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«La possessió de coneixement no mata el sentit  
de meravella i misteri. Sempre hi ha més misteri.»

Anaïs Nin
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EL CERVELL
SECCIÓ TRANSVERSAL DEL CERVELL

FUNCIONS DEL CERVELL SEPARADES PER LÒBULS

Àrea prefrontal:
Planificació.
Atenció. Judici.
Llenguatge. Personalitat.
Control de la mirada.

Àrea premotora

Àrea de Broca:
Producció  
del llenguatge

LÒBUL FRONTAL:

Àrea motora suplementària:
Planificació del moviment

Còrtex motor primari:
Execució del moviment voluntari

LÒBUL PARIETAL:
Processament sensorial
Integració de la informació visual
Orientació del cos
Orientació de dreta i esquerra
Processament de números

Àrea de Wernicke:
Comprensió del llenguatge

LÒBUL TEMPORAL:
Oïda
Comprensió de la parla
Memòria
Recuperació de records BULB RAQUIDI:

Respiració
Control autònom
Ritme cardíac
Pressió arterial
Estat d’alerta

LÒBUL OCCIPITAL:
Centre de processament visual

CEREBEL:
Coordinació del moviment voluntari
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Introducció

«El cervell és un món format per un seguit de conti-
nents verges i grans extensions de terreny desconegut.»

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), 
anatomopatòleg i neuroanatomista

A la clínica hi havia tres metges treballant i més de cinquanta 
pacients per visitar. Jo era la que tenia menys experiència de 
tots tres. En John, l’especialista sènior, visitava a la consulta 
del meu costat. Em portava uns quants anys d’experiència, i 
en un metge l’experiència és un grau important, de manera 
que ell sabia moltes més coses que no pas jo. El tercer metge 
era l’especialista de referència per a qui treballàvem tant en 
John com jo.

De normal hi havia molta més gent per visitar de la que 
el temps ens permetia. Tots havíem de treballar molt més de 
pressa del que era desitjable. Jo havia de discutir qualsevol pro-
blema amb en John o amb el nostre cap. En aquell temps jo 
encara creia que un bon metge era el que treballava de pressa 
i no representava cap nosa per als seus col·legues més experi-
mentats. Sempre que podia, evitava demanar-los ajuda.
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Davant la consulta hi havia un carro ple a vessar amb els his-
torials dels pacients. Quedaven a la vista de tota la gent de la 
sala d’espera. Quan vaig agafar el de dalt de tot per llegir-me’l 
a dins la consulta, tothom es va girar. Era de poques pàgines, la 
qual cosa em va alleujar. Si l’historial era gaire gruixut volia dir 
que incloïa molts anys d’estudis que jo havia d’entendre i un 
problema crònic que potser no tenia solució. Hi ha un munt 
de malalties neurològiques que no tenen cura i són molt com-
plicades de tractar. Si l’historial era més prim podia voler dir 
que el problema era més lleu i que havia desaparegut després 
de l’última visita del pacient. Així i tot, en obrir l’historial, 
vaig sospirar. Aquell home només havia estat una altra vegada 
a la clínica, i ja l’havia visitat jo. Les proves que havia demanat 
havien donat resultats normals, la qual cosa significava que no 
havia trobat l’origen del problema. M’hauria estimat més que 
l’hagués vist un dels altres metges, en aquella ocasió. Potser 
ells haurien trobat alguna cosa que a mi m’havia passat per alt.

L’escrit que havia fet per deixar constància de la nostra con-
versa deia que l’home tenia una sensació estranya al braç dret. 
L’hi havia fet una exploració i no li havia trobat res fora de 
lloc. M’havia plantejat si el problema podia ser la conseqüèn-
cia de tenir un nervi pinçat al coll. Li havia demanat proves 
elèctriques per examinar la integritat dels nervis del braç. El 
resultat de les proves semblava demostrar que els nervis li fun-
cionaven com cal. Sabia que si aquell home no es trobava més 
bé des del dia que ens havíem vist per primera vegada, tampoc 
sabria què més fer-li. L’única esperança que tenia era que s’ha-
gués recuperat sense la meva ajuda. El vaig cridar a la consulta.

—Com s’ha trobat? —li vaig preguntar.
—Igual —em va dir, i em vaig desanimar.
—D’acord. A veure... Em podria tornar a explicar quin és 

el problema?
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—Se’m posa el braç dret de pell de gallina, de colze en avall. 
Una pell de gallina molt forta. I ja està.

Ho va dir com si fos poca cosa, però només amb aquells 
símptomes jo no en sabia treure l’entrellat.

—Se li adorm? —vaig demanar.
—No.
—I entre un cop i l’altre, se’l troba normal?
—En general sí, només això de la pell de gallina.
Va obrir i tancar el puny i es va mirar el braç afectat. Jo 

intentava pensar per on enfocar el cas. Mirava d’entendre què 
podia passar, i no me’n sortia.

—Es nota el braç o la mà dèbils?
—No... Potser... No. Quan se’m posa de pell de gallina la 

sensació és tan estranya que em fa l’efecte que si estigués aguan-
tant alguna cosa em cauria.

—Amb quina freqüència li passa?
—Només un o dos minuts un cop al dia. Dos com a molt.
Tenia poc més de trenta anys. Físicament se’l veia bé i no 

havia tingut cap problema mèdic en el passat. Em vaig pre-
guntar com era que estigués tan preocupat per una cosa que 
li passava durant un o dos minuts al dia i prou, i que a mi em 
semblava gairebé trivial.

—Bé, la bona notícia és que les proves han sortit ben nor-
mals —li vaig comentar—. No crec que sigui res que ens hagi 
d’amoïnar. —Havia engegat el discurs que pretenia transme-
tre seguretat amb l’esperança que funcionaria amb ell. Potser 
només necessitava que algú li digués que tot anava bé.

—Què és, doncs?
Oh, no. Estava neguitós. No en tenia prou amb uns resul-

tats normals. Volia més explicacions de les que li podia donar.
—No crec que el que descriu tingui una explicació convin-

cent... però la majoria de símptomes acaben desapareixent si 
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no se’ls fa cas. A veure, pell de gallina? Que la temperatura de 
la seva oficina... hi tenen aire condicionat?

