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PRESENTACIÓ
L’any 2005 ens vàrem aplegar, a la Universitat de València, la Societat
Catalana de Pedagogia i Escola Valenciana amb mestres, professors i assessors d’ensenyament de la llengua catalana a l’escola.1 No hi ha dubte
que en vint-i-cinc anys el coneixement del català s’havia generalitzat a Catalunya amb la immersió lingüística, i s’havia estès al País Valencià, de manera completa al colꞏlectiu Escola Valenciana. Dues constatacions. El coneixement generalitzat a tots els alumnes no s’acompanyava de la voluntat de
parlar el català quan ja eren a educació secundària. La preocupació generalitzada per l’aprenentatge de l’anglès feia que s’anticipés a l’educació infantil
i reduïa la immersió al català dels qui no la tenen com a llengua familiar.
Dues valoracions. L’aprenentatge del català ha de ser cognitiu i emotiu per
tal que s’activi la voluntat de parlar-lo. Els infants que havien iniciat l’anglès
als tres anys no mostraven competència comunicativa i als vuit anys seguien
el mateix ensenyament que els no iniciats a l’anglès. L’anglès s’ensenyava
de la mateixa manera als qui l’havien iniciat als tres anys, als qui l’iniciaven
als vuit anys i als qui anaven a aprendre anglès en activitat postescolar. El
reforç d’hores docents d’anglès permetia reduir el grup-classe per desdoblament però sense criteri de nivell i s’ensenyava a tots igual.
Vàrem apuntar alternatives a considerar: 1. En desdoblar grups, fer itineraris diferenciats segons proximitat de competència assolida per promoure la màxima interacció evitant que hi hagi alumnes que no segueixen i
alumnes que s’avorreixen. 2. Disposar d’una prova de diagnòstic de competència lingüística general aplicable als 5 anys per fer un pronòstic pedagògic
i orientar l’itinerari lingüístic. 3. Promoure l’aprenentatge contrastat de diverses llengües amb els mestres o professors, tots competents en català i castellà, i alguns també en anglès o francès. 4. Valorar totes les llengües familiars dels alumnes, que totes puguin oir-se, i, observant semblances i
diferències, trobar el gust per les llengües.

1 Entre d’altres, hi van participar: Joaquim Arenas, Lluís Busquets, Diego Gómez, Blanca
Serra, Joan Mallart, Margarida Muset, Tilbert Stegmann, Martí Teixidó.
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Hi havia consens general però calia dedicació expressa per oferir una
alternativa. La Societat Catalana de Pedagogia, el 2008, en ocasió de l’Any
Internacional de les Llengües i l’Any Europeu del Diàleg Intercultural, va tractar extensament de l’ensenyament de les llengües a la Revista Catalana de
Pedagogia, Vol. 6, 2009. Entre d’altres: “El plurilingüisme en l’educació” (T.
Stegmann), “Un model català romanístic” (M. Teixidó), “L’escola catalana en
llengua, continguts i actituds” (J. Arenas) i “Didàctica de la motivació en llengües” (J. Mallart).
No va ser fins l’any 2013 que un petit equip de recerca de la Societat
Catalana de Pedagogia va elaborar una prova de diagnòstic de la competència lingüística, Termòmetre Lingüístic (TL), i se’n va fer el pilotatge a una
cinquantena d’escoles. Algunes escoles van valorar que la prova no discriminava bé, atès que quasi tots superaven l’exercici fonètic i el de memòria
auditiva, també els qui tenien dificultats de llenguatge; no tant en els exercicis
de lèxic i d’expressió espontània. Això va confirmar el valor de la prova com
a diagnòstic: infants amb bona capacitat biològica per a discriminar i produir
sons amb memòria retentiva, mancats de modelatge i estimulació social
(amplitud lexical i expressiva). En tot cas, l’expectativa d’una prova de diagnòstic pedagògic és contrastar el bon desenvolupament del llenguatge que
els mestres ja coneixen per observació diària i analitzar-ne els casos dubtosos.
Entre el 2015 i el 2019 es va desenvolupar la recerca-innovació amb
mestres d’un centenar d’escoles per conveni de l’Institut d’Estudis Catalans
i el Departament d’Educació. La mestra Carme Rider, que ja havia iniciat
projectes plurilingües (amb anglès, Euromania), va ser comissionada per dedicar-s’hi de ple i coordinar l’organització de xarxes d’escoles i sessions
d’elaboració d’instruments pedagògics. L’experiència ha estat valorada de
manera molt positiva cada final de curs per part dels mestres i directius participants amb qüestionaris i per l’equip de recerca, que s’ha anat ampliant
fins a disset membres i una vintena de colꞏlaboradors aplegats en una sessió
conjunta el mes de juliol. També hi han confluït mestres i directius de les
escoles occitanes Calandretas, integrants de l’equip, que ja havien desenvolupat pràctiques molt pensades, com les de famílies de llengües dins un
sistema de pedagogia del treball cooperatiu Freinet.
Amb aquest llibre manual que presentem volem sistematitzar el coneixement que fonamenta l’escola plurilingüe distanciant-la de formes pragmàtiques que, amb independència de la denominació, volen millorar el nivell
d’anglès i d’altres llengües estrangeres prestigiades. Així mateix, volem posar a disposició de mestres i directius instruments pedagògics que permeten
pensar i prendre decisions adequades als referents de la situació de cada
escola. Si presentem un “marc”, Marc d’Ensenyament de Llengües Vives
(MELvives), és perquè pensem que cada escola, colꞏlegi o institut ha de pintar el quadre “Projecte plurilingüe” ajustat a la seva realitat: necessitats dels
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alumnes, aspiracions de les famílies i competència dels docents. Però la divisa és veure l’educació plurilingüe com a porta oberta al diàleg intercultural,
veure les semblances i diferències de llengües com un joc interessant i, fugint de la llengua instrumental avorrida, veure sempre la llengua, les llengües, com a pensament i diàleg.
Fem l’Escola Plurilingüe vol dir a Catalunya Fer l’escola catalana, avui
plurilingüe; a les Illes Balears vol dir Fer l’escola en llengua catalana, avui
plurilingüe, i a Occitània vol dir Fer l’escola en llengua occitana i famílies de
llengües. Aportem un marc per anar fent el canvi evolutiu d’ensenyament de
llengua oficial i llengües estrangeres a ensenyament plurilingüe amb la intercomprensió com a mètode. Cap llengua en sortirà disminuïda, perquè són
els parlants que amb voluntat pròpia els donen la presència que cal a cada
ambient social.
Els autors de cada capítol són en major nombre membres de l’equip de
recerca-innovació Fem l’Escola Plurilingüe i altres autors que aporten fonament científic (neurofisiologia i neuropsicologia) o aportacions consistents a
l’ensenyament plurilingüe com el didàctic projecte Euromania. Els capítols 1
a 7 aporten coneixement per prendre decisions fonamentades. Els capítols 8
a 14 orienten la didàctica, la pedagogia i l’organització de l’aprenentatge de
llengües. Els capítols 15 i 16 tracten específicament del perfil del docent plurilingüe i de la transformació de la institució escolar cap a l’educació plurilingüe
i el diàleg intercultural. El capítol 17, el darrer, sintetitza aportacions de la
recerca-innovació participativa Fem l’Escola Plurilingüe amb una visió evolutiva de la immersió a la intercomprensió, de manera que cada institució escolar construeixi el seu model d’ensenyament plurilingüe. Com a llibre manual,
és llibre de consulta i es pot llegir, estudiar, en l’ordre que convingui; tanmateix, cada autor hi desenvolupa una part d’un disseny pensat i contrastat.
L’escola plurilingüe és una evident necessitat en la societat de l’aldea
global, de la tecnologia digital i de la comunicació de masses. El progrés
tecnològic posa a disposició sistemes, instruments i accessibilitat. Els professionals i estudiosos de cada àmbit (agricultura, indústria, comerç, salut,
educació) han d’enginyar i instrumentar usos adequats per a assolir els objectius i evitar els perjudicis. En educació correspon als docents i pedagogs
enginyar sistemes, construir instruments, avaluar processos i constatar objectius assolits. Atès que l’educació és una ocupació social, la colꞏlaboració
en xarxa està a l’abast i forma part de la professionalitat. Així, la diversitat
d’institucions escolars pot actuar, sense interès particular, com a part de
l’empresa d’educació, empresa de tots, i per això el seu progrés està garantit.
Martí Teixidó
Director de la recerca-innovació
juliol de 2021
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Observació: Hi ha dos capítols en llengua occitana, que els parlants catalans podem comprendre amb facilitat aplicant la intercomprensió. Algunes
citacions en francès o anglès es mantenen en llengua original, que podem
comprendre en el seu context. En tot cas, avui tenim accés digital immediat
a tota mena de diccionaris: Softcatalà, Word Reference, DIEC2, DLE... I,
quan consultem, aprenem.
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CAPÍTOL 1
LLENGUATGE I PENSAMENT.
APROXIMACIÓ ANTROPOLÒGICA,
FILOSÒFICA I SOCIOLÒGICA
Martí Teixidó

