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1. Introducci6.
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L' objectiu final deIs estudis sobre

rau, en darrer terme, en 1 'explicació
dominar el sistema gramatical de l�

Ambit, el fet d'adoptar una teoria o

d'altres aspectes, de la definició que

adquisició del llenguatge
de com 1 'infant arriba a

seva llengua. En aquest
una altra depén, entre
es faci de llenguatge i

del paper que es doni a les relacions socials.

D'una banda, la proposta innatista de Chomsky (1965) treia

importAncia als aspectes cognitius i ambientals� tot ressaltant
1 'existéncia d'un bagatge biolOgic connatural a 1 'espécie humana

que permetria que 1 'infant, a partir de les dades que el medi li

ofereix, construís una teoria sobre 1 'estructura de la seva

llengua. La tradició chomskiana, en conseqUéncia, ha defensat
1 'existéncia d'un subsistema cognitiu específic per al llenguatge
amb lp� seves prOpies lleis de desenvolupament. ContrAriament,
per als psicOlegs cognitius, els origens de 1 'adquisició deIs

llenguatge p� troben en el desenvolupment intel.lectual; el

llenguatge es un producte més deIs principis d'organització
generals, els quals són autOnoms. En aquesta darrera posició,
s'emfasitzen eIs processos cognitius individuals, els quals es

construeixen a partir de la interacció de 1 'individu amb el medi
fisic.

Malgrat que fonamentalment oposats, tant el model innatista com

el cognitivista-piagetiA coincideixen en el fet d'abordar

llenguatge i cognició com a entitats separades, susceptibles de
ser tractades independentment. Aixi mateix, el rol que
atribueixen a les relacions socials és secundari, tot prioritzant
els factors individuals. ConseqUentment, a 1 'hora d'estudiar els

processos psicolOgics relacionats amb el llenguatge es recolzen
en models lingUistics elaborats en base a la competéncla. Si bé
en un cas per competéncia s'entén el coneixement de les regles
sintActiques que permeten la construcció d'oracions

gramaticalment correctes, i en 1 'altre equival al coneixement de
les relacions abstractes entre signes i al coneixement del valor

proposicional del signes en un sistema de referéncia i

predicació, totes dues tradicions s'interessen per les propietats
estructural s i formals del llenguatge de 1 'infant; la

representació lingUistica és abordada independentment del context

d'ús. En conseqUéncia, les produccions de 1 'infant s'analitzen

segons les seves propietats sintActiques, semántiques i lOgiques
dintre de les unitats oracionals o proposicionals del llenguatge.

En oposició a aquests planteJaments, Vigotski presentava un model

que posava 1 'émfasi en les relacions socials i en el signe
lingUistic com a mediador en el desenvolupament de les funcions

mentals superiors. Llenguatge i cognició són vistos com a

entitats interdependents: 1 'ús del llenguatge és necessari per al

desenvolupament de les funcions mentals superiors, aixi com per a

la integració en la vida social. Aquest model aborda el

llenguatge des d'una perspectiva funcional i pragmática i, en

conseqUéncia, s'inclina per una descripció del llenguatge de

1 'infant en estreta relació amb el context d'ús. ConseqUentment,
es difumina la distinció entre competéncia i realització. Pel fet



d ' abcw·d.::iT el
matE�i:-: cont ex t

d e'=.;er1 \/CJ]. up a.iner� t.
al 11.::<.I'··g dE?1

el 'l...tna

temps,
determinada conducta en un

el model interaccionista
relaciona més estretament les est�uctures amb els processos; en

comptes d'interessar-se per les estructures del pensament,
s'interessen pel pensament en tant que activitat orientada a un

objectiu. Des d'aquesta perspectiva es ressalta tant o més el

procés que mena a un canvi estructural, que les mateixes
estructures inicial i final.

Es cert, perO, que en aquests darrers anys 1 'inter�s pels
processos no només h� caracteritzat el model interactiu, sino

que, malgrat les arrels de les quals parteixen, els models

cognitius -neo-piagetians- han comengat a aplicar els principis
del processament de la informació en els intents per descriure i

explicar el llenguatge infantil. AixO no obstant, si bé en

aquesta linia s'ha produit un canvi respecte el vessant

psicolOgic, aquest canvi, en molt casos, no s'ha traduit en un

canvi en el model lingUistic en qu� es recolzen.

En aquests darrers anys, els estudis sobre 1 'adquisici6 de les

marques de temps han esdevingut un camp d'investigació privile
giat. L'ésser hum�, a difer�ncia d'altres simis superiors, té la

possibilitat de recordar i fer presents objectes i esdeveniments

ocorr-equts més enlla de 1 '''ara'' i "<::\qu:í." de la situ.:"::l.ció canón
í

c a

de l'enunciació. No hi ha cap altre sistema simbOlic que tingui
la forga referencial suficient perqu� el receptor/oient pugui
situar l'objecte/acció en el temps. Perqu� 1 'expressió de temps
va intimament lligada a la parla. L'expressi6 de la temporalitat,
i en termes més generals de la memOria, són aspectes del desenvo

lupament cognitiu que no es poden expressar altrament que
mitjan9ant el llenguatqe. Determinants gestos poden ser utilit

zats, en base a coordenades espaials, perO no poden permetre
1 'interlocutor/oient de situar 1 'acció en el temps.

El llenguatge, doncs, juga un paper molt important en el

pensament. Quan parlem d'objectes o situacions absents els re

presentem. En aquest sentit, el llenguatge filogen�ticament ha

ampliat en gran manera les possibilitats deIs humans: 1 'ús d'un
sistema simbOlic tan poderós augmenta la possibilitat
d'emmagatzemar informació, les capacitats de resoldre problemes i

de planificaci6, a més de permetre fantasiejar, mentir i plante
jar hipOtesis. Es per aixO que els estudis sobre adquisició de la
refer�ncia temporal han esdevingut paradigm�tics. En aquest camp,
les estructures cognitives van intimament lligades al llenguatge
i, conseqUentment, el fet d'estudiar-ne 1 'ontogenesi ens pot
facilitar la informaci6 de quin pes hi té cadascuna d'aquestes
estructures i com es produeix aquesta evoluci6.

En 1 'estudi que aquí iniciem hem abordat un tema mo1t especific
dintre deIs estudis sobre adquisici6 del llenguatge: el de la
refer�ncia temporal i, més concretament, la incorporació de les

marqu�s de temps i aspecte verbals.



L'objectiu d'aquest estudi és triple. En primer lloc, hem cregut
necessari fer una descripció de l'emerg�ncia de les diferents

marques temporals i aspectuals durant el segon any de vida. EIs'
estudis sobre temps i aspecte en les llengUes romAniques SÓn

forga escassos; les llengUes romániques gramaticalitzen una gran
diversitat de distincions tant temporals com aspectuals, per la

q�al cosa constitueixen una eina d'inter�s per al psicolingUista
evolutiu. D'altra banda, afegit al fet que són molt pocs els
treballs sobre temps i aspecte amb IlengUes com el castellá i el

catalá, ens trobem que ?lnS al moment els estudis sobre aquest
tema realitzats amb el castellá s'han dut a terme, principalment,
amb infants hispano-americans, els quals fan servir una varietat
de llengua diferent de 1 'utilitzada a 1 'Estat Espanyol.

Com a segon objectiu, ens hem proposat de verificar o rebutjar la

hipótesi de 1 'anterioritat de 1 'aspecte abans que el temps, per
al temps de passat. L'inter�s d'aquesta hipótesi és de carácter
tebric en tant que implica donar suport o plantejar una

alternativa a aquel les teories que defensen una base semántica en

1 'adquisició de les flexions.

En darrer terme, ens proposem oferir un model que expl1qui
1 'emerg�ncia deIs temps verbals de passat, aixi com incidir en

quina és 1 'aportació els estudis sobre la refer�ncia temporal a

una teoria sobre 1 'adquisició del llenguatge.

Hem organitzat aquest treball en vuit ca�itols. En el capitol
dos, a continuació d'aquest capitol introductori, presentem una

revisió de carácter general sobre diferents models d'adquisició
del llenguatge. Abans d'endinsar-nos en els estudis sobre

desenvolupament de la refer�ncia temporal i per tal d'aclarir la

terminologia que han utilitzat, hem inclOs dos capitols de

descripció lingUistica d'aquests termes: al tercer capitol
presentem una descripci6 lingUistica general i al quart es decriu
el sistema de temps gramaticals en catalá i castellá. El capitel
cinqu� és una revisió deIs treballs que s'han dut a terme en el

terreny de la refer�ncia temporal, cosa que ens permetrá
plantejar les nostres hipbtesis. Seguidament, en el capitol sis�

exposem la metodologia. Al capitel set� es presenten els

resultats en tres apartats diferenciats, d'acord amb els

objectius de 1 'estudio Finalment, el capitol vuit� recull la

discussió.

4



2. Models d'adquisició: L'estat de la qUestió.



La. t.r .::i.m-:::\ i 1 'ordit. d'aquest capitol giren a 1 'entorn de dues

grans qUestions que defineixen les difer�ncies ent.re els models

d'adquisició més rellevants en 1 'actualitat. Una d'aquestes
qUest.ions té a veure amb la posició que s'adopta respecte els
binomis forma-significat versus forma-funció; és a dir7 si

l'adquisició del llenguat.ge s'explica per 1 'aparellament d'una
forma amb un significat o bé per l'aparellament d'una forma amb
una funció1• La segona qUestió té a veure amb la manera

d'ent.endre les relacions entre llenguatge i cognició. Al nostre

entendre, 1 'aportaciÓ de 1 'escola histórico-cultural és la

creenga en la interdependéncia d'aquestes dues entitats� cosa que
diferencia aquesta teoria dela models neo-piagetians i
i nnati ·:::,tes.

Des que Piaget (1923) formulá la seva hipótesi cognitiva segons
la qual només som capa90s de comprendre i fer servir eficagment
determinades estructures lingUistiques quan les nostres

capacitats cognitives ens ho permeten, diversos treballs

(Sinclair� 1973; Brown, 1973; Nelson, 1974) han defensat que el

desenvolupament conceptual és previ i necessari a 1 'adquisició
d'una forma lingUistica. En aquesta linia es postula que el

progressiu coneixement del món proporciona contingut a la parla i

que, per tant, el nen i la nena no Doden fer servir les formes

lingUistiques de manera significativa fins que no són capagos
d'entendre el que signifiquen. Aixi dones, els canvis en

1 'estructura conceptual, es traduiran en canvis en el sistema

lingUistic en relació amb la mateixa área. Es pressuposa que la
formació de les categories gramaticals té una base semántica.

Enfront d'aquesta hipótesi, Cromer (1974) plantejá una

corresponent versió d�bil, segons la qual, encara que calen
determinats pre-requisits cognitius per adquirir les paraules i
les estructures gramaticals, aquests no sOn suficients. La nova

reformulació de la hipótesi es planteja en els termes segUents:
"podem d i r' que els in-fants ja han Dr'ganitz:at qr an par t; del �:;eu

coneixement en relació amb determinades categories d'objectes,
accions i relacions abans que no comencin a parlar. Encara que és

important distingir el desenvolupament conceptual del

desenvolupament del llenguatge, el primer prDporciona les bases

sobt-e les qua
í

s constl�ui!� el Ilen';ll.l.a.tge" (Cla!'-k, 1979, p.149, 1.::\
traducció és nostra).

Actualment, la versió d�bil de la hipótesi cognitiva ha portat
els investigadors en psicolingUistica evolutiva a plantejar-se
els processos especificament lingUistics implicats en

1S'ha de tenir en cDmpte, perO, que s'han atribu�t al terme

:.f_�.J.nci-º- molts si�!nific.:":3.t�.:; di-fer'ents: B.::tt.&?s i lT1.::3.c::l"¡hinm;!y (1982),
per exemple, parlen de -funció significant intenció semántica;
!"'1.9.ratsos i Chalkley (1980) par Len de fJdDS.:iQ. en r e lac i

ó

amb €.'-)ls

privilegis d'ocurr�ncia deIs signes lingUistics en el quadre
proposicional de l'oració.



1 'adquisició del llenguatge. En certa manera, seguint la tradició
chomskiana? s'han reconsiderat les predisposicions innates per a

analitzar el llenguatge; avui dia és generalment acceptat que el'
nen té una tendéncia endOgena per analitzar els aspectes formals

purament sintáctics i morfolOgics del sistema lingüistic. Aixi,
es veu el 11 engu.::;¡.tge corn u.n ".�spa.i f orma I R.SC__2J:]." '1 un ob jecte a

tractar en ell mateix. On no hi ha acord és a ¡'hora d'enfocar

quin és el tractament formal del llenguatge que 1 'infant duu a

terme, és a dir sobre la base de quins mecanismes es produ.eix
aquesta análisi formal.