M’estava agafant a la taula de la salvació, i tots dos ho sa-
bíem.

—Em sembla que no ho entén —ara parlava amb un to 
més alt—. La pell se’m posa com si fos plena de nius de formi-
gues. No és normal... és... és... no és natural.

Quan estic incòmoda i la situació em supera, em poso ver-
mella fàcilment. Vaig notar com em pujaven els colors del coll 
cap a la cara. Vaig notar que se’m posava la pell de gallina.

—Deixi’m tornar-li a examinar els braços —vaig suggerir 
per guanyar una mica de temps per rumiar. Li vaig demanar 
que s’assegués al sofà i que es tragués la camisa. Li vaig mi-
rar els músculs; tenien un aspecte normal. Li vaig donar uns 
copets amb el martell als tendons per comprovar els seus re-
flexos, i també eren normals. Li vaig clavar al braç una punxa 
arrodonida de la punta per comprovar-li el sentit del tacte. 
Normal. Li vaig mirar la força. Semblava que no en tenia tan-
ta a la mà dreta com a l’esquerra, però em va fer l’efecte que 
tampoc s’esforçava igual amb cada mà. Potser necessitava que 
li trobés alguna cosa que no anés bé.

—No hi veig cap explicació —vaig dir finalment.
Va ser només un instant, però em va semblar que posava els 

ulls en blanc. Em va semblar que havia arribat el moment de 
demanar ajuda.

—Si no li fa res esperar un moment, ho he de consultar 
amb el meu cap —li vaig explicar.

—Gràcies —va fer, visiblement alleujat.
Mentre caminava passadís avall en direcció al despatx del 

meu cap, em vaig encongir. No el volia interrompre per dema-
nar-li ajuda amb un cas de pell de gallina ocasional.

Vaig trucar lleument a la porta i es va obrir.
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—Ui, això pinta malament —va dir en John mentre em feia 
entrar, rient. Ell també havia anat a veure el cap per fer-li una 
consulta sobre un altre pacient.

La nostra relació es basava en el fet que ell es mofava de mi 
per qualsevol detall que em passava per alt i m’ho refregava 
pels morros tant sovint com podia. Jo m’assegurava de tor-
nar-m’hi sempre que podia. Ens quèiem bé. La rivalitat forma 
part de la feina, en la medicina. Els errors, fins i tot els com-
prensibles, no s’obliden fàcilment.

Vaig tancar la porta darrere meu.
—Em pots aconsellar sobre aquest home? —li vaig pregun-

tar alhora que li ensenyava les notes que duia a la mà.
—Quants pacients més hi ha, aquí fora? —va preguntar el 

cap.
Tots ens havíem deixat absorbir pel ritme frenètic de la fei-

na però cap de nosaltres hauria sabut dir quanta gent havíem 
visitat entre tots tres.

—Al carro de fora hi queden una bona pila d’historials —li 
vaig dir—, però podries venir a parlar amb aquest home que 
estic visitant? No sé gaire què fer-li. Té pell de gallina al braç 
dret, però res més. Quan va venir per primera vegada vaig 
pensar que podria ser una radiculopatia i vaig ordenar fer-li 
un estudi de conducció nerviosa, però els resultats han sortit 
normals. Creus que li hauria de fer fer un escàner del coll? No 
ho veig clar, perquè no és evident que sigui dermatòmic. Amb 
una exploració no es veu res.

Els dermatomes són un dels diversos patrons anatòmics del 
sistema nerviós que els neuròlegs utilitzen per fer un segui-
ment dels símptomes que presenta un pacient fins a un punt 
de la xarxa de nervis, la medul·la espinal i el cervell. Remeten a 
les àrees de la pell que sabem que reben la innervació de les ar-
rels del nervi raquidi. La pell del braç està dividida en set der-
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matomes. Si tens la sensibilitat alterada en un sol dermatoma, 
una zona de sobre l’espatlla o de la mà, per exemple, sabrem 
que hi ha una lesió en una arrel concreta del nervi raquidi. Jo 
no havia tret l’entrellat de quin era el problema amb el meu 
pacient. El que sentia al braç no es corresponia amb cap pa-
quet dermatòmic clar, però m’imaginava que havia d’anar per 
aquí. Havia centrat la meva investigació en les arrels del nervi 
raquidi pensant que potser se li havia pinçat un nervi al coll, 
però les proves em van tombar la teoria.

—Me’n vas parlar, d’aquest home, l’última vegada que va 
venir? —em va preguntar el cap.

—Sí.
Cada dia visitava tants pacients com podia i consultava els 

casos més complicats amb ell just després de veure’ls per si 
hi havia la possibilitat que ell també els visités. Els casos més 
senzills, els comentàvem un cop acabades totes les consultes. 
No cal dir que, amb aquest sistema, el cap no tenia altre remei 
que confiar en la meva opinió i en la qualitat de la informació 
que li proporcionava.

El cap, en John i jo vam tornar a la meva consulta. Em va 
semblar sentir un sospir col·lectiu dels pacients que omplien 
la sala d’espera. Seguien davant del munt d’historials esperant 
que els toqués el torn. En veure que cap de nosaltres tres aga-
fava cap plec de carpetes, van saber que l’espera seria encara 
una mica més llarga.

El cap es va presentar al meu pacient.
—Estic al corrent d’aquestes sensacions estranyes que té al 

braç. M’ho podria tornar a explicar, si no li fa res?
No li va fer res. Em va semblar que el tranquil·litzava que 

l’escoltés un metge amb posat més seriós.
—Noto que se’m va posant la pell de gallina com en una 

onada lenta i llavors tot torna a la normalitat.
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Es va passar la mà per damunt l’avantbraç per indicar la 
zona que tenia afectada.

