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Introducció

Els materials que componen aquest primer mòdul constitueixen una intro-

ducció general a la psicolingüística, disciplina empírica que s’ocupa de l’estudi

del llenguatge i de la ment. En termes generals, el mòdul s’estructura en els

quatre grans blocs següents:

1) En el primer, es defineix l’objecte�d’estudi de la disciplina i es desenvolu-

pen les tres grans qüestions que han guiat la recerca en psicolingüística: com

produïm el llenguatge, com el comprenem i com l’adquirim.

2) El segon bloc ofereix una aproximació�històrica a la psicolingüística, des

dels orígens fins als principals períodes que constitueixen la història més re-

cent de la disciplina.

3) El tercer bloc presenta els�mètodes�de�la�psicolingüística, els quals es poden

classificar en tres grans grups: mètodes “a posteriori”, mètodes cronomètrics

i mètodes observacionals i descriptius. En concret, s’explica la lògica general

de cada mètode, els principals avantatges i inconvenients, així com alguns

exemples d’aplicació real.

4) Finalment, l’últim bloc se centra en el debat sobre la�relació�entre�llen-

guatge�i�pensament, i es fa una menció especial de la hipòtesi del relativisme

lingüístic.
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1. Els àmbits de la psicolingüística

Proposar una definició de la psicolingüística no és una tasca fàcil. Fent ús d’una

metàfora de Tanenhaus (1988), intentar descriure la psicolingüística és com fer

un retrat robot d’una persona a partir d’un conjunt heterogeni de trets facials:

el resultat mai no serà igual a la cara original.

No obstant això, podem dir que la psicolingüística és la disciplina que s’ocupa

de l’estudi�del�llenguatge�i�de�la�ment. Tal com indica el seu nom, és una

disciplina que sorgeix de la interacció entre la psicologia i la lingüística, dues

àrees d’investigació que tenen una llarga tradició com a àmbits d’estudi inde-

pendents:

• d’una banda, la psicologia s’ocupa de l’estudi de la conducta i dels proces-

sos mentals;

• d’altra banda, la lingüística estudia les característiques universals del llen-

guatge i l’estructura de les diferents llengües.

L’objectiu de la psicolingüística és investigar l’àrea d’intersecció entre aquests

dos àmbits de coneixement; això és, la relació entre la competència lingüística

i els processos mentals implicats en l’ús del llenguatge. En altres paraules, la

psicolingüística investiga de quina manera els parlants posem en pràctica el

nostre coneixement lingüístic a l’hora de codificar o descodificar enunciats

lingüístics.

“Què vol dir ser un psicolingüista? Tenir interès a saber com es relaciona l’estructura del
llenguatge amb l’ús del llenguatge.”

Culter i altres (2005, pàg. 1; traducció nostra).

“La psicolingüística [...] té per objecte l’estudi de l’ús del llenguatge, és a dir, l’estudi de
com utilitzem els coneixements que suposadament tots tenim sobre la nostra llengua
materna, i quines activitats mentals es posen en joc en parlar i en escoltar, en la lectura
i en l’escriptura.”

Valle (1991, pàg. 20; traducció nostra).

Ara bé, és important indicar que la psicolingüística se sol considerar una bran-

ca de la psicologia científica, en tant que n’ha adoptat els mètodes d’estudi.

Com és sabut, la lingüística tradicionalment s’ha basat en mètodes intros-

pectius, els quals es fonamenten eminentment en la intuïció lingüística de

l’investigador. En canvi, la psicolingüística és una disciplina�empírica, en què

les hipòtesis es contrasten sistemàticament amb l’ús real del llenguatge per

part dels parlants, generalment a partir d’experiments o a partir de dades ob-

servacionals que es tracten estadísticament. De fet, convé apuntar que tradi-
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cionalment els psicolingüistes han estat psicòlegs interessats pel llenguatge,

tot i que cada vegada hi ha més lingüistes que investiguen en l’àmbit de la

psicolingüística.

De manera més específica, la psicolingüística s’ocupa de l’estudi de tres grans

qüestions:

1) com s’adquireix el llenguatge en l’etapa de desenvolupament;

2) com comprenem el llenguatge;

3) com produïm el llenguatge.

Tal com apunta Tanenhaus (1988), l’estudi de la comprensió i la producció

constitueix un camp específic, la psicolingüística�experimental, i l’estudi de

l’adquisició del llenguatge és un altre camp diferent, la psicolingüística�evo-

lutiva. Així, si bé la psicolingüística s’ha interessat sobretot per l’estudi dels

processos generals del llenguatge en parlants adults, natius i competents, tam-

bé hi ha una branca de la psicolingüística que investiga l’adquisició�del�llen-

guatge. Des d’aquesta aproximació, s’intenta explicar com el nen és capaç

d’adquirir la seva primera llengua, tot i la suposada pobresa dels estímuls lin-

güístics que rep. En concret, l’objectiu dels estudis sobre adquisició del llen-

guatge és explicar quin conjunt de regles governen el desenvolupament gra-

matical del nen i en quin moment es desenvolupen aquestes regles; és a dir,

quins estadis segueix el nen en el desenvolupament de la fonologia, el lèxic, la

morfologia i la sintaxi. Més enllà de l’adquisició pròpiament dita, també s’han

estudiat les habilitats lingüístiques que no s’adquireixen de forma natural i

espontània, sinó que s’aprenen en un context educatiu, com és el cas de la

lectura i l’escriptura. Finalment, cal apuntar que en els últims anys hi ha un

interès creixent per l’adquisició de segones llengües i el bilingüisme.

Pel que fa a la comprensió i a la producció del llenguatge en parlants adults,

d’entrada cal tenir present que són dos processos dissociables, tot i que solen

aparèixer de forma simultània en el diàleg. Així mateix, és important recordar

que aquestes dues tasques es poden convertir en quatre, ja que el llenguatge

pot aparèixer tant de forma parlada com escrita.

Figura 1. Les quatre tasques bàsiques del processament lingüístic

Observació

El llenguatge també es pot
manifestar de forma signada
en les llengües de signes, però
ha estat un àmbit molt menys
estudiat en psicolingüística.



CC-BY-NC-ND • PID_00194758 9 La psicolingüística

L’objectiu dels estudis sobre comprensió�del�llenguatge és explicar de quina

manera percebem i segmentem una seqüència de llengua parlada o un frag-

ment de text, com reconeixem les paraules i la relació que mantenen entre

si (oracions), i com finalment les interpretem i les integrem en els nostres co-

neixements previs. Així, sorgeixen diverses qüestions interessants d’estudi, en

funció del nivell de processament lingüístic que s’investiga (Flores d’Arcais,

1988; Vega i Cuetos, 1999):

• Segmentació�ortogràfica-fonològica: quines són les unitats bàsiques de

percepció? La lletra, el fonema, la síl·laba, un subcomponent de la síl·laba

o el morfema?

• Reconeixement�de�paraules�i�descomposició�lèxica: quines són les uni-

tats representades en el lèxic mental? Fem anàlisi morfològica durant el

processament de la comprensió del llenguatge? Com se selecciona el sig-

nificat de les paraules polisèmiques? Com i quan es produeix la influència

del context en el reconeixement de paraules?

• Processament� sintàctic: quines estructures sintàctiques són prioritàries

per al sistema i en quin moment es processen? Quin és el paper dels pro-

noms i les conjuncions en l’elaboració de la coherència entre oracions?

• Processament�del�discurs: quan es produeixen les inferències? Com es

processa l’estructura general del text? La comprensió del llenguatge és un

procés modular o hi ha interacció entre els diferents nivells de processa-

ment?

Quant a la producció�del�llenguatge, a grans trets podem dir que hi interve-

nen processos anàlegs als de la comprensió. En aquest cas, però, operen en un

ordre invers. Així, els estudis sobre producció analitzen els diferents estadis

que transcorren des de la conceptualització i planificació d’un enunciat, fins

a l’emissió dels sons o fragments de text corresponents a aquest enunciat. Pel

que fa als temes que han originat més interès en l’estudi de la producció, Vega

i Cuetos (1999) destaquen la relació entre els processos de conceptualització

i el sistema lingüístic. I és que abans d’expressar una idea, l’hem de concebre

en un format no verbal. Per això alguns autors defensen l’existència de factors

cognitius i perceptius universals que determinen les categories lingüístiques;

és a dir, la forma del missatge verbal. Tanmateix, des del relativisme lingüís-

tic s’ha proposat la hipòtesi contrària: l’estructura gramatical de cada llengua

particular imposa restriccions en la manera de concebre i conceptualitzar el

missatge.

Vegeu també

Tractarem de forma més ex-
tensa aquestes hipòtesis en
l’apartat “Les relacions entre
llenguatge i pensament”.
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2. Aproximació històrica

La psicolingüística es caracteritza per la diversitat d’enfocaments i per la inter-

disciplinarietat, fet que dificulta l’establiment d’una cronologia clara i precisa

dels principals esdeveniments que constitueixen el desenvolupament històric

d’aquesta disciplina. No obstant això, tal com apunta Blumenthal (1987), po-

dem identificar dos�moments�clau�de�la�història�de�la�psicolingüística:

• el primer moment se situa a Europa a finals del segle XIX i representa l’inici

de la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge;

• el segon moment clau s’ubica als Estats Units en els anys cinquanta del

segle XX, data en què neix oficialment la psicolingüística com a disciplina.

En els següents apartats repassarem els debats més candents que han perfilat

la història de la psicolingüística, entre els quals cal destacar el debat sobre la

relació entre llenguatge i cognició, així com la discussió sobre l’arquitectura

del llenguatge.

Lectures recomanades

Els següents manuals i articles us poden donar una visió més àmplia de la història de la
psicolingüística:

G.�T.�M.�Altmann (2006). “History of Psycholinguistics”. A: K. Brown (ed.). The Encyclo-
pedia of Language and Linguistics (pàg. 257-265). Oxford: Elsevier.

M.�Belinchón;�A.�Rivière;�J.�M.�Igoa (1992). Psicología del lenguaje: Investigación y teoría.
Madrid: Trotta.

A.�L.�Blumenthal (1970). Language and Psychology. Historical Aspects of Psycholinguistics.
Nova York: Wiley.

