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manera instintiva tant pels emissors
d’aquestes vocalitzacions com pels
receptors. Aquestes vocalitzacions
es manifesten de manera molt simi-
lar tant en les persones com en els
ximpanzés. En l’argot científic es diu
que aquests sons mostren una gran
estabilitat funcional –és a dir, que la
seva funció és sempre la mateixa.

Exclusius dels humans
En canvi, i aquí ve la novetat de l’es-
tudi, aquests investigadors han
identificat també vocalitzacions i
grunys que corresponen al balbu-
ceig que es poden interpretar de ma-
nera molt diferent en funció del con-
text i de la càrrega emocional que
duen implícits, i que són exclusius
de la nostra espècie. Tornant a l’ar-
got científic, es diu que tenen una
forta flexibilitat funcional –és a dir,
que la seva funció és variable–. No és
el mateix un ba-ba... que vulgui dir
“Aigua per jugar”, que un ba-ba...
que signifiqui “Aigua amb urgència
perquè tinc molta set”.

Precisament, aquesta flexibili-
tat funcional és imprescindible en
el llenguatge parlat, ja que totes les
paraules o frases poden ser produ-
ïdes com a expressions de diversos
estats emocionals. No és el mateix

dir “L’avió està arribant” per ce-
lebrar l’inici d’un viatge fan-

tàstic, que pronunciar-ho
com una queixa pel seu

endarreriment. El nos-
tre llenguatge, doncs,
comença amb un sim-

ple i flexible ba-ba...,
que, a poc a poc, confor-

me es van establint les
xarxes neuronals, va
sent més sofisticat per
construir paraules amb
sons més elaborats que

després s’aniran encade-
nant en frases sintàctica-

ment estructurades.e

Ba-ba-ba-ba... Tothom ha
sentit el primer balbu-
ceig d’un nadó. Els pares
n’entenen ben aviat el
significat: alegria, gana,

disgust, per reclamar l’atenció o
senzillament com un diàleg amb ell
mateix. Fins ara bona part dels es-
tudis sobre l’origen i el desenvolu-
pament del llenguatge s’han centrat
en la sintaxi, una capacitat exclusi-
vament humana que ens permet en-
cadenar molts significats diferents
en frases de gran complexitat con-
ceptual, encadenant idees de mane-
ra consecutiva. Però un treball que
s’acaba de publicar a PNAS indica
que el balbuceig dels nadons també
és crucial per explicar l’exclusivitat
del llenguatge humà.

Xiscles i grunys de ximpanzé
La nostra capacitat lingüística és ex-
traordinària, però no som l’única es-
pècie que utilitza la comunicació oral
per transmetre informació a altres
membres del grup. Els ximpanzés,
per exemple, tenen un vocabulari
d’entre unes cent i dues-centes pa-
raules. No són com les que utilitzem
nosaltres, sinó xis-
cles i grunys (vo-
c a l i t z a c i o n s )
amb significats
com ara perill,
dolç, menjar,
enfadat, etc. A
més, a diferèn-
cia de nosaltres,
els utilitzen només
de manera aïllada, d’un
en un, sense encadenar-
los per fer frases. Com a
màxim, algunes vegades
els encadenen de dos en
dos, com per exemple
ocell i aigua per re-
ferir-se a un
ànec. A pri-
mera vista,
a q u e s t e s
vocalitza-
cions es
podrien as-

Un estudi demostra que els primers sons que vocalitzen els nens més petits
tenen un significat més complex del que s’havia pensat fins ara
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El balbuceig dels nadons
és la clau del llenguatge

semblar als balbuceigs dels nadons.
Però són formalment equivalents?