—Quant triga des que comença fins que s’acaba?
—Deu passar cosa d’un minut. Potser menys. És una sensa-

ció molt estranya i realment desagradable.
—Cada vegada és igual?
—Sí.
—I mentre no passa, la sensació al braç és normal?
—No del tot. No ho sabria descriure.
—I a la resta del cos, ho nota tot normal? L’altre braç? Les 

cames? Mal de cap o alguna altra molèstia que hagi de saber?
—Res.
El doctor va agafar l’oftalmoscopi i es va apropar al pacient 

per examinar-li bé els ulls. Tot seguit li va comprovar la força 
i la sensibilitat a les extremitats.

—Pot ser que s’observi una mica menys de força a la mà 
dreta que a l’esquerra? —em va mirar per damunt de l’espatlla 
mentre ho deia.

—No ho tenia gaire clar —vaig contestar-li.
—Li passa tant de dia com de nit? —va preguntar el doctor 

al pacient.
—Pot passar en qualsevol moment. Em puc despertar així a 

mitja nit o em pot passar mentre camino pel carrer. I sempre 
és exactament igual. Em sabria dir què ho provoca?

—Ara mateix no, però em sembla que hem de demanar 
més proves. Aquesta doctora li demanarà un escàner cerebral i 
a partir d’aquí mirarem si hi trobem la resposta. —El cap em 
va mirar i va assentir. Es va dirigir de nou al pacient, li va dir 
unes quantes paraules per consolar-lo i li va assegurar que ben 
aviat li’n comentaríem alguna cosa. Així que va sortir de la 
consulta, va dir, en veu baixa perquè només el sentís jo: 

—Senyoreta, em sembla que mirava on no tocava!
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Al cap d’una setmana ja teníem els resultats de la resso-
nància magnètica. Els lòbuls temporals són una part del cer-
vell que s’allarga pel costat del cap a l’altura de les orelles. Al 
lòbul temporal esquerre d’aquest home hi havia un tumor, 
massa petit per provocar mal de cap. L’únic que feia era irri-
tar el còrtex que l’envoltava, la substància grisa que confor-
ma la zona superficial del cervell. El còrtex és elèctricament 
actiu i, ara que el tumor l’irritava, produïa descàrregues in-
voluntàries d’activitat elèctrica en forma de crisis epilèpti-
ques que es manifestaven només com piloereccions, és a dir, 
pell de gallina.

Jo no havia vist que podia tenir un tumor cerebral. I no ho 
havia vist perquè havia comès dos errors. En primer lloc, no 
l’havia escoltat prou bé. En general, els pacients ofereixen el 
diagnòstic quan expliquen al metge què els passa. Per establir 
un diagnòstic, el metge ha de tenir la capacitat d’apreciar les 
subtileses del que li expliquen. Quan el meu pacient em va 
descriure la sensació estranya que tenia al braç, em vaig pensar 
que em parlava d’una molèstia sensorial, un problema que es-
taria relacionat principalment amb el teixit nerviós que porta 
el tacte al cervell. Ara bé, la pell de gallina no és estrictament 
una molèstia sensorial, i no la transporta el sistema nerviós 
sensitiu. És un fenomen autonòmic. Forma part de la resposta 
que tenim de fugida o lluita, és una manifestació de la por i 
l’estat d’alerta. El sistema nerviós autònom és una confluència 
de nervis totalment diferent de les que serveixen per detectar 
dolor o tacte. Ser neuròleg és fer de detectiu. Per trobar la 
causa d’un problema neurològic cal, d’entrada, identificar el 
patró i, després, buscar a la regió anatòmica correcta. Primer 
s’interpreten unes pistes que després s’han de seguir. Vaig in-
terpretar malament les pistes i per això havia buscat al lloc 
equivocat.
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El segon error que vaig cometre va ser subestimar l’am-
plitud de la malaltia cerebral. No havia examinat el cervell 
perquè havia oblidat que aquest és un òrgan recargolat i que, 
quan no està sa, pot manifestar-se de maneres molt hetero-
gènies. Es tendeix a relacionar els trastorns cerebrals només 
amb els símptomes més evidents, com poden ser paràlisi, 
pèrdua de memòria, mal de cap, mareig o desmais, però el 
cervell afecta el funcionament de tots els òrgans del cos, de 
tots els moviments musculars (voluntaris i involuntaris), de 
cada glàndula, per petita que sigui, i fins i tot de cada fol·li-
cle de cabell. Quan al cervell hi ha un problema, hem de 
pensar que pot afectar qualsevol part del cos. No cal que 
sigui molt evident, també es pot detectar amb símptomes 
aparentment insignificants. Una patologia al cervell tant pot 
provocar símptomes flagrants com paràlisis com afectar una 
funció minúscula. En el cas del meu pacient, la lesió cerebral 
era tan petita que només li havia estimulat el centre del con-
trol autònom. Per això l’únic símptoma era que se li posava 
pell de gallina al braç.

Per a qualsevol metge, equivocar-se en un diagnòstic és un 
fet terrible. Em consola una mica pensar que quan estudiava 
medicina, a la dècada dels vuitanta, el tumor d’aquest home 
hauria estat massa petit per poder-lo detectar amb la tecnolo-
gia de què disposàvem en aquell temps. La pell de gallina tam-
poc no constava en l’índex de cap dels llibres sobre neurologia 
que tenia. Durant molt de temps, la pràctica de la neurologia 
clínica estava limitada perquè investigar el cervell era una cosa 
molt difícil de fer. Els diagnòstics s’establien basant-se en una 
especulació, i no teníem cap mitjà per saber si la feina d’in-
vestigació que feia el neuròleg era correcta o equivocada. Avui 
dia, malgrat els increïbles avenços tecnològics, encara funcio-
na igual. El cervell, el centre del que ens fa humans, segueix 
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sent un territori molt desconegut. I la neurologia segueix sent 
una de les disciplines mèdiques més complexes i captivadores 
que existeix.

El cervell, des de sempre, ha estat l’òrgan més complicat per 
a la ciència. El cor batega. Els pulmons s’inflen i es desinflen. 
Però el cervell no ofereix cap pista superficial que ens deixi 
veure com funciona. Encaixat entre ossos, és un òrgan al qual 
és difícil d’accedir. I fins i tot sense aquesta barrera, no hi ha 
res que ens indiqui què fa cada part del cervell. És el centre de 
qualsevol activitat però a simple vista no es veu com funciona.