Dan Slobin, en un intent per superar les diferéncies entre l�
tradic:ió chomskiana i la constructivista, proposa un model en el

qual es dota el nen d'un coneixement innat en relació amb el

llenguatge i d'uns procediments innats per operar sobre la parla
i construir la gramática de la seva llengua, defensant, al mateix

temps, 1 'anterioritat del desenvolupament cognitiu, el qual
proporciona les estructures conceptual s amb les quals aparellar
le'::5 formes lin.;¡üístiques. En parauLea del mate

í

x Slobin, "ta.nt en

el llenguatge com en el pensament, la solució está a pensar en

termes de principis operatius. Es a dir, procediments
especific:ats innatament, els quals funcionen conjuntament amb una

série d'estructures conceptuals, aplicades a 1 'experiéncia
sensorial. L'aproximació chomskiana s'ha d'enriquir tot
cons i d er-ant; la interacció d"!DJ?uts múltiples en la construcció de

la gramática. 1 1 'enfocament piagetiá s'ha d'enriquir amb la
consi deraci ó dEd 11 engua.tg.� "com un espa.i de sol uci ó de p r ob I emes
d¡� p rop i dret" (19B8, p.9).

Slobin desenvolupa aquests procediments, o estratégies
orq an

í

t.z st i vea gE�ne�r,.;.Ils; i '_l.Ilive,-sals, en La fo¡�ma de [rinc:ip;i.s
Qgeré-':':l·tiu.·:; (P.O.). Aquests principis es configuren c orn a pr>�
requisits necessaris per a la percepció, análisi i ús del

llenguatge, i existeixen abans que l'infant comenci a

experimentar amb el llenguatge. En un comengament, 1 'aplicació
d'aquests P.O. a la parla que es percep i a les percepcions
d'objectes i esdeveniments que hi estan associats genera el que
Slobin ha .::<nomenat Gt:E:.mJ::�ti..f..§L !3¿'-•..si_r"¿;l Inf..s.ntil_ (8.B. l.). AquE�sta.
G.E::.I. "e':; c on a t r-ue

í

x sobr'e un conjunt a.cces·:;ible de ·:;igni-Fic¿..t·:;,
que parteixen de les activitats i concepcions prévies del nen, i
fa servir una sensibilitat particular respecte de determinats

tLpus cI'elE�ments gra.maticals" (1984, p.45, la t.r aduc c
í ó

és
nostra). AixO fa que la 13.8.1. sigui comuna per a les diferents

llengües, és a d i r "el contingut. sema.ntic/p¡·-agmátic de les

categories gramaticals és similar per a tots els nens" (19B8,
p.8, la traducció és nostra). En concret, aquesta G.B.I. funciona
de manera que aparella uns significats inicials o situacions

prototipiques a unes primeres formes gramaticals, que anomena

canOniques.

Ft:esumi n t , SI obi n proposa que "el nen este. s.pn�:t.n!J.....!lt. el

llenguatge sobre la base de preferéncies i predisposicions
inic:ials" (19B4, p.56, la t.r aduc c

í ó

és rtCJstra), le'::; quals +an que
el llenguatge infantil tingui un carácter rest.rictiu respect.e del



llenguatge adult i reflecteixi inicialment l'exist�ncia d'uns
universals lingGistico-cognitius. El pas a formes especifiques
per a cada llengua .;:.�s pr-oduí r a corrt.r a-stant; eL5 i_Q.[lJ:..I.t·:s 1 ingüístics·
amb nous P.O., la qual cosa permetrá el descobriment de nous

significats i 1 'adquisició de formes noves amb les quals
e�.; pn=�s·:s¿�.r-l os.

En definitiva, perO, amb aquesta proposta Slobin planteJa que les
connexions que estableixen les primeres formes lingGístiques són
de tipus forma-significat. Se situa, dones, en la línia deIs
autors que mantenen que els signes lingGístics són utilitzats

primer per expressar significats pre-establerts apresos en la

!:;?��;:J�:-!I·-·lenci.::.t no lingü:í.·:stica;: un cop est.9.bb?t-ta la c onrtex
í ó

,

1 'infant només fa servir la forma lingüística per expressar el

significat amb el qual 1 'ha identificada. Posteriorment, es

produeix una generalització de la forma a contextos nous. En

aquesta mateixa línia, Bates i MacWhinney (1982) han proposat que
la incorporació de les formes lingüístiques s'explica pel desig o

la intenció de 1 'infant per expressar nous significats. Bowerman
(1985) ha esquematitzat algunes de les propostes que estableixen

equival�ncies forma-significat a 1 'hora d'explicar 1 'adquisició
d!=�l 11 enguat.;).:;?

QUADRE 2.1

Model d'adquisició del llenguatge en qu�
les "forme':; s'aparellen amb significats".

�..f.l_g_[1 i .:;:J._.2.
EIs significats a ex

pressar provenen de

l'organització no

lingüística i la cate

gorització de l'entorn
físic i social del nen.

Els exemples proposats
inclouen:

s' apar'ell en a.

van .:'•.pare l I <::\d€'�':S
a

[9 t- .!J'ill.§..__ l_j_illJiLU�J.: i .G:d�S:_E;i.
Paraules, flexions, afixos
de derivació, categories
de la parla, ordre de

paraules i de patrons
d'entonació, relacions

gramaticals, etc.

CJbjecte rodó pilota (Clark (1973)

objecte que roda,
rebota o es pot llangar r:Lil..9.J·:3.. (Nelson, 1974)

acci ó/conc!�eta

objec:telatr i but
verb/nom/adjectiu (i.e. el

cCJnJunt de privilegis mor

fCJIOgics i sintáctics que
defineixen aquestes parts
de la pat-la)
(Bates & MacWhinney, 1982)

acció passada que resulta
en un estat present

::ed (Antinucci g{ ¡V¡i llt=:!t·-,
1976)

c:\gent (o tema o oració-subjecte (Bo\'-.)E�rm.9.n ,



t':C.lts dos ) 1973;
1.982)

Bates & MacWhinney�

11 €-?sdt'?v·en i ment c auaa l

pr-ot.otí p i c " (un tipus
determinat de seqU�ncia
agent-acció-objecte) N-V-N (S16bin, 1979, 1985)

Adaptat de Bowerman, 1985, p.373,
la traducció és nostra.

Aquesta aproximació presenta, perO, problemes seriosos. Es sabut

que les formes lingUístiques no sempre tenen correlats semántics
estables. Els estudis sobre l'adquisició eje les marques de g�nere
poden ser il.lustratius en aquest sentit. Pel que fa al g�nere,
la defensa d'una mediació semántica es recolza en la teoria del

g�nere natural, una proposta en la qual els lingUistes no s'han

posat d'acord. PerO així mateix, contrAriament a les propostes
que han defensat una equival�ncia entre forma i significat en la

incorporació de les marques eje g�nere (Mulford, 1985), en aquests
darrers anys diversos treballs han demostrat que aquestes marques

s'incorporen grAcies a l'aplicació d'estrat�gies morfo

fonolOgiques i sintActiques. Karmiloff-Smith (1979a) observA que
ja als 3 anys d'edat els infants paren atenció a les oposicions
morfo-fonolOgiques a l'hora d'atribuir un g�nere a un mot i no es

fixen tant en claus extralingUístiques. Recentment, Pérez Pereira
(1988b) ha realitzat un estudi experimental sobre l'adquisició de
les marques de g�nere en castellA; les seves dades, obtingudes a

partir d'una mostra de 20 subjectes d'edats compreses entre els 4

anys i els 11, assenyalen que els factors intralingliístics juguen
un paper determinant en 1 'assignació de g�nere.

D'altra banda, s'ha observat que els infants aviat incorporen
aquel les formes que el seu sistema lingUistic codifica clarament
i obertament, marcant, per tant, les distincions semAntiques que
la seva llengua codifica (Slobin, 1979; Berman i Slobin, 1987).
Si els infants aprenguessin les formes lingUístiques merc�s a una

mediació semAntica, els infants que aprenen una llengua
determinada intentarien expressar significats que la seva llengua
no codifica. Els estudis trans-lingUistics que s'han dut a terme
en aquests darrers anys assenyalen que els infants fan mol tes
distincions semAntiques diferents per a les diferents llengUes,
i, en conseqU�ncia, es fa dificil creure que els infants facin

t.c.rt.g�§. les distincions de significat rellevants per a 1 'estructL!r<i:l.

de qualsevol llengua nat.ural. (Per a una critica a fons de la

postura que defensa la incorporació de les formes lingUístiques a

través del significat, vegeu Bowerman, 1985).

En aquesta mateixa linia, els estudis de Maratsos i Chalkley
(1980) i Maratsos (1982) remarquen el fet que el significat d'un

terme pot no ser bon predictor de categoria gramatical: és el

cas, per exemple, deIs verbs amb un significat. estAt.ic



(lIa.l;¡¡r·é:I.d2U-II) o eh'? 1 s é:l.djectiLI.":::; referits a ac c
í

on s (IIStJI�(J]'lóS",
Iltr¿,l.pE�ll.:.•. I'). Per a .::\qu.ests Cl.f...I.tors, les cé:\te,:;]o¡r'ies for·!Tla.ls no E!S

poden construir només a partir de criteris semántics (i.e. la

cé:l.t.egot-ia \/el�b.:"::il e qu
í

va l a "aceió", ]..::\ d'acUectiu a "qu¿:,¡.litat."),
alt.ramanet., podria donar-se el cas que els infants atribu�ssin

aquests elements a categories diferents, flexionant per exemple
els ¿\djectius actius ("tr.:;l.pella.") d'.:;¡.cor·d amo els paradigrn'?":!s
morfolOgics del verb ja que llur significat prototipic está més
en consonáncia amb la categoria verbal. Contráriament, proposen
que les categories formals es construeixen a partir de les

operacions formals en les quals aquests elements participen; és a

d
í

r , el fet que un element puqu
í

incm-'porar les +l ex
í

ons ::ª:'!:E�,::
ar).:t_ o =E 1

'

a'5'5i qna. e una cate!;;¡or i .:;. '-E!n ¿•.quest; c.:;.':::; 1 2\ vel�l::ial- i
no a una e l t.ra , En terfm'?�::; de ¡'1arDtso'o'5, ",:?1 n'2n cCJnst:¡·-u.e:i.:< 1 es

categories qramaticals com verb, nom o classes com la de g�nere,
analitzant els grups d'usos gramaticals o les operacions que els

qrups d'elements tenen en comó i, per tant, aprenent com aquests
usos o operacions es co-prediuen" (1982, p.247, la traducció és
nostra). Per a aquests autors les propietat.s distribucionals

operen conjuntament amb les semántiques. Maratsos afirma que
1 'infant ha de considerar quan i fins a quin punt les propietats
semántiques deIs membres de les categories sÓn rellevants a

1 'hora de predir determinades operacions; per exemple, l'ós d'un
terme relacional en passiva dep�n tant de la categoria gramatical
a la qual pertanyi (verb versus adjectiu) com de la denotació
semántica (en anglés només es passivitzen els verbs activo

experiencials), en d'altres casos (com és el cas d� les

operacions de g�nere masculi per a noms referits al sexe masculi)
les propietats semántiques per elles mateixes prediuen la

pertinenga a una categoria gramatical. En definitiva, plantegen
que l'emergéncia de les flexions es fa a partir de criteris al
mateix temps semántics i distribucionals.

Malgrat les diverg�ncies entre els models de Slooin i el de
Maratsos i Chalkley, en darrer terme tots dos parteixen d'una

concepció del llenguatge en la qual els siqnes lingUistics
s'aborden segons la seva contribució al sistema de referéncia i

predicació. Tot i que Marat.sos i Chalkley (1980) rnanifesten no

estar d'acord amb la postura que defensa que la incorporació deIs

signes lingUistics es fa a través del significat, entenem que el
model que ofereixen presenta una contradicció interna. Tal com

Silvertein (1987) apunta, adoptar una descripció lingUistica de
carácter distribucional, basada en les propostes de Bloofield,
comporta mantenir que les cateqories lingUistiques es defineixen
en base a les semblances deIs segments lingUistics en diferents

proposicions, de la qual cosa es deriva que les unitats

lingUistiques són referencialment pures. Aixi, en aquesta
concepció, com en la de Slobin, s'entén per referéncia la relació
directe entre signe i objecte, de manera que s'atribueix als

signes lingUistics un valor abstracto-representatiu, en t.ant que
elements convencionals. Referéncia i significat es confonen.