1. UN PENSAMENT, DIVERSES LLENGÜES EN UN MÓN EMPARAULAT.
L’HUMÀ QUE PARLA I LA POLIFONIA DE LLENGUATGES
Partim del llenguatge com a capacitat específicament humana. No hi ha
dubte que els animals es comuniquen amb signes i alguns primatòlegs els
atribueixen indicis de llenguatge. D’altra banda entenem com a simbòlic parlar del llenguatge de les flors. El llenguatge és anterior al llenguatge verbal:
del gest, corporal, de l’art. I és llenguatge posterior al verbal: el matemàtic,
el científic, el tècnic, l’acadèmic. Hi ha també llenguatges substitutius com el
de signes de sords, el sistema Braille, el marítim de banderes, el Morse, el
de programació de màquines. Tota aquesta diversitat i diversificació palesa
com el llenguatge és la capacitat humana per excelꞏlència, no sols per a
comunicar, sinó que objectiva o mostra el pensament humà. El llenguatge
verbal com a exteriorització i objectivació del pensament ve a ser el node
d’elaboració i conversió d’un a un altre llenguatge. Amb tot, la diversificació
no significa separació de les influències que són en tots els sentits i per això
el psicòleg i lingüista David McNeil considera que es construeix alhora el
llenguatge i la gestualitat: «I will take a third approach, gestures, which also
has its devotes, but I shall diverge from other aproaches in crucial ways [...]
that language is misconstrued if it is not seen as a unity of language and
gesture» (McNeill, 2012). De manera molt ràpida s’observa una seqüència
de tres edats fins als tres anys: el balbuceig, la pantomima i una transició
disminuint el gest fins a la unitat entre pensament-llenguatge-mà com a maduració al llarg de la vida.
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Però no es pot fer una igualtat entre pensament i llenguatge. Es rep el
llenguatge en un entorn afectiu i cultural, però la capacitat humana opera
amb ell creant més llenguatge, sembla que ilꞏlimitadament. «Nature and
nurture, of course, are not alternatives. Learning, it self must be accomplished bay innate circuitry, and what is innate is not a set of rígid instructions
for behavior but rather programs that take in information from the senses and
give rice to new thoughts and actions. Language is a paradigma case though
particular languages such as Japanese and Yoruba are not innate, the capacity to acquire languages is a uniquely human talent. And once acquired,
a Language is not a fixed list of sentences, but a combinatorial algorithm
allowing an infinite number of new thoughts to be expressed» (Pinker, 2015).
Entès això, sembla doncs incomprensible que d’una banda haguem aspirat a un llenguatge universal únic i de l’altra, en el sistema escolar, haguem
considerat la llengua com a instrumental o vehicular. La confrontació entre
llengua única i diversitat de llengües és ben antiga. El mite de la torre de
Babel de la Bíblia ja palesa la confrontació; hem conegut la versió de confusió de llengües per evitar que s’entenguessin edificant una ciutat amb una
torre que arribés al cel per abastar tota la terra com a domini universal i no
ens ha arribat que al capítol anterior s’afirma: «[...] cadascun amb territoris i
llengües pròpies, amb els seus llinatges i nacions» (Bíblia, Gènesi, 10,5).
«Plurilingüisme, en efecte és la situació normal de l’home sobre la terra. El
monolingüisme ha estat sempre l’interès d’una ideologia, en el fons monoteista.
Ja abans del Gènesi, amb la seva història de la torre de Babel, un text sumeri
ens parla en sentit imperial, contrari al Gènesi, que tots els pobles parlaven
una sola llengua al Déu Enlil, i que fou Enki qui canvià les llengües de les
seves boques i portà la dissensió entre els mortals» (Panikkar, 1994).
I la confrontació entre llengua única universal i diversitat de llengües
s’ha reactivat amb la globalització de la producció i el comerç, l’accés a viatges a qualsevol punt del planeta Terra i la comunicació digital immediata i
múltiple a través de la xarxa internet. Si entenem el que ens explica la saviesa
antiga farem servir la tecnologia digital actual d’internet per a la bona entesa
dels humans. La tecnologia digital és el suport de la intercomprensió, d’igual
a igual. Tenen mentalitat caduca, o interessada, els qui parlen de llengua
oficial, llengua vehicular, llengua instrumental o llengües estrangeres en una
societat globalitzada amb tecnologia digital.
Entre els romàntics del segle XIX, també es propugnà una llengua comú
auxiliar de la diversitat de llengües amb iniciatives d’una llengua de la humanitat com el volapük o d’una llengua de comunicació internacional com l’esperanto, però que no havia de substituir les llengües de cada territori, sinó
frenar el domini que pretenen altres llengües, en el passat per expansions
imperials i avui per interessos comercials. «L’home parla per entendre els
altres i per entendre’s més bé a si mateix, però també perquè l’entenguin els
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altres –cosa que l’Occident ha oblidat sovint i aquest oblit ha provocat malentesos tràgics‒. Però encara hi ha més. L’home parla perquè és propi de la
seva naturalesa parlar i dir. L’home pensa perquè parla i parla perquè pensa.
La relació és advaita, adualista: homo loquens. El binomi pensar-ser es completa amb el trinomi pensar-parlar-ser. Les conseqüències són importants.
La comunicació humana és fonamentalment lingüística, però les llengües de
la humanitat són radicalment diferents, com diferents són les diverses cultures» (Panikkar, 2010).
Les llengües són ben diverses i amb tot, la lingüística ha sabut descobrir
famílies, branques i un tronc comú humà. Quan les mirem des de la nostra
llengua familiar les veiem totes forasteres i això s’ha reforçat amb un ensenyament per separat d’una llengua amb altres ja apreses. Però entre llengües pròximes són més les semblances que les diferències. Les poblacions
menys alfabetitzades descobrien diferents parles viatjant de poble en poble
i a través de parlars de transició es trobaven amb una altra llengua que d’entrada comprenien en bona part. La distinció entre llengües jerarquitzant-les,
donant l’estatus d’oficials a unes i relegant d’altres a l’ús familiar ha estat
herència del domini polític que s’ha mantingut ignorant els estudis filològics.
Això ha fet que s’identifiqués un país Estat amb una llengua, amb un monolingüisme que mai ha existit de manera general.