Des del segle xviii disposem d’imatges detallades de l’anato-
mia general del cervell, totes basades en exploracions post mor-
tem, evidentment. Els anatomistes han dividit el cervell en tres 
parts: el bulb raquidi, el cerebel i el cervell. El cervell cons ta 
de quatre lòbuls: el frontal, el temporal, el parietal i l’occipital. 
Els científics no podien fer res més que suposicions sobre les 
funcions concretes d’aquestes estructures, donant per fet que 
cada una tingui una funció concreta.

Els científics, prenent com a base que la mà i el peu estaven 
perfectament dissenyats per fer la seva funció, van donar per 
fet que el cervell també havia de ser igual. A través de l’examen 
del cervell, van observar que els bonys i els plecs (circumvolu-
cions i solcs) de la seva superfície tenien un patró molt sem-
blant en cada persona. Com que el cervell era tou i el cerebel 
era fort, van especular que el primer era el responsable de la 
sensació i el segon de la funció motriu. Així mateix, van supo-
sar que les àrees discretes del cervell tenien una funció prede-
terminada, però no eren res més que suposicions. No tenien 
cap més manera de verificar les seves idees que esperant que 
algú patís una lesió o una patologia i observant els resultats.
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Moltes de les primeres descobertes importants en neurolo-
gia es van atribuir a una sola persona: a un metge o a un pa-
cient. De tots els pacients, el més famós va ser Phineas Gage. 
El seu cas va ser el que ens va permetre fer els primers passos 
en el coneixement del cervell.

L’any 1848, Gage, un treballador del tren, va resultar ferit 
en una explosió. Un ferro va sortir disparat, li va travessar el 
crani i li va destrossar el lòbul frontal. Després d’aquell acci-
dent, Gage, que fins aleshores havia estat un home tranquil, 
va tornar-se agressiu. A partir d’aquí, es va començar a saber 
quin paper tenia el lòbul frontal en la nostra vida. Arran de la 
lobotomia frontal de Gage, la ciència va començar a sospitar 
que el lòbul frontal és important per definir la personalitat.

Durant molt de temps, les úniques eines de què disposaven 
els neuròlegs per investigar sobre el tema van ser les ferides 
de guerra, els intents de suïcidi, els accidents i els ictus (o 
accidents vasculars cerebrals).. Els metges exploraven els ferits 
o moribunds per aprendre. Al començament se seguia un mè-
tode molt poc precís per acumular coneixement, però de mica 
en mica es va anar trobant una manera més organitzada de 
fer-ho gràcies al desenvolupament del mètode anatomoclínic, 
un mètode sistemàtic que permetia definir els trets caracterís-
tics de les malalties neurològiques. Els neuròlegs examinaven 
pacients vius i els feien un seguiment fins que morien, i ales-
hores relacionaven la imatge clínica amb el que observaven a 
l’autòpsia. A base de comparar molts pacients, els metges van 
aprendre a distingir els trets clínics d’un trastorn a la medul·la 
i un del cervell. També van saber veure les diferències de patró 
que hi ha entre la feblesa que es produeix a les extremitats 
quan hi ha una patologia als nervis i la que es produeix quan 
es tracta d’una malaltia muscular. Es van definir els signes clí-
nics clau. Si al rascar la planta del peu el dit gros s’aixeca, 
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estem davant d’un trastorn de la medul·la. Si al donar uns 
copets als punts reflexos no s’observen reflexos, podem estar 
davant d’un problema als nervis perifèrics.

El mètode anatomoclínic va ser l’inici de la pràctica de la 
neurologia tal com la coneixem avui. Amb aquest mètode, 
els neuròlegs van aprendre a reconèixer patrons de malalties 
basant-se en la recerca minuciosa de signes clínics. Ens va en-
senyar a relacionar discapacitats concretes amb punts concrets 
del cervell. Així i tot, un sistema que depenia dels accidents i 
de les exploracions post mortem mai no podria donar-nos totes 
les respostes. Necessitàvem obrir una finestra al cervell actiu. 
Al final del segle xix, aquesta finestra es va obrir de manera 
inesperada. No va ser cap innovació ni res nou, sinó una cosa 
molt antiga: l’epilèpsia.

Hipòcrates, el 400 aC, va definir l’epilèpsia com a malaltia 
cerebral. Van haver de passar força més de mil anys perquè 
això s’acceptés, i encara més perquè s’entengués el mecanisme 
a través del qual es desenvolupen les crisis. Ara bé, un cop en-
tès, les lliçons que ens ofereix aquesta malaltia sobre el cervell 
es van aprofitar ràpidament.

La història de com l’epilèpsia es van convertir en l’eina més 
important per a l’estudi del cervell va començar amb un cien-
tífic italià que va rebre el sobrenom de «mestre de la granota 
ballarina». Al segle xviii, Luigi Galvani va demostrar que la 
cèl·lula biològica té propietats elèctriques. Enviava estímuls 
elèctrics a les potes de les granotes i els feia moure els músculs. 
Això va representar l’inici de la recerca dels patrons i senyals 
elèctrics que emeten els nervis, els músculs i el cervell.

Cent anys més tard, el neuròleg John Hughlings Jackson 
observava un experiment en què un col·lega seu estimulava 
el còrtex (la capa més externa del cervell) d’un mico. El mè-
tode que seguia Hughlings Jackson per aprendre es basava en 
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l’observació. El que va veure en aquell experiment li va re-
cordar una crisi epilèptica. En les exploracions que havia fet 
a pacients seus amb epilèpsia, havia observat que sovint els 
espasmes musculars s’estenien pel cos de manera sistemàtica 
d’un punt concret cap a un altre. En aquells experiments amb 
animals va observar uns símptomes semblants. Hughlings 
Jackson va arribar a la conclusió que la causa de l’epilèpsia era 
una generació sobtada i desordenada de força que s’estenia 
pel cervell. Més endavant va ampliar aquesta teoria i va afir-
mar que la força que s’estenia era una descàrrega elèctrica. Ell 
creia, i no s’equivocava, que la descàrrega s’iniciava al còrtex 
i que s’estenia per les cèl·lules. Els símptomes produïts per la 
progressió d’aquella descàrrega evolucionaven d’acord amb la 
funció de les cèl·lules afectades. Aquesta teoria semblava con-
firmar la sospita que les diferents parts del cervell representen 
les diferents parts del cos i que l’organització del cervell és 
molt semblant en totes les persones.

