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La Fundació ”la Caixa” presenta a CaixaForum 
Girona l’exposició Talking Brains. Programats 

per parlar 
 

• La Fundació ”la Caixa” presenta l’exposició Talking Brains. 
Programats per parlar, que es podrà visitar a CaixaForum Girona 
fins a finals d’agost. Es tracta d’una mostra única que presenta i 
explica el cervell des del punt de vista del llenguatge, en un 
fascinant viatge a través de les lents de la neurociència, la biologia i 
l’evolució. 
 

• Els éssers humans tenim la capacitat d’adquirir un llenguatge, i 
aquest llenguatge projecta els nostres pensaments al món i 
acompanya la majoria de les nostres activitats. Tot això és gràcies 
a un òrgan complex que és el resultat de milions d’anys d’evolució: 
el cervell lingüístic. 

 
• Però què significa el «llenguatge humà»? Els nostres familiars més 

propers, els ximpanzés, es comuniquen, però tenen llenguatge? 
Com i quan el desenvolupem els humans? Aquestes i altres 
preguntes es plantegen a Talking Brains, una innovadora exposició 
interactiva en què els visitants podran realitzar un viatge al cervell 
lingüístic, la seva evolució fins arribar a l’home modern i el que 
diferencia el nostre llenguatge del d’altres animals. 

 
• La importància de la recerca puntera per poder diagnosticar i 

tractar problemes mèdics per tal d’avançar en el coneixement del 
cervell és un dels punts destacats de la mostra. Per això l’exposició 
permet veure experiments que es porten a terme als centres de 
recerca punters en neurocirurgia i medicina fetal. 

 
  
Girona, 28 de març de 2023-. Anna Colomer, directora de CaixaForum Girona, i 
Josep Miquel del Campo, coordinador de l’exposició a l’Àrea d’Exposicions i 
Col·lecció de la Fundació ”la Caixa”, han presentat avui Talking Brains. Programats 
per parlar, una singular mostra sobre el cervell lingüístic. L’exposició gira al voltant 
del que és considerat com el principal i més important òrgan del cos humà, el 
cervell.  
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L’exposició posa de manifest que els éssers humans tenim un tret comú que ens fa 
únics i ens uneix: el llenguatge. Gràcies a ell, que ens acompanya en la majoria de 
les nostres activitats, projectem el nostre pensament al món. El tenim tan integrat 
que a vegades no som conscients del que significa a les nostres vides.  
 
Els visitants podran descobrir diferents aspectes del llenguatge, tals com entendre 
què significa «llenguatge humà», conèixer la seva evolució, aprofundir en aspectes 
concrets del cervell lingüístic i experimentar a la seva pròpia pell com funciona un 
cervell que gaudeix de bona salut o un que està afectat per una patologia.  
 
Mai s’havia realitzat una exposició sobre el cervell centrada en les seves funcions 
lingüístiques. El cervell humà és un òrgan lingüístic, una singularitat de la natura. És 
l’únic que pot produir llenguatge, que es forma amb nosaltres des del moment en 
què comencem a escoltar. Al produir llenguatge, el nostre cervell genera un sistema 
que va més enllà dels seus propis confins, definint el teixit de la comprensió humana 
com a tal. Aquesta exposició, doncs, contempla el llenguatge com a objecte natural 
arrelat al cervell, inseparable del que som. 
 
Unitat en la diversitat 

Tot i que al món hi ha prop de set mil 
llengües, orals i de signes, des del 
punt de vista del cervell totes estan 
arrelades en una única capacitat 
biològica compartida per tots els 
humans, tant per les persones que 
parlen una llengua oral, com per les 
que ho fan en una llengua de signes. 
 
A l’entrada de l’exposició, una 
instal·lació permet sentir aquesta 

diversitat lingüística, al mateix temps que s’evidencia que hi ha un únic «cervell» 
lingüístic comú per a tots. Tot seguit es pot descobrir l’origen de les diverses 
llengües del planeta i el tronc comú que totes comparteixen. 
 
Alguns dels trets fonamentals del llenguatge humà es veuen repartits aquí i allà en 
el regne animal. Però no existeix cap altre sistema que els reuneixi tots. En aquest 
espai immersiu, es mostra la gran varietat de sistemes de comunicació existents en 
el regne animal, fenomen que podríem anomenar diversitat sense unitat. 
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L’evolució del cervell lingüístic 
Tot i que els ximpanzés són els nostres familiars vius més propers, no tenen 
llenguatge. Així, com i quan el vam desenvolupar nosaltres? El nostre avantpassat 
comú va viure fa uns vuit milions d’anys. En aquest temps, la mida i l’estructura del 
cervell han canviat molt, però, com que ni el cervell ni el llenguatge no deixen 
fòssils, no tenim cap prova de com van evolucionar.  
 
