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1. Resum del projecte  

 

L’afàsia és un trastorn del llenguatge, secundari a una lesió cerebral, que pot afectar la 

capacitat de producció del llenguatge, la comprensió i altres manifestacions del 

llenguatge, com la repetició o denominació. Per tant, l’afàsia és principalment un 

trastorn de la comunicació. 

 

Cada any, aproximadament hi ha entre 30.000 i 45.000 casos nous d’afàsia, i la causa 

principal és l’ictus. Tot i l’envergadura d’aquest trastorn i la repercussió que té per a la 

persona afectada i els seus familiars, l’afàsia no té un tractament medicofarmacològic, i 

la investigació per aconseguir-ne la recuperació es troba força abandonada. 

Als anys setanta, i com a fruit de l’observació que alguns pacients afàsics que no 

podien comunicar-se mitjançant el llenguatge eren capaços de cantar, es va 

desenvolupar un mètode de rehabilitació del llenguatge mitjançant la música 

denominat tècnica d’entonació melòdica (TEM). 

 

En el nostre projecte, hem volgut estudiar els beneficis de l’aplicació de un tractament 

de TEM en un grup de pacients afàsics no fluents i hem volgut conèixer si el rendiment 

cognitivoconductual obtingut després de la intervenció és superior als resultats 

obtinguts després d’un tractament de logopèdia tradicional (REGIA) o dels resultats 

d’un grup que rebia un tractament combinat (la meitat del temps seguia un tractament 

de logopèdia tradicional i l’altra meitat seguia un programa de TEM). 

 

Per a això, 82 pacients amb afàsia no fluent es van assignar a l’atzar per un dels tres 

tractaments estudiats. Els tres grups van rebre el mateix nombre d’hores de 

tractament i amb la mateixa freqüència (30 hores en 10 dies consecutius). Per conèixer 

l’efectivitat de cadascun dels tractaments, es van explorar els pacients en tres 

moments diferents (basal, pretractament i tractament), amb una àmplia bateria de 

tests neuropsicològics que valoraven tant les funcions lingüístiques com les funcions 

visuoespacials, i, a més, van valorar diferents aspectes conductuals mitjançant 

qüestionaris funcionals, escales de qualitat de vida, estat anímic i apatia. 

 

Els resultats obtinguts van ser tractats amb bases de dades relacionades i es van 

analitzar amb el programa estadístic SPSS-21. 
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2. Resultats  

 

Els resultats obtinguts fins al moment, alguns dels quals s’han presentat en diferents 

reunions i congressos científics, són: 

 

1. La teràpia d’entonació melòdica de caràcter intensiu és capaç de millorar 

significativament el grau de gravetat de l’afàsia, l’activitat comunicativa quotidiana i la 

conducta psicosocial. 

 

2. Els tractaments rehabilitadors estudiats (TEM i logopèdia REGIA) milloren la gravetat 

dels dèficits de llenguatge i comunicació en l’afàsia crònica postictus. No s’han trobat 

diferències significatives entre els dos tractaments. 

 

3. El tractament rehabilitador TEM és eficaç no únicament amb els pacients amb afàsia 

no fluent, i es pot administrar grupalment. 

 

4. La musicoteràpia amb TEM amb pacients afàsics no fluents amb ictus a l’hemisferi 

esquerre millora significativament la gravetat global de l’afàsia, però no redueix ni 

millora el rendiment en les funcions visuoespacials i visuoconstructives dependents de 

l’hemisferi dret. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions clíniques dels resultats finals obtinguts  

 

Les principals implicacions de l’estudi són: 

 

1. Evidenciar l’efectivitat de la musicoteràpia, i concretament la TEM, en la rehabilitació 

del llenguatge en l’afàsia. Nombrosos pacients s’han vist beneficiats per haver seguit 

un tractament rehabilitador nou, atractiu i gairebé lúdic que facilitava la recuperació 

del llenguatge. 

 

2. Reconeixement de la musicoteràpia. El musicoterapeuta és una figura molt preuada 

fora del nostre àmbit, on s’arriba a considerar com una professió sanitària. Al nostre 

país no gaudeix d’aquest reconeixement i creiem que aquest projecte ha evidenciat els 

beneficis que pot exercir en l’àmbit sanitari de la rehabilitació. 
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3. Creació d’una coral de pacients afàsics. La creació de la primera coral de pacients 

afàsics de l’Estat espanyol ha estat una fita que s’ha pogut assolir gràcies a aquest 

projecte de La Marató de TV3. Sabem que a partir d’aquesta iniciativa s’ha creat 

almenys una altra coral d’afàsics a Olot. 

 

S’ha demostrat que cantar en una coral és una activitat rehabilitadora lúdica molt 

apreciada pels pacients afàsics i que resulta beneficiosa per a ells. Veure com la 

fluència del llenguatge millora quan s’incorpora música els anima a continuar lluitant 

per reduir els seus dèficits. 

 

4. Conscienciació social a través dels mitjans de comunicació interessats en el projecte 

de l’afàsia com a trastorn freqüent i devastador que requereix treballar per millorar els 

tractaments actuals. 
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