2. REALITAT POLIFACÈTICA I POLIFONIA DE LLENGUATGES
La diversitat de llengües en un territori no és una novetat per a l’actual
globalització. La major part de la població, en el passat i avui, ha de servirse de diferents llengües. «If you have lived your whole life in a monolingual
environment, you could easily come to believe that is the regular way of life
around the world, and that people who speak more than one language are
the exceptions. Exactly the reverse is the case» (Crystal, 2006). El monolingüisme es pot donar en regions molt aïllades, però sobretot per expansió
d’una llengua dominadora.

Figura 1. Al món parlem unes set-mil llengües. Totes tenen un origen, l’«humà», segons l’anomenen a Talking brains.
Fundació Bancària La Caixa
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CAPÍTOL 2
EL CERVELL I EL LLENGUATGE
Josep M. Espadaler

1. BASES NEURONALS DE L’APRENENTATGE
El cervell del nadó, al néixer, té una considerable població neuronal,
però poques d’aquestes neurones estan connectades entre si. Són aquelles
que estan implicades en funcions bàsiques. I aquí, per cert, comença ja el
llenguatge. El llenguatge mímic o gestual, el plor o el somriure. A poc a poc
es van fent connexions entre neurones, les sinapsis, en funció de la progressió de l’aprenentatge i el creixement. Aquestes connexions arriben a un màxim al voltant dels set anys.
A partir de la disponibilitat d’aquesta connectivitat sinàptica es produeix
el fenomen d’aprenentatge. Per produir-se cal la presència d’un estímul. La
persistència d’aquesta connexió depèn de l’ús repetit que se’n faci.
Si no s’utilitzen tenen tendència a desaparèixer. Així, en el cervell de
l’adult jove, de 24 anys, es fan menys connexions que a l’edat de 10 anys.
Des del punt de vista neuronal, les neurones encarregades de l’aprenentatge de les funcions més bàsiques són les neurones en mirall i les neurones associatives. Les neurones en mirall són les que ens permeten aprendre per imitació, i estan disperses per tot el cervell, però la seva màxima
densitat es troba a la regió de Broca, és a dir, en les àrees del llenguatge,
com ja veurem més endavant.
Aquestes neurones en mirall són les més emprades en l’aprenentatge
del llenguatge durant la infància. Es pot dir, doncs, que en la primera infància
aprenem el llenguatge matern per imitació.
Les neurones associatives s’ubiquen principalment al cerebel. Són les
cèlꞏlules de Purkinge i les neurones saltatòries. EL seu “mètode” d’aprenentatge és, bàsicament, el condicionament reflex, incloent dins del condicionament reflexa el concepte d’assaig-error.
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2. UNA MIRADA A L’ANATOMIA DEL CERVELL.
BASES FUNCIONALS I ÀREES ESPECÍFIQUES
La zona més complexa i sofisticada del cervell humà, i alhora l’encarregada de realitzar les funcions més complexes, és el còrtex. Aquest està dividit en varies capes, on es troben les neurones, però també les seves connexions, tant transversals dins del mateix còrtex en altres àrees, com en
profunditat, en fascicles que transmeten les ordres a zones inferiors. Un
exemple el trobarem a l’àrea cortical motora connectada a la medulꞏla espinal, i als nuclis cerebrals intermedis, que s’encarreguen, entre altres coses,
de transmetre les ordres motores que dona el còrtex a través de la medulꞏla
espinal fins els músculs que han de fer el moviment.
L’especificitat funcional de cada àrea del cervell o del còrtex l’hem après
bàsicament a través de l’examen del cervell de pacients que han patit una
lesió, normalment un infart cerebral. Així és com Broca, a l’examinar el cervell del cadàver d’un pacient que havia patit una impossibilitat de parlar (afàsia) va poder identificar i localitzar els punts que delimitaven l’àrea productora de la capacitat de parlar, situant-la a l’hemisferi esquerra, a la zona
temporal frontal, la denominada àrea de Borca (Fig.1 zona blava puntejada).

Figura 1. Esquema simplificat de les àrees del llenguatge. El cercle blau representa
l’àrea de Broca. El groc l’àrea de Wernicke. En rosa, l’àrea motora primària; al costat, en blau quadriculat, l’àrea sensitiva primària. En verd, el fascicle Arquato que
associa, entre altres, les àrees visuals del lòbul occipital amb les del llenguatge.

Posteriorment, Wernicke, amb un pacient que podia parlar, però que no
podia comprendre, va definir pel mateix mètode una àrea de percepció del
llenguatge (Fig. zona groga). Aquesta divisió inicial ha sigut la prevalent durant molts anys.
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3. ESTRUCTURES NEURONALS ESPECÍFIQUES DEL LLENGUATGE
Ara bé, parlar de llenguatge inclou molts conceptes, el llenguatge mímico-corporal o el llenguatge verbal, ja sigui oral o escrit. Imagineu un infant
que només és capaç de produir paraules nominatives, sense ser capaç de
produir frases completes o sintaxis. Si li presentem la imatge d’un objecte en
un dibuix, un gos, per exemple, això requereix que el seu lòbul occipital reculli la imatge i la descodifiqui, identificant-la en el concepte de gos. És a dir,
també ha d’emprar la memòria visual, d’aquí ha d’anar a la memòria verbal
per trobar la paraula “gos” i, aleshores, programar els moviments de la gola,
la musculatura bucal, etc., així com la motricitat necessària per fer la paraula
gos. Si demanem a un nen de més edat que escrigui la paraula. Ha d’utilitzar
un programa motor diferent que impliqui la musculatura de la mà, per poder
escriure, i alhora, ha de controlar visualment si els moviments d’escriptura
són els correctes per fer la paraula llegible.
És a dir, l’àrea de Broca no és un element aïllat que màgicament produeix
el llenguatge, sinó que està interconnectada gaire bé amb tot el cervell, i que
la tasca lingüística, per simple que sigui, requereix gairebé la participació i
la colꞏlaboració de totes les àrees cerebrals. Per això, més que l’àrea de
Broca, actualment es prefereix definir-ho com a regió de Broca.

