
Ressenya de la conferència del professor Joaquin Fuster “Neuropsicologia del 

lòbul frontal. L’escorça prefrontal com a òrgan predictiu i preadaptatiu”, al Col·legi 

Oficial de Psicologia de Catalunya 

 

 

El passat 8 de setembre, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) va acollir 

una conferència del professor Joaquín Fuster, científic i investigador en neurociència, 

organitzada per la Secció de Neuropsicologia del COPC. La classe magistral 

“Neuropsicologia del lòbul frontal. L’escorça prefrontal com a òrgan predictiu i 

preadaptatiu” va ser presentada a la sala d’actes del COPC Barcelona davant d’un 

expectant auditori que n’havia esgotat les inscripcions. Amb puntualitat, Maite Garolera, 

representant la Junta de Govern del COPC i presidenta de la Societat Catalana de 

Neuropsicologia, va obrir l’acte i va donar la benvinguda al professor Fuster, l’extens 

currículum del qual fou presentat per Marta Balagué, representant la Junta de la Secció 

de Neuropsicologia. 

 

Introducció 

Evolutivament, l’escorça prefrontal creix molt en l’espècie humana, cosa que evidencia 

que hi desenvolupa funcions essencials. En volum, actualment configura una tercera 

part del neocòrtex (l’escorça nova) i, en connectivitat, augmenten exponencialment les 

connexions intracorticals i intercorticals. Aquesta constatació és essencial per a la 

neuropsicologia, perquè verifica que el codi cognitiu és un codi relacional: tot es 

configura per relacions entre objectes, persones, característiques físiques d’un estímul. 

Aquesta informació corroboraria la teoria de l’associacionisme, definida per Lluís Vives 

(s. XVI): quan dues coses es perceben al mateix temps s’associen de tal manera que, 

després, la visió d’una evoca el record de l’altra.  

La conferència s’estructurà en 3 parts, que desenvolupaven 3 camps que anys 

d’investigació i recerca científica havien demostrat: la primera, com es forma l’estructura 

cognitiva de l’escorça cerebral; la segona, com funciona i què produeix el cercle de 

percepció-acció; la tercera, com l’escorça prefrontal aporta funcions cognitives que 

permeten als organismes preadaptar-se al futur que preveuen. Cadascuna de les parts, 

sintèticament desenvolupades, van produir en el públic el que la mateixa conferència 

descrivia: connexions cerebrals interrelacionals, que configuren el codi cognitiu i -per 

tant- una efecte en el cervell i en el coneixement diferent en cadascú. 



1. Estructura de l’escorça cerebral 

L’estructura de l’escorça cerebral està muntada per xarxes corticals, xarxes de neurones 

de l’escorça, connectades, que defineixen les diferents memòries i objectes de 

coneixement (entenent el coneixement com a memòria semàntica). Per tant, aquestes 

xarxes són la infraestructura de la memòria en l’escorça. Aquesta afirmació es 

fonamenta en dues evidències. D’una banda, la presència de cèl·lules de memòria, que 

va descobrir l’equip del Dr. Fuster als anys 70, que estan repartides per l’escorça i 

s’activen durant la memòria operand (o de treball). Aquestes connexions generen xarxes 

diferents que s’activen amb estímuls diferents. D’altra banda, la segona evidència, la de 

les tècniques d’imatge modernes, que demostra que hi ha regions de l’escorça que 

s’activen simultàniament durant la memòria operand per resoldre un objectiu immediat. 

Per tant, la memòria operand -per definició- té una dimensió prospectiva, futura, perquè 

és la que s’activa per resoldre un problema o tasca. És memòria, de procedència diversa 

(de curt termini, de llarg termini, d’estímuls exteriors, etc.) que es necessita en un 

moment concret per a un objectiu concret, per aconseguir una solució. 

  

Model que defineix el cògnit   

El cògnit és una unitat de memòria o de coneixement (memòria semàntica). La memòria 

i el coneixement són xarxes àmpliament distribuïdes, solapades i interactives en tota 

l’escorça cerebral. Per tant la xarxa no conté memòria, sinó que és la memòria. Una 

cèl·lula (o grup de cèl·lules) pot ser part de moltes memòries, de molts cògnits, en funció 

de les xarxes a què estigui connectada. 

Les 5 funcions cognitives fonamentals, l’atenció, la percepció, la memòria, la 

intel·ligència i el llenguatge es basen en transaccions neuronals dintre cada xarxa i entre 

les xarxes. 

 

Formació d’un cògnit i de memòria 

El psicòleg Donald Hepp concep el primer model teòric explicatiu de la formació de 

memòria (The organization of behavior, 1949), a partir d’un principi: quan cèl·lules 

interconnectades s’estimulen simultàniament, esdevenen canvis en la membrana 

cel·lular (en la sinapsi) que són el fonament de la memòria. Actualment, això s’ha pogut 

demostrar científicament, i segueix un esquema en arbre: cèl·lules superficials que 

s’estimulen mitjançant els sentits, es connecten en capes associatives més profundes. 



Hi ha estímuls que viatgen per les connexions endavant, enrere, lateralment, convergint 

o divergint. La primera vegada que es percep una cosa -per exemple, una clau- genera 

una connexió (vista, tacte, etc.) que es pot recuperar amb un sol estímul (per exemple, 

només amb el tacte, es genera una imatge, un record) perquè s’ha format el cògnit. Dit 

d’una altra manera, s’ha format la connexió (la xarxa) que representa la clau, gràcies als 

canvis sinàptics que hi ha hagut en les membranes. Aquesta formació elemental pot ser 

més complexa o abstracta, per exemple, produïda només pel llenguatge. Per últim, la 

suma de cògnits (unitats de memòria) que creem constantment, genera una immensa 

xarxa que habilita totes les funcions cerebrals i que evoluciona en tot moment. En 

conseqüència, la memòria semàntica i la memòria conceptual està en constant 

creixement. Per tant, és per utilització de la memòria, que es forma memòria; és generar 

connexions noves, el que augmenta la memòria. I això es fa de forma natural, i 

automàtica, autònoma, dinàmica. Les xarxes neuronals són dinàmiques, estan en 

constant evolució, es modifiquen, s’eixamplen, etc. 