A diferéncia de les propostes presentades, Annette Karmiloff
Smith es recolza en un model pragmátic-discursiu. Planteja que

10



les formes lingilistiques inicialment estan regides per 1 'estimul

extralingilistic, limitant-se a proporcionar informació sobre el
referent (localitzant-lo i descrivint-Io), és a dir, en els.
termes proposats per Lyons (1977/1980), tenen una funció deictica

(vegeu Karmiloff-Smith, 1985); posteriorment, s'integren en

sistemes i passen a estar regides pel discurso Karmiloff-Smith
entén que aquest canvi funcional en 1 'Os de les formes

lingilistiques es correspon amb un canvi a nivell representatiu.
Proposa que aquesta evolució es produeix en tres fases, que no

identifica amb edats concretes sino que són recurrents durant el

desenvolupament i en els diferents ámbits. En la primera i la
tercera fase, els infants fan servir les formes lingilistiques
ssup er-F i c

í

al rnesrrt; "com l' acíu l t" o; per-o errt r ern
í

q es p r odue
í

x un canv
í

qualitatiu. Aquest canvi és el resultat d'una progressió en

relació amb les representacions que són subjacents a les

produccions de 1 'infant i sovint es manifesta en una regressió
conductual temporal.

La clau d'aquesta perspectiva ha vingut de l'análisis de les

ª-h'.t'2�.t'recc i ons r , mol t e':;pec i al ment , d,::l de�::;cc)b¡� i ment de 1 es
anomen.::tdes §obr·.@)'"eQ1-'.I a.¡� i tz s.cj. 0.D.2., és a d í ¡� a que l I s !=!¡�ror':; que
s'observen en 1 'Os deIs mots i en 1 'estructura sintáctica en un

estadi avangat del desenvolupament i després d'una etapa en qué
han estat usats correctament.

S'ha dit que aquest desenvolupament en tres fases té forma de U

(Bowerman, 1982). S'entén que la segona fase, o fase de regressió
conductual, assenyala 1 'existéncia de processos de reorganització
interna: després d'una fase inicial, els infants paren atenció
als aspectes intralingilistics del sistema. La idea és que els
"e¡�r·o¡--··s" ta¡'·dans donen 1 a. e 1 au del ti pus de cone i x E!ment que el
nen té, perqué malgrat que els nivells inicial i final siguin
superficialment idéntics, 1 'estatus psicCllogic que tenen per a

l'infant són mo l t; di'ferl::nts; en parau l es de Bowerman, "el que
sembla ser "la m,':l.tei:<a" conducta Lí riqü ísrt

í

ca en dos estadi':; de l

desenvolupament de 1 'infant pot, de fet, fonamentar-se en tipus
molt dife¡'-ents de corie

í

x emen t lj.ni�üistic!l (1985, p.371, la

traducció és nostra). Els estudis de Bowerman (1974) sobre
1 'adquisició de l'estructura deIs verbs causatius, els de
Karmiloff-Smith (1979a) sobre el desenvolupament del sistema deIs
determinants i sobre 1 'adquisició de les marques de g�nere en

francés, els estudis de Ervin (1964) aixi com els de Maratsos i

Kuczaj (1979) sobre l'emergéncia de la morfologia verbal, els
treballs de Smith (1973, citat per Karmiloff-Smith, 1986, p.14)
sobre el sistema fonologic de 1 'anglés, entre d'altres (per a una

revisió d'aquests estudis vegeu Karmiloff-Smith, 1986)

exemplifiquen 1 'existéncia d'una sensibilitat especial per a

analitzar els aspectes formals del llenguatge.

Es precisament a partir d'aquestes observacions que s'hán
criticat les aproximacions més brunerianes les quals ressalten el

paper de la interacció social; en aquest sentit, s'ha dit que
1 'addició de marcadors no es pot explicar en base a l'existéncia
d'una ambigilitat ja que les primeres produccions estan lligades



al contex t; i els inter-locutol·-s le'5 "enter-·!en". C¿l.zcien (1972)
demostr-a que la pr-essió comunicativa i les cor-r-eccions deIs par-es
no són suficients per- explicar- el per-qu� eIs infants comencen a

pr-Ciduir- deter-minades mar-ques. En definitiva, la cr-itica
fonamentaI a aquestes apr-oximacions es basa en l'existéncia
d

'

21. que·;:;;t s "erTOt-S" tal�dan·�:;;, que emer-gei:-::en despr-és que l' infant
s'ha estat comunicant amb �xit i efectivament amb 1 'adulto 1
d'altr-a banda, tal com assenyalen CampbelI i Wales (1970) la fase
de r-egr-essió no es pot
ja que el model adult

incor-r-ectes, cosa que
ss i stem2\t i c" •

explicar a par-tir- deIs fenOmens ambientals
no pr-opor-ciona exemples de pr-oduccions

f2l. pen·::;.:":;l.I� en "21.1 gun ti pus de c anv
í

endógen

SJ::?gons Karmi 1 of f -··E¡mi t.h , .:"::l.questa "r-egn,:!�:;si Ó tempDI� al d 6n.::;I. i rid
í

c i s;
di!:� ]..::;1. rec)¡·-g.::;I.nitz2l.ció de le·::; 1'-epl·-e·:;;entac:ions eiHin.:"::l.g.:3.tzem,3.cJesJ'
(1985, pub1). Pr-oposa que, en la pr-imer-a fase, els infants

apr-endrien pr-imer-· les par-ticules lingUistiques independentment,
sense analitzar-. Per- a Kar-miloff-Smith, aquestes pr-imer-es
par-tic:ules estableixen una correspondénc:ia entr-e la r-epr-esentació
Lí n qü

í

at
í

c a i 1 ¿-l. res Lí t at; e:.;-t€�r-na, és a d
í

r", "e·:5tan !�egid,::?·;:;; p er
1 'estimul", o el que és el mateix són mar-cador-s deic:tics. En

c:onseqü�ncia, els elements i les categor-ies que s'utilitzen són

tjD..!.!l�?n:i....P.:.:§L.!-=mi..func_iqn2:...t.2_: l'infant no s'¿'l.dcln¿:l. que e·;:;; +racta d'un
sol mot o flexió que t.é diver-ses func:ions; cada par-ella for-ma
funció s'emmagatzema independentment, com a r-esultat d'aplicar
pr-ocediments difer-ents. Poster-ior-ment, es descobreixen r-egles i

r-egular-itats. S'entén que 1 'aplicació estr-ic:ta d'aquests
"dE"�sc:obr-iments" és la causa de d i ver-aoss "et-t-or-s" t2lrd.:3.ns, pet
sobr-e-r-egular-ització o per excessiu mar-catge de les noves

funcions descober-tes, la qual cosa evidencia 1 'exist�ncia de

pr-oc:essos de r-eor-ganització. Ha obser-vat, per- exemple, que els
i n-Fants di ·;:,;ti riqe i x en entl'-e !d.n c:crt.1.;;.Q ("une vo

í

tur e ") de �fl d,ª-
�:c¡1::.:·;'S. ("une de voí t.ui ....e") quan vo l en rnar car la +unc

í ó

partr tí va

(1979a, 1979b). Per- a Kar-milDff-Smith, la fase inter-média és una

fase necessAr-ia abans que 1 'infant no pugui agr-upar- els

pr-Dcediments no connectats en un sistema plurifuncional. En

aquesta fase, el llenguatge que es r-ep deixa de ser- impor-tant; en

comptes, E'·5t�. n::�,;!i t per- pr-ocessos "t.op+down ?
, Fi nal ment, el·5 nens

s'adonen de la cAr-rega semántica d'una for-ma i eviten la sobr-e
deter-minació. Integr-en els items i les flexions en sistemes, de
maner-a que l'ós d'una for-ma compor-ta no utilitzar--ne d'altr-es
del mateix sistema, i r-etor-na a les pr-oduccions equivalents a les
de l' adul t. En p arau l es de BOl¡4erman, "el I�e�:;;ul t. at; é·::; La
tr-ansfor-mació gradual d'una impr-ecisa col.lecció d'elements

lingilistics independents, de r-utines, i de conjunts r-elativament

petits d'items inter-relacionats en un sistema més cohesionat i
més estr-uctur-at el qual integr-a més items i conjunts d'items a

base de r-egles i r-elacions cada vegada més abstr-actes i
inclusives" (1985, p.�571, 1.:;1. t raduc c

í ó

és no-str a) ,

L'Dr-ganitz�ció d'items en sistemes adquireix impor-tAncia quan es

va més enllA de 1 'or-ació. La r-eor-ganització en sistemes canvia
les r-elacions forma-funció. En el discurs (entés com la seqü�ncia
de si més no dues fr-ases), les for-mes lingüistiques passen

l-t



d'estar regides per 1 'estimul a ser regides peI discurs; és a

dir� deixen de ser marcadors deictics per ser marcadors del
discurso Com a conseqU�ncia, els discursos, inicialment formats'

per oracions independents, es cohesionen. (Aixi, per exemple,
s'explica 1 'emerg�ncia de la funció anafbrica de moltes

particules, és a dir 1 'Os d'una expressió que es refereix al
referent d'una expressió referencial antecedent, Lyons,
1977/1980, p.595). En relació amb la construcció de narracions,
Karmiloff-Smith identifica també una fase interm�dia en la qual
els infants construeixen procediments per marcar lingUisticament
1 'est¡'-uctura, com é�s el proc:eeliment el,:? sLi!;2.1§s.;:_te_,__t�_m·�I,ti�. p¡qU('2!';st
tipus ele procediment funciona de procés de control en la
construcció del discurso La restricció que suposa el fet de

seguir un proceeliment d'aquest tipus forga el nen a optar per una

estructura eI'oració més complexa. En conseqil�ncia, el l�xic i les
frases subordinades passen també a tenir una funció discursiva2•

En d*:�-finitiva" Ka¡'-milo'ff-Smith ma.nté que els
í

n+arrt s "van més
enll� d'una representació lingUistica reeixida i més enll� de la
comunicació efectiva amb un· receptor" (1979b, p.2, la traducció

és nostra). El llenguatge és per als infants un objec:te formal

per ';se; f::>ls
í

n+an t a "analitzen el llengua,tge p er' .;:1, e11s matei;.;os

a causa de restriccions internes" (Karmiloff-Smith, 1979b, p.2,
la traducció és nostra) i no els empenyen només limitacions
E�;.;b:-::¡·-rli.'2!s. "Al cont.r ar L, fan mod

í

f
í

c ac t cn s a cau';s,::!, del ';seu esforg
constant per fer efectius els seus sistemes de representació, tot
buscant un equilibri dificil entre un contingut informatiu
suficient i un processament de la informació econbmic. En altres

paraules, encara que la comunicació sigui la funció privilegiada
del llenguatge, no hem ele perdre de vista les interaccions
constructives elel nen amb e1s seus propis sistemes de

representación El llenguatge és el joc formal privilegiat deIs
í

n+an t a ' 11 (Kal"'nüloff'-Smith, lCj79b, p.34, la. t.raducc
í é

és n oss t.re) ;

Amb aques"tes paraules, Karmiloff-Smi"th se situa en la linia neo

piage"tiana; sense rebu"tjar l'exist�ncia d'unes predisposicions
innates per al llengua"tge, emfasitza 1 'acciÓ elel mateix nen en la

construcció del 11enguatge via la versió d�bil de la hipbtesi
cognitiva que esment�vem al comengament d'aquest capitol.

2Karmi10ff-Smith estudia les narracions d'infants a partir
de s�ries de sis imatges en les quals fa intervenir diferents

protagonistes principals i secundaris. Una de les narracions

corresponents a la segona fase és:
a) Hi ha una nena. (EllaJ est� caminant pel parc i llavors

(ellaJ troba una senyora que ven gelats. La senyora dóna •••

(ellaJ agafa un gelat de la senyora i llavors se'n va cap a

casa llepant-lo. O<armiloff--Smith, 1985, p.76, tradult de

1 'original angl�s per nosaltres).
El pr-oc ed

í

ment de §H�ct§__tf.'m·:3.1i c determi na 1.' i tem 1 e:-; i e a U::S¿I,Y"

(�j-ºD'::;¡.-ª-9'§.:f_ª, ''.;;:Jives"-"takes") i la c onat.ruc c
í ó

de 1 "orac
í ó

en

p.:3.ssi va.



