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Aquesta xerrada pertany al cicle Els secrets del cervell. La neurociència als centres cívics
(del 6 al 29 de març de 2012), que forma part del programa divulgatiu “Barcelona
Neurociència” organitzat per la Societat Espanyola de Neurociència i l’Institut de
Cultura de Barcelona en el marc de l’Any de la Neurociència 2012.
Després de la benvinguda per part de la responsable del programa, que agraeix l’
assistència als presents –la sala estava plena de gom a gom, amb un aforament de més
de 80 persones-, la doctora Castanyé inicia la xerrada, recolzant-se amb una presentació
visual didàctica, explicant en un llenguatge divulgatiu i molt assequible què és el cervell,
de quines parts es composa i què controla cada part.
Aprofundint en la matèria, i després d’explicar els diferents tipus de neurones, la sinapsi
i el paper que hi juguen els neurotransmissors –la diferent terminologia que va
introduint progressivament ens serà de molta utilitat per a entendre la segona part de la
sessió- , la ponent defineix dos grups de malalties en què s’observen defectes d’una
sinapsi alterada pel dèficit o mancança d’alguna de les substàncies esmentades.
Per una banda, defineix el que és una malaltia Neurològica, produïda per la mort o
degeneració de neurones, que deixen de participar correctament en les sinapsis
neuronals en no produir determinats neurotransmissors, i per una altra, el que és una
malaltia Psiquiàtrica, on un o més tipus de neurones, malgrat no patir degeneracions
aparents, tenen un mal funcionament que provoca un comportament resultant que no
és el previst per al sistema. Aquest mal funcionament por estar associat a motius
endògens, com canvis en la neuroplasticitat (dinàmica de les connexions sinàptiques), o
estats hormonals atípics, o bé obeir a causes exògenes sobrevingudes com poden ser
les situacions d’estrès. La doctora usa els exemples del Pàrkinson i l’Alzheimer, com a
malalties neurològiques, i de la depressió i la esquizofrènia com a exemples de malalties
psiquiàtriques, per a il·lustrar els efectes de la manca de determinats neurotransmissors
com la dopamina, la serotonina o la noradrenalina, així com els possibles mecanismes de
restitució d’aquests neurotransmissors mitjançant un tractament farmacològic, o per
estimulació de determinades parts del cervell quan aquest tractament s’ha vist ineficaç
(cita l’estimulació cerebral profunda amb micro-electrodes com a tractament d’èxit per
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a la depressió). Conclou la seva part explicant l’evolució dels tractament en els darrers
anys, així com els principis d’actuació en què es basen.
Acabada l’exposició de la doctora Castanyé, inicia la seva part la doctora Bortolozzi
sobre els treballs d’investigació que duen a terme en el laboratori amb models animals,
en aquest cas amb ratolins, i les tècniques que utilitzen per a conèixer el microambient
de les connexions sinàptiques en els subjectes d’investigació. Partint d’una breu
ressenya de les metodologies usades fins al moment, començant pel mètode de
monitorització voltamètric amb electrodes, arriba a la microdiàlisi intracerebral –que és
el mètode que empren- com a tècnica efectiva per a conèixer amb precisió aquest
microambient.
La microdiàlisi intracerebral consisteix en la inserció d’un tub fi a la zona del cervell a
estudiar, amb l’extrem tancat amb una membrana semipermeable, on es perfusiona
líquid per captar, mitjançant transferència passiva, les substàncies que s’intercanvien en
l’espai extracel·lular de les neurones (els microambients de la sinapsi), així com els
canvis que s’indueixen en aquest microambient per drogues administrades per via
sistèmica.
La substancia recuperada d’aquest intercanvi, s’analitza amb tècniques de
Cromatografia Líquida d’Alta Pressió al laboratori per a determinar el neurotansmissors
presents en els espais de connexió neuronal, així com les variacions en el temps induïdes
pels fàrmacs que s’hagin pogut introduir al sistema. L’anàlisi de les dades se sincronitza
amb els canvis de comportament que es puguin observar en el subjecte d’estudi.
La ponent fa una explicació detallada del procés complet, començant per la localització
dins el cervell del lloc a estudiar a partir dels Atles cerebrals de l’institut Allen2, l’ús de
l’estereotàxic -aparell per a ubicar exactament la inserció de la cànula de diàlisi segons
les coordenades tridimensionals que ha proporcionat el mapa-, la intervenció quirúrgica
d’inserció i la descripció de les operacions següents per a la fixació de les condicions de
l’experiment amb les variables a considerar (estrès, cadència de la recollida de mostres,
temps, etc) en l’estudi en particular, així com el desenvolupament de l’anàlisi a partir de
les dades que retorna el sistema.
Finalitza la ponència amb la projecció d’uns vídeos il·lustratius sobre els experiments de
microdiàlisi intracerebral duts a terme al laboratori on treballa. Acabada la intervenció,
s’inicia un torn de preguntes durant el qual, el públic assistent planteja diverses
qüestions al voltant de les malalties neurològiques i sobre els experiments mostrats en
particular. La sessió, ha estat interesantíssima precisament perquè –sense perdre rigorha emprat un to divulgatiu i molt assequible amb el què les ponents han sabut realitzar
unes intervencions molt dinàmiques, aconseguint que es fessin breus les dues hores que
ha durat pràcticament la xerrada. Les presentacions que han acompanyat les dues
intervencions, molt didàctiques, han ajudat també a aconseguir, sense dubte, l’objectiu
d’apropar una matèria en principi tan distant.
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Anàlisi pràctica
La sessió incideix en un seguit de punts de referència molt interessants de cara a
entendre els processos de degradació de les capacitats grafoescriturals que poden
acompanyar la vellesa, les malalties neurodegeneratives, els estats patològics o l’efecte
temporal de determinades drogues.
Queda clar que, al marge de possibles disfuncions neuronals provocades per diverses
malalties, l’envelliment normal no patològic dels éssers humans va acompanyat també
d’una disminució de la producció de neurotransmissors, deguda a la reducció dels
enzims que intervenen en llur síntesi, fent evidents uns símptomes progressius anàlegs
als d’agunes de les malalties esmentades, com podem veure també al capítol dedicat als
Canvis bioquímics i fisiològics del cervell a l’article Neuropsicología de la involución y el
envejecimiento cerebral 3 (p. 277)