A.�L.�Blumenthal (1987). “The emergence of psycholinguistics”. Synthese (vol. 72, pàg.
313-323).

J.�F.�Kess (1991). “On the Developing History of Psycholinguistics”. Language Sciences
(vol. 1, núm. 13, pàg. 1-20).

M.�K.�Tanenhaus (1988). “Psycholinguistics: An overview”. A: F. Newmeyer (ed.). Lin-
guistics: The Cambridge Survey. Vol. III: Language: Psychological and Biological Aspects (pàg.
1-37). Cambridge: Cambridge University Press.

2.1. Els orígens

A finals del segle XVIII ja trobem els primers lingüistes que reivindiquen el fet

que l’estudi del llenguatge no es pot desvincular de la psicologia. En aquest

sentit, fou determinant l’obra del lingüista alemany Wilhelm�von�Humboldt

(1767-1835). Aquest autor afirmava que el llenguatge no és un producte estàtic

independent del subjecte, sinó que és una entitat viva, una habilitat creadora

pròpia de la ment humana. En conseqüència, Humboldt creia que el llenguat-

ge no es podia estudiar al marge de l’activitat intel·lectual. Tanmateix, es con-

sidera que la primera teoria psicològica del llenguatge amb significació para-

(1)Wundt, considerat un dels pares
de la psicologia moderna, va fun-
dar el primer laboratori de psicolo-
gia experimental a la Universitat de
Leipzig l’any 1879.
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digmàtica va ser formulada per Wilhelm�Wundt1 (1832-1920), psicòleg de la

Universitat de Leipzig. En el llibre intitulat Die Sprache, publicat l’any 1900,

Wundt subratllava la importància dels estats mentals implicats en la compren-

sió i en la producció d’oracions. En concret, Wundt sostenia que la unitat lin-

güística fonamental del llenguatge no era la paraula o el so, sinó l’oració, con-

cebuda com a representació d’un estat mental. Així, Wundt va adoptar una

visió�introspectiva del llenguatge i afirmava que l’estudi del llenguatge podia

aportar grans coneixements sobre la naturalesa de la ment.

No obstant això, l’aproximació mentalista de Wundt ben aviat fou substituïda

per l’enfocament�conductista que prenia força als Estats Units. Des d’aquest

nou corrent es considerava que la psicologia s’havia de basar solament en fenò-

mens directament observables i objectivables. John�B.�Watson (1878-1958),

un dels màxims exponents del conductisme, afirmava que la psicologia només

havia d’estudiar la conducta, i deixar de banda qualsevol aspecte referent a la

consciència i a la introspecció. D’aquesta manera, el conductisme prescindí

de les funcions mentals i se centrà únicament en la descripció de les relacions

entre estímuls i respostes directament observables. Entre les primeres obres

que tractaren el llenguatge des de la psicologia conductista cal destacar The

meaning of meaning, llibre publicat l’any 1923 per Ogden i Richards, així com

An objective psychology of grammar, publicat per Kantor l’any 1936. Aquestes

obres, de caràcter clarament antimentalista, defensaven el fet que el llenguat-

ge no és l’expressió externa de cognicions internes.

Durant aquest període, els lingüistes nord-americans van adoptar un en-

focament similar en l’estudi del llenguatge. És l’època del descriptivisme

o� distribucionalisme, escola lingüística fundada per Leonard� Bloomfield

(1887-1949) amb la publicació de l’obra Language2 (1933). Bloomfield va dei-

xar de banda tota concepció mentalista i, a partir de procediments taxonò-

mics, es va centrar en la classificació de les unitats d’una llengua que són direc-

tament identificables (fonemes, morfemes, parts de l’oració, etc.). En concret,

les unitats lingüístiques es classificaven a partir de la seva distribució: es con-

siderava que dues o més unitats eren d’una mateixa classe si podien compartir

un mateix context. Observem, per tant, que aquesta concepció mecanicista

del llenguatge era paral·lela a les aspiracions del conductisme en psicologia.

En altres paraules, els estats mentals van deixar de ser rellevants tant en lin-

güística com en psicologia durant bona part de la primera meitat del segle XX.

2.2. La psicolingüística moderna

Joseph F. Kess (1991) classifica la història de la psicolingüística moderna en

quatre grans estadis:

1) període formatiu;

2) període lingüístic;

3) període cognitiu;

(2)No obstant això, cal apuntar que
el primer llibre publicat per Blo-
omfield, An Introduction to Study of
Language (1914), presenta clares
influències de la psicologia de
Wundt. En aquest llibre Bloomfield
apunta que els estats mentals són
necessaris per explicar el llenguat-
ge.

I la semàntica?

Durant aquest període, l’estudi
del llenguatge es va centrar en
la fonologia, la morfologia i la
sintaxi, mentre que la semànti-
ca va quedar totalment exclosa
de l’anàlisi lingüística.
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4) període de la ciència cognitiva.

Presentarem tot seguit els principals esdeveniments que caracteritzen cadas-

cun d’aquests períodes.

2.2.1. El període formatiu

Nombrosos autors consideren que l’any 1951 és el naixement�oficial�de�la

psicolingüística�moderna. És l’any del primer congrés sobre psicolingüística

celebrat a la Universitat Cornell (Nova York). Aquest esdeveniment fou patro-

cinat pel Social Science Research Council i va atraure els psicòlegs i lingüis-

tes més importants del moment. En les actes del congrés, editades per Osgo-

od i Sebeok (1954), es reflecteix l’interès creixent per la interdisciplinarietat

i es subratlla el fet que els mètodes i models teòrics desenvolupats pels psicò-

legs poden ser útils per explicar les estructures gramaticals investigades pels

lingüistes. De fet, a partir de la publicació d’aquest text es comença a usar el

terme psicolingüística.

En aquest període formatiu de la psicolingüística moderna, si bé ja trobem

estudis que s’interessen per la relació entre llenguatge i pensament, encara

hi ha un predomini de la tradició antimentalista. L’aproximació conductista

a l’estudi del llenguatge culmina amb la publicació de l’obra Verbal Behavior

de Burrhus�Frederic�Skinner (1957). Aquest autor va proposar una teoria de

l’adquisició i de l’ús del llenguatge que prescindia totalment de les nocions de

llenguatge, símbol o significat, tot un seguit de conceptes que foren substituïts

per la noció de conducta verbal, entesa purament com un conjunt de respostes

verbals apreses que el subjecte executa davant de certes condicions ambientals.

La qüestió més important que cal destacar és que Skinner es mostra clarament

contrari a l’innatisme del llenguatge i considera que el nen aprèn el llenguatge

gràcies al procés d’imitació i al reforç successiu de les emissions correctes per

part dels adults; és a dir, la conducta verbal seria conseqüència de determinats

factors externs: estímul, resposta, reforçament, etc. Observem, per tant, que

Skinner va portar la filosofia conductista a l’extrem, per això es coneix amb

el nom de conductisme�radical.

2.2.2. El període lingüístic

El període lingüístic, que abraça els anys seixanta i principis dels setanta, re-

presenta un dels moments de màxima col·laboració i entesa entre psicòlegs i

lingüistes. És l’època de la gramàtica�generativa�i�transformacional, que va

néixer l’any 1957 amb la publicació de Syntactic Structures de Noam�Chomsky.

En aquesta obra, Chomsky va introduir la noció de regles gramaticals abstractes

com a base per generar l’estructura oracional, amb un èmfasi especial en la

noció de transformació des d’una estructura profunda a una estructura super-

ficial. La teoria generativista va revolucionar la lingüística moderna i va do-

minar la recerca psicolingüística del moment.

Nota

Skinner considerava que
l’adquisició del llenguatge
no diferia essencialment de
l’adquisició de les conductes
apreses per altres espècies ani-
mals. Així, sostenia que els mè-
todes per estudiar la conduc-
ta animal es podien aplicar a la
conducta humana sense modi-
ficacions importants.
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En aquest sentit, va ser clau l’article de Chomsky “A review of Skinner’s Ver-

bal Behaviour”, publicat l’any 1959 a la revista Language. En aquesta ressenya,

Chomsky va argumentar que la teoria d’una conducta verbal basada en asso-

ciacions d’estímul i resposta no podia donar compte de la creativitat lingüís-

tica; és a dir, no podia explicar el fet que un parlant pugui entendre i produir

un nombre infinit d’oracions que mai abans no ha sentit o emès. Així mateix,

Chomsky va defensar que l’adquisició del llenguatge no es podia basar només

en els estímuls lingüístics de l’entorn, ja que són massa pobres per establir

correspondències entre significats i formes lingüístiques.

“El nen serà capaç de construir i comprendre enunciats nous que són oracions accepta-
bles en la seva llengua. Cada vegada que un adult llegeix un diari, sens dubte es troba
amb infinitud de noves oracions que, en sentit simple i físic, no són del tot similars a les
oracions que ja ha sentit anteriorment, i serà capaç de comprendre i reconèixer aquestes
oracions; així mateix, podrà detectar lleus distorsions o errors tipogràfics. […]. Aquestes
habilitats indiquen que hi ha una actuació de processos fonamentals que són indepen-
dents de la retroalimentació del medi ambient.”

Chomsky (1959, pàg. 42; traducció nostra).

En conseqüència, Chomsky va minimitzar la importància de l’entorn i va

postular la necessitat d’una dotació biològica específica pel que fa al co-

neixement lingüístic: l’anomenada gramàtica universal. D’aquesta manera,

Chomsky va abandonar la filosofia mecanicista pròpia del conductisme i va

reintroduir l’estudi de la ment en les teories sobre el llenguatge. En concret,

Chomsky reivindica dues qüestions fonamentals de caire mentalista:

1) la competència lingüística i

2) l’innatisme de la facultat del llenguatge.

Les idees de Chomsky van tenir una ràpida repercussió en la psicolingüística

experimental. S’assumí el paper central de la gramàtica i, més concretament, la

importància de l’oració com a unitat bàsica per entendre la gramàtica. Per això,

bona part de la recerca psicolingüística del moment es va centrar en l’estudi de

la comprensió d’oracions. En aquest sentit, són especialment rellevants els es-

tudis de George�A.�Miller, autor que va tenir una clara influència en l’impacte

de la gramàtica generativa en l’àmbit de la psicologia experimental. Així ma-

teix, cal apuntar que la reivindicació de la capacitat innata del llenguatge va

originar nombrosos treballs sobre adquisició del llenguatge (McNeill, 1964,

1970; Lenneberg, 1967).

