
El cervell del gos divideix les tasques de llenguatge d'una manera molt 

similar a com ho fem els humans 

Segons un estudi, el significat i l'entonació s'interpreten per separat. 

Segons un estudi, el gossos processen el llenguatge d'una manera molt similar a com ho fem 

els humans. Les paraules que tenen sentit com ara "bon noi" activen la part esquerra del 

cervell del gos independentment del to de veu, mentre que la regió de la part dreta del cervell 

respon a l'entonació, conclouen els científics a la revista Science del 2 de setembre.  

De igual manera, els humans processem el significat de les paraules a l'hemisferi esquerre del 

cervell mentre que interpretem l'entonació a l'hemisferi dret. Això permet les persones de 

destriar aquelles paraules que tenen sentit dels sons aleatoris que no en tenen. No obstant, no 

està clar si les capacitats lingüístiques van ser un requisit previ a aquesta divisió del treball en 

el cervell, diu el neurocientífic Attila Andics de la Universitat Eötvös Loránd de Budapest.  

Els gossos són uns subjectes d'estudi ideals per a entendre el procés del llenguatge perquè 

mantenen una connexió molt estreta amb els humans. "Els humans utilitzen paraules amb els 

gossos en la seva comunicació diària i els gossos paren atenció a la parla d'una manera que no 

fan els gats o els hàmsters", diu Andics. "Per a entendre com processa el llenguatge un 

animal, es important que el discurs sigui rellevant".   

L'Andics i els seus col·legues van ensinistrar gossos perquè s'estesin quiets mentre els feien 

un escàner en un aparell de ressonància magnètica funcional, que mostra quan i on el cervell 

respon a certs senyals. Els científics feien sentir als gossos gravacions del seu entrenador 

dient-los paraules de lloança que tenien un sentit, com ara "bon noi", o paraules neutres com 

ara "però", tant amb una entonació neutra com d'afalac.    

La part esquerra del cervell dels gossos mostrava una activitat creixent i responia a paraules 

que tenien un sentit, però no així a les paraules neutres. Una regió de la part dreta del cervell 

va reaccionar a l'entonació d'aquestes paraules, diferenciant l'entusiasme de la indiferència.  

Quan els gossos sentien paraules de lloança amb una entonació d'afalac, els circuits neuronals 

associats a la recompensa s'activaven. Els gossos van tenir la mateixa resposta neurològica a 

un entusiasmat "Bon noi!" que si els haguessin acariciat o haguessin rebut una llaminadura. 

Ni l'entonació d'afalac ni les paraules de lloança tingueren el mateix efecte per si soles. 

Els humans destaquen d'altres animals per la seva capacitat per usar el llenguatge, és a dir, per 

manipular seqüències de sons per transmetre significats diferents. Però aquest nou 

descobriment suggereix que la capacitat de sentir seqüències arbitràries de sons i vincular-les 

al significat no és una qualitat només humana. 

"Estic molt content dels resultats perquè ens ensenyen com la domesticació ha fet que els 

gossos facin servir i segueixin els mateixos senyals que nosaltres fem servir per entendre el 

que està dient una altra persona", diu Laurie Santos, psicòleg cognitiu de la Universitat de 

Yale.  

Tot i que la domesticació va fer que els gossos paressin més atenció al llenguatge humà, els 

humans nomes fa 30.000 anys que som companys molt propers dels gossos. L'Andics pensa 

que això és poc temps perquè un tret como el procés de lateralització del llenguatge 



evolucioni. Sospita que algun mecanisme neural subjacent anterior per a processar els sons 

que tenen sentit és també present en altres animals.  

És difícil fer estudis amb altres espècies, diu – en part perquè els gats no accepten de tan bon 

grat que els fiquin dintre d'un aparell de ressonància magnètica funcional i se'ls faci estar 

quiets. 