Es pot entendre que la diferència degenerativa entre l’envelliment normal i el patològic,
doncs, rau principalment en la velocitat en què es produeix i la intensitat d’afectació,
essent perceptible a partir d’un cert llindar.
Presentarem a continuació dos casos d’afectació de les capacitats grafoescriturals. El
primer, associat a l’envelliment no patològic, en una persona de 88 anys, i el segon,
d’una persona de 65 anys, acompanyada d’un estat de malaltia. Com a punt de
referència, partirem de les observacions sobre els efectes de l’envelliment sobre
l’escriptura que relaciona la grafopatòloga María del Carmen Doyharzábal4
“Si bien no es una condición obligatoria que con la edad se pierda la calidad
original de la escritura, como cambios en el área de las funciones nerviosas que
pueden ser detectados en gran parte de las personas que se hallan próximas a
los 75 años es frecuente observar en los escritos:



Leve tendencia a la desorganización espacial.
Ciertas desigualdades de la profundidad, la tensión el calibre y el relieve en la
presión por una tendencia a la reducción de la eficiencia motora y la fuerza
muscular
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Algunos temblores producidos por los cambios eléctricos fisiológicos que
incidirán en la precisión del trazado como un producto de la reducción en el
flujo cerebral y en la producción de neurotransmisores.
En algunos casos puede evidenciarse un incremento de la profundidad de la
presión para evitar estos temblores.
Algunos cegamientos por disminución de la energía.
Lentitud en la velocidad producida por la disminución de la coordinación
motriz y cierta pérdida de la rapidez mental,
Mayor tendencia a la angulosidad por pérdida de la flexibilidad muscularmotora.
Variaciones de la dimensión.
Leves alteraciones de la dirección.
Letras más simplificadas.
Olvidos ocasionales de algunos puntos en letras que los contienen, por algunos
fallos en la concentración y la memoria que quedan limitada a un tiempo
determinado y que muchas veces pueden producirse ante estados de angustia o
depresión.
Algunos retoques para mejorar la legibilidad.
Posteriormente un grupo reducido de sujetos no manifestará mayores cambios
en su escritura, mientras que otros comenzarán a acusar mayores
disfunciones.”