En aquest espai, es mostren quatre homínids i les capacitats que van desenvolupar 
al llarg dels mil·lennis d’evolució a través d’una sèrie de restes fòssils que ens 
permeten observar-ne les habilitats cognitives fins a arribar a l’únic representant del 
gènere Homo que ha sobreviscut fins avui: el visitant, o Homo sapiens. 
 
Entendre l’evolució del llenguatge 
Podem entendre millor l’evolució del llenguatge si mirem l’anatomia i l’estructura de 
l’òrgan que el fa possible: el cervell. Un interactiu fa un recorregut històric pels 
diversos intents de vincular l’anatomia i la geometria cerebrals a les funcions 
cognitives, des del segle XIX fins a l’actualitat. 
 
Tot i la importància que s’ha donat en el passat a la forma o la mida del cervell, avui 
en dia els científics posen èmfasi, principalment, en la connectivitat: les autopistes 
de connexions nervioses que enllacen les diferents zones corticals i subcorticals. 
N’hi ha tantes, però, que s’han d’estudiar fent servir models matemàtics a partir de 
dades funcionals. El connectoma de l’exposició és un mapa abstracte que mostra 
aquesta xarxa de connexions neuronals. 
 
El repte dels nadons 

Els infants d’arreu del món 
adquireixen el llenguatge d’una 
manera molt semblant, sigui quina 
sigui la seva primera llengua. Tots 
passen per les mateixes etapes 
fins a arribar a dominar, 
plenament, el llenguatge. En 
aquest audiovisual, els visitants 
podran veure la recreació d’un 
úter. També s’hi poden veure 
vídeos reals de fetus en diferents 

fases de desenvolupament. 
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Desenvolupar el llenguatge és natural, però no és universal. Una quarta part dels 
infants amb autisme no arriben a desenvolupar-lo i, per tant, viuen en un món no 
lingüístic. Els visitants es podran posar en la pell d’una persona no lingüística i mirar 
de comunicar-se de forma no verbal mitjançant el sistema augmentatiu i/o alternatiu 
de comunicació (SAAC). 
 
L’univers al cervell 
Un audiovisual ens permetrà viatjar a través de l’element més complex de l’univers: 
el cervell. Centenars de milions de neurones i centenars de trilions de sinapsis 
generen una intensa activitat de senyals elèctrics que el travessen contínuament. 
Sumat al llenguatge humà, el cervell desencadena una cognició poderosa que pot 
abraçar la immensitat de l’univers per examinar-la i fer-la accessible al nostre 
enteniment. 
  
A cap obert 
Gràcies a la tecnologia més moderna, és possible diagnosticar i tractar problemes 
mèdics que permeten avançar en el coneixement del cervell. L’extirpació d’un tumor 
cerebral amb el pacient despert per evitar afectacions cognitives permet entendre 
quines xarxes són fonamentals per a certes funcions, com el llenguatge, i fins a quin 
punt la plasticitat neuronal ens pot fer superar lesions cerebrals greus. En aquest 
espai, s’hi mostra el vídeo d’una operació de resecció d’un tumor cerebral. 
 
Malalties del llenguatge 
El llenguatge es desenvolupa de manera natural en infants sans, però de vegades 
no és així, de manera que el desenvolupament de la cognició també canvia. També 
pot passar que, tot i tenir plenament adquirit el llenguatge, més endavant en la vida 
es malmeti. La desintegració del llenguatge causada per diverses patologies pot 
seguir patrons definits que són claus per explorar la relació amb el cervell. Ara 
sabem que el llenguatge i la cognició són dues cares de la mateixa moneda, però 
perdre l’un afecta sempre l’altra?  
 
La tecnologia actual, que permet observar el cervell durant l’activitat lingüística, 
mostra una xarxa funcional: un sistema complex de regions i connexions que, 
juntament amb els sistemes que hi interactuen, com ara la visió, l’audició, l’emoció o 
el control motor, ens fa éssers lingüístics. Aquest espai mostra el cas de diverses 
afectacions lingüístiques en un audiovisual que utilitza hologrames a escala real. 
 
El cervell no és un ordinador 
La mostra acaba amb una comparativa entre el nostre cervell lingüístic i l’ordinador 
K, una de les computadores amb major capacitat de càlcul del món. En una 



 
 
 
  
 

 Dosier de premsa 
 
simulació, l’ordinador K va intentar simular un segon d’activitat aleatòria de l’1% del 
cervell humà. La quantitat de connexions que havia de simular era tan gran i 
complexa que va trigar 40 minuts a ple rendiment per aconseguir-ho. Malgrat els 
enormes i rapidíssims avenços de la computació, simular l’activitat del cervell encara 
està molt lluny de l’abast dels ordinadors, fins i tot dels més potents que s’han 
construït. 
 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A L’EXPOSICIÓ 
 
Les exposicions temporals que es realitzen a CaixaForum porten associades un 
conjunt d’activitats que permeten tenir un coneixement més transversal de la matèria 
tractada. La mostra Talking Brains. Programats per parlar es complementa amb un 
cicle de conferències per aprofundir en la temàtica i visites comentades pel públic 
general, familiar i escolar. 
 