Tot d’una, l’epilèpsia s’havia convertit en un símptoma més 
que no pas en una malaltia. Allà on es manifestava cada crisi 
representava la part del cervell involucrada en la descàrrega 
elèctrica que es produïa. Si els espasmes es produïen al costat 
dret de la cara, volia dir que la descàrrega afectava la zona del 
cervell que es creia que controlava aquesta part del cos. Si els 
espasmes es desplaçaven cap a la mà dreta, era que la descàrre-
ga s’havia estès cap a la zona que la controla. Així doncs, el fet 
d’observar un pacient en plena crisi epilèptica era com fer una 
visita guiada pel cervell.

Gràcies a aquesta teoria, neuròlegs i neurocirurgians van 
començar a unir forces per relacionar lesions cerebrals amb 
símptomes de crisis. Per exemple, si un pacient havia patit una 
crisi que li havia produït espasmes al braç i quan l’operaven 
li trobaven un tumor al lòbul frontal, semblava raonable con-
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cloure que la part del cervell on hi havia el tumor havia de ser 
la responsable del moviment del braç. Els metges observaven 
els espasmes, detectaven la part lesionada del cervell i, a partir 
d’aquí, n’extrapolaven la funció. A més, la comparació entre 
pacients va fer possible dibuixar uns mapes rudimentaris i as-
sociar símptomes amb regions del cervell.

No cal dir que aquesta tècnica tenia unes limitacions molt 
semblants a les del mètode anatomoclínic. Depenia massa de 
l’atzar. A banda d’això, si el cirurgià obria el crani del pacient 
i no hi detectava el problema immediatament ja no tenia cap 
manera de saber on més buscar-lo. Calia saber com buscar en 
un cervell normal. I això també ho va fer possible l’epilèpsia. 
Les crisis epilèptiques presenten una característica que fa que 
siguin una eina especialment útil per estudiar el cervell. Es 
poden reproduir de manera artificial amb la tècnica de la neu-
roestimulació.

A finals del segle xix ja es feien estudis en què es produïen 
estímuls elèctrics, aparentment inofensius, al cervell d’alguns 
animals. L’arribada de l’anestèsia i els antibiòtics va significar 
que aquesta tècnica també es podia aplicar als humans. El 
cervell no té receptors sensorials, i per tant es pot tocar, tallar 
i estimular sense generar gens de dolor. Gràcies a l’anestèsia, 
els cirurgians podien obrir el crani de pacients conscients. 
Aleshores els estimulaven el còrtex elèctricament i, com que 
els pacients estaven conscients, podien explicar què els pro-
duïa cada estimulació. En els estudis que s’havien fet en ani-
mals, els investigadors només podien observar les reaccions 
dels animals. En els estudis en persones, en canvi, el mateix 
pacient podia descriure el que experimentava. Algunes esti-
mulacions produïen moviment. Altres generaven molèsties 
sensorials, al·lucinacions, aparició de records o alteracions 
emocionals.
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La major part dels pacients que s’operaven tenien epilèpsia. 
En fer-los proves ales diferents parts del cervell el cirurgià in-
tentava reproduir les crisis que tenien per identificar on s’ori-
ginaven. Per exemple, si l’origen de la crisi epilèptica d’una 
persona era sentir una olor per al·lucinació, el cirurgià esti-
mulava diferents zones del còrtex fins que trobava el punt que 
li provocava aquest tipus d’al·lucinació. Si ho aconseguia, es 
donava per fet que s’havia identificat el punt on s’originaven 
les crisis en aquell pacient, i en aquest cas concret, que aquella 
zona del cervell havia d’estar relacionada amb el processament 
normal de les olors. Així i tot, els científics no van restringir 
l’ús d’aquesta tècnica a la recerca de patologies i la van co-
mençar a emprar per investigar metòdicament la funció del 
teixit cerebral sa. A través de l’estimulació sistemàtica de dife-
rents zones del còrtex i del registre dels resultats obtinguts, els 
cien tífics van anar coneixent millor l’organització del còrtex. 
Els estudis que feien ja no depenien només dels accidents i 
les lesions casuals. La neuroestimulació els permetia crear uns 
mapes funcionals del cervell molt més sofisticats.

Fem un salt fins als meus primers anys de formació. Ha-
via passat un segle i la gran majoria de diagnòstics neurolò-
gics encara es feien amb una base totalment clínica. Als anys  
setanta havia aparegut una gran eina, els TAC (tomografia 
axial computada), a través dels quals podíem veure òrgans vius 
per primera vegada. Aquest invent també permetia confirmar 
diagnòstics clínics de manera molt més prematura en alguns 
pacients. Podíem detectar tumors i ictus que anys enrere no 
hauríem pogut veure. Ara bé, també tenia limitacions: hi havia 
moltes patologies que així no es veien, tampoc. Encara que-
daven molts misteris per resoldre, al cervell. Tot continuava 
depenent de la capacitat deductiva del neuròleg, de la seva ha-
bilitat per interpretar les històries dels pacients. Els neuròlegs 
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es basaven en el seu coneixement de la neuroanatomia i en els 
mapes cerebrals que tenien per fer diagnòstics, i les investiga-
cions mèdiques eren, majoritàriament, complementàries.

A mitjan anys noranta, quan jo ja era metge resident i estu-
diava per fer l’especialització de neurologia, a molts hospitals 
es van introduir les ressonàncies magnètiques. Amb les resso-
nàncies es podia observar el cervell amb un grau de detall sor-
prenent, i a més no irradiaven els pacients, com passava amb 
els TAC. Això volia dir que no era perillós fer-ne de manera 
regular a una mateixa persona. Fins i tot se’n podien fer al cer-
vell dels infants, que és més delicat perquè s’està desenvolupa-
ment, sense haver de patir per les conseqüències. Es podien fer 
servir ressonàncies per trobar patologies, però també per fer el 
seguiment dels canvis que es produeixen en un cervell normal 
en fase de desenvolupament.