4. ELS MAPES CEREBRALS:
JUSTIFICACIÓ DE LA SEVA NECESSITAT MEDICO-QUIRÚRGICA
He parlat intencionadament, fins ara de llenguatge. Parlarem, a partir
d’ara d’idiomes o llengües. En principi, diem que l’idioma és una definició
política, separada per unes fronteres, almenys culturals. La llengua queda
delimitada per una gramàtica amb diversos parlars reconeguts o no. La pregunta és què passa quan el cervell d’un individu traspassa aquestes fronteres culturals i és capaç de dominar dos o més idiomes.
Respondre a aquesta pregunta obliga a endinsar-nos en la medicina
neuro-quirúrgica moderna, que és la que ens ha proporcionat els coneixements i conceptes actuals que tenim sobre els mecanismes neuronals de la
producció del llenguatge.
Ja hem dit que el coneixement de l’anatomia funcional que tenim del
cervell es basa en l’estudi de cervells que han patit uns dèficits funcionals
concrets i associar-los a la localització anatòmica concreta. Aquestes lesions
han sigut bàsicament infarts cerebrals.
Ara bé, en el cas de la presencia d’una tumoració cerebral es produeixen
tres fenòmens que dificulten la identificació de les àrees funcionals. Aquets
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fenòmens són, en primer terme, l’efecte de massa que fa que el tumor desplaci i deformi l’anatomia cerebral. Un segon fenomen es el de la neuroplasticitat. Molts tumors cerebrals tenen un creixement molt lent. Aquesta lentitud
d’invasió permet que funcions que són destruïdes poc a poc es desplacin a
altres àrees cerebrals, molt sovint allunyades de la seva localització original.
El tercer fenomen es la variació individual. I en el cas dels idiomes depèn
lògicament dels idiomes que parla cada persona.
En la medicina actual, quan es produeix una mínima disfunció cerebral,
típicament una crisi epilèptica en una persona que mai no n’ha patit cap, el
procediment mèdic obliga a la realització d’un reconeixement cerebral practicant una Ressonància Magnètica. Si aquesta ressonància posa en evidència la presència d’un tumor cerebral ubicat a prop de les àrees del llenguatge, cal lògicament extirpar. El problema que es planteja és accedir al
tumor sense produir una lesió de la funció de llenguatge en una persona que
el té perfectament conservat. Fa uns 15 anys, aquests pacients es consideraven “inoperables”, per a no induir-los lesions quirúrgiques.

Figura 2. Imatge de Ressonància Magnètica tridimensional, on els cubs vermells són
els punts on s’estimulen els diferents músculs de l’àrea motora cortical de Penfield,
amb els diferents músculs etiquetats, amb la seva abreviació llatina. Les fibres descendents són els axons del tracte piramidal, que transmet les ordres als músculs, a
través de la medulꞏla espinal. Al marge inferior dret, hi ha el registre de la resposta
muscular a través d’elèctrodes, el que dona una idea funcional de la qualitat de la
resposta muscular, és a dir, la quantitat de població neuronal que arriba al múscul.
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Penfield (1959) va ser el primer en comprovar que, estimulant elèctricament el cervell, es podien produir moviments musculars. L’exploració meticulosa per estímuls elèctrics de la zona anterior al solc de Silvio, li va permetre identificar l’àrea motora (Fig. 1, color rosa) i dibuixar esquemàticament
una mena d’homuncle, on hi estaven representats els músculs de la ma,
boca, braç i cama.
Més tard, Ojemann (1991) amb pacients afectats de tumors a prop de
les àrees de llenguatge, sota anestesia local, els anava estimulant elèctricament el còrtex mentre parlaven, aconseguint interrompre en diferents punts
la parla del pacient. Així va aconseguir definir les àrees del llenguatge, evitant induir lesions quirúrgicament.

Figura 3. A l’esquerra, imatge dels punts de llenguatge localitzats prequirúrgicament
per estimulació magnètica sobre una ressonància tridimensional. A la dreta, el mateix pacient, amb el cervell exposat, i amb les banderetes català i espanyol indicant
els punts de llenguatge durant la tasca de nominació d’objectes, en un pacient bilingüe. La tira de més a la dreta duu una sèrie d’elèctrodes colꞏlocats a sobre l’àrea
motora de Penfield, per tal d’estimular el múscul cricotiroideo durant la resecció tumoral, controlant la seva resposta i evitant lesionar les fibres en profunditat.

Aquí, es planteja una nova pregunta. Com pot ser, després d’haver explicat que la producció del llenguatge requereix de la participació de múltiples
àrees cerebrals, nosaltres, estimulant en un sol punt, puguem interrompre la
seva producció? L’explicació la donaré en forma d’un exemple. Imaginem un
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És probable que aquesta predilecció en la localització cerebral tingui alguna relació amb la fonètica, ja que la major part del català utilitza 7 sons
vocàlics tònics i entre 3 i 5 sons vocàlics àtons, mentre que el castellà redueix
els sons vocàlics a 5 llevat de particularitats regionals que no fan al cas. Ara
bé, això ja és una mera hipòtesi.

Figura 6. Imatge d’una pacient bilingüe de clara dominància del castellà, amb una
tumoració frontal. A l’esquerra, la imatge prequirúrgica dels punts en castellà (color
taronja) i els punts de català, color blanc. A la dreta, la imatge quirúrgica. La T negra
indica la perifèrica del tumor, el castellà està indicat en la bandera d’Espanya i els
punts de català amb números grocs. Els números vermells i blaus representen les
àrees motora i sensitiva primàries respectivament.

No vull finalitzar l’exposició sense mencionar que aquest treball es fruit
de la colꞏlaboració d’equips mèdics molt nombrosos, dirigits pels neurocirurgians Dr. Conesa (2001), a l’Hospital el Mar, i el Dr. Gabarrós a l’ Hospital
de Bellvitge. A ells i als seus equips el meu agraïment per permetre’m disposar d’aquestes imatges fruit de la seva saviesa i perícia.
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CAPÍTOL 3
PLURILINGÜISME I CERVELL:
UNA VISIÓ EVOLUCIONISTA
Ferran Suay

