
Presentació
Em fascina la capacitat que tenim els humans de comunicar-nos entre nosaltres 
i compartir coneixement, idees i sentiments. Quan era petita i llegia, sentia una 
gran curiositat de saber com, un conjunt de paraules, em podien arribar a fer 
plorar d’emoció. Em cridava l’atenció que una criatura petita fos capaç de crear 
discursos i expressar el que sent fent ús de la llengua. I una ho feia en català, una 
altra en anglès i una altra, fins i tot, en dues llengües a la vegada.
Després de donar moltes voltes a possibles temes per a aquest treball de recerca, 
en una classe de filosofia vam parlar de la relació entre el llenguatge, el pensa-
ment i la realitat. Es van plantejar una sèrie d’interrogants que em van generar 
moltíssima curiositat. Sense gairebé adonar-me’n, vaig encarar aquesta tesi en 
analitzar aquesta relació, intentant respondre tres qüestions molt bàsiques:
— Existeix una relació directa entre el llenguatge i el pensament?
— Una llengua determina la manera de pensar i com entenem la realitat?
— La manera de concebre la realitat condiciona la llengua?
A partir d’aquestes qüestions vaig plantejar-me la hipòtesi de la meva recerca, la 
resposta que jo vaig proporcionar a les preguntes anteriors des del desconeixe-
ment inicial: el llenguatge és una facultat humana que es relaciona amb el pen-
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sament i, per tant, també hi ha una relació entre la llengua i una realitat política, 
social i cultural.
Aquest Treball de Recerca és la meva primera presa de contacte amb el món de 
la investigació amb diverses metodologies: es tenen en compte les idees de la lin-
güística, la genètica, la neurociència, la psicologia, i també amb l’activisme impar-
tit dins d’un treball acadèmic, però amb la mateixa rellevància per comprendre la 
relació, encara bastant desconeguda, entre el llenguatge i el pensament humà. Des 
dels grans teòrics com Chomsky i Piaget fins a les comunitats indígenes, la idea 



essencial no és resoldre una qüestió que ni els millors filòsofs i científics no han 
pogut respondre, sinó entendre totes les evidències des d’una mirada holística per 
tal d’entendre certs esdeveniments del meu entorn proper.
Així doncs, presento a continuació el meu treball de recerca: «El llenguatge a 
consciència... o no? Una anàlisi interdisciplinària de la relació entre el llenguatge, 
el pensament i la realitat». He escollit aquest títol per mostrar el dilema de si el 
llenguatge és fruit de la consciència i el raonament relacionats amb el pensament 
o té un origen cultural, social i adquirit del nostre entorn.

Metodologia i cos del treball
La idea essencial d’aquest treball és la interdisciplinarietat. Per aquest motiu, en aquest 
treball de recerca s’ha fet ús de tres metodologies per poder validar la hipòtesi anterior i 
poder analitzar amb profunditat la qüestió plantejada anteriorment.
Primerament, he elaborat un recopilació, comparació i comentari bibliogràfic dels 
aspectes teòrics del llenguatge, les evidències del llenguatge a nivell biològic i les 
teories lingüístiques més rellevants, analitzant com relacionen el llenguatge amb el 
pensament. Aquesta informació constitueix part d’un marc teòric amb interpretaci-
ons i valoracions pràctiques.
Seguidament, he fet estudi del cas de la relació de la llengua com es manifesta a la rea-
litat en relació amb diverses circumstàncies socials i culturals a partir de les modificaci-
ons en el gènere en la llengua i l’anomenat «llenguatge inclusiu».
Finalment, per connectar tots els coneixements adquirits anteriorment, he realitzat, a 
partir del mètode científic, un experiment amb metodologia psicolingüística introduint-hi 
elements sociolingüístics amb l’objectiu d’observar com 28 alumnes de primària i batxi-
llerat processaven un material lingüístic modificat en la normativa del llenguatge inclusiu 
amb pronoms neutres per veure quines diferències s’hi podien distingir entre ells.
Aquesta metodologia ha determinat l’estructura a l’hora d’elaborar la recerca, ja que 
seguir aquest ordre era crucial per obtenir uns resultats sòlids. El treball està dividit en 
cinc capítols encapçalats per una pregunta que es desenvolupa a partir d’aportacions 
teòriques i pràctiques.
 — Què tenen en comú el llenguatge i el pensament? El primer capítol és una introducció 
als fonaments lingüístics del llenguatge i les seves característiques comunes amb el 
pensament. Ha sigut imprescindible per fer la primera presa de contacte amb aquesta 
matèria i, a més a més, aquests conceptes han pogut marcar un punt de partida.
— El llenguatge, una capacitat cognitiva? El segon capítol és un estudi dels aspectes 
neurocientífics i genètics del llenguatge i com aquests han evolucionat fins al coneixe-
ment que tenim avui dia. Es pot determinar l’estreta relació del llenguatge amb els pro-
cessos cognitius i com aquests fets poden ser arguments per establir el llenguatge com 
una característica natural dels éssers humans.



