
SOBRE AFASIA AMNESTICAO)

per RAMON SARRO

Els moments culminants de la investigaci6 de l'afasia s6n

almenys tres : en 1861 Broca descriu 1' "aphemie", o sigui el

sindroma que en la actualitat denominem afasia motriu: "J'en-

tends par aphemie tin etat dans lequel le malade ne pent parler,

bien qui'l ait plus d'intelligence qu'il en faut pour parler, et bien

que d'autre part les organs de l'articulation et de la phonation

soient en etat de fonctionner". El segon moment glori6s de la

historia de 1'afasia el constitueix, al nostre entendre, la descrip-

ci6 que fa \Vernicke en 1874 d'un transtorn oposat a l'afasia

motriu : la perdua de la comprensi6 del llenguatge estant con.-

servada la capacitat d'expressi6 verbal, trastorn que segiieix

denominant-se afasia sensorial. El tercer moment cardinal esta

representat pets treballs de Hughlings Jackson comencats cap

a 1863. coincidint temporalment amb els treballs de Broca, pero

que per inspirar-se en idees massa allunyades de I'esperit positi-

vista aleshores regnant, no ban assolit el seu definitiu reconei-

xement fins la decada actual, gracies sobretot als treballs de

Pick. Head i (;r ldstein. La significaci6 epocal de Jackson radica

en haver-se inspirat en teories molt mes adequades a la na,tura

del psiquic que les que servien de normes als altres dos genis

esmentats. A Jackson es deu en una paraula l'adveniment de
principis psicologics en la investigacio de 1'afasia. Les paraules

programatiques de Goldstein, "descriure els fenomens psicolo-

gics, en el possible sense el prejudici de cap teoria, tenint en

•compte totes les manifestacions del malalt, sense atorgar a cap

(t) Treball de la Clinica M edica B. de I ' Hospital Clinic de Barcelona. - Pro-

fessor Dr . Ferrer Solervicens.
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d'elles una importancia primaria, almenvs al comencament",
segueixen 1'orientacio jacksoniana d'investigacio.

No cal dir que esquematitzar la historja de 1'afiisia destacant
tres figures gegantesques es una evident injusticia, justificable

solament com a mal menor que permet assolir una visio de con-
junt en una materia inextrincable.

Un cas d'afasia pot esser utilitzat per a contribuir a 1'estudi
(le la localitzacio o he a 1'analisi psic(dogic. Sols aquest ens in-
teressa en el present cas. Aquesta rentincia al problerna de loca-
litzacio es tant mes indicada quant metodologicament ahans de
localitzar hem de poguer dir que volem localitzar, es a dir, 1'a-
nalisi psicologic del trastorn es una giiestio prcvia del problema
de la localitzacio.

A. T. 17 ant's ( ingressat en Setembre de 1929, en el Servci

del Professor Doctor Ferrer Solervicens ). Pare amb antecedents

veneris. Mare amb Wassermann lleugerament positiu . 5 germans morts

d'aborts , i d'enfermetats de la primera infancia. Des de fa tres anys el

pacient presenta uns accessos caracteritzats per perdua de consciencia que

duraven mig o un minut i no anaven acompanyats de perdua de to ni

d'altres transtorns . Des de fa dos anys s'acompanyen de convulsions i de

perdua de to. Han augmentat de fregiiencia ; al comencament un acces

cada 4 0 5 dies, en els ultims mesos 4 0 5 accessos al dia. Algunes vegades

s'ha ferit en caure. Les convulsions son generals , pero acusades en el

rostre i extremitats superiors . El patient ha tartamudejat sempre , encara

que amb poca intensitat . S'observen iteracions i dinamitzacions do sil•labes

i fins de frases . Com mes lentament parla , menys acusat el transtorn de

la pronunciacio . Tipus corporal displastic. Lleuger nistagmus . Wass. de

sang i de liquit , negatiu ( aquest repetit tres vegades ). Albfimina 0'45 per

mil. Cellules 48 per mil ( linfocits ). Globulines debil. Millora ripidament

amb lodurs i frictions mercurials . Els transtorns afasics son tan lleugers

que han passat desapercebuts a alguns companys . Una exploracio en la

forma. classica per despistar trastorns ai,isics dona el resultat seguent

en el primer examen : comprensio del ]lenguatge , intacta . Paraula repetida,

intacta. Paraula espontania , en la conversacio corrent, intacta. Presentant-

l i objectes , algunes vegades tarda en trobar la paraula o no la troba.

Lectura, intacta. Comprensio del ]legit , normal . Escriptura al dictat,

normal (tenint en compte que el malalt tenia coneixements molt escassos).