Ara bé, malgrat que els TAC i les ressonàncies van repre-
sentar un avenç mèdic important, no podem oblidar que tant 
una eina com l’altra oferien només imatges, fotografies. Ens 
mostraven l’anatomia estructural del cervell, però no ens ense-
nyaven res del seu funcionament. Una ressonància magnètica 
no diu res sobre el funcionament del cervell, igual que un 
circuit d’ordinador no et diu res sobre com l’ordinador pro-
cessa la informació. Les ressonàncies magnètiques del cervell 
d’una persona desperta seran exactament iguals que les que es 
facin a una persona adormida o concentrada a fer una activitat 
mental complexa. No va ser fins al segle xxi que van aparèixer 
noves tècniques que permetien investigar la funció del cervell, 
a més de la seva estructura. Així i tot, encara avui no existeix 
una tecnologia capaç de predir o explicar la intel·ligència, el 
talent, la compassió o l’humor. No hi ha cap escàner que pu-
gui dir a un metge com se sent el pacient. Podem desglossar el 
sistema nerviós perifèric i identificar el nervi que arriba a cada 
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múscul o òrgan, però el cervell és més atapeït i no és tan fàcil 
de desmuntar. La tecnologia pot ajudar, però les exploracions 
clíniques segueixen sent més importants que els resultats de 
les proves.

L’any 1991 vaig obtenir el títol de medicina, i el 2004, el 
de l’especialitat en neurologia. Tots els anys que va durar la 
meva formació van ser molt emocionants en el camp de la 
neurociència. Els escàners van anar oferint imatges cada vega-
da descripcions més precises que ens van permetre compren-
dre molt millor el funcionament combinat de les diferents 
parts del cervell i es van fer descobertes cabdals en el camp 
de la genètica. Tot això va ampliar el nostre coneixement de 
les patologies neurològiques i del funcionament normal del 
sistema nerviós. També ens va donar l’oportunitat de fer al-
guns diagnòstics només amb una anàlisi de sang. Però aquests 
avenços no han millorat tant la sort de les persones afectades 
per alguna malaltia del cervell com la gent es pot pensar. El 
desenvolupament de tractaments nous no ha pogut avançar al 
mateix ritme que el nostre coneixement. Seguim sense saber 
què provoca la majoria de malalties del cervell i encara no 
hem trobat la manera de contrarestar-les. Seguim tenint més 
preguntes que respostes sobre el cervell. Com es determina la 
personalitat? Com es processa la informació? És molt difícil 
interpretar i guarir malalties del cervell quan encara estem in-
tentant comprendre’n la biologia bàsica.

No recordo haver dubtat mai que la meva especialitat fos la 
neurologia. El sistema nerviós és bell. És complex. Nervis di-
minuts que recorren les extremitats, travessen la medul·la i 
finalment es comuniquen amb el cervell a través de milers de 
milions d’axons llargs com un fil. Nervis que en alguns punts 
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es fusionen i en d’altres es divideixen formant dissenys pre-
ciosos. Cada un transporta el seu missatge específic i segueix 
la seva ruta predeterminada. Aquesta complexitat ens permet 
funcionar amb una sofisticació extrema. Quan les coses no 
rutllen, aquesta mateixa complexitat fa que moltes vegades 
les malalties neurològiques es puguin manifestar amb símp-
tomes també infinits. Un mateix tumor diminut situat un 
centímetre més cap a la dreta o cap a l’esquerra de la medul-
la, el bulb raquidi o el cervell pot presentar escenaris total-
ment diferents.

Per als estudiants de medicina, la neurologia pot intimidar 
molt. En un examen on l’estudiant visita un pacient que ha 
perdut pes, té els músculs de la mà atrofiats i una parpella 
caiguda, poques vegades sabrà què li passa. Per a un neuròleg 
auxiliar que ja comença a estar familiaritzat amb el funcio-
nament de les diferents peces que conformen el sistema ner-
viós, aquest mateix cas serà fàcil de resoldre. Tots els neuròlegs 
saben que a la zona de l’espatlla, a la punta del pulmó, hi ha 
un grapat de nervis, alguns dels quals baixen cap al braç i un 
dels quals puja fins a l’ull. Un tumor que comenci a créixer 
en aquesta zona del pulmó pot envair els nervis i provocar 
debilitat a la mà i a la parpella. El repte que suposa seguir 
aquestes pistes i observar els símptomes és just el que atrau 
molts neuròlegs a triar la seva especialitat. Quan era estudiant 
de medicina, aquest procés em semblava igual de complicat 
que a tothom, però em va intrigar prou per fer-me venir ganes 
d’aprendre a trobar les solucions.

Ara treballo com a neuròloga especialitzada en epilèpsia. 
El segle xxi ens ha deixat moltes eines noves que em perme-
ten examinar el funcionament del cervell dels meus pacients, 
però l’art de la neurologia és el mateix de sempre. Encara faig 
el que feien els primers neuròlegs: trobar un diagnòstic a par-
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tir del relat que fa el pacient sobre els símptomes que pateix. 
D’acord amb la descripció que fan de les seves experiències, 
jo ubico l’origen del mal al cervell. Interpreto històries. Els 
mapes que van dibuixar els meus predecessors i la tecnologia 
moderna han fet que aquest procés sigui molt més precís, 
però els problemes de molts pacients encara desafien el co-
neixement de què disposem. Mai no parem d’aprendre. Els 
símptomes de les malalties cerebrals estan oberts a una infi-
nitat de possibilitats, i no podem deixar de buscar respostes. 
L’abast i els efectes de les malalties cerebrals són tan grans 
com l’abast del cervell sa.

Fer diagnòstics neurològics és com resoldre un trencaclos-
ques sense tenir totes les peces. És com tenir deu peces d’un 
trencaclosques de cent i, només amb aquestes, intentar dir 
com és tota la imatge. Encara avui no sabem com serà el mapa 
sencer del cervell, de manera que tenim un munt de trenca-
closques impossibles de resoldre.