— Adquirim el llenguatge? El tercer capítol és una discussió del concepte d’adquisició 
del llenguatge a partir de l’avaluació crítica de les principals teories lingüístiques de 
Sapir, Whorf, Chomsky, Piaget i Vygotsky. Aquesta avaluació crítica ha estat molt útil 
per relacionar conceptes i analitzar la importància de la mirada crítica en la recerca 
acadèmica, la qual sovint presenta biaixos a favor de la mirada eurocentrista.
— La llengua manifesta el llenguatge, i la realitat? El quart capítol és un apropament 
a les influències socials en l’ús de la llengua focalitzat en el tema del gènere. És una 
discussió de les propostes del llenguatge inclusiu i dels seus detractors per poder com-
prendre la manera com evoluciona la llengua.
— Si modifiquem la llengua, adaptem el llenguatge? El darrer capítol és el desenvolupa-
ment de l’experiment psicolingüístic. Aquest consistia en la lectura en veu alta de qua-
tre textos iguals (dos en català i castellà normatiu i dos en català i castellà modificat) 
i l’observació de diverses variables (el temps de lectura i el moviment ocular). D’altra 
banda, es puntuava a partir d’una rúbrica la comprensió del text. Aquest experiment 
ha ajudat a comprendre com aquestes modificacions poden exercir una influència de-
penent del nivell d’instrucció dels mateixos subjectes a l’experiment. Fins i tot s’han 
pogut detectar de manera inconscient conductes ja esmentades pels autors de les te-
ories lingüístiques, sobretot en referència a la gramàtica universal chomskyana. Hem 
pogut veure com un estudiant de les primeres etapes de primària és capaç de detectar 
una agramaticalitat sense saber-ho raonar amb arguments sintàctics però basant-se en 
l’experiència de la seva pròpia llengua natal.

Conclusions
Així doncs, podem determinar una relació entre el llenguatge, el pensament i la re-
alitat? No puc pretendre trobar la resposta que tants maldecaps ha portat als grans 
pensadors de la història (i que encara genera avui en dia). Es fa evident que consi-
derar una resposta empírica a aquesta pregunta encara no és possible per manca 
d’evidències que puguin fomentar-ho, però haver-hi visualitzat des d’un punt de 
vista completament interdisciplinari m’ha permès tenir una visió molt completa de 
la qüestió i comprendre-la holísticament. Així que davant la hipòtesi «el llenguatge 
és una facultat humana que es relaciona amb el pensament i, per tant, també hi ha 
una relació entre la llengua i una realitat social i cultural», concloc que la dono per 
vàlida per diversos motius.
Al llarg dels anys i al llarg de la història s’ha pogut veure que el llenguatge és una 
capacitat cognitiva que tenim els éssers humans. D’una banda, s’han descobert les 
primeres mostres genètiques que evidencien la relació d’un trastorn del llenguatge 
amb una mutació del gen FOXP2. La capacitat d’expressar-nos des de nadons a par-
tir de diverses formes és un altre fet que pot arribar a mostrar-nos aquesta predis-
posició a comunicar-nos. També tenim mecanismes neurològics i àrees específiques 



del cervell que dediquen la seva activitat a la producció i comprensió del llenguatge. 
Ara bé, no considero que sigui una facultat únicament innata sinó que hi ha un pro-
cés d’aprenentatge que modela aquesta capacitat tenint en compte el nostre desen-
volupament cognitiu per arribar a desenvolupar la parla.
Davant la pregunta inicial del treball que qüestiona la relació entre el llenguatge i la 
realitat considero que és inevitable. D’una manera més o menys explícita en tots els 
aspectes estudiats durant l’elaboració d’aquesta tesi s’ha pogut establir una relació 
entre aquests dos factors. Primerament partint de les idees que el pensament dona 
contingut al llenguatge i el llenguatge codifica el pensament. Tanmateix, no hi ha una 
evidència clara que ens permeti afirmar si hi ha algun factor que condicioni a l’altre 
(Piaget) o si provenen d’orígens independents i es relacionen entre si (Vygostky).
La llengua i el llenguatge són dos elements imprescindibles entre ells. Sense el 
llenguatge no podem establir un sistema que ens permeti comunicar-nos i sense la 
llengua no podem desencriptar el llenguatge. Així doncs, podem establir una relació 
entre tots els factors a partir de la teoria chomskyana. D’una banda, podem veure 
com l’entorn en què vivim determina la nostra llengua materna amb la qual podem 
codificar la gramàtica universal interioritzada. La codificació d’aquesta facultat ens 
portarà a transmetre missatges i a interactuar amb els altres compartint coneixe-
ment (Vygotsky), que a la vegada es transmet a partir d’una capacitat humana que 
desencriptem amb una llengua..., i així successivament. Així doncs, podríem arribar 
a considerar que la realitat pot tenir una certa influència en la llengua, com en el 
cas de les modificacions pel gènere, però, amb aquest mateix exemple, hem pogut 
veure que la llengua difícilment condiciona la realitat. Per molt que intentem mani-
pular la llengua les problemàtiques es troben en una arrel social i política més que 
en una de lingüística.
Poso un punt i seguit a aquest treball. No considero que sigui un punt final perquè 
encara queda moltíssim per descobrir, per explorar i per experimentar. I estic molt 
feliç d’haver descobert aquest món tan interessant fent el que més gaudeixo, la re-
cerca. Puc dir amb certesa que gràcies al Treball de Recerca he descobert la meva 
passió per la ment, la cognició i la comunicació humana i he descobert quin camí 
acadèmic, laboral i personal vull seguir a partir d’ara.
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