No existeixen transtorns agnostics ni apraxics . Diagnostic provisional:

Afasia transcortical sensorial atenuada (afisia optica ?). Les explora-

cions successives mes detingudes varen obligar a modificar quelcom aquest
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primer diagnostic. El ]]enguatge espoutani, excepte la tartamudesa, re-

sulta en efecte, normal. (naturalment que alguna vegada trobava dificultat

en expressar-se, com passa als deficients, en tot cas on clst protocols no ho

hem trobat consignat). La paraula repetida estava intacta, pero fent-li

repetir frases, amb certa rapidesa oblidava alguna paraula, v. gr. "Pedro

ha salido (de paseo) esta maflana a las 7". Omet les paraules incloses

en el parentesi. "El enfermo de enfrente tienc los cabellos blancos" (re-

peteix el mateix fent, pero, remarcar que en realitat els to negres). En

vista d'aixb se li fan repetir frases absurdes sense que hi observi diferen-

cia apreciable amb les logiques. Alguna vegada quail 1'exploraci6 s'allarga

repeteix la frase, pero amb alguna equivocacih que demostra que no s'ha

interessat per a copsar-ne el sentit. Aixi, "No distraer al conductor por-

que hay peligro de explosion", repeteix excursion, etc. Presentant-li ob-

jectes el nom dels quals den designar, s'observen evidents transtorns; en

primer Iloc un retard en trohar les paraules. Deixant al pacient temps, tro-

bava moltes paraules i explicava molts conceptes, davant dels quals clau-

dicava a primera vista, v. gr. "Que es un termometro?" Algunes vegades

les definicions son singulars-. "Que es una isla" "Donde estan todos los

negros e indios". Se ]i explica i a l'endema defineix be. D'alguns dell

objectes presentats no en trobava la paraula dient que no l'havia sabuda.

D'altres, en canvi, no la trobava, malgrat haver-la usat en altres oca-

sions. Transcrivim un fragment de protocol : Sc li mostra un termometre

de paret... no troba la paraula, pero indica per a que serveix. Un vas...

contesta un jarro (cridant-li l'atenci6 rectifica, pero no sembla dollar im-

portancia a la diferencia entre gerro i vas). Ampolla: botella. Cinturon...

Rill, "ahora no lo se". Pausa. "Una botella" (ell mateix indica que s'e-

quivoca). Se li ensenya un harret. Contesta, "una correa" (es dir, el

mot que ahans no trobava), despres contesta he. Capsa de mistos? "una

caja de... (se n'hi d5na una capsa insistint-lo per a que n'encengui un.

Aleshores exclama... mistos ! (Dc momento no lo se que cabeza tengo).

Es fan sonar objectes a 1'orella del pacient. Pito, bien. Trompeta, bien.

Soroll de claus (d6na a comprendre que sab de que es tracta, pero no troba

la paraula). El mateix passa fent sonar diners. En 1'esfera del tacte s'ob-

serven transtorns semblants als de la troballa del mot. Se li posa una

clan a ]a ma, la reconeix, perb no troba la paraula Passa sovint que les

paraules que no volen actualitzar-se apareixen d'una fais6 indirecta. Aixi,

both... "No se, sirve para abotonar". Exclama, Botdn!, etc. Memoria de

noms propis, normal. Coneix be les monedes. Imitaci6 de moviments. nor-

mal. Deletreja he. Senyala correctament les parts del cos. Prova del re-

Ilotge, normal. Resol petites operacions aritmetiques. Diu correctament a

la inversa els mesos de l'any. Dient-li previament el nom d'objectes que

to al davant, troba sense vacillaci6 l'objecte corresponent. On s'observen
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transtorns mes acusats es en 1'esfera dels colors. El pacient declara que

iuiicament coneix quatre colors (blanc, negre, blau i roig). L'exploracio

demostra que el reconeixement d'aquests tampoc es constant. Se li en-

senya un llibre molt blau. No troba el color. Es blau? No. Es vert?