CICLE DE CONFERÈNCIES  
El llenguatge del cervell. Del 26 d’abril al 10 de maig  
El cervell és aquell òrgan on té origen la capacitat del llenguatge, una característica 
que ens fa diferents altres espècies. En aquest cicle podrem conèixer quines 
circumstàncies van condicionar l'aparició del llenguatge als homínids sobre la base 
de les evidències paleontològiques. A més, reflexionarem sobre si el llenguatge 
secret del cervell pot ser capaç de canviar la pròpia naturalesa humana. I, per 
acabar, explorarem com es modulen les estructures cerebrals en el procés 
d’adquisició de les llengües.  
 

• Dimecres 26 d’abril, 18.30 h: Els sons del silenci. La investigadora de la 
Càtedra d’Otoacústica Evolutiva i Paleoantropologia de la Universitat d’Alcalá 
de Henares, Mercedes Conde Valverde, explicarà quina metodologia s’està 
utilitzant per investigar l’origen del llenguatge humà, que ens permetria saber 
en quin moment i en quina espècie sorgeix la parla. La dificultat d’aquests 
estudis es deu al fet que no tenim restes fòssils d’òrgans tous com el cervell, 
responsable principal de la parla. El llenguatge no fossilitza. La funció de la 
parla està relacionada amb el cervell, però també amb la capacitat d’emetre 
sons i de percebre’ls; és a dir, està íntimament vinculada amb les vies aèries 
superiors i amb l’aparell auditiu.  
 
Ni l’estudi dels motlles endocranials ni els intents de reconstruir les vies 
aèries superiors en espècies humanes fòssils no han aportat resultats 
concloents. Però els últims anys una nova metodologia ha permès abordar el 
problema reconstruint en les espècies fòssils les capacitats auditives 

https://caixaforum.org/ca/girona/p/el-lenguaje-del-cerebro_c14843616
https://caixaforum.org/es/sevilla/p/los-sonidos-del-silencio_a78860288
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directament relacionades amb la utilització del llenguatge parlat. Després 
d’aplicar-la a primats no humans, australopitecs i espècies humanes fòssils, 
incloent-hi els neandertals, els resultats indiquen que la nostra no és l’única 
espècie d’homínids que ha estat capaç de parlar… 

 
• Dimecres 3 de maig, 18.30 h: El llenguatge secret del cervell. El 

llenguatge és una forma que té el nostre cervell d’aconseguir que els 
pensaments accedeixin a la consciència, i és per això que els nostres 
pensaments conscients estan tan íntimament lligats al nostre llenguatge. 
Tanmateix, això no significa que el nostre cervell no tingui el seu propi 
llenguatge secret, el qual amaga pensaments inconscients.  
 
La matemàtica i doctora en Enginyeria Informàtica María López Valdés ens 
explicarà com els avenços en neurociència ens ajuden a comprendre aquest 
llenguatge secret i les implicacions que té. Si el llenguatge humà ha estat clau 
en el procés evolutiu, aprendre el llenguatge del cervell no sols canviarà la 
forma que tenim de comunicar-nos, sinó que també tindrà el potencial de 
canviar la nostra pròpia naturalesa humana. 

 
• Dimecres 10 de maig, 18.30h: Per què parlem? Escoltar una frase, 

entendre’n el significat i respondre el nostre interlocutor és una capacitat que 
adquirim progressivament i sense gaire esforç al llarg de la vida. Però la 
producció i la comprensió del llenguatge són activitats molt complexes. 
Diferents estructures cerebrals es modulen a mesura que adquirim una o 
diverses llengües. Tot i que les bases neurològiques del cervell han estat 
estudiades des de les neurociències i amb una perspectiva localitzacionista, 
la ciència avui ens en brinda una visió més complexa: el cervell s’entén com 
un conjunt de xarxes dinàmiques. 
 