CAS 1
En aquest cas, observarem dues firmes que segueixen a un breu text de dedicatòria,
escrites amb motiu de la presentació de sengles llibres de l’autor objecte d’estudi amb
una diferència de 6 anys entre elles, tenint en la primera una edat de 82 anys, i en la
segona una edat de 88.
El fet de correspondre’s, en temps, amb la publicació del llibre, i que l’autor ha publicat
una nombrosa bibliografia posterior, ens permet pensar que manté les reves capacitats
cognitives normals, i classificar els efectes observats com pertanyents als propis de
l’envelliment no patològic.
Vegem en la pàgina següent els dos textos a comparar. Es tracta, com hem comentat,
de dues dedicatòries escrites amb motiu de la presentació de dos llibres publicats amb
sis anys de diferència. Per a l’observació, hem utilitzat els documents originals.

Textos
Document 1. Signatura autògrafa amb dedicatòria de Santiago Carrillo Solares, escrita
amb retolador l’abril de 1997, quan l’autor tenia 82 anys d’edat.

Document 2. Signatura autògrafa amb dedicatòria de Santiago Carrillo Solares, escrita
amb retolador l’abril de 2003, quan l’autor tenia 88 anys d’edat.

Observació
Es pot notar, a primera vista, que hi ha diferències escriturals evidents entre les dues
dedicatòries i entre les signatures que les acompanyen.
En el cas del primer document s’observa un traç dotat d’un cert dinàmisme, continuïtat i
fermesa, que pot adscrire’s a una persona amb un nivell grafoescritural elevat, i amb
plenes capacitats.
En el segon, però, podem notar que aquestes característiques base no hi són presents,
al menys amb la mateixa intensitat.
Si observem amb més detall algunes parts del segon document:

Interrupcions del traç

Podem veure que s’hi manifesten alguns dels símptomes que relata la Sra. Doyharzábal
entre els que destacariem una disminució de la velocitat i augment de la pressió en
determinades zones, tremolors, interrupcions, canvis de direcció, una certa
desorganització i un aspecte general que podria correspondre’s amb un nivell
grafoescritural més baix.

Tenim, però, la certesa de que les dues firmes són autèntiques i es corresponen a la
mateixa persona.

Segon cas
Analitzarem a continuació una signatura històrica, corresponent a Francisco de Quevedo
y Villegas.

Textos
Document 1
Fragment d’una carta autògrafa de Francisco de Quevedo y Villegas5 datada en 1619,
quan l’autor tenia 39 anys

Document 2
Fragment del codicili testamentari de Francisco de Quevedo y Villegas6, datat el 1645,
quan l’autor tenia 65 anys
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1645», Manuscrt.Cao, nº 8 (2010), ISSN: 1136-3703.

Observació
En aquest cas, la malaltia que sofreix l’autor a causa de l’empresonament en condicions
infrahumanes entre 1639 i 1643 és el motiu que es pot adduir per a la pèrdua de
capacitats grafoescriturals, presentant pràcticament totes les característiques que
anomena la professora Doyharzábal
Malgrat que les diferències són tan evidents que dificulten fins i tot una primera
correspondència entre elles a primera vista, cal destacar, des d’un punt de vista
grafonòmic, el manteniment d’alguns gestos tipus, com són el lligam entre la f i la r, aixi
com –encara que molt simplificat-, el traç final a mode de rúbrica.
Un tret característic de la seva signatura, al marge d’altres consideracions, és el
manteniment de la partícula Don fins al final de la seva vida.