El cas de l’home que se li posava la pell de gallina no és ni 
de bon tros el més complicat que m’he trobat. Era només el 
començament. En aquest llibre compartiré històries curioses 
d’altres persones que han posat el meu coneixement a prova, i 
en moltes ocasions al límit: un conserge d’escola estressat que 
tenia una al·lucinació amb una escena d’un conte de fades; 
una ballarina que no parava de caure; una oficinista que ha-
via perdut la confiança en la persona que estimava; una nena 
que sempre fugia. Joana d’Arc i Alícia al país de les meravelles 
apareixeran al costat de persones molt valentes que s’enfron-
ten a operacions serioses al cervell per curar-se discapacitats 
amb prou feines apreciables a simple vista. Us ensenyaré com 
els avenços mèdics coexisteixen amb la medicina tradicional i 
encara en depenen. Tots els pacients de qui parlo tenen crisis 
epilèptiques, però totes són diferents. L’epilèpsia ens ha donat 
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molta informació sobre el funcionament del cervell. A través 
d’aquesta gent veureu com i per què.

Aquest llibre parla del cervell, l’epilèpsia i la humanitat. 
Parla de la increïble força i de la ingenuïtat de la gent que 
presenta discapacitats úniques. Els metges sempre han après 
dels pacients, i estic convençuda que els pacients d’El cervell 
convuls ens ensenyaran moltes coses a tots.
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1

WAHID

«Estic a punt de parlar sobre la malaltia que anome-
nen “sagrada”. Jo crec que no és ni més divina ni més 
sagrada que altres malalties, sinó que té una causa 
natural i que el seu suposat origen diví es deu o bé a 
la inexperiència de l’home o bé al caràcter meravellós 
de la seva malaltia.»

Sobre la malaltia sagrada,  
atribuït a Hipòcrates, c. 400 aC

Vaig anar a la sala d’espera i vaig cridar en Wahid. En un 
racó de la sala hi havia molt moviment. Uns posaven la tapa 
al got de cafè i uns altres arreplegaven abrics i jaquetes. Em 
vaig esperar allà, aguantant la porta oberta. Se’m va acostar 
una parella. A mig camí l’home va fer mitja volta i va tornar 
a la cadira a buscar uns guants que s’havia descuidat. La dona 
el va esperar. Des del fons, la recepcionista em va somriure.

—Tanta puntualitat us ha agafat per sorpresa! —vaig dir 
quan per fi la parella va entrar a la consulta. El meu intent de 
ser graciosa no els va canviar la cara de preocupació.

—Li fa res si entro amb ell? Soc la seva dona —va dir ella.
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—I tant com no —li vaig dir—. Jo soc la doctora O’Sulli-
van, per cert.

Abans de seure tots es va produir un altre petit enrenou 
d’abrics i bosses. Damunt de la taula, entre ells i jo, hi ha-
via el breu historial d’en Wahid. Només contenia una carta 
que deia: «Sisplau, visiti aquest home. Des dels dotze anys es 
desperta a la nit amb unes crisis molt estranyes.» Vaig mirar 
l’home que tenia assegut al meu davant. Aparentment es veia 
d’allò més sa. Jove, alt, de bona constitució i ben vestit. Vaig 
mirar la data de naixement. Tenia vint-i-cinc anys. Fos el que 
fos el que li havia passat durant tant temps, no semblava que 
l’hagués afectat per fora.

—Així doncs, digue’m, Wahid, el teu metge m’ha comentat 
que pateixes alguna mena de crisi a les nits que et desperta 
—vaig dir alhora que obria el bloc per una pàgina en blanc, 
disposada a anotar tot el que em digués—. Abans, però, em 
podries confirmar quants anys tens i si ets dretà o esquerrà?

Totes les preguntes són importants. Els pacients són per-
sones desconegudes. D’entrada, em fixo tant en el contingut 
com en la forma de les respostes.

—Té vint-i-cinc anys i és dretà —va dir la dona d’en Wahid.
—Treballes? Estudies? —vaig demanar.
Es va produir un breu intercanvi de paraules xiuxiuejades 

en un idioma que no vaig saber identificar.
—Xt —va fer la seva dona abans de dirigir-se de nou a 

mi—. Està estudiant a la universitat.
—Què estudies?
Un altre intercanvi de paraules fluixes em va obligar a inter-

rompre’ls.
—M’entens?
El volant no deia pas que no parlés el nostre idioma, però 

em va semblar necessari confirmar-ho.
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—L’entén perfectament, però no vol ser aquí —va fer ella, i 
va alçar una mà tranquil·litzadora al seu marit, que semblava 
a punt de fer una objecció. 

—Veig que això et passa des que eres petit. Què t’ha dut a 
venir-te a visitar ara, després de tant de temps?

M’ho havia estat preguntant des de que havia llegit la carta 
del metge que me’l derivava. Vaig dirigir la pregunta a en Wa-
hid per mirar d’obligar-lo a respondre personalment.

—Jo —va dir la dona amb poca energia—. L’he fet venir jo.
—Si et serveix d’algun consol, jo no et faré fer res que no 

vulguis fer —li vaig assegurar. En neurologia, més que en cap 
altre camp, hi ha molt poques imposicions. La majoria de 
consultes es basen en la col·laboració. Algunes en la negocia-
ció.— Explica’m tota la història i ja veurem què necessitem, o 
si necessitem res. A veure... això... —no sabia com referir-me 
a aquells fets misteriosos que encara no sabia en què consis-
tien—. Això que et passa de nit... Recordes quan et va passar 
per primera vegada?

Quan un pacient va al metge, moltes vegades descriu els 
símptomes que sent el dia de la visita. O els que sentia el dia 
anterior. O el pitjor dia, el moment més dolorós de tots. El 
metge ha de conèixer aquests detalls, però, com qualsevol altra 
història, el final podria ser enganyós si no saps què és el que 
l’ha dut fins allà. El primer símptoma és la primera peça del 
trencaclosques.