2.2.3. El període cognitiu

A partir dels anys setanta, la col·laboració entre psicòlegs i lingüistes es va

desfer. Els experiments psicolingüístics que dominaren la dècada anterior no

van poder provar empíricament la realitat psicològica de les regles de transfor-

mació oracional postulades per la lingüística generativa. En conseqüència, els

psicolingüistes van deixar de banda la lingüística teòrica i es van integrar en

el marc de la psicologia�cognitiva, així com es van apropar a la intel·ligència
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artificial. De fet, aquest període de la psicolingüística, que abraça els anys se-

tanta i principis dels vuitanta, també es coneix amb el nom de minimalisme

lingüístic (Tanenhaus, 1998).

En aquest període, bona part dels psicolingüistes adoptaren una visió cogni-

tiva del llenguatge. En altres paraules, es considerava que el coneixement lin-

güístic no és independent de la resta de processos cognitius, sinó que forma

part de les nostres habilitats cognitives generals, com ara la capacitat d’atenció,

l’aprenentatge o el raonament. Un treball molt important d’aquesta nova

aproximació cognitiva és el de Dan�I.�Slobin (1973). Aquest autor reivindicà el

fet que el sistema lingüístic és un producte d’estructures cognitives més bàsi-

ques. Així mateix, suggerí que les estructures lingüístiques no es poden apren-

dre independentment dels conceptes semàntics i de les funcions discursives.

És així com la psicolingüística, que fins ara s’havia centrat eminentment en

la sintaxi, comença a mostrar un interès creixent per la semàntica, el discurs i

la pragmàtica. Es desenvoluparen estudis sobre el significat no literal, les me-

tàfores i les inferències (Clark i Lucy, 1975; Havilland i Clark, 1974; Ortony,

1979). Així mateix, s’estudià la memòria semàntica i la representació dels con-

ceptes. En aquest sentit, foren reveladors els estudis de la psicòloga Eleanor

Rosch (1975) sobre la teoria�de�prototips. Aquesta autora va demostrar que

les categories conceptuals presenten límits difusos i s’estructuren internament

partint d’elements prototípics i elements perifèrics. D’aquesta manera, Rosch

va desmuntar la teoria clàssica de la categorització, basada en la definició de

categories a partir de condicions necessàries i suficients.

El període cognitiu també es caracteritza per la marcada influència de les cièn-

cies de la computació, fet que es reflecteix en l’ús recurrent de la metàfora�de

la�ment�com�a�ordinador. Nombrosos psicolingüistes del moment conside-

raven que la ment era un sistema de processament de la informació que es basa

en la manipulació de símbols. Aquesta concepció de la ment va ser especial-

ment notòria en els estudis sobre comprensió del llenguatge i representació

del coneixement. Un dels autors més influents en aquest camp fou Quillian

(1968), autor que va proposar un model de representació de la memòria se-

màntica basat en una xarxa de proposicions connectades per enllaços concep-

tuals que permetien l’activació i la propagació d’informació. De fet, la influ-

ència de la intel·ligència artificial fou tan gran que es van escriure programes

informàtics que simulaven el processament del llenguatge natural, cosa que

permetia implementar i explicitar els models teòrics desenvolupats pels psico-

lingüistes. N’és un bon exemple el programa SHRDLU de Winograd (1972).

De manera més indirecta, l’enfocament computacional també va influir en

el debat sobre l’arquitectura�funcional�del�llenguatge, en tant que sistema

complex que implica el treball cooperatiu de diversos mecanismes (ortogràfic,

fonològic, lèxic, sintàctic i discursiu). El debat sorgeix a l’hora d’explicar com

es comuniquen els diferents nivells lingüístics en els processos de comprensió
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i producció del llenguatge. En concret, trobem dues posicions enfrontades:

els models modulars (per exemple, Forster, 1979; Fodor, 1983) i els models

interactius (per exemple, Rumelhart, 1977; Anderson, 1983).

• D’una banda, les teories�modulars sostenen que el llenguatge s’estructura

en nivells de processament o mòduls funcionalment autònoms; és a dir,

cada mòdul computa un únic nivell lingüístic, sense rebre influències de

la resta de mòduls.

• D’altra banda, les teories�interactives defensen un sistema de processa-

ment simultani, en què la informació procedent dels diferents nivells in-

teractua.

El debat entre aquests dos posicionaments seguirà vigent durant bona part del

període de la ciència cognitiva.

2.2.4. El període de la ciència cognitiva

Des dels anys vuitanta del segle XX fins a l’actualitat, la psicolingüística es ca-

racteritza per la diversitat d’enfocaments i escoles, així com per un augment de

l’activitat interdisciplinària. Els psicòlegs i lingüistes no només deixen de tre-

ballar de forma autònoma, sinó que, a més a més, s’interessen per les troballes

científiques de disciplines adjacents, com ara la neurociència, les ciències de la

computació i la filosofia. D’aquesta manera, la psicolingüística s’integra en el

marc global de la ciència cognitiva, l’objectiu principal de la qual és entendre

com funciona la ment humana.

D’entrada, cal subratllar que en aquest període sorgeixen els primers models

connexionistes. Aquest nou enfocament sobre l’arquitectura funcional del

sistema cognitiu neix amb la voluntat d’explicar el caràcter interactiu i en

paral·lel de l’activitat cognitiva. Els models connexionistes conceben el siste-

ma cognitiu com una gran xarxa de nodes connectats entre si, els quals pre-

senten patrons d’interacció semblants als circuits neuronals del sistema nervi-

ós: en funció dels estímuls rebuts, s’activen o s’inhibeixen certes connexions

entre nodes, fet que constitueix una determinada representació mental.

Es poden distingir dos grans grups de models connexionistes:

• Els models�localistes (McClelland i Rumelhart, 1981; Feldman i Ballard,

1982; Dell, 1986) sostenen que els nodes són unitats de representació que

es corresponen a classes naturals de fenòmens (fonemes, síl·labes, morfe-

mes o paraules).

• En canvi, els models�distribuïts (Rumelhart i McClelland, 1986) assumei-

xen que la informació no s’ubica en els nodes aïllats, sinó en les conne-
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xions entre els diferents nodes; és a dir, la representació del coneixement

s’obté a partir de patrons d’activitat entre nodes.

D’aquesta manera, observem que un dels trets més remarcables dels mo-

dels connexionistes és el fet de substituir la metàfora�de�l’ordinador,

dominant en la dècada anterior, per la metàfora�del�cervell.

D’altra banda, cal destacar que l’esperit interdisciplinari i el compromís inte-

grador propi d’aquest període també domina la lingüística computacional i la

lingüística teòrica del moment. Així, els�lingüistes�computacionals dels anys

vuitanta van reivindicar el fet que les descripcions gramaticals han de tenir

validesa psicològica, en el sentit que una teoria gramatical ha d’integrar infor-

mació sobre el processament del llenguatge. Anys abans ja s’havia demostrat

que la gramàtica generativa i transformacional no era un bon model de pro-

cessament, per això es van proposar teories gramaticals alternatives que elimi-

nen o redueixen les regles de transformació.

N’és un bon exemple la Gramàtica lèxica funcional o LFG (Bresnan 1981; Bresnan i Kaplan,
1982), teoria que es basa en regles lèxiques que inclouen tota la informació sintàctica
necessària per distingir tipus d’oracions sense necessitat de transformacions (per exem-
ple, la relació entre oracions actives i passives).

Tanmateix, si bé aquests models van tenir un cert impacte en l’àmbit de la

lingüística computacional, van tenir poca repercussió en psicolingüística.

Pel que fa a la lingüística teòrica, cal destacar que durant aquest període es pro-

dueix el naixement de la lingüística�cognitiva, enfocament que sorgeix com

a reacció a la lingüística generativa de Chomsky. En concret, l’any 1987 es pu-

bliquen dues de les obres fundacionals d’aquest nou corrent: Woman, Fire and

Dangerous Things de George Lakoff i Foundations of Cognitive Grammar: Theore-

tical Prerequisites de Ronald Langacker. Un dels supòsits bàsics de la lingüística

cognitiva sosté que el llenguatge no és una capacitat autònoma i independent

d’altres processos cognitius generals que ens permeten aprendre i raonar. Per

tant, s’assumeix que les teories lingüístiques no poden incloure estructures o

processos que violin els principis coneguts sobre el sistema cognitiu humà.

Amb aquest compromís de fons, una altra de les assumpcions bàsiques de la

lingüística cognitiva és que la naturalesa dels nostres sistemes conceptuals de-

riva directament de la nostra experiència física amb el món que ens envolta.

Dit en altres paraules, s’assumeix que només podem parlar sobre allò que po-

dem percebre i concebre, de manera que la ment humana ha de portar la im-

premta de la nostra experiència física. Aquesta tesi, coneguda amb el nom de

tesi�de�la�cognició�corporeïtzada (embodied cognition), és l’eix vertebrador del

treball de Lakoff i Johnson (1980) sobre metàfores conceptuals. Segons aquests
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autors, l’estructura conceptual està organitzada a partir de sistemes metafòrics

que serveixen de pont entre els conceptes abstractes i altres conceptes més

concrets que deriven directament de la nostra experiència física.

Un bon exemple de metàfora conceptual és la concepció del temps (abstracte) a partir del
domini de l’espai (concret). Així, són molt habituals expressions com ara el temps avança
lentament o les hores no passen. En els darrers anys, s’han desenvolupat diversos estudis
psicolingüístics sobre aquesta metàfora conceptual. Un dels treballs més rellevants és el
de Boroditsky (2000).