INTRODUCCIÓ
Al llarg de la història, l’espècie humana s’ha esforçat notablement per
trobar diferències amb les altres espècies animals. Unes diferències que,
una rere l’altra, han anat esvaint-se amb l’avanç del coneixement de les altres espècies animals. És el cas de la “pinça de la intelꞏligència”, com es va
anomenar la capacitat d’ajuntar índex i polze per dur a terme activitats manuals d’una certa precisió, abans de descobrir que alguns ximpanzés també
ho feien. I que ho feien, precisament, després de manipular i adaptar una
branca; és a dir, de produir una eina, una de les diferències prèviament proposades. El mateix va succeir amb la capacitat de reconèixer-se a l’espill,
que lluny de ser privativament humana, compartim amb unes quantes espècies més, notablement alguns primats. Tot i que el conegut antropòleg Desmond Morris (The Naked Ape, 1967) ens va definir encertadament com a
simis despullats, potser una bona manera de descriure els humans seria dir-ne
“primats amb llenguatge”. Perquè és això, el llenguatge humà, la característica que no troba igual en cap de les altres espècies animals que coneixem.
Mirar el plurilingüisme des d’una perspectiva evolucionista obliga a preguntar-se quines funcions pot acomplir el fet de parlar més d’un idioma. Més
concretament, una pregunta del tot rellevant seria quins avantatges aporta
ser plurilingüe? La resposta, probablement, sembla fàcil si ens ubiquem en
l’actualitat. En un món fortament globalitzat, facilitat per viatjar, i encara més
per comunicar-se amb gent que viu a qualsevol punt del planeta, és fàcil
adonar-se que saber idiomes pot proporcionar avantatges competitius importants. El cas és, però, que el cervell humà no ha evolucionat en circumstàncies semblants a les actuals, sinó en unes altres de ben distintes que, en
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molts aspectes, podem considerar radicalment diferents. En l’època en què
el cervell humà arribà a tenir la configuració que el caracteritza, que els experts situen al voltant del Paleolític, viatjar era considerablement difícil, la
comunicació pràcticament es reduïa a la que es podia mantenir cara a cara,
i una persona es relacionava només amb les que tenia al voltant. És en
aquest context que cal mirar d’entendre com és que la capacitat d’expressarse en distints idiomes pot resultar adaptativa. Convé especificar, per als lectors no versats en matèria evolucionista, que una característica és adaptativa sempre que contribueix a incrementar l’eficiència biològica d’un individu
(fitness). I això vol dir, senzillament, augmentar-ne les opcions de sobreviure
i reproduir-se. Això inclou, i de manera especialment important, la capacitat
de mantenir vius els descendents, com a mínim, fins que ells mateixos arriben a reproduir-se. És així com la configuració genètica específica que facilita aquestes característiques adaptatives, passa a la següent generació.
Al llarg de les següents pàgines, mirarem d’entendre com és que aquesta
capacitat lingüística ha resultat adaptativa per a l’Homo sapiens, i quins criteris podem fer servir per tal de considerar que, efectivament, ho és.
1. CERVELLS GRANS I LLENGUATGE
La manera com es va originar el llenguatge pot ser un dels temes que
han suscitat més especulació al llarg de la història. Tant és així, que la Societé de Linguistique de Paris el va arribar a prohibir com a tema de discussió
l’any 1886, a causa de l’excessiva profusió d’especulacions, tot sovint, completament destrellatades. A diferència d’esquelets o eines, el llenguatge no
proporciona cap mena d’evidència fossilitzada, de manera que, per a establir-ne l’origen cal recórrer a uns altres procediments.
Tot i que establir una data d’aparició del llenguatge sobrepassa els objectius i les intencions d’aquest capítol, convé precisar que, actualment, els
paleoantropòlegs tendeixen a considerar que el llenguatge pot haver estat
present ja en l’època de l’Homo erectus, fa més d’un milió d’anys (els primers
fòssils d’aquest homínid daten de fa 1,9 milions d’anys). Es basen en diverses evidències indirectes, com ara la presència d’elements artístics que impliquen l’ús de símbols, o el fet que aquests ancestres remots foren capaços
de fer llargues migracions, incloent-hi viatges a algunes illes no visibles des
de la costa. El nivell de comunicació imprescindible per tal de construir embarcacions i planificar els viatges és difícil de concebre sense una eina de
comunicació prou sofisticada. Els seus cranis d’uns 550 cc de capacitat podien albergar cervells de menys de la meitat de volum dels actuals. Sembla,
però, que el llenguatge devia ser una de las habilitats que tenien suficientment desenvolupades (Everett, 2017).
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La grandària del cervell humà s’ha considerat, si no un enigma, sí almenys un repte per a l’evolucionisme. És fàcil d’entendre que un cervell gros
proporciona una base sòlida per a unes capacitats intelꞏlectuals altament
desenvolupades, i això, a primer cop d’ull, pot semblar un avantatge indiscutible. Especialment si no prenem en consideració els possibles inconvenients
que l’acompanyen, com ara que un cervell tan gros dificulta considerablement el part. Això ha condicionat una mortaldat peripartual extraordinàriament
alta, quan comparem l’espècie humana amb qualsevol altra (Rosenberg i
Trevathan, 2005). Si hi afegim l’elevat consum energètic del nostre cervell,
que crema més de 300 calories diàries, és a dir, fins a un 25% del consum
total d’energia en repòs (Everett, 2017), no és difícil entendre que la selecció
natural podria haver actuat en contra dels cervells grossos: els portadors
tenien més probabilitats de morir en el part, i més dificultats per a sobreviure als
períodes d’escassedat d’aliments. No ha estat així, però, i per tant hem d’entendre que els avantatges associats a posseir un cervell gros han estat suficients per a superar tan evidents inconveniències. Si ho pensem des del
món actual, pot semblar evident que una intelꞏligència ben desenvolupada
és un clar avantatge. Ser capaç d’entendre les estadístiques, fer inferències
matemàtiques o manejar complicats algoritmes pot proporcionar, en la societat europea actual, beneficis ben concrets (bons salaris, posicions socials
privilegiades...) i, conseqüentment, més bones opcions durant la immensa
major part del temps en què ha existit sobre la terra. Per contra, les condicions
en què hem sobreviscut eren energèticament molt restrictives (costava trobar aliments rics en calories), i per tal de dur a terme eficaçment activitats
com la caça o la recolꞏlecció, és dubtós que les habilitats cognitives esmentades suposaren un avantatge decisiu. En tals condicions, un cervell que
consumeix molta energia i que fa costós l’embaràs i perillós el part, podia ser
més una càrrega que no un plus. Cal dir ara que, tot i que generalment associem el cervell amb la intelꞏligència, les funcions perceptives i de control motor, que també hi resideixen, són tan importants o més per a la supervivència.
També és cert, tanmateix, que moltes altres espècies animals, amb cervells
molt més modestos, no sembla que acusen cap dèficit perceptiu o motor,
que perjudique la seua eficiència en la consecució d’aliments. Si comparem
les grandàries relatives de diversos cervells (massa encefàlica/massa corporal), els humans tenim un cervell nou vegades més gran del que és habitual entre els mamífers. Dit d’una altra manera, el nostre cervell, d’uns 1300
cc, només n’ocuparia uns 180 si, en comptes de ser Homo sapiens, fórem
qualsevol altre mamífer, amb una massa corporal equivalent (Dunbar, 2010).
En la mateixa línia, l’equació coneguda com “la xifra de Dunbar” ens
permet de predir la quantitat de membres que conformen el grup social característic de cada espècie, a partir del volum cranial d’un individu adult. Això
51

CAPÍTOL 4
ELS NOUS USOS LINGÜÍSTICS EN UNA
SOCIETAT GLOBALITZADA I TECNOLÒGICA.
ORALITAT, ESCRIPTURA, SIMBOLOGIA I
DIVERSITAT DE LLENGÜES AMB ELS
DISPOSITIUS MÒBILS
Anna I. Montesinos López

En els últims anys, i especialment amb la pandèmia per la COVID-19,
els dispositius mòbils han canviat i ampliat la nostra manera de relacionarnos i de comunicar-nos. És cert que des dels inicis de la informàtica i, especialment, d’Internet, aquestes tecnologies no han deixat indiferent a ningú,
atés que els dispositius electrònics s’han creat i estés entre la major part de
la població com una eina de comunicació, de relació i d’informació.
Si fa vint anys les frases més significatives eren: «A Internet, ningú no
sap que ets un peix» i «Cibernautes del món uniu-vos», ara per ara, la que
representa el moment en què vivim és: «Piule, doncs existisc» o bé «Piulo
doncs existeixo», segons la variant geolingüística de la llengua catalana des
de la qual es parle.
Així doncs, la comunicació mitjançant pantalles amaga la nostra identitat
real, donant lloc a una identitat virtual, amb la qual cosa el ciberespai és un
lloc virtual on podem relacionar-nos amb tothom que tinga la mateixa tecnologia. A més a més, hi ha la creença que qui no és visible a Internet, no
existeix en aquest món globalitzat i hiperconnectat. El ciberespai ha generat
espais comunicatius nous i n’ha substituït d’altres. Això no obstant, dos dels
excessos que ha generat aquesta tecnologia és el fet d’estar sempre en connexió, lluny des espais de reflexió i de contemplació, i l’existència d’una
quantitat d’informació inassolible per una persona.
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No obstant això, l’experiència viscuda a causa de l’alerta sanitària, ens
ha mostrat que allò digital ha estat millor que res, ja que hem pogut continuar
en contacte, acompanyar-nos emocionalment i realitzar diverses tasques
educatives. Però l’educació íntegrament digital han estat summament pitjor
que l’educació del professorat presencial de qualitat. Evidentment, no és casualitat que hagen estat els centres educatius els primers a obrir les seues
portes després del confinament.