Aixi, els models fins aqui presentats, més enll� de les propostes
concretes que els diferencien, comparteixen uns mateixos

principis generals. Defensen que la cogniciO i el llenguatge sOn,
dues entitats separades, essent el llenguatge un producte del

desenvolupament cognitiu. El llenguatge és una conducta més que
es der-iva do Lss "principis d'orgél.nitzaciO i mec.:3.ni·:smes del
desenvolupament els quals són autOnoms". Des d' aquest punt de
vista cognitivista es parteix del supOsit que els processos
cognitius individuals són els principals responsables del

desenvolupament, els quals són relativament autOnoms deIs
contextos socio-interactius d'ús.

Contr�riament, al nostre entendre, 1 'interés de 1 'anomenada
escala histOrico-cultural rau en el fet de subratllar la

interdependéncia del llenguatge i el pensament al llarg del

desenvolupament. Aquesta escola manté que els principis i
mecanismes del desenvolupament cognitiu no són independents deIs

signes, especialment deIs signes lingilistics; contr�riament, els
usos del llenguatge sOn necessaris per al desenvolupament de les
funcions mentals superiors. Seguint els pressupOsits de Vigotski,
es proposa que el llenguatge és el principal motor del

desenvolupament, el qual fa de mediador del desenvolupament
social i intel.lectual. Des d'aquest punt de vista no es

ressalten tant els aspectes formals del llenguatge, sinO que
s'aborda el llenguatge des d'una perspectiva funcional en la qual
s'atribueix un paper important a la interacció social.

La divergéncia entre aquestes dues grans perspectives teOriques
en part també es deu a la manera com defineixen el llenguatge. En
el primer cas, com hem esmentat anteriorment, és definit
estrictament com un sistema de signes utilitzat per a la

representació; s'entén el llenguatge com un sistema abstracte de
relacions entre signes, les quals determinen el sistema de
referéncia i predicació en el quadre proposicional de la frase.
En el segon cas, sense negar que el llenguatge sigui també

t-epresentació, p r evs I 1 él. pl�OpO·:stél. sél.pil--iana que "lél. +unc
í ó

¡::iI�im.:3.ria del llenguél.t,;¡e és la c omun
í

cac
í ó

, l'intel�canvi sociél.l"

(Vi,;¡otski, 1977, p.26, la t.raduc c
í

ó

és nostra) i, en

conseqUéncia, s'adopta una posició funcional-pragm�tica.

Per a Vigotski el llenguatge té una doble funció: la funció
indicativa i la funció simbólica. La primera fa referéncia als

aspectes contextualitzats del llenguatge, al fet que el

llenguatge té lloc en contextos d'interacció social en els quals
les formes lingUistiques tenen un valor d'indexs, en la

terminologia proposada per Pierce (1931-1935). La funció

simbOlica, en canvi, defineix els aspectes descontextualitzats
del llenguatge, és a dir els aspectes de generalització de la

realitat en tot signe lingUistica En esséncia, s'entén que el

llenguatge és un sistema simbOlic plurifuncional, és a dir, els

signes lingUistics presenten diferents nivells de funcionament,

"[Per exemple, en els usos contextualitzats del llenguatgeJ,
alguns aspectes "formals" deIs signes lingUistics són

1'4



f urrc i on.a l mento i[l.j�Jis de f2i.ctors con+ i qur et
í

us en el cont ex t;
linqUistic o no-lingUistic en el qual s'emet la forma;
altres aspectes deIs signes lingUistics són reguladors.
i nter'n'::;;; d ' al tres només e'::; f an ser'vi!� pet- t:_ef�_t:i-_L::-s''?. a

factors del context lingUistic o no-lingUistic; etc.
Cadascun d'aquests criteris funcionals presenta a 1 'análisi

lingUistica la seva prOpia segmentació i organització
formals, i les seves prOpies relacions estructural s

enc.::;_psuL:3.des en E!l signe". (Silverstein, 19B5, p.21L�, l a
traducció és nostra).

En definitiva, 1 'escola histórico-cultural, extenent les

propostes de Vigotski, aborda el llenguatge no com un problema
formal, sinó, en termes de Silverstein (19BS), com un problema
d'estratificació funcional. Al llarg del desenvolupament es

produeix una diferenciació gradual de les funcions del
11 engu.::3.tge.

Al nivell ontogen�tic, l'adopció del punt de vista
interaccionista comporta defensar la prioritat en el temps de la
funció comunicativa. Vigotski (1934/1977) proposa una transició

gen�tica d'un nivell inicial en qu� els signes tenen 6nicament
una funció indicativa a un nivell en qu� també sÓn utilitzats en

la seva funció simbOlica. Les interaccions socials inicials són

possibles merc�s al fet que adult i nen comparteixen un referent,
més enllá del significat que cada interlocutor atribueixi al

signe lingUistic, progressivament 1 'infant anirá descobrint els

aspectes generalitzats del llenguatge. Aixi, es planteja una

evolució en el significat deIs mots, els quals es caracteritzen

per establir primer relacions signe-objecte (és a dir, es fan
servir com a indicadors, o el que és el mateix, estableixen
relacions indexicals extralingUistiques o deictiques) i,
posteriorment, poden operar independentment del context tot
establint relacions signe-signe. En aquesta transició, el nen

progressivament apr�n a operar amb noves categories d'objectes.
Es a dir, al llarg del desenvolupament canvien les formes de

representació mental. D'aquesta manera, Vigotski manté que les
funcions mentals superiors estan semiOticament mediades i que els

processos intrapsicolOgics apareixen primer en les relacions
socials com a relacions interpsicolOgiques.

Wertsch (19BB) ha identificat una evolució en el domini deIs

mecanismes lingUistics de representació en un intent per extendre
les propostes de Vigotski. Wertsch proposa que el pas cap al

desenvolupament de les relacions signe a signe fins a arribar als

c oncept ea cientifics (el primer pa_-::; cap a la

descontextualització) s'inicia amb el domini de les relacions
indexicals intralingUistiques o anafOriques. En aquest moment,
es produe

í

;.; un c ariv i en el ti pus de representac i
ó

, "1' í nf ant

comen9a a operar sobre una nova categoria d'objectes: aquells
1 'exist�ncia i la identitat deIs quals han estat creades amb la
mate i x a par La

" (Werstch, 1988, p.161, la traducció és rto-st ra) , La

possibilitat de referir-se a la prOpia parla possibilita els usos

metapragmátics i culmina amb 1 'emerg�ncia de la funció

1<;



metasemántica que descriu els usos abstracto-representatius del

llenguatge, caracteristics deIs conceptes.

L'emerg�ncia de les diferents funcions deIs signes lingUistics ha
estat estudiada per Hickmann (1984, 1985) en relaciO amb 1 'as del
sistema de determinants i del sistema pronominal. En un estudi

experimental en qu� infants de 4 anys, 7 i 10 i adults havien

d'explicar el ccntingut d'una pel.licula a alga de qui se

suposava que no la coneixia, observá que els infants més joVes
feien servir els signes lingUistics per establir refer�ncies
indexicals extralingUistiques, pressuposant 1 'exist�ncia deIs

personatqes des de la primera menciÓn L'habilitat per introduir
referents nous als quals referir-se posteriorment, és a dir
1 'habilitat per crear referents lingUisticament, no apareixia
fins als 7 anys. Hickmann (1985) obtingué resultats análegs en

relaciO amb 1 'ús de l'estil indirecte en les narracions deis
infants. L'estil indirecte és un deIs usos metapragmátics de la

parla en qu� el llenguatge esdevé el seu propi context pel fet
que s'objectiva un esdeveniment de parla ocorregut en una altra
situació de parla, i es caracteritza per estar delimitat

lingUisticament per uns mecanismes estructuradors que permeten
distingir el missatge referit de la mateixa narració al mateix

temps que permeten mantenir o canviar les refer�ncies personals.
Hickmann observá que els infants de quatre anys tenien
dificultats en 1 'Ús d'aquests mecanismes estructuradors: tendien
a no separar clarament els missatge referit de la mateixa
narració i no distingien la parla deIs diferents participants;
els seus discursos, formats per oracions aillades, indicaven que
els signes lingUistics depenien del context extralingUistic.

D'aquesta manera, Hickmann observá que el domini de la

pressuposició pragmática basada en les relacions indexicals

intralingUistiques no es domina fins a una edat avan9ada,
confirmant les observacions de Karmiloff-Smith (1985). Aquestes
dades permeteren a Hickmann afirmar que, a 1 'hora d'abordar la

refer�ncia, no n'hi ha prou a tenir en compte els aspectes
proposicionals, sinO que també, i fonamentalment, s'ha de tenir
en compte la refer�ncia discursiva o pragmática. Aquests
resultats li permeteren afirmar que,

"En aque·:st respecte, quan s' adopta. un mare plurifuncional,
ja no es pot explicar el desenvolupament de la refer�ncia, i
del llenguatge en general, en base a una capacitat cognitiva
subjacent i autOnoma, la naturalesa de la qual seria

independent de les propietats particulars deIs signes que
1 'infant acara i utilitza (per a la representació i la
comunicaciÓ). En un marc com el que proposem, contráriament

a. un mar e p
í

aqet i a, el llenguatge no é·:s un me¡'- "I�efle:.¡" o

"si mp t orna
" de l' estadi i ntel • 1 ectual de l' i n·f ant.. .].�. na es

t.rac:t.a d·e¡.¡plic:ar c orn l'infa.nt. apr�n a "desc:ante:d.:u.:3.litzar"

1 'ús de la paraula per a la represent.ac:iO, merc�s a un

desenvalupament c:agnit.iu subjac:ent, i aixi deixar d'ésser

"el;¡ac:�ntric" en la camunic:ac:ió. E·:s tra.cta més av
í

at

d'explicar cam adquireix un sistema plurifunc:ianal que pat

I�



utilitzar en un!l9.h\. +
í

pue de c on text; , és ¿.¡_ d i r la mab::i:.;c\

paraula. ( ••• ) Aquest marc implica una relació més complexa
entre el desenvolupament del llenguatge per una part, i el

desenvolupament cognitiu i social per una altra, una relació
en Q.9'::; SE.'f1ti t.s , de marrera qU.e aquests .:;¡.spectes de 1 a vi da de
1

'

i nf arrt; són comp 1 etament í nten:Jependents des eje b en avi at"

CHickmann, 1984, p.53, la traducció és nostra).

Concloent, l'escola histbrico-cultural, ampliant les propostes de

Vigotski d'acord amb les noves perspectives en lingUIstica,
presenta un model tebric en qu� s'entén que les formes

lingUistiques s'incorporen per marcar diferents funcions, les

quals sofreixen, al llarg del desenvolupament, diferents

aprenentatges. Aixi, es proposa que, inicialment, els infants fan
servir les formes de manera unifuncional i que, posteriorment,
1 'infant integra els signes lingUistics en sistemes al mateix

temps que descobreix els usos plurifuncionals del llenguatge.

Fins a 1 'actualitat, els estudis realitzats des d'aquesta
perspectiva s'han interessat, principalment, peI sistema de
determinants i pel sistema pronominal. En el treball que aqui
presentem, intentem extendre aquestes propostes al sistema verbal
de refer�ncia temporal. Com veurem en el capitol cinqu�, la

incorporació de les marques de temps en el verb s'ha explicat des
de dos punts de vista: d'una banda, s'ha recorregut a la mediació

semAntica, tot atribuint-Ios funcions aspectuals; d'altra banda,
s'ha explicat l'emerg�ncia deIs temps verbals a partir
d'estrat�gies lexicals, en relació amb les propietats
combinatbries deIs elements. Aixb no obstant, volem argumentar
que tots dos punts de vista recorren, en darrer terme, al

paral.lelisme forma-significat, tot donant prioritat a la funció

representativa del llenguatge. En oposició a aquests models, ens

proposem explicar 1 'ús inicial deIs temps gramaticals en el marc

de la interacció amb 1 'adult, emfasitzant la funció comunicativa
del llEmguatge.



3. Categories lingUistiques de refer�ncia temporal.



Tal com l1em dit al capitol d'introducció, abans de revisar els
treballs sobre refer�ncia temporal en psicolingUistica evolutiva,
farem una descripció estrictament lingUistica deIs termes als

quals ens referirem en capitols posteriors. Amb aixO pretenem, en

primer lloc, familiaritzar el lector amb els conceptes que ens

aquests darrers anys han estat utilitzats en els estudis sobre
refer�ncia temporal i, al mateix temps, presentar una alternativa
a la descripció lingUistica en qu� aquests estudis s'han
r" E!C o 1 z at .