Per esbrinar-ho, investigadors de
les universitats de Memphis, Idaho,
Califòrnia, Milwaukee i Geòrgia, als
EUA, i del Konrad Lorenz Institu-
te, a Àustria, han analitzat les voca-
litzacions dels nadons humans i la
seva relació amb les expressions fa-
cials, i ho han comparat amb les dels
ximpanzés, els nostres parents evo-
lutius més pròxims. Així, han iden-
tificat dos tipus diferents de vocalit-
zacions. D’una banda, moltes cor-
responen a crits i rialles que són in-
terpretats de la mateixa manera i de

Diàleg entre paleontòlegs
catalans
L’ACTUALITAT I EL FUTUR DE LA NOSTRA ES-
PÈCIE. El 2009, quan es va celebrar l’any Darwin,
dos dels paleontòlegs més coneguts i reconeguts
de Catalunya, l’Eudald Carbonell i el Jordi Agustí,
tots dos membres de l’Institut Català de Paleoeco-
logia humana, van trobar interessant reflexionar
sobre què és el que ens fa humans i què vol dir ser-
ho. Així van néixer les vuit converses que recull
aquest llibre, que, al mateix temps, és una introduc-
ció als orígens de l’Homo sapiens, un repàs d’alguns
avenços importants en paleoantropologia i, sobre-
tot, una mirada al futur.

Al blog Centpeus, el biòleg Daniel Closa reflexiona
sobre el treball d’una disciplina científica diferent
de la seva, la física de partícules. Equipara les mol-
tes partícules a la diversitat animal que estudien els
zoòlegs. I emfatitza el símil en introduir-se en el
món de les partícules hipotètiques. “Seria l’equiva-
lent a la secció de criptozoologia, l’estudi d’animals
que no existeixen: els dracs, el ieti, el monstre del
llac Ness, el big foot, el chupacabras, les serps ma-
rines i el Kraken [...], ja que els físics tenen un gra-
pat de partícules que mai s’han detectat però espe-
culen sobre com serien en el cas que existissin”,
afirma Closa. És el cas dels taquions, els preons i els
gravitons. Més a: ciencia.ara.cat.
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Les malalties
‘invisibles’

El 12 de maig va celebrar-se el Dia
Mundial de la Fibromiàlgia i la Sín-
drome de Fatiga Crònica, dues afec-

cions que molts professionals de la medi-
cina veuen amb escepticisme i conside-
ren malalties psicosomàtiques, sense una
base física. S’estima, però, que la fibromi-
àlgia afecta un 2,4% de la població i la sín-
drome de fatiga crònica entre un 0,07% i
un 0,3%. Quan em van diagnosticar la sín-
drome de fatiga crònica, jo també m’hi
vaig mostrar escèptica. He conegut per-
sones a qui aquesta malaltia limita força
la vida familiar, laboral i de relació, i que
han hagut de prescindir d’activitats com
ara la lectura perquè són incapaces de
concentrar-se. I no era el meu cas. De to-
ta manera, quan has passat anys amb una
sèrie de molèsties que no saps a què atri-
buir i que, considerades d’una en una,

tampoc semblen tan
greus com per pen-
sar que siguin una
malaltia, tot i que et
dificultin la vida di-
ària, s’agraeix que
finalment algú posi
nom al que t’està
passant.

La síndrome de
fatiga crònica afecta

tot l’organisme; hi estan implicats els sis-
temes immunitari, cardiovascular, endo-
crí i nerviós, i pot presentar molts símp-
tomes, si bé n’hi ha un que és sempre pre-
sent: la fatiga, el cansament. Un estudi re-
cent fet per investigadors de diversos
centres catalans ha identificat vuit molè-
cules del sistema immunitari que sembla
que estan associades a una resposta im-
munitària més dolenta en les persones
afectades. Aquest coneixement podria fa-
cilitar el diagnòstic, que ara es fa per ex-
clusió d’altres afeccions, i donaria visibi-
litat a una malaltia fins ara invisible per a
tants metges i per a la societat.
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Afectada
S’agraeix que
algú posi nom
a una malaltia
que fa anys
que afecta tant
la teva vida
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