Potser si... Objecte negre, be. Un liquid de color groc rosat... no se. Lle-

tres daurades, no troba la paraula. Paper secant rosat (no es blau ni blanc)

no troba el color. Plumero roig... rosa (amb signs de fatiga: "Ponga

que no lo se"). S'interromp 1'exploraci6 i es continua l'endema. Caixa

vermella... rosa, colorada. Ratlles negres, be. Llibre blau, be. Llapis ver-

mell... colorado. Ampolla verdosa... A que s'assembla? blanco. Paper

verd... es groc? No se. Llibre blau. (mira cap a 1'extrem de la sala on

busca un patient que el dia abans duia una camisa blava. No el troba, ni el

mot tampoc). Davant dels tests de Ilolmgreen destria be els colors, en-

cara que amb certes vacillations, sense saltar d'un principi de classifi-

cacio a l'altre. Designa be el negre, roig, blanc, Blau, i en canvi el verd,

el taronja, el morat, el marron, no sab denominar-los. Dient-li primer la

paraula tambe es presenten trastorns. "Busque el amarillo", diu: "ayer

me dijeron que estaba amarillo"... ensenva el gris. Busque el verde... se-

nyala el taronja. El marron, dubte, i senyala be, indicant que l'ha trobat,

perque tenia on trajo marron.

La percepcio dels colors investigada pel Prof. Dr. Soria resulta

normal.

Uns "tests" semblants als utilitzats per Narcis Ach per a investi-

gar Ia psicologia del pensament abstracte i consistents en series de pa-

raules qual concepte generic deu trobar el subjecte d'asaig, donee on

resultat molt deficient. N:) es possible ier-li comprendre que el caball,

el gos, el gat, etc., s'inclouen en la categoria d'animals. Formacio de

frases amb trey paraules, correctes si el problema es senzill ; fracassa

si es complicat.

Maig, 193o. Resultat sensiblement estacionari.

En resum : un malalt heredoluetic que presentava diverses
manifestacions, somatiques especialment, epileptiques (simptoma-
tiques o no) junt amb transtorns relatius a 1'esfera del llenguat-
ge. Aquestes ultimes eren de dos ordres. D'una banda la tarta-
mudesa i ]a bradipsiquia, d'altra els transtorns afasics propia-
ment dits. La tartamudesa era poc intensa i estava caracteritzada
per iteracions i dinatnitzacions (manifestacions clono-toniques),
sense embolofrasies, essent molt probable que segons ha assenya_
lat Froschels, la manta de parallelisme entre la gestacio central
de la paraula i la seva emissio periferica (mes perllongada la
primera que la segona) tingues certa importancia en la patogenia
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d'aquella, doncs disminuia en parlar lentament i en general era

mes acusada quan es trobava davant de problemes superiors a
les sexes capacitats. Es, doncs, probable, que la tartamudesa del
pacient tingues la mateixa genesi que la dels infants, les repe-
ticions dels quals son degudes, segons Frdschels, "a que els cen-

tres de ]a paraula 1 dels conceptes no proporcionen prou mate-
rial a I'aparell del llenguatge". Tambe pot considerar-se corn
degudes segurament a la bradipsiquia algunes manifestacions
aparents de parafasia, en les quals el pacient contestava amb '.a

paraula corresponent a la pregunta anterior o be, elaborava en-
cara la resposta al tema anterior o be perseverava la solucio per

dilicultat d'efectuar rapidament un canvi d'Einstellung, es dir, de
la disposicio de I'atencio. Ara be, els restarts trastorns eren inde-
pendents (le la rapidesa del llenguatge interior. Em refercixo als
trastorns en la troballa del mot, especialment dell noms dell colors,
sense que existeixi cap trastorn de la percepcio sensible. Aquests
trastorns d'anmesia verbal i sobre tot d'amnesia dels noms dels
colors que evidentment ja no poden explicar-se per una ecforia
lenta del njot, constitueix el simptoma essencial, i per molts
autors unic de l'afasia. ainncstica. Ja hem indicat que no ens
interessa el problema de la localitzacio.

L'afasia amnestica es, segons Henschen el transtorn del llen-
guatge de presentacio mes frequent en els abcessos temporals
(42 vegades en 77 focus purulents amb simptomes afasics d'a-
questa regio). Pero tambe s'observa en processos d'atrofia difu-
sa del cortex, essent pel problema de l'estructura psicologica
d'aquest tipus d'afasia absolutament indiferent que es tracti d'una
lesio focal o difusa, o de totes dues a I'hora (vegi's Brunner).