A 1 'hora d'abordar les categories lingUistiques que intervenen en

la refer�ncia temporal podem optar entre dues perspectives
diferents: la semántico-gramatical i la funcional-pragmática. En

aquest terreny, es palesa el debat que es manté actualment en el
si de la teoria lingUistica en relació amb la manera d'entendre i
definir el significat i la refer�ncia.

D'una banda, 1 'análisi gramatical tradicional ha intentat sempre
establir relacions abstractes entre la forma i el significat, en

un intent per elaborar una tipologia lingUistica i proporcionar
una descripció universal del llenguatge. Amb aquesta necessitat,
ha partit d'un model basat en la compet�ncia en el qual les

produccions lingUistiques són analitzades al marge del context
d'ús. Des d'aquesta perspectiva, el significat d'un element es

computa en base al seu valor referencial, el qual es mesura

segons el seu valor de veritat respecte d'un objecte o un

esdeveniment en el món externo El que interessa, doncs, és la

disposició deIs arguments en l'oració, és a dir com contribueix
al valor proposicional el sistema de refer�ncia i predicació.
Aquesta aproximació semántico-gramatical redueix el terme funció
a la identificació deIs privilegis d'ocurr�ncia d'un element, els

quals permeten paradigmáticament la seva distribució en classes.
Dit d'una altra manera, la definició tradicional de categoria
lingUistica parteix de la idea que la segmentació de les

produccions es fa en base a les semblances o difer�ncies de
1 'organització gramatical (o distribució de les proposicions) de
les diferents unitats de les produccions. Es a d

í

r , "l'.:?.nálisi

gramatical ha de dir si un segment de llenguatge és semánticament

equivalent [ .•• ] a un altre segment" (Silv·ertein, 1976, p.15, la
traducció és nostra). Aixi doncs, s'entén que les unitats

lingUistiques són referencialment pures. Silverstein resumeix

agudament aquesta posició en els termes segUents:

"[ .•• ] Hem d'aS:.isumir que hi ha rela.cions ¿l.bsib-·:3.ctes
constants entre la forma lingUistica i el significat
lingUistic, i que podem identificar aquestes relacions

independentment deIs capricis de l'ús. En aquesta teoria del

llenguatge, no ens interessem per les ocasions concretes en

qu� s'usen, correctament o incorrecta, determinades formes

lingUistiques per referir i per predicar; per comptes, ens

interessem pel sistema gramatical que, independentment d'una
ocasió determinada, defineix la naturalesa de cada expressió
formal segons la seva capacitat per diferenciar-la d'altres

expressions d'un sistema de refer�ncia-i-predicació i,

. (�



inversament, en el sistema de refer�ncia-i-predicació.
Acabem amb una descripció de la disposició formal de les
uni t.ats, en el metall enguab;¡e fami 1 i a.¡� de ;;::on.sti i:J.1.ti_vi t.:;l.t
Ccombinacions linials jer�rquiques de les unitats
estructurals) , i amb una descripció del seu potencial
referencial-i-predicatiu d'aquestes disposicions, en el

meta.llen.;)ua.tge +arn
í

Lí ar- de 2E·�nt.it l
ó

q i c í deriotet
í

u Cb.:;\·::;a.t
en la implicació, la sinonimina, 1 'antonimia, la taxonomia,
i en rel21.ciclns s0?fTiblant·::; de la fo¡�ma. pr-opos

í

c i on.eLr !'
, (1987,

p.19, la traducció és nostra)

El car�cter abstracto-represent.atiu d'aquesta pOSiC10 fa que
necess�riament es plantegi CClm a pClstulat fonamental una

equival�ncia sem�ntica i formal entre una producció i la seva

oració subjacent. En altres paraules� tota producció s'analitza i
s'entén en tant que inst�ncia d'una oració; en conseqU�ncia, un

signe present en un acte de pa¡�l.:a té 1 'e�:;t21.tus d 'e:-:eQlplac. en

rel ac
í

ó a un :tiQh.lS sem.�.nti co+qr amat
í

cal al qual r·epn::!senta.
Aquesta relació entre exemplar i tipus gira a 1 'entorn de la
noció de "millcll� e:<empl21x·1I o p r otot

í

p ues , g¡·-¿¡.cies a. la qua l e·:� pot
establir una semblanga. Pel que fa als conceptes, aquesta noció
·de "mi Ll or ex emp Lar

" és entesa en La +orma de ss
í

qri i f ic et; b áss
í

c en

contrapClsició a un/s significat/s secundari/s.

Precisament, les critiques a aquesta posició se centren en la
distinció entre tifH':!.S i §'�";_§'f!1J;�lcl.l�, 1 ,."::l. qual no é·::; 21.plicable a tots
els signes lingUistics. Quin és el tiQ.h\.§. subjacent a. tu, a.>::;I1-I.í o

§.U;;Il··le�2.t en 1 es p ". od ue e; i cms .@..É".L....12 e r:...._--ª- tu, ::L:! n e a qld· :í. o e·'59·· i u _EiDA
<3.9.h�:ª-?..!.? Els signes arnb refe,·-�nci·:3. c anv

í

an t impliquen aLqun
aspecte del context per tal d'ésser interpretats. En

conseqU�ncia, es presenta un model basat en la realització, en el

qual es ressalta el paper de l'ús.

En aquest cas, la concepció que es té del llenguatge és
diametricalment oposada a 1 'anterior. El llenguatge és entés

fonamentalment com un sist.ema de comunicació arbitrari,
socialment cClnstitu�t, amb una funció intencional i amb un

objectiu cIar, que es realitza en el marc d'esdeveniments de

parla. Aquests esdeveniments "consisteixen en una seqUéncia de
conductes de parla, en qu� un/s parlant/s s'adrecen a un/s
oient/s mitjangant un sistema de signes fon�tics anomenat

miss21.tge o producció" (Silv·erstein, 1976, p.12, la tr21.ducció és
nostra). Aixi s'emfasitzen les variables del cClntext:

"L'esdeveniment de parla té lloc amb els p ar Larrt e en una posició
o situació determinada, i durant un determinat lapsus de temps.
En el curs d'aquest esdeveniment, diferents individus poden
prendre els rols de parlant i oient. També s'han de tenir en

compte moltes altres caracteristiques d'aquests esdeveniments de

parla, entre les quals hi ha els aspectes sociologics deIs
individus que adopten el paper de parlant i d'oient, els quals
sovint són determinants a· 1 'hora de definir 1 'esdeveniment, els
esdeveniments de parla anteriors (si n'hi ha hagut), la

comunicació amb gestos o cin�tica que invariablement acompanya el

llenguatge parlat, la distinció entre els rols d'oient i

-lo



audiencia, etc." (SilvF=!�tein, 1976, p.13, 1 ..':1 t.r aduc c
í ó

és
nostra). Entes aixi, el llenguatge acompleix una gran diversitat
ele funcions. D'aquestes funcions n'hi ha una que el diferencia
d'altres sistemes de comunicació i que és la capacitat ele parlar
del mateix llenguatge: la funció metasem�ntica o funció
referencial pura.

El signe lingUistic s'entén aqui en funció de la seva contribució
als diferents esdeveniments o contextos de parla; el seu valor
referencial no es mesura segons el seu valor de veritat respecte
d'aquest esdeveniment, sinó de la pressuposició del seu valor

pragm�tic. Els signes no són abordats des del seu car�cter

abstracto-representatiu, sinó des del seu valor d'indexs (d'acord
amb la terminologia de Peirce, 1931-1935). Aquesta concepció és
1.:3, que per me t; el i f er-enc i al� entre iDd�1.:U§__f.iO__Lsd..:?Ter)C ta.l s ( c om 1 es

iH.:3.r·ques de se:-:e en objecte':::; o les de deferenci.:3.) i i.od@.).:L§'
t�e·f5:'!·-e_DJ;.ial·5, els quals a més d'incorporal'- un signi·fica.t
pragmátic incorporen un significat sem�ntic pel fet que poden
contribuir a la funció referencial pura.

D'altra banda, aquesta perspectiva ressalta el carácter

plurifuncional elels signes; és a dir, el fet que la naturalesa
referencial d'un signe incorpori altres funcions. Que un oient

tanqui la. finestra en sentir fj!..¿.in fr'ed fj!..}.e linc, s'e¡<plica per la

pressuposició del valor pragmátic que aquests signes tenen per a

1 'oient, i no estrictament en relació amb la seva funció
refel"'enci .:3.1.

La definició de les diferents categories implicades en la

referencia temporal varia segons que partim de la perspectiva
semántico-gramatical, que hem anomenat tradicional, o bé del punt
de vista funcional-pragmático Els estudis fins ara realitzats en

aquest �mbit han partit d'una definició sem�ntica de les

ca.te';jiJr i es de L,?mp';s ql� a.!l@J; i cal, ª�;I2.§l:;;:te_ d� 1 a
_ per-;;:U2..�c:t...i vª- i

a.spE'ct,ª--de _ _L.,_�..§.i tua.c i ó, és per ai :{(J que pri met- ,3.bor·darem .:3.queste·;s
categories des de la posició sem�ntica que, posteriorment,
confrontarem amb una definició més d'acord amb la perspectiva que
adoptem en aquest treballa

3.1. Definició semántica.

En els intents per fer una tipologia universal de les categories
temporals verbals s'ha diferenciat entre temps gramatical i

aspecte, categor-ies que han estat definides independentment de la

semántica de l'item verbal. Una de les qUestions clau d'aquesta
posició és que es manté que el temps gramatical és deictic i que
1 'aspecte no ho éso

3.1.1. El temps gramatical.

La definició de temps gramatical es fonamenta

aquesta és una noció purament conceptual, al

formalitzi en les diferents llengUes i, per tant,
una categoria independent de contexto

en 121. idea que
marge com es

és c on s
í

dssr ad a



Adoptant la concepció occidental, s'ha representat el concepte de
Temps com una linia i les situacions (81, 82 i 83) com a punts en

¿'iquesta 1
í

n
í

a ,

Figura 3.1.
Representació del concepte de Temps

82
(TR:I.) CTR (TR2)

Si admetem que els simbols > i < en tant que indicadors de les
relacions d'anterioritat i posterioritat, aleshores podem
considerar que, a mesura que avancem d'esquerra a dreta en la
linia temporal, són certes les relacions 81>82, 82>83 i 81>83, en

les quals 81 és anterior a 82 i, per tant, és anterior a 83, o a

1 'inrevés 83 és posterior a 82 i a 81.

Ara considerem, per exemple, que 82 equival al moment present o

moment en qu� es parla (TP o TR ) i que 81 i 83 són punts
temporals als quals ens referim (TR1 i TR2'. Aixi les relacions
TR1>TR i TR <TR2 correspondran als conceptes tradicionals de

º�§l.S§.;:¡.t i de f..�,tur:., essent 1 arel a.ci a TP=TR 1 a corre'5ponent a.l

l2.!:f��:5en t •

Les relacions temporals tenen, pera, per definició un car�cter

relatiu, és a dir se situen en el continuum for90sament en

relació a un altre punt (o segment) de la linia (o punt de
refer�ncia'. Quan el parlant d'una llengua vol comunicar

efica9ment les seves experi�ncies o intencions, li cal fixar els

punts de refer�ncia i, a més, establir la dist�ncia entre aquests
punts mitjangants els diversos mecanismes que aquella llengua li
ofereix. 8'ha suggerit que aquestes tres nocions (TR1, TR ,TR2)
són independents de les possibles distincions que pugui establir
una llengua determinada. On sembla que hi ha variacions trans

lingUistiques és en com es duen a terme les localitzacions en

l'axis temporal: el grau de precisió en la localització de les
situacions i els mitjans que utilitzen s6n especifics de cada

llengua. Les IlengUes varien segons el pes que, en aquesta tasca,
atorguen al l�xic o a la gram�tica.

La gramaticalització d'aquestes nocions d'anterioritat, simulta
ne�tat i posterioritat es realitza en un bon nombre de IlengUes
mitjan9ant flexions en el verb, �s a dir amb el sistema deIs

temps gramaticals (malgrat que des d'un punt de vista sem.ntic és
una categoria de l·oració,. 1 aquest sistema, pel fet que
relaciona situacions per refer�ncia a un punt determinat, és un

sistema deictic. En termes de Lyons,

"El temps gramatical forma par t de l'entramat deictic de la.
refer�ncia temporal, perqu� gramaticalitza la relació que hi
ha entre el temps de la situació que es descriu i el punt



z er o t.empcwal del corrtex t; deict.ic" (1977/1980, p.61::::', la
traducció és nostra).