El fet que ens interessa subratllar és que la tesi de la cognició corporeïtzada no

només és central en lingüística cognitiva, sinó que actualment també té un pa-

per fonamental en altres disciplines que s’integren en el marc general de la ci-

ència�cognitiva: psicologia, filosofia de la ment, neurociència i intel·ligència

artificial. L’objectiu general és estudiar la manera en què la ment, el cos i el

món interactuen. En concret, s’assumeix que la naturalesa del nostre cos de-

termina el tipus d’accions que podem realitzar i, al seu torn, aquests patrons

possibles d’acció constitueixen la nostra manera de conceptualitzar i de cate-

goritzar el món. Per tant, s’afirma que les capacitats�motores�i�perceptuals

acompleixen un paper fonamental en la naturalesa dels processos cognitius.

En aquest sentit, cal destacar que en els últims anys, gràcies a les tècniques

de neuroimatge, s’estan desenvolupant nombroses recerques que estudien la

relació entre llenguatge i acció3.

En definitiva, la psicolingüística actual s’integra de ple en el marc gene-

ral i interdisciplinari de la ciència cognitiva, un àmbit en què els límits

entre l’estudi del llenguatge i l’estudi de la cognició són cada vegada

més difusos.

(3)A tall d’exemple, s’ha demos-
trat que els verbs d’acció (p. ex.,
empènyer) i els noms d’eines o ins-
truments (p. ex., martell) activen
zones del cervell responsables de
controlar l’acció motriu.
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3. Els mètodes

Els models teòrics sobre el processament del llenguatge es van confirmant a

partir d’evidències empíriques convergents a favor seu. El cas és, però, que

no hi ha un únic mètode simple i perfecte; contràriament, la psicolingüística

compta amb una gran diversitat de tècniques, cadascuna de les quals presenta

avantatges i inconvenients. La qüestió fonamental és trobar la tècnica més

apropiada per a cada estudi que es vol emprendre. Cowles (2011, pàg. 36)

explica aquest principi a partir d’una metàfora molt il·lustrativa:

Si volem pintar un quadre realista, necessitarem pinzells molt petits i precisos; en canvi,
si volem pintar les parets d’una habitació, haurem de fer ús de pinzells grans i gruixuts. Si
apliquem aquestes situacions a la psicolingüística, un bon investigador haurà de disposar
d’un ampli ventall de pinzells i decidir en cada cas quin és el més adequat per portar a
terme el seu estudi.

D’entrada, la tipologia de tècniques varia en funció de si s’estudia la compren-

sió o la producció del llenguatge. Fins fa relativament pocs anys, l’estudi de

la producció no era un tema central en psicolingüística, bàsicament per raons

metodològiques: és molt difícil manipular experimentalment l’inici del procés

de producció, ja que està sota el control del parlant i no de l’experimentador

(Valle i altres, 1990, pàg. 283; Vega i Cuetos, 1999, pàg. 49). Per aquesta raó,

l’observació ha tingut un paper molt més important que l’experimentació en

l’estudi de la producció. És a dir, els mètodes de recollida de dades que s’han fet

servir tradicionalment han estat mètodes�observacionals�i�descriptius, com

per exemple l’anàlisi d’errors en la producció espontània o estudis de corpus.

Pel que fa a la comprensió, s’han usat sobretot dos tipus de tècniques�experi-

mentals: mètodes a posteriori i mètodes cronomètrics.

• D’una banda, els mètodes�a�posteriori s’apliquen quan la comprensió ja

ha tingut lloc; és a dir, s’analitza el resultat final del procés de comprensió,

però no el procés en si.

• D’altra banda, els mètodes�cronomètrics analitzen el procés de compren-

sió en temps real, just en el moment que ocorre.

Per tal d’il·lustrar la diferència entre els mètodes a posteriori i els mètodes cro-

nomètrics, pensem en una oració com ara la Maria va conèixer la Joana quan

era petita. Si volem saber si aquesta oració és ambigua, podem demanar a un

grup de parlants de català que llegeixin l’oració i després ens diguin quins pos-

sibles sentits té. En aquest cas, però, no podrem saber exactament quins tipus

d’inferències ha fet servir el lector o en quin moment del procés de comprensió

s’ha produït l’ambigüitat; és a dir, només tindrem accés a la interpretació final

de l’oració. En canvi, si apliquem una tècnica cronomètrica podrem analitzar

el procés de lectura de l’oració en temps real.

Nota

En aquest mòdul farem servir
la terminologia adoptada per
Vega i Cuetos (1999). Altres
autors fan servir els termes off-
line i on-line (Irrazábal i Molina-
ri, 2005; Garrod, 2006; entre
d’altres).
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Per exemple, si apliquem la tècnica de registre de moviments oculars durant el procés de
lectura, podrem saber en tot moment quina part de l’oració està mirant el lector, durant
quant de temps, així com el tipus de regressions que fa amb la mirada, dades que ens
permetrien analitzar més a fons el procés de comprensió.

En els últims anys, els paradigmes experimentals usats tradicionalment en

l’estudi de la comprensió s’han adaptat a l’estudi de la producció. En els se-

güents apartats presentarem en més detall els principals mètodes de la psico-

lingüística. En concret, analitzarem el procediment general de cada mètode

així com alguns dels seus principals avantatges i inconvenients.

3.1. Mètodes a posteriori

Un dels mètodes a posteriori més utilitzats és el qüestionari.

En termes generals, els qüestionaris serveixen per recollir els judicis dels

parlants sobre un determinat fenomen lingüístic.

Per exemple, per tal d’investigar el grau d’acceptabilitat o gramaticalitat de les

oracions se sol utilitzar un tipus de qüestionari anomenat escala�de�Likert.

En concret, es presenten tot un seguit d’oracions als subjectes i se’ls demana

que puntuïn cada oració en una escala de l’1 al 7, en què 1 equival a “totalment

inacceptable” i 7 correspon a “totalment acceptable”. L’escala de Likert també

s’aplica per analitzar altres fenòmens lingüístics, com ara el grau de relació

semàntica entre dues paraules o el grau de prototipicitat d’un concepte amb

relació a una determinada categoria semàntica (per exemple, cadira/moble).

Un altre tipus de tasca a posteriori és la compleció�d’oracions. La tasca con-

sisteix a presentar oracions inacabades que els subjectes han de completar.

Aquesta tècnica s’ha fet servir sobretot per analitzar la producció lingüística,

però també s’ha aplicat per estudiar els efectes de la lectura.

Per exemple, Pickering i Branigan (1998) van demostrar que, en el procés de compleció
d’oracions, tendim a repetir les estructures sintàctiques de les oracions que acabem de
llegir.

La tasca de reconeixement4 també s’ha utilitzat sovint com a mètode a poste-

riori. En aquest tipus d’experiments, es demana als subjectes que llegeixin o

escoltin un text. Tot seguit, o després d’una tasca de distracció, es presenten

diferents paraules i els subjectes han d’indicar si apareixien, o no, en el text.

En concret, són d’especial interès les anomenades respostes�de�falsa�alarma,

en què el subjecte indica que una paraula apareixia en el text quan en realitat

no hi era.

(4)La tècnica de reconeixement
també té una versió cronomètrica,
en què es mesura el temps de res-
posta dels subjectes.
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La tècnica basada en la memorització�de�textos és un altre exemple de mèto-

de a posteriori. En aquest cas, els subjectes també llegeixen o escolten un text.

Tot seguit, o després d’una tasca de distracció, se’ls demana que recordin i re-

construeixin el text amb la major precisió possible. Així, s’analitza el grau de

comprensió del text en funció del nombre de proposicions5 recordades pels

subjectes. En una altra variant de la tasca, es demana als subjectes que respon-

guin a tot un seguit de preguntes sobre el text i es mesura el grau de compren-

sió en funció de les respostes correctes. Ara bé, les tasques basades en la me-

morització, en qualsevol de les seves versions, presenten algunes mancances.

Per exemple, Vega i Cuetos (1999, pàg. 43) subratllen que no hi ha una correspondència
biunívoca entre comprensió i record, en tant que es pot memoritzar un text que no s’ha
entès i, de manera inversa, es pot comprendre informació que després no es recorda. És
més, durant el procés de record, ens podem basar en el nostre coneixement previ sobre
el tema, més que no pas en el text mateix.

Més enllà d’aquestes limitacions, les tècniques a posteriori presenten avantat-

ges remarcables. D’entrada, cal tenir present que són mètodes de fàcil aplica-

ció, que molt sovint es poden portar a terme simplement amb llapis i paper, a

diferència dels mètodes cronomètrics, que requereixen un equipament tecno-

lògic complex i generalment car. Així mateix, és important remarcar que els

mètodes a posteriori són molt útils per fer proves�pilot�i�estudis�normatius.

Per exemple, es poden realitzar qüestionaris per avaluar la plausibilitat o naturalitat de
les oracions que es faran servir posteriorment en una tasca cronomètrica.

En l’actualitat, la gran majoria d’estudis en psicolingüística combinen tècni-

ques cronomètriques amb tècniques a posteriori.

3.2. Mètodes cronomètrics

Els mètodes cronomètrics analitzen el processament del llenguatge en temps

real. Generalment, es distingeixen dos tipus de mètodes cronomètrics: les

tècniques que mesuren els temps de lectura i les tècniques que es basen en

els temps de resposta. En tots els casos, es fan servir programes informà-

tics i aparells dissenyats específicament per enregistrar, amb una precisió de

mil·lisegons, els temps de lectura o els temps de resposta.

3.2.1. Tècniques de temps de lectura

Lectura autoadministrada

La tècnica de lectura autoadministrada (en anglès, self-paced reading) consisteix

a llegir un text a la pantalla d’un ordinador. En aquest cas, el text no es presenta

sencer, sinó dividit en diferents segments (que poden ser oracions, sintagmes

o paraules), i la lectura es fa de forma autoadministrada: el subjecte decideix

la velocitat de presentació dels estímuls.

(5)Es considera que la proposició,
formada per un verb i un o més ar-
guments, és la unitat bàsica de sig-
nificació textual (Kintsch, 1974).
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Per exemple, quan el procediment es fa paraula per paraula, es presenta una paraula, i tan
bon punt el subjecte l’ha llegida i entesa, ha de prémer un botó per activar la presentació
de la següent paraula. Així, es pot mesurar el temps de lectura de cada segment, això és,
l’interval temporal que transcorre entre l’aparició del segment a la pantalla i el moment
en què el subjecte prem el botó.