 

L’amígdala i l’hipocamp: estructura necessària per formar memòria a l’escorça 

cerebral 

Ha quedat demostrat que es necessiten estructures subcorticals, primordialment 

l’hipocamp i l’amígdala, per consolidar memòria a l’escorça, però encara no se sap 

mitjançant quins mecanismes. Una hipòtesi és que l’amígdala aporta informació 

emocional i afectiva, que seria fonamental per generar els canvis en l’escorça.  

Hi ha 2 jerarquies de memòria i de coneixement: una en la zona posterior del cervell, 

més primària i lligada a la percepció, i una segona en la zona frontal, més vinculada a 

l’acció, al moviment. Les dues jerarquies evolucionen cap a les capes associatives, que 

generen memòries més generals, més semàntiques, més abstractes, que fusionen les 

2 jerarquies. Per últim, la connexió no és estratificada, seqüencial, sinó que hi ha 

connexions entre diferents nivells de cada jerarquia. Per aquest motiu, és molt difícil 

distingir i localitzar en el cervell, les connexions neuronals que necessita cada tipus de 

memòria (la memòria declarativa, la memòria episòdica, la memòria semàntica, etc.). 

Com a origen i com a conseqüència, quan recordem un moment de la vida, recuperem 

moltes memòries interrelacionades: recordo les emocions, percepcions, noms de lloc, 

de persones... que són connexions neuronals de diferents capes que constitueixen 

diverses memòries (o xarxes) que estan interrelacionades, barrejades. Evidentment, hi 

ha una base cerebral amb la qual es neix, que s’anomena memòria filètica, a partir de 

la qual es construeixen les 2 jerarquies per generar la memòria individual de cadascú.  



 

2. Cercle percepció-acció 

Els 2 ordres de jerarquia, el que s’origina en la percepció i el de l’acció o motor, 

s’associen fins que convergeixen: per tant hi ha una relació directa entre la percepció (el 

que es veu, se sent, s’olora) i el que es fa (l’acció que cal fer). 

Els cercle percepció acció és el cercle que fonamenta l’adaptació al medi en què viu un 

organisme: necessita la memòria per obrar, i quan obra necessita totes les memòries 

(percepció, llenguatge, raonament, etc). El cercle percepció-acció és, per tant, cibernètic 

(de govern), perquè integra la informació de moltes fonts cap a una conducta, els 

resultats de la qual esdevindran una font d’informació més per a la següent conducta, 

de manera que es tanca un cercle, el cercle percepció-acció. El cercle gira entre 

percepció i acció 1, percepció del resultat de l’acció 1 i acció 2, etc. fins que aconsegueix 

l’objectiu. Aquest cercle existeix tant per l’entorn físic, com social, polític, etc. 

Perquè el cercle funcioni adequadament necessita un mecanisme mediador entre 

passat i futur que regula: si abans era allò, ara és això. Aquest és el paper de l’escorça 

prefrontal: treballa amb cògnits de tot el cervell (incloent-la) i integra (organitza) les 

accions en una escala temporal per a un l’objectiu. L’escorça no treballa sola, utilitza 

estructures subcorticals (l’amígdala, l’hipocamp, hipotàlem, el tàlem...) que aporten 

elements emotius, emocionals i afectius que convergeixen a l’escorça prefrontal amb el 

cercle cognitiu; el cercle percepció-acció és, en conseqüència, la convergència en 

l’escorça prefrontal de 2 cercles, l’emotiu i el cognitiu.  

El resultat final és la integració temporal de les memòries que habiliten el comportament 

cap a un objectiu, que pot ser de llenguatge o de raonament. 

 

3. Funcions de l’escorça prefrontal 

L’escorça prefrontal concentra 4 funcions que permeten integrar temporalment les àrees 

del cervell, amb perspectiva futura per encaminar-se cap a un objectiu: la planificació, la 

preparació atentiva, memòria operand i presa de decisions. Per tant, l’escorça prefrontal 

és prospectiva, està orientada al futur, per tal de preadaptar-se al futur i per predir 

escenaris.  

Relacionant tota la informació anterior, el cercle percepció-acció guia la presa de 

decisions cap a un objectiu, mentre 4 funcions de l’escorça prefrontal preadapten el 

cervell cap al mateix objectiu. Finalment, la memòria operand, la que s’utilitza en la presa 



de decisions, utilitza memòria a llarg termini posada a dia, actualitzada, adaptada al 

context i al que ha de venir.    

 

4.  Conclusions 

Primer, la memòria i el coneixement (o memòria semàntica) estan fets de xarxes 

distribuïdes, solapades, interactives, en definitiva xarxes cognitives o cògnits, que es 

formen seguin els principis de Hebb. 

Segon, aquestes xarxes (o cògnits) s’organitzen en zones de l’escorça posterior. Les 

xarxes de memòria operand es distribueixen en la zona de l’escorça frontal. L’escorça 

prefrontal integra conducta, comportament, llenguatge i raonament amb les funcions 

cognitives de planificació, preparació, memòria operand i presa de decisions. Aquestes 

quatre funcions de l’escorça doten l’organisme de la capacitat predictiva i preadaptativa, 

que són essencials per a la organització temporal del comportament, el llenguatge i el 

raonament. 

. 