En aquest sistema el centre deictic (o punt. de referéncia) és

assignat arbit.ráriament al t.emps de parla (TP=TR), de la qual
cos·:::\ sorgei x eri tr·es temps ab ao l uts ·-el g_a::ssa.t, el QI'-esent_ i el

:f.�=d.:u.r--, en el sent i t. que s ón i ndependents del c on t ex t, ens el ss

representem direct.ament. des del nostre presenta Precisament
aquests són els significats básics d'aquests tres temps, en¿ara
que puguin tenir també altres significats.

A diferéncia deIs temps absoluts, que es caracteritzen per
"i ncl ClUt-e c orn a part del seu si qn

í

f i cat e l rnomerrt pt-e�:;Emt COiTl a

centre dE·:í.ctic" (Cornr I e , 198!5, p.36, la t.raduc c
í ó

é·:s no·::;t¡�a), el·:s

tE�mps r e I at
í

u·;:; , o secund·:;¡ris (Lvons , 1977/1.1?130), "loca.litzen una

situaci6 en relació a un punt de referéncia proporcionat pel
con text " (Comrie, 1985, p.::::;6, la t rad , és nostt-a.J i qUF.� no

necessáriament correspon al moment presento EIs temps relatius,
perO, presenten dificultats importants als intents per
P¡'-oporciona¡� una definició independent de la c.:;..te90r-ia tE.:'!IlQs, ja
que sovint perden la seva si9nificació básica. Llevat del mode
í

rtd
í

c at.
í

u , per a la resta de iTlodes "art-iba a é·:sser ina.dequada la
mateixa denolTtinació de temps, ja que el valor modal s'imposa fins
a tal punt que debilita les relacions temporals fins 9airebé
de·:saparei;.�er" (Bad

í

a , 1980, p.Lj·15, la trad. é·:s nostt-a.); en

cata l á, per e:< emp 1 e, (ve';¡eu apar t e t; 4. 1.2. 1) tot·:s el s temps del
lTtode subjuntiu poden referir-se tant al passat com al futura
D'altra banda, en el cas deIs relatius, la distinció entre Temps
i aspecte es difumina. Per a Lyons (1980), en els temps
secundaris és dificil diferenciar el temps de 1 'aspecte.

AixO no obstant, no totes les llen9Ues formalitzen aquestes
nocions. LlengUes COiTl el hopi, el xines o el malai no disposen
d'un sistema de temps, sinó que expressen aquestes relacions per
mitjá del lexics• D'altra banda, el sistema lexical és molt. més

precis en la localització temporal d'una situació, excepció feta
del pr·esent i 1 a part i cul a ªt:.i\.. Com 1 es ·f 1 e:d ons v(=:)t-bal s, arnb el
sistema le:dcal poden fer·--se ¡r·efe¡r·encies de t

í

pus ab ao l ut; (s.hi..r_,
dS!l121. pa.ss�JJ o relatives (el _!l1.ª.!;ei:< di.:;¡., @l di_el. sE.?_qÜent).

3.1.2. L' aspecte.

Fins aqui haviem parlat de la localització d'una situació en un

punt del continuum; ara bé, una situació pot ésser vista des de

SEntenent que "9¡'-a.mel.ticalit;�ació es refel�ei:-: a la integra.ció
d' aquestes nocians en el sistema 9ramatical d' una llen9ua
mentre que lexicalització fa referencia a la inte9ració
d'aquestes nacions en el lexicón d'una llen9ua, sense que tin9ui
repercussions en la seva estructura gramatical" (Comrie, 19135, p.
10, la traducció és nastra), en el ben entés que farmalització

comporta obli9atorietat, encara que tal com diu Comrie establir
els limits és dificil.



dins, focalitzant-ne l' estructura interna i establint-ne els
limits temporals. D'aqui sorgeixen una gran diversitat de
relacions i distincions semántiques. Pel que fa a les primeres,
destaquen la simultane�tat, la inclusió� la sobreposició. La

figura 3.2 exemplifica algunes d'aquestes relacions.

Figura 3.2.

Representació de situacions en la linia temporal.

A B C D G H

E 1) F I

Reprodu�t de Comrie, 1985, p.6

La possibilitat d'enfocar una situació en relació a les seves

caracteristiques temporals multiplica les distincions semántiques
que un humá és susceptible de fer. Una situació pot ésser vista
des del seu comengament (incoativa), o des del seu acabament, pot
ésser considerada habitual o reiterada, pot ésser enfocada en

relació amb la seya durada, etc. De totes les distincions
semántiques possibles, les que tendeixen a ésser formalitzades en

les llE!ngües del mó n són le�5 distincions de Rerf_�s�tivit-ª"t versus
i.!]f.l(·?_rf_ect i \!Lt.:3.:t_, i I2rOare=isiÍ vi ta..:t VE?rsus nO-l2r-ggres':si vt_t.:3.t. La

12.§.!_'"·fec;_ti.:.d_ta.t_ s'!1¿i definit CO::Hli "la p erc ep c
í ó

d'un.:;. situació en 1'3.
seva globalitat, sense distingir-ne les diferents fases" (Comrie,
1976� p.16, la traducció és nostra); contráriament, la

.! ml2et-f ect i vi taj�. f a refel� enci a a "1' e'5h-uctw-a temporal i ntet-na
d'una situació, mirant una situació des de dintre" (Comrie, 1976

p.26, la trad. és nostra). La Rr...9_9L§.§ivi:tp.t enfoca "una. ss ítuac
í ó

que dura en el temps" (CofTlt-ie, 1976, p.23, 1.:3. t.rad , é'5 nostra), a

diferencia de la nO-Q.[o.ar.::.g?siyit.at.

L' expressió formal d'aquestes distincions varia segons les

llengües. En un bon nombre de llengUes aquestes distincions són

gramaticalit.zades per mit.já de modificacions morfolOgiques en el

vel�b, clt-i gi nant el que ha. estat a.nomenat tt2.pect�, que 1 a

gramática tradicional hayia inclOs en el sistema de temps
gl�amaticals. ALd, s'ha definit l'a'5f:lec1;e com "les d i f ererrt a
m·:3.net-e·5 d

'

enfocar l' estructura temporal interna d
'

una si tuaci ó"
(Comr

í

e , 1976, p •..::., la +rací , és nostra). L' p.:.:§Qecte s'entén,
doncs, com una característica temporal interna de la situació i,
en conseqilencia, segons aquesta postura no es considera una

categoria deíctica.

En alguns casos la gramaticalit.zació es duu a terme per canyis
estructurals. En moltes llengUes celtes, per exemple,
s' i n t.rocíue

í

x el verb "estar 11 més una p ar t
í

cu l a 1 ocat i va pel�
marcar progressió; o, per exemp1e, el fines marca la progressió i
la no-progressió amb canvis de cas en 1 'objecte directe

(part.itiu en el primer cas i acusatiu en el segon); aixi mateix,
les 1lengUes romániques permeten 1 'expressió de distincions

aspectua1s mitjangant expressions sintáctiques (i.e. en frances



·etJ�n _t I� .:;!. i n_ de, o E!n c eltal a §l�1..sd:._·:3. _12un t _ _g.:.�,
incoació a un procés).

per ma.I"car

Segons la definició que hem donat; d'ii:I.specte, les e:<pn:?ssions §.!.TI.
:::::z:i.g m�.rl iat- un �:¡j?l;?-t i §!J.1L.fr.enjava un

.. gelat compar t e
í

x en un matei:<

temps gramatical -el de passat-, perO divergeixen pel que fa al'

aspecte;; a
í

x O mat e i x esdevé amb g_:j,_nto una c-=?:.2.e·�a. i eS"ót i �_..R.iJlt.3.rrl.:
un§:......S..:;,¡.seta, en que el temps corr e apon al pl·-esent. En c anv

í

, 1 es
orac

í

ona §.:.:st@Xa. _ c@Jltant_ i e·:stic ca.:.!Jtant. comp ar+ e
í

x en un mat e
í

x

aspecte, en aquest cas progressiu, perO es diferencien pel que fa
al temps. Aixi doncs, el sistema gramatical d'una llengua sovint
inclou no només la representació estrictament temporal, sinO
també determinades caracteristiques de 1 'acció. PerO encara més,
sovint les llengiles tenen formes que indiquen a l'ensems ubicació
en 1 "ax i a tempol"al i "contorn tempo!"al JI; pel� e:<emple, en c.::;.t,3.12l.

(ve':.:Jeu purrt 4.1.2.1) plol�a.v.::;I. e:<pt-ess¿:i tan t dur ad a com ub
í

c ac
í ó

en

el p.::l.·::;·:óa.t i vai q CÓF-r-&?.r:. e:<pl�ess;a tant una acci ó perfecta com un

temps de passat. D'altra banda, malgrat que una llengua
gramaticalitzi tant el temps com l'aspecte, es produeixen buits i

asimetries; aixi per exemple (com veurem a 1 'apartat 4.1.2.1) el
castella i el catala fan la distinció perfectiu-imperfectiu
únicament per al passat, i no per al futur el qual és sempre
perfectiu.

3.1.3 El tipus de situació.

Tal com hem assenyalat, els mitjans formals per expressar
aquestes distincians semantiques operen principalment en el verbo

Ara bé, cal no confondre el significat que aporta la flexió

verbal amb el significat que és propi al mateix verb, el qual
aporta també informació de caire temporal. Precisament una font
de confusió en 1 'estudi de les categories de Temps i Aspecte ve

de les complexes interrelacions entre la gramatica i el lexic.

Els lexemes verbals també contribueixen a l'aspecte de l'oració.
Tal com diu Smith (1986), 1 'aspecte de 1 'oració prové de la

conjunció de l.'aspecte de la perspectiva adoptada (o aspecte
gramaticalitzat) aixi com de l'aspecte de la situació (o

distinció semantica de tipus temporal que caracteritza el lexema

verbal). Certament, els verbs es diferencien en relaciO amb el

seu significat inherent i, en canseqUencia, apareixen en

cont ex toa di ·f,::=rents; mentre que el vel�b �.Q.rr·er. admet l' arqument;
g!dr.§?nt dues hores:;, a.quest mat e

í

x argument ser i a sem.�.nt i ca.ment

anOmal amb el verb moric.

Es generalment acceptat per la teoria lingUistica que hi ha una

distinció entre verbs d'estat i verbs d'activitat (o de no

estat), binomi fonamentat en la distinció ontolOgica i

independent de la llengua entre situacions estatiques i

situacions dinamiques. Vendler (1967) propasa una classificació

que ha estat ampliament acceptada.

A. §.I TU{.'1Cj_0I'�S E.§TAT I QUE�.
Descriuen qualitats o situacions
canvis al llarg del temps, és a dir

que no sofreixen

que sOn estables.



Si no se'n provoca 1 'acabament, són situacions que
tenen durada (Aksu, 1978). Si dividim la situació en

fases (entenent per fase qualsevol punt o segment de la
situació en un moment determinat de la seva durada) les
fasE�s sera.n

í

d an t
í

quea , (Comr
í

e , 1976).

B. SI TU.ftGJ m{§'_I;�s_.NO·-EST.B.I__Q._.lLI 1\1(�lt1.I Qh}ES.
Descriuen situacions que necessáriament comporten un

canvi, en el sentit que les diferents fases druna
situació són diferents les unes de les altres. Són
situacions que demanen un input continu d'energia per
tal que con t

í

nu
í

n , (Aksu, 1978, p.3 i Comr
í

e , 1976,
p.49)

Pel que fa als verbs dinámics Vendler distingeix entre

a.) Sit!::.\.::"l.cio[1s qg�__��i d'.Es!��t, les qu.als es refelr·ei:-�Em
a situacions que comporten una transformació per la

qual un objecte canvia d'estat i arriba a un estat
final. Es una situació que implica un punt terminal
inherent.

Ara bé, segons com es relacionen el procés de canvi i

1 'estat final es podl�á parl.:1r de situacion·s i2.!:!.ntua.l§. (o
verbs de realització) on van tan junts que un cop la
situació comenga ja no es pot deturar, o bé de
situacions dl.�Tati..::L@.:§' (o vel�bs de c cnsocuc

íó

r , quan
poden ésser interrompudes abans d'arribar al seu

ac abarnerrt ,

b ) §'.iJ.u.'ª-fions _fL':activitaj;., les qual a des¡o-iuen
situacions que impliquen una transformació, perO no un

resultat final. Són situacions, per tant, que poden
continuar indefindament o bé aturar-se en qualsevol
momento

Van Valin representa aquesta categorització de la manera segUent:

Figura 3.3.