—Sí que ho recordo, de fet.
Per fi havia obert la boca. Tenia un accent diferent que la 

seva dona. Ella semblava de la part est de Londres. Ell em va 
explicar que el primer cop que li va passar encara vivia amb la 
seva família a Somàlia, on havia nascut.

—Tenia dotze anys... —va començar a dir en Wahid.
Era de nit. En Wahid dormia a l’habitació que compartia 
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amb els seus dos germans més petits. Els seus pares també 
dormien, a l’habitació del costat. Tot d’una, en Wahid es va 
trobar despert, assegut al llit amb els seus germans mirant-lo 
fixament. Quan encara no sabia què li havia passat, els seus 
pares van entrar corrents a l’habitació. Un dels germans els 
havia anat a despertar. En Wahid havia estat més o menys 
conscient que hi havia hagut un enrenou de crits i corredisses, 
però no entenia per què.

—Què passa? —va demanar el pare d’en Wahid als xicots 
després d’encendre el llum de l’habitació.

Els germans d’en Wahid no van saber explicar què els pre-
ocupava, balbucejaven sense dir res coherent. Semblava que 
en Wahid els havia despertat, però cap dels dos nens era pou 
gran per explicar bé què havia fet. En Wahid tampoc va ser de 
cap ajuda. Per ell, tot era molt confús. Sabia que havia passat 
alguna cosa estranya, però no sabia explicar què, de manera 
que va decidir dir als pares que no tenia ni idea de per què els 
seus germans els havien despertat.

—Saps si parlaves de manera coherent quan van entrar els 
teus pares a l’habitació?—vaig preguntar.

—No em semblava que hi hagués cap problema. Per això. 
Em pensava que eren ells que s’havien tornat bojos.

En veure que tots els fills estaven bé, els pares els van renyar 
per haver despertat tothom i els van dir que tornessin a dor-
mir.

Al cap de mitja hora els mateixos crits que abans van tornar 
a alertar els pares, però tampoc van entendre res. Aquell cop, 
els germans van dir que en Wahid semblava espantat, que as-
senyalava alguna cosa a un racó de l’habitació. Es van pensar 
que hi veia alguna cosa, però no sabien què. En Wahid ho va 
negar. El seu pare va fer una ullada a l’habitació per mirar de 
trobar el que els podia fer por. Finalment, el pare els va tornar 
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a renyar i els va amenaçar amb un càstig si no se’n tornaven 
a dormir llavors mateix. La resta de la nit va transcórrer sense 
cap més aldarull.

L’endemà al matí, amb les presses per no arribar tard a l’es-
cola i a la feina, ningú va tornar a parlar de l’incident. De 
fet, ningú va tornar a pensar en el que havia passat aquella 
nit fins al cap de dues setmanes, que es va repetir l’escena. Va 
ser igual que el primer cop. Els nens feia una hora que eren 
al llit. Els pares eren a la cuina i el germà petit els va anar a 
buscar. Els va dir que en Wahid els havia tornat a despertar. 
L’havien sentit que gemegava i l’havien trobat assegut al llit 
assenyalant la paret. Quan li van preguntar a en Wahid què 
feia, ell va negar que hagués passat res. Els pares no van saber 
què fer i van dir als tres fills que paressin de llevar-se i ho van 
deixar estar.

Al llarg dels quatre mesos següents, els germans d’en Wahid 
es van queixar en diverses ocasions que el seu germà gemegava 
i apuntava la paret com un zombi. Quan els seus pares van vo-
ler interrogar en Wahid sobre el que passava, ell es va enfadar.

—Sempre em renyaven i no era culpa meva —em va dir en 
Wahid.

La seva mare, cada cop més amoïnada, el va dur al metge. 
Li van dir que en Wahid era un noi sa i li van comentar que 
devia tenir malsons. Li van aconsellar que mengés bé i que 
procurés dormir prou hores. No va servir de res. El problema 
va empitjorar i la mateixa situació es va començar a repetir 
cada setmana.

Finalment, els pares van decidir separar els nens, a la nit. 
El pare d’en Wahid se’n va anar a dormir a l’habitació dels 
nens, i en Wahid, amb la seva mare. Al cap de tres nits, la 
mare va sentir un soroll que la va despertar. Quan es va girar, 
va trobar el seu fill assegut al llit, amb el cap girat mirant 
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per damunt de l’espatlla esquerra. Tenia el braç estirat i amb 
l’índex assenyalava un punt de la paret. A la mare li va sem-
blar que estava espantat. Va mirar a la paret i no hi va veure 
res. Quan va tornar a mirar el fill, aquest s’estava assegut 
amb un posat relaxat i una expressió del tot normal al rostre. 
Li va demanar si havia vist alguna cosa i ell li va dir que li 
semblava que no.

—I què assenyalaves, doncs? —li va preguntar la mare.
—No ho sé —va fer el noi.
—No saps què feies?
—No n’estic segur —va dir.
—Però bé deus saber què assenyalaves.
—No.
Aquella setmana la mare d’en Wahid es va despertar dos 

cops més amb la mateixa situació. Va decidir tornar-lo a dur 
al metge, que va insistir que devien ser malsons. En rebutjar 
aquell diagnòstic, el metge els va dir que potser en Wahid no-
més volia cridar-los l’atenció. Els pares es van quedar frustrats 
i van tornar a canviar la dieta del fill. Li van canviar les hores 
dels àpats. El van fer anar a dormir més d’hora i, en veure que 
tampoc no era la solució, el van fer anar a dormir més tard. 
Van preguntar a l’escola si tenia algun problema amb els tre-
balls, però allà no havien observat res anormal.

Ja sense saber què més fer, els pares van optar per anar a 
demanar l’opinió a un curandero tradicional.

Li van explicar la situació amb tota mena de detalls. Que es 
despertava de nit. Que assenyalava un punt de la paret i que 
no era conscient d’haver-ho fet.

—Quina paret assenyala? —els va preguntar el curandero.
—La paret nord, diria –va informar el pare.
—La nord? Cap a la casa de l’Anwar?
—Exacte.
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