1. ELS TRETS DE LA COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA.
L’ESPAI PÚBLIC: ABSENTS I CONVOCATS
És ben palès, com ens recorda Serrano (2003), que el fet comunicatiu
és complex i que quan ens comuniquem no sols passem informació, sinó
que també fem relació. Entenem, doncs, que una bona competència comunicativa exigeix una competència emocional que li done sentit. Així doncs,
destaquem el lloc important que té l’afecte en les relacions a Internet, atés
que la comunicació digital en virtut de la seua temporalitat, transporta més
afectes que la comunicació analògica i és precisament per això que podem
afirmar que el mitjà digital és un mitjà de l’afecte (Han, 2014). L’ús i l’abús
dels emojis expressius i de les emoticones expressives en la comunicació
digital en són un bon exemple.
El fet que la comunicació esdevingua sense la presència física dels participants ens porta a replantejar conceptes en aquest tipus de comunicació
com són l’anonimat i el respecte. Veiem com sovint la identitat personal experimenta un procés de multiplicació i fragmentació, per raó de les múltiples
identitats virtuals que s’hi afegeixen i, fins i tot, en els casos extrems, arriben
a substituir la pròpia identitat de la persona en la vida real (Yus, 2001). Per
exemple, sovint els participants de les xarxes socials, els fòrums, etc. adopten
un àlies o un malnom, que generalment canvien segons els propis interessos, fet possible gràcies a l’anonimat de les interaccions. Així, les identitats
de les persones cibernautes es generen segons la forma en què aquestes
es mostren en el discurs. En conseqüència, un dels trets més importants de
les comunitats virtuals és la identitat textual, ja que els textos contenen els
trets d’identitat de les persones que els escriuen.
Així doncs, freqüentment, els escrits són anònims o tenen una autoria
fictícia. Si tenim en compte que l’anonimat i el respecte s’exclouen entre si i que
aquest va unit al nom, observem que la comunicació anònima, que és fonamentada pel mitjà digital, destrueix massivament el respecte. És en part, responsable de la creixent cultura de la indiscreció i de la falta de respecte (Han,
2014). A més a més, el mitjà digital, que separa el missatge del missatger,
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la notícia de l’emissor, destrueix el nom. Al caràcter nominal dels missatges van
unides determinades pràctiques com són la responsabilitat, la confiança, etc.
En aquest sentit, en la comunicació interpersonal a Internet, la invisibilitat física dels comunicants aporta un avantatge i un inconvenient alhora: per
una banda, protegeix els corresponsables amb un anonimat de facto i això
els permet o una major franquesa comunicativa o, per contra, una ocultació
de defectes propis, o una simulació avantatjosa; per una altra, aquesta invisibilitat fa també que la comunicació siga menys completa que si fora cara a
cara (Gubern, 2000).
Una de les reflexions més crítiques quant a la comunicació digital ens
l’ofereix Han, filòsof cultural, quan indica que la comunicació digital destrueix
l’espai públic i aguditza l’aïllament de les persones, ja que a través de les
finestres no mirem un espai públic, sinó altres finestres. D’aquesta manera,
mitjans com ara els Blogs, Twitter o Facebook liquiden la mediació de la
comunicació, és a dir, la desmediatitzen, de forma que cadascú produeix i
envia informació. Així doncs, la desmediatització condueix, en molts àmbits,
a una massificació en la qual el llenguatge i la cultura es tornen superficials,
es fan vulgars.

2. L’ORALITZACIÓ I LA INFORMALITZACIÓ DISCURSIVA
DE LA CONVERSA ESCRIPTURAL
El cel d’internet el solquen opinions irrellevants, perquè a més a més, si
bé es poden expressar idees genials en menys de cent quaranta caràcters
(com ara estima el proïsme com a tu mateix), per escriure La riquesa de les
nacions d’Adam Smith se’n necessiten més, i potser més encara per aclarir
què significa E = mc2 (Eco, 2016).
Ara per ara, els valors culturals contemporanis donen una alta valoració
a la informalitat i hi ha un canvi predominant cap a formes oralitzants en
l’escriptura (Fairclough, 1992). En aquest sentit, les pràctiques socials electròniques han contribuït als canvis fonamentals en la distinció entre les formes parlades i escrites de la llengua. Es generen processos d’informalització
o conversalització i tecnologització del discurs, i en les pràctiques discursives es detecten mescles d’estils formals i informals i marcadors de familiaritat (Fairclough, 1995).
Segons Baron (2000), el ciberllenguatge és un llenguatge centaure, ja
que conté característiques tant del llenguatge oral com del llenguatge escrit.
Seguint Salvador (1990), aquest fenomen és el de la inscriptura tecnològica
de l’oralitat, que permet combinar en diverses fórmules les característiques
de la comunicació oral (utilització de la veu, aparença d’immediatesa, etc.)
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CAPÍTOL 7
APROXIMACIONS FONOLÒGIQUES ENTRE
LLENGÜES I DESENVOLUPAMENT DEL
SISTEMA FONOLÒGIC DEL CATALÀ
Eva Aguilar Mediavilla

INTRODUCCIÓ
El component fonològic del llenguatge és el seu element sonor. En sí
mateix no aporta significat, però permet transmetre’l, d’aquí la seva importància. Si aquest element no està ben construït no podem comunicar-nos ja
que, per una banda, no ens poden entendre al resultar inintelꞏligible la parla,
però, per altra, tampoc entenem el que ens diuen i, per tant, no podem avançar en l’aprenentatge de la llengua. Així, per exemple, els problemes de pronunciació poden fer que en comptes de comprar una ovella a Anglaterra
/’ʃi:p/ (sheep) comprem un vaixell (ship) /’ʃip/ ja que aquest contrast de llargària en la vocal no existeix a les nostres llengües (català i castellà).
Quantes més llengües aprèn una persona més contrastos fonològics
manté, i per tant, més fàcil és aprendre una nova llengua. Així per exemple,
un bilingüe català-castellà (d’entrada) percebrà millor i pronunciarà millor
més sons de l’anglès que no un monolingüe castellà o un monolingüe català,
ja que els contrastos apresos en aquestes llengües es transfereixen a la
nova llengua a aprendre. Per exemple, un monolingüe castellà tindrà dificultats
per diferenciar les paraules angleses march (marzo) /'martʃ/ i marge (margarina) /'mardʒ/; per altre banda, un català tindrà problemes amb les paraules
face (cara) /faɪs/ i faith (fe) /faɪIθ/; en canvi, un bilingüe català i castellà serà
capaç de pronunciar i diferenciar-les totes quatre sense problemes ja que
aquests contrastos formen part dels seus dos sistemes lingüístics.
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En tot cas, el que no hem d’oblidar mai és que, des d’una concepció
funcional del llenguatge, la fonètica i la fonologia són un mitjà articulatori
sonor per poder conduir significats de manera contrastiva. La fonètica i la
fonologia no són un fi en si mateix, sinó un mitjà per comunicar eficaçment
significats. Per tant, no cal cercar la perfecció articulatòria (que en tot cas és
sempre difícil degut a què totes les llengües tenen un gran nombre de variants dialectals), sinó la seva funcionalitat, és a dir, permetre entendre el que
ens diuen i que els altres ens entenguin a nosaltres.