Representació de les caracteristiques de 1 'acció

segons Van Valin (1987)

resultat

inici ac c
í

ó determi n ac i ó
(c anv

í

d
'

estat)

Les diferents situacions esmentades categoritzen diferents

aspectes d'aquest diagrama (vegeu figura 3.3): els resultats

condueixen als estats i 1 'inici i la determinació a les
situacions puntuals.

perO, de situacions i no de verbs, ja que els verbs



no apareixen ailladament sinÓ en contextos més amplis� els quals
modifiquen el seu significat inherent. Els mateixos arguments del

verb poden modificar-ne el significat: mentre que fantav� és una

si tuac i Ó di n ám í

ca qu.e no comporta un reau I tat final, !;;_s"nta.v.iL.l-l!lª=.
f.2.�.;;_Q_ cOI�respondr i él. .:,l. un c anv

í

d
'

estat.



3. 1.4. Interacci ons.

L'aspecte, tal com ha estat definit a 1 'apartat 3.1.2, pot
reforgar o modificar la classe d'acció referida per un yerba

Aixi, 1 'aspecte de 1 'oració está determinat per la interacció
entre 1 'aspecte de la perspectiva (o aspecte gramaticalitzat) i
1 'aspecte que és propi al tipus de situación Les situacions

puntuals, per exemple, pel fet que no tenen una estructura

interna, indiquen iteració quan són codificades amb fo�mes
i mperfect i ves (@_st_¿l.Vª-_i2i.f:¿l.nt , t;!�Éj".l:;'§i:va.) • D

'

al tr a barid a , e'::;

produeixen incompatibilitats: els estats, que implicitament
comporten durada, canónicament no admeten formes progressives
( *est b:;__ª.9.r..:�&I_ªn t, *@_s .Lt..s;__ s .:El.ben.!) .

AixO no obstant, tal com assenyala C.S. Smith (1986), el parlant
és el qui determina 1 'aspecte de l' oració com a resultat

d'imposar una determinada perspectiva a una situació. D'aquesta
manera, per exemple, un estat pot ésser vist com un esdeveniment

i, en conseqU�ncia, pot ésser marcat progressivament. Molts

pa.t-lant.s segLI.I�ament esta.rien d'acord que les formes *essta"
§'2.:t.ims�!J..t i *§.?tL_..§,§,mbl�.!J..t ser-ien ';JI�am.:... tica.lment a.ccepta.bles en

or-ac
í

onss com

(A) ?Est� vivint amb un home i n'est� estimant un altre.
(8) ?Com més va, més s'estA assemblant a la seva mareo

Amb aquest argument s'explica
ésser codificats amb formes

P'§'!]..2_!,ª-!J..t·

que molts verbs d'estat puguin
progressi ves §.sti c 'yj._yi nt, esti.S'�

3.2. Funcions deictica i discursiva del temps i l'aspecte.

De la critica epistemológica que el model funcional-pragm�tic fa
a les teories sem�ntico-gramaticals es deriven diverses
consideracions en relació a les categories de temps i aspecte.
En la definició proposada pel model sem�ntico-gramatical (vegeu
apartat 3.1.1) es definia el temps com un mecanisme deictic que
permetia situar un esdeveniment en el continuum temporal per
refer�ncia en un altre; en els temps absoluts s'establia que el

temps de refer�ncia era el temps de parla. Ara bé, les oracions
no apareixen aillades sinó en contextos més amplis. En el marc

del discurs, quan fem refer�ncia a una seqU�ncia d'esdeveniments

-quan fem una narració-, l'6s deIs temps gramaticals est� regit
pel temps en qu. s'expressa 1 'esdeveniment de la seqU�ncia que s'

ha erigit com a tema o focus, respecte del qual se seqUencien la

resta d'esdeveniments. La presentació de la seqU�ncia narrat.iva

pot coincidir amb 1 'ordre natural en qué s'han produit els
esdeveniments, o bé pot alt.erar-se segons que en algun punt de la

seqUéncia volguem referir-nos a un fet anterior. Aixi, a

difer�ncia de les oracions independents, en les narracions la

refer�ncia temporal s'ancora en relació amb un temps establert en

la mateixa narració respecte del qual s'orienten temporalment la
resta d'ol�acions. Es per a

í

x
ó

·que, en el d
í

acur-s , lila dependencia
entre referéncies temporals es pot considerar un tipus d'an�fora"



CSmith, 1981, p.214, la traducció és nostra).

D'altra banda, pel sol fet d'atribuir als signes un valor
indexical en el si de 1 'esdeveniment de parla, l'aspecte també és
considerat una categoria deictica. La mateixa definició de
1 'aspecte com a perspectiva espacio-temporal adoptada pel parlant
en un context determinat (Smith, 1986) est� d'acord amb aquesta
concep c

í ó

, Tal com d i u Raffel�ty, "en el corrtex t , els significat.s
aspectuals no són referencials o relacionals, en el sent.it que no

necess�riament reflecteixen la durada objectiva o la vinculació
amb un estat./esdeveniment/activitat en el món real, sinó que
reflectei:·� 1 '§2:.:i:.§l.lu.21.ció. que fa el par Lan t; de la r eLac i

ó

entre un

esdeveniment/estat/activitat i d'altres esdeveniments/estats/
activit21.ts en el discur·:;;" <1982, p.66, la trad. és nostra).

Ara bé, en el moment que el parlant imposa una determinada

perspectiva a un tipus de situació, el sistema de temps-aspecte
del discurs queda restringit a unes determinades formes. Es a dir
1 'as:ipecte est� regi t pel� 1 a mat e

í

x a estructura del di scurs: "1.:3.
funció nuclear [de 1 'aspecteJ emana del mateix discurs i és, en

cet-ta marrer e , univers21.l" (Hopper", 1982, p.4, la traducció és
nostr·a). Aquesta funció consistiria a "cridal� 1 'atenció del
lector/oient cap als punts importants d'una histOria, un drama o

una conversa i relacionar entre ells els estats/esdeveniments/
activitats en el marc d'una unitat de discurs, fent que uns es

destaquin i que els altres quedin en un segon pla" (Rafferty,
1982, p.66, la trad. és nostra). Es a dir, en termes de Hopper
(1979), 1 'aspecte és un "un mecanisme de control". En aquesta
linia, Fleishman (1985) planteja que els temps gramaticals tenen
la funció d'organitzar el discurs narratiu; aixi mateix, Fayol
(1982) i Dolz (1987) han assenyalat que els temps ajuden a

diferenciar els diferents segments del text, les diferents fases
de la superestructura, tal com ha estat descrita per Labov i
!¡J.:ü etz k y (1967).

Aquesta postura té els seus origens en les propostes de
Benveniste (1959) i Weinrich (1964/1968), els quals mantenen que
els temps verbals tenen un funcionament especific segons els

tipus de t.extos. Aquests autors assenyalen que la funció deIs

temps en la narració és donar relleu versus situar en segon pla
els esdeveniments que conformen el texto Aquesta hipOtesi parteix
de 1 'observació que en un discurs hi ha uns esdeveniments són més
centrals que d'altres; en termes perceptuals hi ha situacions que
confol�men la fi.Q..l.d!::.S:. i d'altres el fons: "En el pl·-imer- pla trobem
els esdeveniments més importants d'una narració, les passes més

importants d'un procediment, els punts centrals d'una exposició,
els personatges o entitats principals d'un episodio El segon pla
inclou esdeveniments no tan importants, procediments subsidiaris,
aspectes secundaris, descripcions, elaboracions, digressions i
coses o personatges menors" (v.Jallace, 1982, p.208, la traducció
és nostra). La diferéncia entre els dos plans té a veure amb la

seqUencialitat; el primer pla conforma l'esquelet del discurs,
mentre que el segon aporta informació de suporta S'ha

hipotetitzat que universalment els aspectes perfectiu i



imperfectiu estan associats als primers i segons plans
respectivament, i que aquesta seria la se va funció prim.ria.

A més a més de l'aspecte, hi ha també altres mecanismes de primer
pla i de segon pla. En el quadre 3.1 es resumeixen les propostes
de diferents autors (Hopper, 1979, 1982; Wallace, 1982; Weinrich,
1964/1968) •

Quadre 3.1
Mecanismes d'estructuraci6 del discurso

E.r:i..mgr_.I2_l a : ._Egr f 'ª_�t i_.Y1-_t ª1.
Definició:
Primer pla de la narració

Seqa�ncia d'esdev. principals
(clrdr-e

í

c on
í

c )

Esquelet del discurs
Esdeveniments indispensables
per a la narració.

Correlaciona amb:
-ve¡�bs puntual s
-v·erbs di ri árn i cs
-verbs c i ne t

í

cs

f'�porta.
í

n+ormac
í ó "realis"

l:::l§s: a !Jj_2§..!.§s d '"i Pr i m_g_!::..-º-1 a

.iF'· P.l.
Clausules principals

Informació vella en posició
pr-e+ver-b e l

Ordre V(S)-VO: es pressuposen
els subjectes, la informació
nova es troba en el predicat
(O) u

No hi ha canvis de subjecte
Esdeveniments transitius

El material del PP és més
sobre·sort i nt

+hume
+an

í

mat
-noms propis
-si nqu l ars
+c oricr-et a

§.@.gg.!L___g_�._.__I.m.g_@.[_t�_�j;_i v i.:hª:h
Definició:

Segon pla de la narració
Informació de suport o

subsi di ¿:\I�i ¿:\:
-·coment·:3.r i s

-ampliacions
-desc¡·-· i p c i ons
-motius
+sc t

í

tuds
-activitats simultanies o

concurr·f:"?nts aI s
esdeveniments principals

Correlaciona amb:
-verbs d'estat
-verbs durat

í

ua

-·itera.tius

��pot-ta
í

n f ormsc i
ó

"irrea.lis"

t�canis�es de Seqo�Lª
(S. P.�
Cl.usules subordinades:

-subjuntius
+op t at

í

ua

-formes modals
Informació nova en posició

pl·-e-vet-b¿;\l
Ordre SV (subjectes nous,

canví s d'2 temes)

Varietat de temes
Esdeveniments intransitius

El del SP és menysma.terial
sobresol�ti nt

-no huma
-inanimat
-·noms c omun s

+rio si nqu l ars
-abstractes



-de-finit·;s
-¡

..··e·f er-enc i al s

-compta.bles
-no terceres persones

-inde-finits
-no re-ferencials

-incomptables
-terceres persones

Els mecanismes de PP i de SP són, doncs, un conjunt de nocions

que s"organitzen en funció de la seva rellevAncia perceptual i

que determinen 1 'organització micro i macro-sint�ctica. Aixi

doncs, en el discurs, temps i aspecte no són compartiments tan

separables. Els temps gramaticals, és a dir la conjunció de Temps
i aspecte en el verb, deixen de tenir com a funció primAria la

significació prOpiament temporal i passen a ésser mecanismes de
cohesió del d

í

sscur-s , En el te){t., "hi ha una f¿,l.lt.a. sorpr-enent. de

correspondencia entr-e t.emps verbal i referenci.:3. tempo¡�al"
(Stubbs, 1983/1987, p.40, la traducció és nost.ra).

Hi ha, perO, també altres restriccions discursives al marge
d'aquests mecanismes. Determinades regles -encara no

especificades per la lingUistica- fan que 1 'aspecte estigui
constrenyit per les fases de la narració: l' aspecte incoatiu
(i.e. §L.ad_fn-_m) ssov

í

n t; no pot; iniciar un te)·�t ja que pressuposa un

esdeveniment previ respecte del qual marca la incoació a un nou

estat; aixi mateix, sovint un esdeveniment duratiu (i.e. L
�i'::jE.u2r�s e-=!iJá do¡·-miD.1.) ¿,l. 1 final d'una h

í

a t or íe no es marc.al·-ia arnb
formes progressives, sinó que la necessitat de cohesionar el
discurs faria que adoptéssim una perspectiva diferent (i.e. L
9'::?fJ2..ré.§. §.§_QQ§..§ a dot":m_!..r:., en que es mar quem els .:3.specte·:; incoatiu
i puntuel ) 1.

Resumint, des de la perspectiva pragmática s'han qUestionat les
definicions de temps i aspecte com a categories independents de
contexto Aixi mateix, en oposició al model semántic, hem

present.at la categoria aspecte com una categoria deictica en tant

que és concebuda com una perspectiva que pren el parlant en

referir-se a un esdeveniment. Finalment, en front de les

propostes fetes des de les gramAtiques d'oracions, hem ressaltat
el fet que els temps gramaticals cont.ribueixen a l'organització
de l di scurs.

