es coneixen des de fa relativament poc, encara no vint anys, i la seva definició i la descrip-
ció exacta del seu paper encara no són completes. Sabem que són xarxes de regions i connexions que 
s’encarreguen d’activar funcions específiques durant l’activitat que les requereix (l’atenció, el moviment, la 
memòria, el llenguatge, la percepció). Sabem també que es mantenen sempre actives, com un equip de 
bombers en serveis mínims que està a punt per saltar a l’acció immediatament quan se’l necessita. I també 
sabem que, en alguns casos, són xarxes d’activitat negativa: estan actives, amatents, mentre la funció que 
controlen no és necessària i es desactiven per deixar pas a xarxes més específiques i potents quan han 
activat la funció que controlen.

MALALTIES DEL LLENGUATGE

De vegades el llenguatge es trenca, es fa malbé arran d’una malaltia que l’afecta. És el cas, per exemple, 
de les afàsies. En aquesta instal·lació aprenem com la patologia pot afectar el llenguatge.

El llenguatge no s’esvaeix de qualsevol manera. Normalment, ho fa de maneres ordenades, afectant uns 
components i deixant-ne d’altres intactes. Aquestes regularitats ens ajuden a obrir una finestra al cervell i 
postular models cerebrals de la implementació del llenguatge. Ens ajuden a determinar on i com viu el 
llenguatge al cervell.
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