En aquesta xerrada d’Esther Sierra Martínez, neuropsicòloga clínica a la 
unitat de Neurorehabilitació de l’Hospital Sant Joan de Deu i integrant de 
l’equip de Neurocirurgia Funcional de l’Hospital Miguel Servet fins a l’any 
2020, l’experta parlarà sobre com adquirim el llenguatge, quines estructures 
hi estan implicades i com s’interrelacionen, o com l’anomenada plasticitat 
cerebral permet que el cervell faci adaptacions funcionals en determinades 
circumstàncies, com per exemple durant l’aprenentatge d’un altre idioma. Així 
mateix els assistents podran entendre també com les lesions cerebrals poden 
amenaçar la pervivència d’alguns dominis del llenguatge i com el cervell es 
pot reorganitzar per preservar aquestes funcions. 

 

https://caixaforum.org/es/sevilla/p/el-lenguaje-secreto-del-cerebro_a78879876
https://caixaforum.org/es/sevilla/p/-por-que-hablamos-_a78870080
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VISITA COMENTADA PER A PÚBLIC GENERAL  
Dissabtes 1, 8, 15, 22 i 29 d'abril, 6, 13, 20 i 27 de maig i 3, 10 i 17 de juny, a les 
18.30 h. Dijous 6, 13, 20 i 27 de juliol i 3, 10, 17 i 24 d'agost, a les 18.30 h 
 
La visita comentada submergirà al públic en l'exposició Talking Brains, un viatge 
interactiu a l'interior del nostre cervell per explorar com va sorgir i evolucionar el 
llenguatge. La visita està dirigida per un educador que, a partir del diàleg amb els 
participants, presenta els temes clau de l'exposició i el seu context.   
 
 
VISITA EN FAMÍLIA: PARLEM DEL CERVELL 
Diumenges 2 d'abril, 7 de maig i 11 de juny, a les 11.30 h 
 
Què és el llenguatge? Com funciona el nostre cervell per dotar-nos d'aquesta 
capacitat? En aquesta visita familiar, els participants entendran que la comunicació i 
el llenguatge no són el mateix i aprendran quines característiques té el llenguatge i 
per què els humans som els únics animals amb aquesta facultat. A més, descobriran 
la complexitat del nostre cervell, com funcionen les neurones, les cèl·lules principals 
d'aquest òrgan, i com aquestes cèl·lules s'organitzen en una xarxa neuronal per 
dotar-nos de la capacitat de la parla i del llenguatge. Aquesta activitat està 
recomanada per famílies amb nens i nenes a partir de 8 anys.  
 
VISITES ESCOLARS 
L’alumnat comprendrà que la comunicació i el llenguatge no són el mateix, aprendrà 
quines característiques té el llenguatge i per què els humans som els únics animals 
amb aquesta facultat. A més, descobrirà la complexitat del nostre cervell, com 
funcionen les neurones, les cèl·lules principals d’aquest òrgan, i com s’organitzen en 
una xarxa neuronal per dotar-nos de la capacitat de la parla i del llenguatge. 
 
Les visites escolars es poden produir en dos formats: visita comentada (per a 
alumnes de 2n a 4t d’ESO, Batxillerat i FP) amb un educador que parla dels 
principals eixos de l’exposició o visita dinamitzada (per a escolars de 3r a 5è de 
Primària i ESO), que inclou una proposta de dinàmiques amb materials educatius 
que faciliten la comprensió i l’aprenentatge dels continguts de l’exposició.  
 
 
PRESENTACIÓ A DOCENTS  
13 d’abril, 18h 
 

https://caixaforum.org/ca/girona/p/visita-comentada-talking-brains_a104716911
https://caixaforum.org/ca/girona/p/visita-en-familia-parlem-del-cervell_a108951963
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Aquesta presentació al professorat permetrà als docents interessats en l’exposició 
Talking Brains descobrir els temes d’interès educatiu que es poden treballar a partir 
de la mostra i conèixer les activitats i recursos educatius organitzats al seu voltant. 
El professorat obtindrà informació útil per a preparar activitats a l’aula i reforçar els 
continguts després de la visita dinamitzada. 
 
 
 

Talking Brains. Programats per parlar 
 
Del 28 de març al 27 d’agost de 2023 
 
CaixaForum Girona  
Carrer dels Ciutadans, 19 (Girona) 
 
Horari 
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h 
Dissabtes, d'11 a 14 h i de 17 a 20 h 
Diumenges i festius, d’11 a 14 h 
https://caixaforum.org/ca/girona/ 
https://fundacionlacaixa.org/ca/   
 
 
 
 
Àrea de Relacions amb els mitjans de la Fundació ”la Caixa” 
Andrea Pelayo: 618 126 685 / apelayo@fundaciolacaixa.org 
Sala de Premsa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/  
     @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #CaixaForumTalkingBrains 

https://caixaforum.org/ca/girona/p/talking-brains_a87228049
https://fundacionlacaixa.org/ca/
mailto:apelayo@fundaciolacaixa.org
https://prensa.fundacionlacaixa.org/ca/
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