La lògica que subjau a aquesta tasca és que els segments més complexos re-

queriran més operacions cognitives i més temps de processament, fet que es

reflectirà en el temps de lectura. Així, quan el subjecte tingui problemes de

comprensió, tendirà a alentir la velocitat de presentació dels estímuls. Les di-

ficultats poden ser degudes a diferents factors: per exemple, pot aparèixer una

paraula o una estructura gramatical que el subjecte no esperava. Aquesta tècni-

ca s’ha utilitzat sobretot per estudiar l’anàlisi sintàctica, els processos de com-

prensió del discurs i la resolució d’anàfores.

L’aplicació d’aquesta tècnica presenta diferents variants (Just, Carpenter i Wo-

olley, 1982). La versió més habitual és l’anomenada tècnica�de�finestra�mòbil

(figura 2).

Quan comença la tasca, apareixen tot un seguit de guions i espais a la pantalla

de l’ordinador. Els guions corresponen a les paraules i els espais indiquen la

separació entre les paraules. Quan el subjecte prem un botó, apareix la primera

paraula (la). Quan torna a prémer el botó, apareix la segona paraula (mestra) i

s’emmascara la paraula anterior. I així successivament, fins que el subjecte lle-

geix tota l’oració. Per tant, observem que en la tècnica de finestra mòbil només

hi ha una paraula visible en cada moment. Una altra variant molt similar és

la tècnica�acumulativa, en què també es presenten les paraules l’una darrere

l’altra però no s’emmascaren les paraules que ja s’han llegit. La tercera variant

és la�tècnica�de�finestra�fixa, en què les paraules apareixen consecutivament

en el centre de la pantalla.

Finalment, és important subratllar que la presentació del text no sempre es

fa paraula per paraula. I és que aquest tipus de presentació dels estímuls té

alguns inconvenients. Per exemple, Vega i Cuetos (1999) apunten que la pre-

sentació paraula per paraula obliga el lector a aturar-se en les paraules funci-

onals (articles, preposicions i conjuncions), un tipus de paraules que molt so-

vint s’ometen en la lectura natural. Així mateix, Anderson (2006) apunta que

en la presentació paraula per paraula les unitats es llegeixen de manera molt

més lenta en comparació d’un procés de lectura normal. En l’altre extrem, la

presentació per oracions també té algunes limitacions, i és que el temps de

lectura total de l’oració és poc informatiu. Per tant, se sol considerar que la

presentació més adient del text és en grups de dues o tres paraules, general-

ment corresponents a sintagmes.

Figura�2.�Tècnica�de�finestra�mòbil
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Registre de moviments oculars

La tècnica del registre de moviments oculars (en anglès, eye-tracking) consis-

teix a enregistrar amb una càmera els moviments oculars que fan els subjectes

mentre llegeixen un text en una pantalla d’ordinador. Es considera que aques-

ta tècnica reprodueix de forma força fiable el procés de lectura, ja que els sub-

jectes només han de moure els ulls a través d’un text. Tanmateix, és evident

que l’entorn de lectura no és totalment natural, ja que els subjectes porten

una cinta al cap que subjecta una càmera (figura 3) i en tot moment han de

mantenir el cap quiet. No obstant això, s’ha demostrat que aquestes condici-

ons experimentals no alteren el ritme de lectura i el grau de comprensió d’un

text, si es comparen aquests paràmetres amb la lectura en condicions normals.

El principal avantatge d’aquesta tècnica és que permet obtenir una gran diver-

sitat de dades. Així, es pot identificar quina paraula està llegint el subjecte en

cada moment i durant quant de temps.

Per exemple, s’ha demostrat que les paraules polisèmiques requereixen temps de fixació
més llargs que les paraules monosèmiques (Rayner i Duffy, 1986). Així mateix, són es-
pecialment interessants les regressions de la mirada, en tant que permeten detectar els
moments en què el subjecte necessita tornar enrere en el text. Aquestes dades són molt
útils en l’estudi de l’ambigüitat sintàctica.

Finalment, és important esmentar que aquesta tècnica també s’ha utilitzat en

l’estudi de la comprensió del llenguatge oral.

Per exemple, Altmann i Kamide (1999) van realitzar un experiment en què avaluaven les
restriccions de selecció dels verbs. En aquest estudi els subjectes havien de mirar imatges
amb diferents objectes (per exemple, un pastís, una pilota, etc.) mentre escoltaven oracions
relacionades amb les imatges (per exemple, el nen menjarà el pastís). Els resultats van
mostrar que els subjectes, tan bon punt havien sentit el verb de l’oració (per exemple,
menjar), fixaven la mirada en l’objecte que tenia més possibilitats de ser el complement
directe d’aquest verb (per exemple, pastís), fins i tot abans de sentir el final de l’oració.
Per tant, aquestes dades suggereixen que les restriccions sobre el domini semàntic del
complement verbal s’activen just en el moment que s’identifica el verb.

3.2.2. Tècniques de temps de resposta

Tècnica de decisió lèxica

En la tasca de decisió lèxica es presenta una cadena de lletres (o sons) i es de-

mana als subjectes que decideixin, de la manera més ràpida possible, si és una

paraula o no. Per fer-ho, els subjectes han de prémer un botó per a les paraules

i un altre botó per a les pseudoparaules, i s’enregistra el temps de reacció de les

seves respostes. La lògica d’aquesta tasca és que, per dur-la a terme, el subjecte

haurà de consultar el seu lèxic mental i, en el cas de reconèixer una paraula,

la velocitat de la seva resposta dependrà del grau d’activació o accessibilitat

de la paraula.

Figura�3.�Aparell�per�enregistrar�els
moviments�oculars

Font: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Eyetracker1.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eyetracker1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eyetracker1.jpg
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Per exemple, a partir d’aquesta tècnica es va demostrar que un factor clau en

el reconeixement de paraules és la freqüència: les paraules freqüents es reco-

neixen més ràpidament que les paraules poc freqüents (Forster i Chambers,

1973). Així mateix, altres estudis han mostrat que l’edat�d’adquisició de les

paraules també és un factor determinant en el procés de reconeixement: les

paraules que s’han après en una edat primerenca es reconeixen més ràpida-

ment que les paraules apreses més tard (Morrison i Ellis, 1995).

Finalment, un altre factor important és l’anomenat efecte�de�priming (facili-

tació). Meyer i Schvaneveldt (1971) van realitzar una tasca de decisió lèxica

en què presentaven cadenes de lletres per parells. En aquest cas, la tasca dels

subjectes consistia a decidir si les dues cadenes presentades simultàniament

eren, o no, paraules. La dada més important del disseny d’aquest experiment

és que, en els casos en què les dues cadenes de lletres eren paraules, de ve-

gades les paraules estaven relacionades semànticament (per exemple, doctor i

infermera), però en altres casos no tenien cap tipus de relació semàntica (per

exemple, cadira i flor). Els resultats de l’experiment van mostrar que els temps

de resposta dels subjectes eren més ràpids quan les dues paraules estaven rela-

cionades semànticament.

Longitud de la paraula

En aquests experiments es
controlen diverses variables,
com ara la longitud de la pa-
raula, un factor que influeix di-
rectament en el temps de res-
posta.

Des d’aquest estudi clàssic, la tècnica de priming ha estat molt usada en tot tipus

de tasques que mesuren el temps de resposta i s’ha demostrat que l’efecte no

només es produeix en el terreny semàntic, sinó també en els àmbits fonològic,

morfològic i sintàctic.

Tècnica de denominació o naming

Pel que fa a la producció, un dels mètodes més usats és la tasca de denominació

(en anglès, naming). En aquest cas, es presenten paraules en un ordinador,

de forma aïllada. La tasca dels subjectes consisteix a pronunciar en veu alta

cada paraula, tan bon punt apareix a la pantalla. Les respostes dels subjectes

són recollides per un micròfon i l’ordinador mesura el temps�de�latència�de

la�veu, és a dir, el temps que transcorre entre la presentació de la paraula a

la pantalla i la pronunciació del primer fonema. Una altra versió d’aquesta

tècnica és la denominació d’imatges, en què els estímuls no són paraules, sinó

imatges. Així mateix, la tècnica també té una versió auditiva: els subjectes

escolten una paraula i l’han de repetir de la forma més ràpida possible.

El supòsit que subjau a aquesta tècnica és similar al de la tècnica de decisió

lèxica: els conceptes més accessibles o més activats en el lèxic mental es pro-

nunciaran de forma més ràpida. L’avantatge de la tècnica de denominació,

segons Irrazábal i Molinari (2005), és que la pronunciació d’una paraula és

una tasca més natural que el fet de decidir si un estímul és una paraula o no.

És més, Vega i Cuetos (1999) apunten que, a diferència de la tasca de decisió

lèxica, la tasca de denominació és tan ràpida que no hi ha lloc per a possibles

processos d’avaluació posteriors al reconeixement de la paraula.

Exemple

Per exemple, és molt més pro-
bable que formulem una ora-
ció passiva si abans hem sen-
tit una oració amb aquesta es-
tructura sintàctica.



CC-BY-NC-ND • PID_00194758 24 La psicolingüística

Tècniques de detecció

Una altra variant de les tècniques de temps de resposta són les tècniques de

detecció, que se solen utilitzar sobretot quan s’investiga amb llenguatge oral.

En concret, la tasca més habitual és la detecció�de�fonemes, en què es pre-

senten tot un seguit de paraules i es demana als subjectes que detectin, de la

forma més ràpida possible, un fonema o una seqüència de fonemes.

Per exemple, a partir d’aquesta tècnica, Cutler, Mehler, Norris i Seguí (1983, 1986) van
demostrar que, en les llengües de ritme sil·làbic, una mateixa seqüència de fonemes es
detecta de forma més ràpida o més lenta en funció de si és, o no, la síl·laba inicial de
la paraula.

3.3. Mètodes observacionals i descriptius

La psicolingüística també usa tècniques no experimentals per tal de descriure

certs fenòmens del processament lingüístic. Tal com hem apuntat més amunt,

en l’estudi de la producció són molt habituals els mètodes observacionals, com

per exemple l’estudi�dels�errors en la parla espontània o l’estudi�de�les�pauses

en el discurs.