1. EL SISTEMA FONÈTIC I FONOLÒGIC DEL CATALÀ I EL
CASTELLÀ, I SEMBLANCES AMB ALTRES LLENGÜES
1.1. Conceptes previs
Abans de descriure la fonologia del català cal tenir presents alguns conceptes previs. Primer de tot, un fonema és l’element lingüístic més petit capaç
de marcar una diferència de significat en una unitat lèxica. Per tant, els fonemes d’una llengua són aquells capaços de canviar el significat d’una paraula
quan es modifiquen. Per exemple, si la [s] de caça es substitueix per [z] de
casa, en català es modifica el significat, mentre que si canviem la [ɱ] d’àmfora [’aɱforә] per una [m] produint [’amforә] el significat no canvia (Prieto,
2014). Per tant, no tots els sons d’una llengua es consideren fonemes, els
sons que no condueixen cap a un significat o un altre són variacions o alꞏlòfons.
En una conversa normal és molt difícil detectar aquestes variacions alꞏlofòniques. Generalment, només som conscients dels canvis entre fonemes (excepte que estem entrenats per detectar-ho o estem analitzant la parla).
Per tant, per a l’adquisició d’una llengua el més important és ser capaç
de construir un sistema fonològic adequat a la llengua que s’ha d’aprendre.
La resta de sons es deixen de percebre com a diferents als 9-10 mesos
d’edat, a no ser que es tingui contacte amb ells entre els 6 i els 10 mesos a
través de la percepció d’una llengua que mantingui aquest contrasts. Això
no vol dir que no es puguin aprendre més endavant a la nostra vida, sinó
que és més difícil d’aprendre’ls.
Els alꞏlòfons són moltes vegades els que permeten tenir un accent nadiu
o no. Però la seva necessitat a nivell de comunicació i de representació del
llenguatge és mínima, o nulꞏla, és a dir, no són necessaris per representar els
significats (diferenciar paraules entre elles), ni per marcar els elements gramaticals de la llengua (elements morfològics o sintàctics com els plurals o altres
marques (Prieto, 2014)). Per tant, els alꞏlòfons d’una llengua tenen més a veure
amb característiques superficials d’aquesta llengua (com el dialecte o el nostre
accent) que no pas amb aspectes crucials de l’aprenentatge d’una llengua.
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Podem distingir entre dos tipus de sons o fonemes: els vocals o fonemes
vocàlics i els consonants o fonemes consonàntics. Els vocals són aquells
sons de la parla on, articulatòriament, la llengua i els llavis es colꞏloquen en
una determinada posició sense provocar un obstacle, passant l’aire sense
fricció a la cavitat bucal i faríngia. Els consonants, en canvi, són aquells en
els quals es produeix una obstrucció en la sortida de l’aire al ser emès
(Malmkjær, 1991).
Aquests sons es poden agrupar formant diftongs amb els vocals, i grups
consonàntics amb els consonants (Alarcos, 1994). Els diftongs són agrupacions dins d’una mateixa sílꞏlaba d’una vocal i un so gradual ([j], [w], [I] i [U];
Carreras, Comes i Pi, 1992). Aquests es poden diferenciar en creixents,
quan el so gradual se situa en primer lloc i decreixents quan primer se situa
el so vocàlic. Els triftongs són grups vocàlics de tres elements on el so gradual se situa enmig dels sons vocàlics. Els grups consonàntics es defineixen
com dos o més consonants en contacte dins d’una mateixa sílꞏlaba. Existeixen grups pre-nuclears (abans del nucli de la sílꞏlaba; per exemple, tren) i
post-nuclears (després del nucli de la sílꞏlaba; per exemple, tots).
A un nivell superior, els fonemes s’agrupen en sílꞏlabes. La definició articulatòria de la sílꞏlaba considera que és un fonema o grup de fonemes que es
pronuncien amb un sol impuls de veu. Aquesta definició no és àmpliament acceptada ja que en molts casos els límits fisiològics de la sílꞏlaba no són clars.
La sílꞏlaba és més aviat una agrupació psicològica de sons, i la definició més
acceptada és la d’una unitat acústica en la que els límits estan determinats
pel grau de fusió i d’influències recíproques entre vocals i consonants (Alcina
i Blecua, 1994). A les nostres llengües (català i castellà), sempre està formada
per una vocal, que és el Nucli (Ex. la sílꞏlaba /a/ a la paraula “avui”), i pot anar
precedida per una o diverses consonants que formarien l’Atac (Ex., el so [m]
de la sílꞏlaba /ma/ a “mama” és l’atac de la sílꞏlaba; o els sons [bl] de la
sílꞏlaba /bla/ a la paraula “blava” també són l’atac de la sílꞏlaba), i seguida
per una o diverses consonants que formarien la Coda (Ex., el so [r] de la
sílꞏlaba /mar/ a la paraula “mar” seria la coda de la sílꞏlaba; Carreras et al.,
1992). El nucli juntament amb la coda rep el nom de Rima (veure Figura 1).
Els diftongs són considerats per alguns autors com a nuclis múltiples, mentre
que altres consideren que les semiconsonants formen part de l’atac (Ex. [j]
en iaia [‘jaja]) i les semivocals de la coda (Ex. [U] a peu [‘peU] (Lloret, 2002).
L’estructura silꞏlàbica teòrica del català (Recasens, 1991) es pot veure
a la figura 1, i com s’observa, la unitat mínima per formar una sílꞏlaba és el
nucli simple (una vocal), la resta d’elements són opcionals, que produeixen
diverses configuracions silꞏlàbiques possibles, algunes més freqüents (Ex.
CV “ma-ma” o CVC i CCV a “com-prar”) i altres menys freqüents (Ex.
CVCCC “marcs” o CVVVC “cauen”).
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Sílꞏlaba
Atac

Rima

Núcli
(C)(C)

Coda

+ (V)V(V) + (C)(C)(C)

*C= consonant; V=vocal

Figura 1. Estructura interna de les sílꞏlabes.
Seguint la fonologia autosegmental (Dresher, 1996; Goldsmith, 1990; Levelt i Levelt, 1989), aquestes sílꞏlabes s’agrupen en unitats superiors. Des
d’aquest punt de vista de l’estudi de la fonologia, les unitats es van agrupant
en produccions de diversos nivells. Aquests nivells són els de la producció
fonològica, la frase entonativa, la frase fonològica, la paraula fonològica, el peu
mètric, l’esquelet silꞏlàbic, la mora, els segments o fonemes i els trets. A la Figura 2 es mostra un exemple de l’anàlisi d’una producció en els diversos nivells.
-

Producció fonològica
La frase entonativa
La frase fonològica
La paraula fonològica
El peu mètric
Esquelet silꞏlàbic
Mora
Segments
Trets

L’ home, que era alt, va comprar un rellotge.
(
)(
)(
).
(l’home) (que era alt) (va comprar un rellotge)
/’lomә/ /’keɾә/ /’alt/ /’ba//kum’pra/ /unrә’ʎoʤә/
TA
TA T
T
AT
A A TA
‘cv-cv ‘cv-cv ‘vcc ‘cv cvc-’ccv vc-cv-’cv-cv
µµ
µ µ µµ µ µµ µ µµ µ µ µ
[’lomә/ /’ke:’ɾalt/ /’bakum’praUnrә’ʎoʤә]
Líquida; mig-tancada etc.
Dental; Posterior etc.
Sonora; Sonora etc.

*T= Tònica; A= Àtona; C= consonant; V=vocal

Figura 2: Nivells d’anàlisis de la parla.