Conclusions









El breu anàlisi ha permès evidenciar els efectes del pas del temps en les
capacitats grafoescriturals d’una persona, que, a partir d’una certa edat –un
moment determinat- superen el llindar de perceptibilitat per als demés, podentse apreciar diferències notables entre les diferents èpoques.
El tipus de variacions, sense considerar la variable de l’envelliment, podrien
induïr a pensar en la possibilitat d’una falsificació.
S’evidencia en aquest sentit la necessitat de conéixer, amb el millor detall
possible, les informacions de context que acompanyen un text en el moment de
la seva realització per a poder fer una anàlisi pericial amb els paràmetres
correctes. Incloent edat, estat d’estrés, situació concreta, patologies,
medicaments, estats alterats per drogues, etc.
Una capacitat grafoescritural minvada no és necessàriament el reflex d’una
capacitat intel·lectiva disminuïda, podent evidenciar modificacions per causes
físiques tot i el seu orígen neurològic. Una capacitat intel·lectual disminuïda té
un reflex efectiu en la capacitat grafoescritural.
Els factors que incideixen en l’escriptura venen condicionats pel funcionament
correcte del cervell i dels elements de transmissió físics en l’acte escriptural, que
necessàriament ha de ser considerat com un tot en l’anàlisi pericial.

Addenda sobre la importància de la perícia cal·ligràfica en la investigació
L’acadèmic de la RAE d. Emilio Cotarelo (1857 – 1936), eminent estudiós dels autors del
segle d’Or Espanyol, afirma a la seva obra Don Francisco de Rojas Zorrilla: Noticias
biográficas y bibliográficas, que l’autor del segon cas que presentem, Francisco de
Quevedo y Villegas, en sortir de la presó, va participar al procés que va permetre la
incorporació de Francisco de Rojas Zorilla a l’Orde de Santiago:
“En virtud de esto, el Consejo mandó continuar la información, y nombró
para que hiciese oficios de escribano de cámara de la Orden en ellas a D.
Francisco de Quevedo, del mismo hábito, vuelto a la corte después de su
larga prisión en San Marcos…”7

La pressumpta participació de Quevedo en l’expedient que el doctor Cotarelo menciona,
es materialitza en un document de 1644 que referencia i transcriu el professor Abraham
Madroñal, al seu article Nuevos documentos sobre Rojas Zorrilla y su teatro8:

[7 de septiembre de 1644. Francisco de Quevedo, escribano de cámara, da cuenta
del nombramiento del licenciado Becerra Nieto en sustitución del doctor Álamo.],
És evident que a la tornada de l’empresonament a San Marcos, malgrat pugués
mantenir un estat de lucidesa, difícilment Francisco de Quevedo podria exercir d’escrivà,
tal com com hem pogut veure a la signatura analitzada al segon cas, precisament per
l’estat de degradació grafoescritural que patia.
Aquest fet es corrobora en un article de José Maria Lozano9, en el qual ens descriu la
firma de Quevedo en un document datat el 22 de novembre de 1644 de la següent
manera
“ La firma estremece por la fidelidad con los rasgos acusan la decrepitud del
prematuro anciano en que le había convertido la prisión; es temblorosa,
vacilante, parece como si estuviese trabajosamente trazada por el titán que,
aunque caído, se esfuerza por ser todavía el de los tiempos de vida y lucha
poderosa. Pese a tanto infortunio, el inacabable Quevedo no puede caer sino con
declinar luminoso.[…]”

La signatura que apareix al document que cita l’acadèmic Cotarelo al seu treball
biogràfic sobre Rojas y Zorrilla, doncs, no pot correspondre en cap cas al Don Francisco
de Quevedo y Villegas, sino a un altre escrivà amb el mateix nom.
Es per tant errònia la teoria de que va participar al procés de Rojas.
Vegem a continuació una signatura en ofici10, corresponent a un escrivà homònim, com
la que va confondre, sens dubte, l’estudi de Cotarello.
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Aquesta signatura, com la que el propi professor Madroñal especifica, presenta uns
trets diferencials que impossibiliten la seva atribució a l’autor objecte del present
treball.
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