Durant la parla espontània, tendim a produir petits errors involuntaris, cone-

guts com a lapsus linguae, entre els quals cal destacar errors de pronunciació,

vacil·lacions, repeticions o errors de concordança gramatical. Aquests errors,

lluny de ser aleatoris, presenten una clara sistematicitat, per això s’han utilit-

zat com a font per inferir els mecanismes de la producció normal. És a dir,

tal com apunten Valle i altres (1999), es parteix del supòsit que els errors són

producte d’un mal funcionament temporal dels mateixos processos responsa-

bles de la producció sense equivocacions. Aquesta àrea d’investigació va ser

especialment productiva durant els anys vuitanta. En concret, cal destacar les

monografies de Fromkin (1980) i Cutler (1982). Així mateix, cal esmentar que

en l’actualitat hi ha corpus d’errors de parla en nombroses llengües (per exem-

ple, espanyol, anglès, alemany, portuguès, holandès, italià i tailandès).

Una altra font de dades per a l’estudi de la producció són les pauses en el dis-

curs. Quan parlem, realitzem diferents pauses per respirar o per indicar el final

d’un missatge. Tanmateix, també ens aturem quan planifiquem el discurs o

quan tenim dificultats per formular una determinada oració. Així, s’ha consi-

derat que aquest tipus de pauses també són interessants per a l’estudi de la

producció, en tant que ens permeten identificar els moments en què la càrrega

de processament cognitiu és alta.

Finalment, en la investigació sobre producció també són molt comuns els mè-

todes descriptius que es basen en l’estudi�de�corpus. Aquest tipus d’estudi es

basa en el recompte estadístic de determinats paràmetres lingüístics.

Per exemple, es pot analitzar la freqüència d’aparició de determinats ítems lèxics o els
tipus de contextos en què apareixen aquests ítems.
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4. La relació entre llenguatge i pensament

Dedicarem l’últim apartat d’aquest mòdul a presentar les diferents hipòtesis i

teories sobre la relació entre llenguatge i pensament, un tema polèmic que des

de l’antiguitat ha estat objecte de reflexió i debat per part de filòsofs, psicòlegs

i lingüistes. D’entrada, si ens atenem a la nostra experiència diària, és evident

que s’estableix una estreta relació entre llenguatge i pensament. Tanmateix, si

volem explicar de quina manera es configura aquesta relació sorgeixen múlti-

ples preguntes que no sempre tenen una resposta clara i senzilla: què és ante-

rior, el llenguatge o el pensament? Es pot pensar sense llenguatge? La nostra

llengua condiciona la nostra manera de pensar?

En aquest apartat revisarem les diferents posicions existents sobre aquest de-

bat, i presentarem algunes de les dades empíriques en què es recolzen. En con-

cret, el ventall de possibilitats sobre la relació entre llenguatge i pensament es

pot sintetitzar en cinc�grans�posicions:

1) identitat total entre llenguatge i pensament;

2) independència total entre llenguatge i pensament;

3) són sistemes diferents però amb certa influència recíproca;

4) el llenguatge depèn del pensament;

5) el pensament depèn del llenguatge.

El gran defensor de la primera posició és el psicòleg conductista John�B.�Wat-

son. Aquest autor estableix una equiparació total entre pensament i parla in-

terioritzada:

“Allò que els psicòlegs han anomenat fins ara pensament no és més que parlar-nos a
nosaltres mateixos” (Watson, 1930, pàg. 238).

En concret, seguint els principis propis del conductisme, Watson nega

l’existència de processos mentals interns i considera que el pensament no és

més que parla subvocal, és a dir, una forma de parla atenuada o silenciosa a

partir de la qual executem moviments musculars que no s’arriben a traduir en

l’emissió de sons vocals. Així, Watson (1930, pàg. 239) afirma que:

“la meva teoria sosté que els hàbits musculars apresos en la parla externa són responsables
de la parla implícita i interna (pensament)”.
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Actualment, aquesta posició té pocs seguidors. I és que si bé és cert que el

llenguatge és clau en la creació del nostre diàleg intern, i també és cert que

existeix la subvocalització (per exemple quan llegim en silenci), difícilment

es pot equiparar el pensament únicament i exclusiva a aquests moviments

subvocals.

A tall d’exemple, entre les operacions mentals que no requereixen representacions pura-
ment verbals, Crystal (1994) esmenta la capacitat de recordar visualment els moviments
d’un joc o un esport, o visualitzar el camí des de casa a la feina.

En l’altre extrem, la posició de Noam�Chomsky sosté que el llenguatge i el

pensament són processos cognitius independents. Com hem vist, en contra

dels principis conductistes, Chomsky defensa que el llenguatge no s’aprèn si-

nó que és innat, és a dir, és una facultat cognitiva que està codificada genèti-

cament. Més concretament, considera que el llenguatge és específic de domini

i no depèn de la intel·ligència general ni de la resta d’activitats cognitives. En

termes de la teoria de Fodor (1983), el llenguatge és un mòdul; això és, té un

funcionament automàtic i encapsulat, que és qualitativament diferent de la

resta de mòduls cognitius.

Les investigacions sobre els trastorns del llenguatge han aportat evidències

empíriques que donen suport a aquesta posició.

Per exemple, tenim els casos de pacients amb afàsia que tenen greument afectat el pro-
cessament lingüístic però conserven intactes altres facultats mentals. Així mateix, hi ha
casos d’infants amb retard del llenguatge (l’anomenat trastorn específic del llenguatge) que
tenen un desenvolupament intel·lectual normal. Per tant, aquestes dades suggereixen
una dissociació entre llenguatge i intel·ligència.

En aquest sentit, també cal esmentar que recentment es parla de l’anomenat

gen�del�llenguatge, el FOXP2, que sembla estar associat a l’adquisició del llen-

guatge (Marcus i Fisher, 2003). Tanmateix, aquesta descoberta no ha estat

exempta de crítiques. N’és un bon exemple el següent comentari d’Enrique

Bernárdez:

“Sens dubte, el FOXP2, i altres gens descoberts posteriorment, tenen una estreta relació
amb el llenguatge. Però la visió simplista, que segueix emergent sovint en els mitjans de
comunicació, segons la qual hi ha una relació biunívoca entre gen i elements essencials
del llenguatge, no es pot sostenir. La manera en què els gens es relacionen amb les con-
ductes i els trets cognitius, inclòs el llenguatge, es extraordinàriament complexa [...]. Pot
esdevenir atractiu, fins i tot pot «vendre» (revistes, llibres o projectes de recerca) el fet
de representar les coses de manera simple, però no deixarà de ser una actitud poc ètica,
enganyosa, falsejadora de la realitat”

Bernárdez (2008, pàg. 411-412; traducció nostra).

Més enllà dels posicionaments de John B. Watson i Noam Chomsky, això és, la

identitat total i la independència total entre llenguatge i pensament, trobem

altres hipòtesis menys extremes pel que fa a la relació entre aquests dos siste-

mes. En concret, ens referim a les aproximacions del psicòleg rus Lev Vigotski

i a la posició del psicòleg suís Jean Piaget.

Mòduls cognitius

Els defensors de la teoria mo-
dular han postulat l’existència
d’altres mòduls cognitius, com
ara el reconeixement de cares
individuals, expressions facials
de les emocions, to i ritme mu-
sicals, etc.
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Segons Lev�Vigotski (1896-1934), el llenguatge i el pensament són dues fun-

cions mentals diferents que es desenvolupen de forma independent. D’una

banda, en els estadis inicials del desenvolupament de l’infant, hi pot haver

intel·ligència sense llenguatge. D’altra banda, en el desenvolupament de la

parla Vigotski identifica estadis preintel·lectuals. En concret, Vigotski sosté que

el primer llenguatge del nen és essencialment social: serveix per comunicar-se

amb els adults del seu entorn més proper, en substitució del gest. Així, segons

Vigotski, en el seu origen el llenguatge té funcions comunicatives que no es-

tan lligades directament al pensament. Progressivament, aquesta eina social es

va interioritzant i s’uneix al pensament. D’aquesta manera, en un determinat

moment del desenvolupament evolutiu de l’infant –aproximadament, als dos

anys–, aquestes dues funcions mentals interaccionen i s’influeixen recíproca-

ment. És a dir, el pensament es torna verbal i el llenguatge, racional.

En aquest marc, Vigotski considera que el llenguatge pot tenir un paper actiu

en el desenvolupament d’altres capacitats cognitives, hipòtesi que han confir-

mat estudis posteriors.

Per exemple, Baudichon (1975) va realitzar un estudi sobre resolució de problemes amb
nens d’entre tres i cinc anys. Els resultats van demostrar que si s’indueix el nen a aug-
mentar les seves verbalitzacions durant la resolució d’un problema, s’incrementa el seu
nivell d’eficàcia. Contràriament, si es demana al nen que redueixi les seves verbalitzaci-
ons, disminueix la seva eficàcia en la resolució del problema.

Una altra posició, contrària en gran part a la de Vigostki, és la del seu coetani

Jean�Piaget (1896-1980). Aquest autor defensa que el llenguatge depèn del

pensament. És a dir, afirma que el llenguatge és un producte de la intel·ligència

i no es pot desenvolupar sense certs requisits cognitius. En concret, Piaget sos-

té que les operacions intel·lectuals es comencen a desenvolupar des del nai-

xement de l’infant, durant l’anomenat període de la intel·ligència�sensoriomo-

triu.

En els primers mesos de vida, l’infant entén el món a partir dels seus refle-

xos, percepcions sensorials i accions físiques. Progressivament, va interiorit-

zant aquests esquemes d’acció i adquireix un coneixement pràctic del món i

dels objectes que l’envolten. A poc a poc, l’infant entén que els objectes poden

existir en l’espai i en el temps encara que no els pugui veure, de manera que

pot començar a representar els objectes del món real a partir de símbols. És

a dir, es constitueix la funció simbòlica del nen, requisit indispensable per al

desenvolupament del llenguatge.

En resum, segons Piaget, el pensament precedeix el llenguatge i té els seus

orígens en l’acció.
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4.1. El relativisme lingüístic

Finalment, una de les posicions que ha originat més controvèrsia és

l’anomenada hipòtesi Sapir-Whorf o hipòtesi� del� relativisme� lingüístic. A

grans trets, en la versió més estricta, aquesta hipòtesi sosté que l’estructura de

cada llengua determina la nostra visió del món i, per tant, el nostre pensament

(categorització no lingüística, percepció, memòria, etc.).