1.2. El sistema fonètic i fonològic del català
Tot i que hi ha moltes discussions teòriques sobre quins són els sons
del català i els seus fonemes, així com les diferències dialectals, en aquest
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CAPÍTOL 8
DE LA LLENGUA FAMILIAR AL
LLENGUATGE A L’ESCOLA.
DIVERSITAT DE LLENGÜES
Carme Rider i Serra

1. LLENGUA ORAL, LLENGUA ESCRITA I DIVERSITAT DE LLENGÜES
Hem de sortir de la idea que «als sis anys ja se sap parlar». Certament,
el procés d’adquisició del llenguatge es produeix d’abans del naixement amb
la identificació d’una o unes llengües i es completa cap als sis anys amb el
desenvolupament de la funció simbòlica, capacitat humana de representarse mentalment la realitat (Piaget, 1896-1980) i també amb el procés de formació de les funcions psicològiques superiors que sempre es produeix en
interacció amb el medi (Vigotski, 1869-1934). L’infant comença als dos anys
d’edat amb la paraula frase amb un ventall fonètic molt limitat, mentre que
sobre els sis anys, ja ha adquirit els sons propis de la seva llengua o de
llengües habituals amb els que ha anat desenvolupant els òrgans de la parla
i ha adquirit un ventall de vocabulari i una estructura morfosintàctica que li
permet expressar-se de manera similar a la dels adults. Per això diem que
als sis anys, l’infant ja sap parlar correctament. Certament, ha adquirit els
elements bàsics sobre els que s’haurà de bastir la seva competència comunicativa, però això no vol dir que aquesta estigui ja adquirida.
El desenvolupament de la competència comunicativa no només implica
comprendre i saber comunicar, sinó també la capacitat de prendre el llenguatge
com a objecte d’observació i anàlisi per interpretar i desenvolupar discursos
adequats a cada situació comunicativa i en diferents contextos socials i culturals. Això s’alinea amb el concepte de diversitat lingüística i cultural, així com
amb la necessitat de saber interactuar d’una manera adequada en ambients
multilingües i plurals. Aquesta dimensió plurilingüe i intercultural de la comunicació, suposa poder comunicar-se en diverses llengües, posant l’accent
més l’accent en els usos que en el nivell de domini de cada codi lingüístic.
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La competència comunicativa també és imprescindible per adoptar decisions i cohesionar els grups humans; acceptar i realitzar crítiques constructives; posar-se en el lloc dels altres i respectar opinions diferents; desenvolupar l’esperit crític o treballar de manera cooperativa; establir vincles amb
altres persones i cultures... Els vincles constructius només es poden consolidar en la mesura que les persones es coneixen i es respecten, i es coneixen. Per això, la competència de comunicativa impregna la capacitat efectiva
de conviure i de resoldre conflictes.
Així, a més, veiem una continuïtat del desenvolupament de la competència comunicativa que es prolonga amb les estructures lingüístiques i els procediments digitals. Un procés llarg i en la societat actual cada vegada més
complex que requereix model d’escola on la llengua oral es construcció comuna de significats amb la vida a l’aula, i focus d’aprenentatge per ella mateixa des de l’educació infantil i en tots els nivells de l’escolarització primària
i secundària. Cal articular bé l’ús de la llengua viva i espontània amb el necessari modelatge que ofereix l’adult amb recursos de repertori popular i musical. Cal continuar l’oralitat de l’educació infantil amb la lectura i exposicions
orals a primària i a secundària amb l’oratòria que integra arguments, retòrica
i expressivitat comunicativa. L’atenció a la llengua escrita no ha de fer oblidar
mai la llengua oral.
Són les escoles, colꞏlegis o instituts que han aconseguit articular un procés d’aprenentatge de llengües que parteixi de la llengua pròpia i es projecti
a l’aprenentatge de les altres llengües. Sembla que les diferents llengües
s’han tractat com si existissin diverses competències comunicatives, una per
a cada llengua. Ens ha costat molts anys prendre consciència que la competència comunicativa és una competència única, que comença amb la llengua pròpia i que es transfereix a les altres. Ens hem posat a ensenyar anglès
amb unes pretensions fonètiques i d’estructura lingüística que no hem vetllat
prèviament en la llengua catalana i tampoc en la llengua castellana. Tampoc
hem tingut en compte que les llengües s’interrelacionen i que el contrast
entre llengües és un dels elements clau en el desenvolupament de la competència comunicativa i l’assoliment de la competència plurilingüe.

2. EL LLENGUATGE A LA FAMÍLIA
Els infants arriben a l’escola als tres anys d’edat havent desenvolupat
molt llenguatge segons la llengua o llengües que reben, i segons els usos
comunicatius familiars i experiències diverses i això condiciona significativament el seu nivell d’adquisició del llenguatge i també el que han après a fer
amb el llenguatge. La llengua familiar, els usos que la família fa del llengua
i la riquesa lingüística són tres aspectes que cal tenir en compte a l’hora
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d’entendre les diferències que hi ha entre uns infants i altres per a estimular
l’aprenentatge de la llengua.
1. Els usos que la família fa de la llengua
Comprenem millor el desenvolupament del llenguatge si hem observat
infants al carrer amb els seus pares, al transport públic, a les botigues o a la
sala d’espera del metge. La forma d’utilitzar el llenguatge en aquestes situacions és realment reveladora de les oportunitats de desenvolupament que
els pares els ofereixen quan parlen amb ells. Em ve a la memòria la situació
d’una àvia amb el seu net d’uns sis anys a la caixa del supermercat: l’infant
volia ajudar-la a posar els productes al damunt de la cinta mentre que l’àvia
el feia fora renyant-lo, dient-li que ho trencaria tot i que no toqués res. Després de diversos intents, l’infant va desistir i va acabar penjant-se del carretó
del client que anava al darrera, per la qual cosa va ser escridassat per l´àvia
que alhora es disculpava amb la senyora del darrera comentant com n’és de
difícil anar pel món amb aquella criatura.
Dies després, en el mateix supermercat, vaig viure una situació diferent:
una mare anava amb el seu fill que devia tenir també uns sis anys. L’infant
va prendre la iniciativa a l’hora de pujar els aliments a la cinta de la caixa i la
mare el va felicitar, ajudant-lo a colꞏlocar correctament les coses o indicant-li
com ho havia de fer. Van iniciar una conversa sobre els menús que farien i les
coses que havien de desar al rebost per el dia que hi anessin a dinar els avis.
Evidentment, no és el mateix que un nen sigui apartat de la situació i
vegi com es projecten sobre ell tot tipus de comentaris negatius, que fer-lo
sentir implicat i iniciar una conversa. La resposta que va rebre cadascun
d’aquests infants els va convidar a projectar una visió diferent del món on
viuen i també d’ells mateixos; alhora es veu com condicionarà la utilització
que faran de llenguatge amb les altres persones i comprendran el seu comportament de manera diferent. Mentre que l’infant del primer cas pot pensar
que el que s’espera d’ell és que no parli amb l’adult perquè no se li responen
les preguntes de manera gratificant, el del segon percep que d’ell se n’espera cooperació i vincle. Aquests dos infants es trobaran a l’escola i coincidiran en una mateixa activitat. Cadascú l’afrontarà de manera diferent perquè basarà el seu aprenentatge en les seves experiències prèvies. Mentre
que un generarà respostes que coincidiran amb les expectatives dels mestres,
l’altra podrà semblar un obstacle o element distorsionador. Això pot també
afectar el tipus d’observació o avaluació que es faci del seu desenvolupament.
Amb adolescents i joves encara s’han acumulat més experiències que
donen significat al llenguatge segons els usos de la llengua familiar i segons
el mateix sistema de comunicació de l’escola, colꞏlegi o institut. El professor
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