Durant les exploracions successives del sindroma afasic va-
rem esser portats a modificar el nostre diagnostic primer, que fou
dintre del grup d'afasies tranicorticals , Cs a dir, amb repeticio
intacta, el d'afasia optica (descrita en 18&) per C. S. Freud),
que segons Lippmann es caracteritza perque "objectes vistos no
poden esser denominats ni tampoc poden esser-ho en el llenguat-
^e lliure aquells objectes, el coneixement dels quals es principal-
ment visual". Una exploracio mes detinguda demostra ultra no
complir-se el segon extrem de la definicio que els objectes, no
sols eren designats en esser oferts al camp perceptiu optic, sing
que tampoc ho eren des de I'es,era tactil o acustica (L'esfera gus-
t,ativa i olfativa no foren investigades). Fets com el nostre, en
que u n a afasia unisensorial es manifesta com un simple aspecte
<l'una afasia polisensorial amnestica fan pensar que taut I'afasia
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optica coin l'afasia tactil isulada de Raymund i Egger, nit son mes
que productes d'exploracions insuficients. Es aixo, tant mes pro-
Lable quan 1'exploracio do la capacitat de designacio d'objectcs
visuals es la mes facil, i d'altra banda en els protocols es troben

a voltes series llargues d'objectes de presentacio tactil, designats
correctament, qo que vol dir que una interrupcib prematura de

l'exploracio pot fer creure que no existeixen transtorns en aquell
territori. En resurn en el nostre cas, i potser en tots, l'afasia op-
tica i tactil resulta esser una manifestacio parcial d'una afasia
amnestica (vegi's Wolff, (;oldstein, Heilbronner, Dejerine, Cla-
parede, Noice, MIiiller, K_ehrer, Sittig, Kleist, Bonvicini, etc.).
D'aquesta devem ocupar-nos-en ara.

Son els transtorns cn la troballa del mot, explicables, corn
soste Lippmann, el representant mes insigne de la teoria classica,
per una dificil evocabilitat de les disposicions verhals? Es cert
que com deia Pitres, tin dels actors que primer estudia 1'afasia
amnestica, aquesta es "Ic signe revelateur de la rupture des co-
mmunications entre les centres psychiques intacts, et les centres
final teres des images vorbales". Aquestes teories estan impos-

sibilitades d'explicar, perque les paraules que no es posseeixen
en una determinad.a situacio es presenten facilment en altres.
Aquesta aparent paradoxa es desfa tenint en compte que la
situacio psicologica l'analisi de la qual taut s'havia negligit fins

ara, es essencialment diferent en els dos casos. El que Lippmann
sembla no tenir en compte es que en llenguatge cal distingir di-
ferents aspectes o funcions corn ja havia fet Jackson que dis-
tingia entre llenguatge emocional o sigui la capacitat d'expressar
verhalment estats afectius i ]lenguatge intellectual o capacitat de
formar proposicions (the power to convey propositions). En 1'ac-
tualitat la teoria mes aprofondida sobre el ]lenguatge es ]a de
K. Biihler que diferencia ties aspectes: r, el d'expressio, es a
dir, d'exterioritzacio espontania de necessitats i emocions. Agttest
aspecte es el que havia vist d'una manera massa exclusiva

\\Windt, pel qual el llenguatge no era altra cosa que "aquella
configuracio dels moviments d'expressao que correspon al nivelI

d'evolucio de ]a consciencia humana". 2, el llenguatge en el seu
aspecte social corn a element constitutiu de la vida collectiva ;
emissio i recepcio (Kundgabe i Kundnahme) son conceptes cor-

relatius. La 3." dimensi^. del ]lenguatge especificament htn-
mana, es la funcio copiadora o simbolitzadora (Darstellungsfunc-

tion), o sigui la suhstitucio d'aspectes de la realitat per signes.

Les dues primeres funcions no estaven pas alterades en el
nostre pacient que disposava de les paraules quan tenia d'expres
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sar i manifestar les sees necessitats afectives i instintives. En

canvi, quan no el movia tin impels egocentric o gregari, quan

havia de posar en Joe la jacultas signatri_r propiament dita, quan

havia de remontar-se de la cosa concreta al sea simbol verbal,

;tleshores claudicava. I"1 trastorn radica, doncs, en la utilitzacio de

la " i uncio reproductiva" del llenguatge especificament humana i

exclusiva po,tser de certes races. Analitzent, peru, atnh mes dcten-

cio cis trastorns d'aquesta esfera. Es caracteristic de I'afitsia am-

nestica, la unitat nosnlugica de la goal ha demostrat Goldstein (Itic

els trastorns flies acusats en la trohalla dels mots s'observen quan

s'han de denominar colors. Mentre quc en general, partint d'un

mot el pacient trohava sempre l'ohjecte corresponent (mes en-

davant indicaren per gain mitja), en canvi aquest recurs fracasava

davant dels colors. doncs encara que se li digues de buscar

un determinat color, moltes vegades no el trohava. El pacient pos-

seia en aquests casos el nom del color, peru built, sense que s'hi

"encarnes" el concepte del color. Nosaitres establim la tessi de

dtte li mancaven cis eonceptes generals dell colors o almenvs d'al-

guns, i quc els trastorns de la troballa dels mots eren tambe deguts

a la dificultat de passar del concret a l'abstracte, del particular al

general, del complexe al simple, de ]a pcrcepcio sensible a 1'acte,

d'iunc^sio catcgorial.