Aquesta concepció del llenguatge es remunta al romanticisme alemany, sobre-

tot als treballs de Herder i Humboldt. No obstant això, es considera que el

fundador del principi del relativisme lingüístic és el lingüista Edward�Sapir

(1884-1939), estudiós de nombroses llengües indígenes.

Segons Sapir, no hi ha una relació biunívoca entre llenguatge i realitat

exterior. Contràriament, cada llengua constitueix un sistema diferent

de captar i de categoritzar la realitat.

Així, les llengües tenen un paper fonamental en les diferents representacions

mentals de la realitat. Aquesta hipòtesi fou desenvolupada anys més tard pel

seu deixeble Benjamin�Lee�Whorf (1897-1941).

Whorf era un enginyer químic que combinava la feina d’inspector en una

companyia d’assegurances amb els estudis de lingüística. Gràcies a l’empenta

de Sapir, a partir de l’any 1931 va començar a estudiar algunes llengües dels

indis de l’Amèrica del Nord, com els hopi o els shawnees, i en va analitzar

les diferències, sobretot semàntiques, respecte de les grans llengües europees.

Aquests estudis el van portar a formular de forma més precisa els principis del

relativisme lingüístic.

“Disseccionem la naturalesa d’acord amb les pautes que ens proporcionen les nostres
llengües natives [...]; el món és un flux calidoscòpic d’impressions que la nostra ment ha
d’organitzar, i això vol dir per mitjà dels nostres sistemes lingüístics. Nosaltres dividim
la naturalesa, l’organitzem en conceptes i li adjudiquem significats, sobretot perquè hem
arribat a un acord per fer-ho d’aquesta manera; un acord que es manté dins de la comu-
nitat que parla la nostra llengua i que està codificat en els patrons de la nostra llengua.”

Whorf (1956, pàg. 241; traducció nostra)

D’aquesta manera, segons Whorf, construïm el món a partir de les categories

i construccions gramaticals de la nostra llengua materna (classificadors nomi-

nals, temps, aspecte, nombre, etc.). Per tant, la llengua esdevé un prisma a

través del qual veiem i enfoquem la realitat. En altres paraules, les llengües

impliquen diferents formes d’analitzar i de categoritzar la realitat.

Els estudis en tipologia�lingüística han evidenciat l’enorme diversitat que ens

ofereixen les llengües del món.
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Així, hi ha llengües com el català que tenen nombrosos termes per designar els colors,
mentre que hi ha altres llengües com el dani, llengua de Nova Guinea, que només en
tenen dos. Així mateix, les llengües presenten notables diferències pel que fa al sistema
de díctics. L’anglès té un sistema binari, l’espanyol un sistema ternari i, segons un estudi
realitzat per Denny (1978, pàg. 71-84), l’esquimal inclou vuitanta-vuit distincions dícti-
ques. Un altre exemple il·lustratiu el trobem en els sistemes numerals. Així, si bé hi ha
llengües en què els milions o bilions formen part del sistema numeral, Junyent (1999,
pàg. 82) indica el cas d’una llengua del Brasil, el botocudo, que té un sistema numeral de
només dos elements: un, molts. En aquest sentit, Bernárdez (2008, pàg. 186) apunta el
cas d’una altra llengua amazònica, el pirahã, que només té tres elements: un, dos, molts.
Finalment, una altra diferència gramatical remarcable és el fet que no totes les llengües
tenen gènere i nombre, com és el cas del ioruba, llengua de Nigèria.

Segons la hipòtesi Sapir-Whorf, aquestes diferències lingüístiques tenen efec-

tes significatius en els processos cognitius dels parlants, de manera que la llen-

gua els porta a percebre el món d’una determinada manera. Ara bé, difícilment

es pot sostenir una versió forta d’aquesta hipòtesi. És innegable que una per-

sona pot aprendre llengües molt diferents de la seva llengua materna. Així

mateix, si bé no podem establir traduccions literals entre llengües, sí que es

poden fer traduccions aproximades amb paràfrasis i matisos. Per tant, si bé la

llengua sembla que exerceix una influència en la nostra manera de categorit-

zar el món, no ens impedeix de copsar o de percebre conceptes que no estan

directament codificats en la nostra llengua. Gumperz i Levinson (1996, pàg.

24) han formulat la versió�feble�de�la�hipòtesi en els següents termes:

“Si hi ha, si més no, alguns aspectes de l’estructura semàntica que no són universals, i hi ha,
si més no, alguns efectes cognitius d’aquestes propietats semàntiques diferents, aleshores
hi ha d’haver, si més no, alguna variació cognitiva sistemàtica d’acord amb la diferència
lingüística”.

(traducció extreta de Cortès, 2006, pàg. 29)

No obstant això, tal com apunta Luque Duran (2004), la hipòtesi Sapir-Whorf

ha estat criticada de forma sistemàtica des de mitjan segle XX pels defensors

de l’universalisme i dels valors sòlids i estables:

“Whorf és incòmode, no perquè ens indiqui que els hopi o els navajos tenen un pensa-
ment i una forma «estranys» i «arbitraris» de veure el món sinó perquè, per implicació,
a través de les nostres llengües «civilitzades», la nostra visió del món també ho és”.

Luque Duran (2004, pàg. 496; traducció nostra).

4.1.1. Dades empíriques

Des de mitjan segle XX s’han realitzat nombrosos estudis que intenten validar

empíricament la hipòtesi del relativisme lingüístic. Tanmateix, començarem

per ressenyar els resultats d’un estudi que tradicionalment s’han interpretat

en contra d’aquesta hipòtesi. Es tracta dels experiments realitzats per Eleanor

Rosch sobre els anomenats colors�bàsics (Heider6, 1972).

Com és sabut, l’any 1787 Lorenzo Hervás va comparar més de cent llengües

i va proposar un conjunt de 63 paraules que formarien el vocabulari bàsic

d’una llengua, entre les quals figuren les parts del cos, elements naturals com

aigua, foc o lluna, així com propietats com blanc o negre. Pel que fa als colors,

Berlin i Kay (1969) van investigar la terminologia cromàtica en nombroses

(6)Eleanor Rosch signava amb el
nom de soltera, Heider.
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llengües i van descobrir que hi havia unes constants que seguien uns patrons

implicacionals. En concret, van proposar la següent jerarquia universal de la

terminologia cromàtica:

Figura 4

Així, si una llengua només té lexemes per a dos colors, sempre seran el blanc

i el negre. Si hi ha tres lexemes, el tercer sempre serà el vermell. Si n’hi ha

quatre, el quart sempre serà el groc o el verd.

Per exemple, Moreno Cabrera (1997, pàg. 158) apunta que la llengua ibo parlada a Nigèria
té els lexemes blanc, negre, vermell i verd.

D’aquesta manera, la jerarquia prediu que si una llengua té un lexema per

denotar un determinat color, sempre tindrà els lexemes situats a l’esquerra de

la jerarquia.

La qüestió que ens interessa destacar és que, segons Eleanor Rosch, si bé les

llengües poden variar pel que fa al nombre de colors bàsics lexicalitzats, la

percepció i l’organització cognitiva dels colors és universal. Així, Rosch parteix

de la hipòtesi que hi ha àrees específiques del continuum cromàtic que, en totes

les cultures, es perceben i es recorden de forma més ràpida i precisa. Dit en

altres paraules, els colors focals (per exemple, el vermell prototípic) són més

fàcils de recordar que els colors no focals (per exemple, la varietat de colors que

són propers al vermell prototípic). Per tal de provar aquesta hipòtesi, Rosch va

realitzar una tasca experimental en què comparava parlants d’anglès, llengua

que té onze lexemes de colors bàsics, amb parlants de dani, llengua que només

en té dos. Els participants en l’experiment havien d’anomenar tot un seguit de

colors i, després d’una pausa, se’ls demanava que recordessin quins colors ha-

vien vist. Els resultats de l’experiment van mostrar que tots els subjectes reco-

neixien de forma més precisa els colors focals, independentment del nombre

de colors lexicalitzats en la seva llengua. Per tant, aquestes dades suggereixen

que no totes les categories lingüístiques tenen efectes en els processos cogni-

tius i perceptius, tal com prediu la hipòtesi Sapir-Whorf.

A partir dels anys noranta del segle XX, hi ha un ressorgiment de la hipòtesi del

relativisme lingüístic, tot i que en la versió més feble. És a dir, ja no es parteix

de la hipòtesi que la llengua determina o estructura la cognició, sinó que la

llengua pot fer que hi hagi certs tipus de processos cognitius més probables

o més accessibles per als parlants. Un bon exemple d’aquesta nova concepció

de la hipòtesi és la noció de “pensar�per�parlar” del psicòleg i lingüista Dan

I. Slobin (1987). Segons aquest autor, cal establir una distinció entre el pen-

sament que és independent del llenguatge, per exemple quan recordem la ca-

ra d’algú, i un altre tipus de pensament que està estretament relacionat amb

l’activitat de parlar. Així, si bé els parlants de diferents llengües percebem la re-
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alitat d’una manera semblant, quan parlem sobre aquesta realitat estructurem

els pensaments en funció de les categories lingüístiques de la nostra llengua. I

és que, com és sabut, cada llengua té un conjunt de categories gramaticals que

són obligatòries. Per tant, durant el procés de pensar per parlar, hi ha certes

categories que són més accessibles i tendim a parar més atenció a una certa

estructuració de la realitat. En conseqüència, quan adquirim una llengua, au-

tomatitzem una determinada manera de pensar per parlar.

En trobem un bon exemple en l’expressió dels esdeveniments de movi-

ment en les diferents llengües (Talmy, 2000). Com és sabut, les llengües

d’emmarcament�per�satèl·lit (per exemple, l’anglès) tendeixen a incorporar

la manera del moviment en el verb i expressen el trajecte amb un satèl·lit.

En canvi, les llengües� d’emmarcament� verbal (per exemple, el català o

l’espanyol) incorporen el trajecte en el verb i, si expressen la manera, ho fan

amb complements preposicionals, adverbials o frases subordinades. Tot seguit

presentem un exemple clàssic citat per Cuenca i Hilferty (1999, pàg. 200-201)

que il·lustra clarament aquestes diferències:

Taula 1. Patrons de lexicalització dels esdeveniments de moviment

Bléirot flew across the Channel

Figura Moviment,�manera Trajecte Fons

Bléirot cruzó el canal de la Mancha en avión

Figura Moviment,�trajecte Fons Manera

Basant-se en aquestes diferències de lexicalització, Slobin hipotetitzà que els

parlants de les llengües d’emmarcament per satèl·lit tendiran a prestar més

atenció a la manera del moviment que a altres distincions semàntiques i, per

tant, la codificaran més sovint en les seves narracions. Per tal de provar aquesta

hipòtesi, Slobin (2003) va comparar les narracions d’un grup de nens, d’entre

tres i onze anys, parlants d’anglès, rus o mandarí (llengües d’emmarcament

per satèl·lit), amb un grup de nens, de la mateixa edat, parlants d’espanyol,

turc o hebreu (llengües d’emmarcament verbal). Els resultats del seu estudi

van mostrar que, efectivament, els parlants de les llengües d’emmarcament

per satèl·lit usaven un nombre molt més elevant de verbs de manera de mo-

viment en les seves narracions, en comparació dels parlants de les llengües

d’emmarcament verbal.

Altres treballs han aportat dades empíriques a favor del relativisme lingüístic

a partir de l’estudi de l’expressió de les relacions�espacials. Choi i Bowerman

(1991) van realitzar un estudi amb nens anglesos i nens coreans de vint mesos

d’edat, aproximadament. En concret, van analitzar el tipus de relacions espa-
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cials que es codificaven en cada llengua a l’hora de descriure accions. Els nens

aprenents d’anglès, a partir de les preposicions in i on, establien diferències

entre col·locar objectes en un contenidor i col·locar objectes en una superfície.

Per exemple, usaven la preposició in per descriure l’acció de posar fideus en un bol, men-
tre que usaven la preposició on per descriure l’acció de posar un tap en un bolígraf o
posar-se roba.

En canvi, els nens coreans, tot seguint un procediment habitual en la seva

llengua, descrivien les accions en funció de si s’establia una unió estreta (kitta)

o una unió lliure (nehta) entre els objectes.

Per exemple, ajuntar peces de lego es codificava com una acció d’unió estreta, mentre
que posar joguines en una bossa es descrivia com una acció d’unió lliure.

Anys més tard, McDonough i altres (2003) van realitzar un altre experiment

similar en anglès i coreà. En aquest cas, però, també es van analitzar parlants

adults. L’experiment consistia a mostrar tot un seguit d’escenes en què hi ha-

via objectes (de diferent color, forma i textura) que mantenien una relació es-

treta o una relació lliure. Els resultats van mostrar que els parlants d’anglès no

prestaven atenció a la distinció estret-lliure, mentre que els parlants coreans sí

que eren sensitius a aquesta distinció semàntica. Per tant, les dades d’aquests

experiments suggereixen que les característiques lèxiques i gramaticals d’una

llengua influeixen en la manera de categoritzar i de percebre el món.

Un altre dels treballs empírics més citats amb relació a l’expressió de l’espai

és el de Levinson i els seus col·laboradors (Levinson, 1996, 2003; Levinson,

Kita, Haun, Rasch, 2002). Com és sabut, en la majoria de llengües indoeuro-

pees l’espai s’organitza des d’un punt�de�vista�egocèntric. És a dir, el punt

de referència és el parlant i es fan servir termes espacials com ara a la dreta, a

l’esquerra, davant o darrere. Tanmateix, hi ha llengües com el tzeltal (llengua

maia de la família ameríndia) que adopten un marc�de�referència�absolut i

codifiquen una relació espacial a partir de les coordenades cardinals (al nord de,

al sud de, etc.). Partint d’aquesta distinció, els treballs de Levinson demostren

que el marc de referència espacial d’una llengua influeix en el tipus d’actuació

dels seus parlants en tasques no lingüístiques.

Per exemple, Levinson (1996) descriu un experiment en què comparava parlants
d’alemany, llengua que té un marc de referència espacial egocèntric, i parlants de tzeltal,
llengua amb un marc de referència espacial absolut. L’experiment consistia a situar els
participants davant d’una taula amb tres objectes que estaven en línia (vegeu la figura
5). Els participants havien de recordar els objectes i, després d’una pausa, s’havien de
girar 180º i col·locar els objectes amb la “mateixa distribució inicial” damunt d’una al-
tra taula. En els parlants alemanys la rotació afectava l’ordre dels objectes: quan es gira-
ven, canviava l’orientació dreta-esquerra del seu cos i, en conseqüència, també canvia-
ven l’orientació dels objectes, d’acord amb el marc de referència espacial egocèntric. En
canvi, els parlants de tzeltal seguien un marc de referència espacial absolut i la rotació
no afectava l’ordre dels objectes: quan es giraven, les coordenades nord-sud es manteni-
en, independentment de la posició del parlant, i per tant també mantenien l’orientació
inicial dels objectes.
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Així doncs, aquestes dades indiquen que els parlants tendeixen a memoritzar

la distribució espacial dels objectes d’acord amb el marc de referència espacial

de la llengua que parlen.

Figura 5. Tasca experimental de referència espacial

Font: adaptat de Levinson, 1996.

El nombre gramatical

Altres experiments han apor-
tat dades empíriques a favor
de la hipòtesi del relativisme
lingüístic a partir de l’estudi
del nombre gramatical. A tall
d’exemple, vegeu el treball de
Lucy (1992) sobre anglès i ma-
ia yucatec.
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Activitats

1. Compareu les següents definicions de la psicolingüística, i identifiqueu-ne els trets comuns
i els trets divergents. Finalment, proposeu la vostra definició de la psicolingüística, amb una
extensió màxima de cinquanta paraules.

a)�Slobin (1971): “la psicolingüística reuneix els fonaments empírics de la psicologia i de
la lingüística per estudiar els processos mentals que subjauen a l’adquisició i a l’ús del llen-
guatge” (pàg. 15, ed. esp.).

b)�Hörmann (1973): “la psicologia del llenguatge o psicolingüística té per objecte una des-
cripció científica no pas del llenguatge, sinó del procés de la seva utilització” (pàg. 37, ed.
esp.).

c)�Bronckart (1977): “la psicologia del llenguatge [...] tracta de les conductes o comporta-
ments de llenguatge en el marc del funcionament psicològic de l’individu” (pàg. 14, ed. esp.).

d)�Clark�i�Clark (1977): “la psicologia del llenguatge és l’estudi de tres processos: la com-
prensió, la producció i l’adquisició” (pàg. 39).

e)�Foss�i�Hakes (1978): “la psicolingüística [...] és l’estudi del llenguatge en tant que activitat
humana [...], del que s’adquireix quan s’adquireix una llengua, de com s’adquireix aquesta
llengua i de com s’utilitza quan les persones produeixen i comprenen missatges” (pàg. 4).

f)�Paivio�i�Begg (1981): “la psicologia del llenguatge va orientada a comprendre científica-
ment la naturalesa del llenguatge i el seu ús per part dels éssers intel·ligents” (pàg. 1).

g)�Mayor�i�Gil (1984): “psicologia del llenguatge és la ciència de la conducta lingüística” (pàg.
33).

2. Responeu breument al següent qüestionari sobre la història de la psicolingüística.

a) En quin moment es considera que neix la psicolingüística moderna?

b) Quin període de la història de la psicolingüística es coneix amb el nom de minimalisme
lingüístic?

c) Qui va formular la teoria de prototips?

d) A quin corrent teòric pertanyen J. B. Watson i B. F. Skinner?

e) En què consisteix la hipòtesi de la cognició corporeïtzada?

f) Indiqueu dos dels primers autors que van estudiar el llenguatge des d’una perspectiva
psicològica.

g) Quines són les dues principals posicions del debat sobre l’arquitectura funcional del llen-
guatge?

h) Quin autor reivindica l’innatisme del llenguatge?

i) En quin moment sorgeix l’interès per la semàntica en l’àmbit de la psicolingüística?

j) Quin autor va ser clau en l’estudi de la gramàtica generativa des d’una aproximació expe-
rimental?

3. Comenteu el següent text de Noam Chomsky (1964). Creieu que la creativitat lingüística
invalida les explicacions conductistes sobre l’adquisició del llenguatge? Per què?

“La qüestió fonamental que ha de tenir en compte qualsevol teoria lingüística significa-
tiva és la següent: un parlant madur pot produir una oració nova de la seva llengua en
l’ocasió apropiada, i els altres parlants la poden entendre immediatament, encara que
també sigui nova per a ells. La major part de la nostra experiència lingüística, com a
parlants i com a oients, és amb oracions noves; quan ja dominem una llengua, el tipus
d’oracions que manegem amb fluïdesa i sense dificultat ni titubeig és tan vast que, per a
qualsevol finalitat pràctica (i, òbviament, per a qualsevol finalitat teòrica), podem con-
siderar-lo infinit. [...] És evident que en l’ús corrent del llenguatge la memorització és un
factor d’ínfima importància.”

Chomsky (1964, pàg. 7-8; traducció nostra).

Bibliografia

Definicions extretes de Be-
linchón i altres, 1992, pàg.
63; traducció nostra.
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4. Descriviu les diferències més rellevants que separen l’enfocament mentalista de
l’enfocament conductista en l’estudi del llenguatge.

5. Quins mètodes es poden fer servir per estudiar l’ambigüitat sintàctica? Proposeu un expe-
riment per analitzar oracions ambigües, com per exemple la següent oració: he vist la veïna
amb uns prismàtics.

6. El vostre professor us subministrarà un article de psicolingüística.

a) Indiqueu quina és l’estructura general de l’article.

b) Descriviu breument l’objecte d’estudi i els mètodes que es fan servir en aquest article.

7. Sintetitzeu les principals hipòtesis sobre la relació entre llenguatge i pensament. Quina
aproximació us sembla més fonamentada? Argumenteu la vostra resposta.
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