Per a facilitar la contprensio del que diem, representem-nos

hreument el proces de "conceptuacio". El (Inc ens es donat en la

realitat s61t situacons concretes. En la realitat externa no veicm

el roig, iii el vermell ni el negre, ni tampoc el liquid, etc., i in
tan sols "el" cavall o "la" cadira, sing una cadira o un cavall,

una cosa de tal color, una cosy de tai consistencia. En el ]lenguat-

c (leis primititis ens trohem amb el fet aparentment paradoxic

d'ttna major riquesa de vocabulari. Aix() es degut a la manca de

p^nler sintetitzant dels actes semantics.:Aixi cita \Vestermann que

per a ics distintes varietats de mama existeixen 33 modificacions

del verb caminar. Ihohl din que els indis nortamericans tenon

tantes expressions cspecials de les distintes formacions de nuvols

que seria impossible intentar de traduir-les en un Ilenguatge eu-

ropeu. No ens seria dificil multiplicar aquests exemples que

creiem suficients per a demostrar quina funcio eeonomica tan im-

portant tenon els conceptes (un parallel massa intim entre primi-

tius i afasics no ens sembla justificat, donada la imperfeccio (leis

nostres coneixements en les dues esferes ; d'altra Banda cal no

olaidt:r Clue cl fet de qne cl primititt tingui tin exces de vocabu-

Iari, mentre que l'afasic aninestic el to flies aviat reduit, indica

una diferencia escncial, encara que en 1'actualitat no poguem
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dir-ne la causa ). Es ben evident que el concepte no pot esser una
copia de la realitat , doncs la multiplicitat extensiva i intensiva
d'aquesta es absolutament inabarcable . El "continuum heteroge-
ni" de la realitat (Rickert) es superat principalment gracies a
les paraules . El concepte es, doncs, cosa psiquica , o millor (lit,
cosa ideal. Com diu Schilder en tin . altre contexte , el "m6n dels
conceptes afegeix al m6n real tin m6n ideal ". Es aquesta re-
producci6 intellectual de la realitat la que resulta dificultada en
1'afasia amnestica.

Quina Cosa son psicologicament els conceptes es tin dels pro-

blemes mes dificils de la psicologia , malgrat les contribucions de

1'escola de AV"urzburg i pel nostre problema no to una impor-

tancia decisiva . Probablenient to una arrel doble en elements re-

presentatius i en els elements que els alemanys denominen on

cnrschanliclt que potse,:- podria tradnir- se in-intuitiu (vegi's \V'illl-

woll.

L'afasic amnestic situat davant d'un color no es capaq de
"despendre 'l" de la situaci6 concreta i considerant -lo com a re-
presentant d'un. entitat general . No troba la paratila perque no
es capaq d 'executar l'acte de pensament corresponent , devent-se
considerar pensament 'i llenguatge com a dos aspectes d'una ma-
teixa funcio . Per aquest motiu no troba el pacient el nom dels
colors perque no to la " idea" dels colors . I si fracassa, menys

en la designacio d'objccte^ . es perque aquests son mes favora-

hles per a despertar una situaci6 pragmatica . La ploma "per a"
escriure , la cullera "per a" la sopa, en canvi el color no evoca

tan facilment situacions concretes . En tot cas, quan aixo era pos-

sible dient-li : busqui on color semblant a la tinta o a la sang,

o als arbres del pati, el pacient contestava millor. Ell mateix se-

gueix aquest cami peasant en el seu trajo marro o en el seu color

groc, o en ]a camisa blava d'un altre pacient per a resoldre el

problema. llisposava , doncs , del marro del seu trajo, no del

marro. Aixi s'explica t, mbe que una capsa (]'tin Nan clar fos

hlava, i que tin altre objecte d'un Han mes fort ( un;t Bala) pre-

sentat moments despres, ja no sapigues de quip color era. Tam-

poc son d'estranyar els resultats deficientissims en els tests de

generalitzacio . One no presente. s trastorns davant dels tests de

T-Iolmgreen (que segons Goldstein son constants), es potser de-

gut a que els que poguerem emprar eren poc rics en matisos.

En resum en l'af eia amnestica esta perturbada la capacitat

de produccin de conceptes , no 1'evr.cahilitat (leis hipotetics "en-

grames" de les paratiles que posttilava la teoria classica.

Aquesta c: cepci6 s'inspira principalment en Goldstein.