--_._-----

1Per a aquest darrer punt ens remetem a Karmiloff-Smith
<1985> •

.3,



4. El sistema de referencia temporal en catala i castellaR



Els mitjans lingUistics que el catalA i el castellA fan servir

per situar en el Temps aixi com per marcar la perspectiva
aspectual pertanyen tant a 1 '�mbit del léxic com al de la

gramAtica i permeten una gran diversitat de distincions
semántiques. En aquesta exposició pretenem solament tractar

aquells aspectes d'aquests sistemes lingUistics que sÓn
rellevants de cara a la nostra investigació ulterior, i deixarem

que el lector recorri a la seva compet�ncia en catalA i en

castellá per completar la nostra descripció.

Hem estructurat la descripció en dos blocs� el verb, que
gramaticalitza la localització temporal, i el léxic, que
constitueix un mecanisme de localització molt més preciso En tots
dos blocs distingirem el subsistema temporal de 1 'aspectual.

4.1. El verbo

4.1.1 Morfologia.

Tal corn t"!cShane E·t 21.1. (1986) i ndi quen el verb és una. de 1 es
árees més complexes del lexicon, ja que aporta una gran varietat
d'informació. Com hem vist en el capitol anterior, el verb és, en

un gran nombre de llengUes, el mecanisme per excel.léncia

d'expressió de la referéncia temporal mitjan9ant el seu sistema
de temps gramaticals. A més deIs temps (que seran tractats a

l'apartat 4.1.2.1), el verb inclou altres categories com el mode
i la veu. La modalitat codifica 1 'expressió lingUistica de les
actituds subjectives del parlant en relació a 1 'esdeveniment
referit. Tant el catalá com el castell� distingeixen diferents
modes (vegeu Marvá, 1968; Jané, 1968): tres modes no personals,
infinitiu, gerundi i participi, i quatre de personals,
1 'indicatiu (o mode de la realitat perqué assenyala existéncia
objectiva en el nostres pensament), el subjuntiu (o mode de la

irrealitat, assenyala existéncia subjectiva) , l'imperatiu (o mode
deIs com.:3.nd·:3.ments) i el condicional (o mode de la possibilitat).
La veu -activa o passiva- és un mecanisme indicador de

perspectiva, pel qual es focalitza bé el subjecte bé el pacient
de l'a.cció; la veu passiva té for-ma pel'-ifra-:stic2\ (.é·:S�El.?r+Pa.rticipi
Passat) •

Els temps gramaticals del catalá i el castell� estan organitzats
morfolOgicament en tres conjugacions, segons que presentin el
tema en ª, ª o i. Per a totes tres conjugacions hi ha uns verbs

tipics, els paradigmes deis quals es formen quasi mecánicament,
arrel verbal a parto O'altres verbs presenten paradigmes que
s'allunyen del que determinen les conjugacions a les quals
pertanyen. Cadascuna de les conjugacions presenta temps
gramaticals simples i compostos per als diferents modes.

4.1.2. Sintaxi i semántica.

Hi ha dues qUestions que ens interessen i que tenen a veure amb



la relaci6 entre temps gramatical i Temps real.

En primer lloc, els temps gramaticals en catalá i castellá

expressen la representaci6 temporal aixi com la representaciO de
determinades caracteristiques de 1 'acció; és a dir expressen
simultániament refer�ncies temporals i aspectuals, encara que
presenten asimetries. Pel que fa a l'aspecte, estableixen les

oposi e i ons l2.f?rf_gct i I,d versus � ml2..?F·fect) u:l. , Qn:J,;;)t'·e§.§i u ver·;sus!l9.
QrS2!'-d.!:E..ssi u i Qet-·f ecte vet-sus no l2er·1 ect�t'2, pero a tots el s mocíes ,

L "opos
í

c
í

O Q!=?y··feej.;..iLJ. i imQerfecj;_:L.h.\. s 'e·;stablei:·:: nomé s per al temps;
passe.t, de 1 a qual cosa sot-geL�en el I2ret.f:TT i t ..Q!?rfet IQret él'"i t.S!_
iDS1�:f i.nigg, en ce.t·:':!.l á i c.:':!.stell á respecti vament, i l' �_f.!l.Qerf_SL't.
O'alt.ra banda, les formes simples s'oposen a les perfect.es en

t.ots el s temps (pet,. ex ernp l e, Q.t'"e§.ent. versus Q.re.tJ)ri t.

.:LJlQEj.:j ni t./I2Te.:t� t'· i _t. el Q et- f �.lf:: t. o , en C·:,:\ t. ¿Ü a. í eas te 1 1 a

r'espect i vament.; �..Q.neLi c i.Qll<:!l.l si mQ 1 e Vet-SLIS �_9.!lQ.is;.i OfJ-ª.L_�O[l..Q.º.§t) •

Les formes perfectives i imperfectives del passat també
c on t rapoaen 1 es 'formes simpl es a 1 es perfectes (Q.!:"'_§.teri t
l2..§.['fetigret.�rit..Q__.LfJ_Q.§finiQ_9.. vet-su';s I2Tet�rit e.nterior, formes

pet"fect i ves, i gret. e"r i t _j_fl1_get,.f f;t \/er's;us Qt'·etl':..!:.it_I2J Ll5f�ya.mget:_f.!?..:t,
formes imperfectives). Finalment, tots els temps simples i

perfectes (ja siguin perfectius o no) tenen els seus

corresponents temps progressius, format.s amb el verb

-------_._---_.

:1.Tal com Oietrich (1983) exposa, malgrat que aquesta
terminologia coincideix amb la de les llengUes eslaves, en les

llengües romániques presente. c.:':\ractet-istiqLles diferents. "En le':'5

llengües eslaves aquesta oposiciO fa referencia a 1 'acompliment
objectiu de l'acciO, mentre que en les llengües romániques no es

pot deduir 6nicament deIs temps verbals si 1 'acciO está acabada o

no" (Oietrich, 1983, p.197, la traduce:ió és nostra). Es a d
í

r", en

les llengües romániques les formes perfectives poden referir-se a

e.ccions ¿<.ca.ba.des o a. ine.cabade·;s <l.e. vaig ccm�i�{e_[}; a
í

x
í

mat.eix, no és una oposició gramatical i, per tant, d'expressió
obligada.

2 Seguint les propostes de Comrie (1976), diferenciem ent.re

Q§_[ject.iy i 12Er_t.§ctE.• Mentre que amb el Q.gt:f�ti.b\. fem referencia

a una acció en la seva totalitat, amb el Qerf..§.ct§.._a.l.ludim a una

situació anterior que té efectes en una d'ulterior. Aquesta
ú I tima pot correspondre al present (Q.ret�r i 'I;_i I'lf).§..:!.i ni t IQet"f_§ctg) ,

pero t arnb
é

al pe.ssat ( ex , 12.t:..§!t�ri t. pI US9lLs._fl1.I2..f'¿['·f.§_t.'> í al fut.ur
(e:<. fyt.ur _.Q!=?rff;.�t.f;) • Es pero a

í

x o que l' a.specte de Q.§_rÚ�..;.t.e
presenta diferencies impor·t.ants en relació a la rest.a d'aspectes,
perqu� no diu res de la situació mateixa, sinO que relaciona un

est.at amb una situació precedent, és a dir expressa la relació
entre dos punt.s en el temps (per a una discussió més det.allada,
vegeu Comrie, 1976). Ara bé, pel fet que la perfecciÓ de 1 'acció

comporta ant.erioritat temporal, les formes perfectes s'han

tradult en "temps" del verbo En ca ta lá i castellá el principal
significat deIs temps perfectes és el d'anterioritat temporal
(vegeu Real Academia, 1981, i Badia, 1980).



�22 t aC+·I2s"lr_t i cj_p'j__ .f1.-ª_ª-?3it. A i x o no ob st a.n t ,les ·f or' mes no

progressives no exclouen un significat progressiu. D'altra banda,
com hem assenyalat, aquestes distincions aspectuals no sempre són

simetriql.tes. La distinci6 perfeC"�i!:!�-irn.l2..§rf§'lcti_!::.\. del passat no té
un equi val ent p er: al s temps de futUl"'; el !.utQc_.2im.p 1 e té un

significat perfectiu, pero, en canvi, pot considerar-se des de la

perspectiva imperfectiva mitjan9ant les formes de futur

progt-essi '.les.

Observem, doncs, que totes dues llengUes combinen distincions

aspectuals (d'aspecte de la perspectiva i d'aspecte de la
situaci6) que podrien semblar incompatibles, com és el cas per
exemple de les combinacions entre situacions puntuals i formes

imperfectives o progressives, o de la combinació de l'aspecte
perfectiu i el progressiu. En aquests casos, es produeixen
interferencies o alteracions del significat: per exemple, la
combinaci6 entre puntualitat (verbs de consecució) i

progressi vi ta.t o impet-fecti vi tat c ornport a i teraci 6 (�sta'@
pi_fa[lt, tr_gn..<;_@._ya); la. c ornb

í

n ac
í ó

entt-e durac
í ó

(estats o

activitats) i perfectivitat expressa anterioritat de la perfecci6
sense, per

ó

no i mpedei :.( 1 a seva con t
í

nUl tat temporal (v�_i..g.....?--ªt)�t:
L€L nClt).c:i._ª-'. Ai:-d. matei:-( trobem vel'-bs que dif:í.cilment admeten
determinades formes: molts verbs d'estat no s6n gramaticalment
correctes amb les formes progressives, ja que la progressivitat
inclou un component din�mic (i.e. *est� sabent)3.

En les relacions entre temps real i temps gramaticals hi intervé
també una altra variable: que els temps siguin absoluts o

relatius. Malgrat que tots els temps són relatius per naturalesa,
com hem dit a l'apartat 3.1.1, són considerats temps absoluts

aquells que permeten considerar 1 'acció directament des del

present, el qual s'erigeix com a centre de:í.ctic, i temps relatius

aquells que, mitjangant un altre verb o un adverbi, localitzen la
situació en 1 'axis temporal en relaci6 amb un altre punt del
continuum. En catal� i castell. hi ha quatre temps absoluts: el

12.!:.?...:§.§n.:k. , el l2re_t.§_r :i.L__..f1..!@r f�t./ i n c:!.§.f..i.n istQ. , el 12,,[ e t_e r i.t.
i ndgj iID t/Q.§.C!.ggo i el f utt.,.�.!:....2iJ!l_Q.1..§.. La. resta de temps si mp 1 es i

compostos de tots els modes (b-et del inde.:finitípel... ·f:....�_ctQ. de
1 'indicatiu) són relatius. Aixo no obstant, els temps absoluts

poden c ornp ot ... tar-se com a rela.tius ("2Prtira.s quan acabar.s") i
els relatius com·i::\ absoluts ("es g_ua!l:i.�_!J. bé la v i d a :'

, "volia
demana.r-l i un favor 114) •

En el cas deIs temps relatius, els temps arriben a perdre la seva

significaci6 b�sica. Aix:í. mateix, llevat del mode indicatiu, per
a la resta de modes és dificil distingir els valors temporals

3per a la definici6 deIs components semAntics de les formes

progressives vegeu Comrie (1976); aixo no obstant, remetem el
lector a les consideracions fetes a l'apartat 3.1.4.

4 Aquest exemples han estat extrets de Badia, 1980, p.430 i
421.



deIs modals; en catalA i castellA els temps del mode subjuntiu
poden t-e'feri r--'5e tant a.l pa:5sat com al +u tur (p. e. ta.nJ;_ _!.:iJ?- b.9__ illg�_
bJt-n_i@5?_�.§_i!l_dema, Bad

í

e , 1980, p.44U. D'a.ltra banda, en el c as

deIs relatius, la distinció entre refer�ncia temporal i aspectual
es difumina. Es dificil distingir qu� té de temporal i qu�
d

'

aspectual , i • e. , el g_lUS9.h!:.fl!.1l12_'::i['f E�t_, el qus l , en terme'5

temporals, assenyala un punt anterior a un altre punt en el

passat, per aixO mateix és aspectualment perfecte, i, a més, és

perfectiu, malgrat formar-se amb una forma imperfectiva.

A continuació volem fer esment deIs significats més usuals

d'alguns deIs temps gramaticals més utilitzats en totes dues

llengües. Amb 1 'i[1d.!?o..f_ini..1., el ca.t.::tla cod
í

F
í

ca accions passades i

perfectes que es relacionen amb el moment present, bé perqu� es

tracti d'accions del passat immediat, bé perqu� l'acció s'hagi
realitzat en un periode que encara no ha acabat (accions que han

transcorregut durant el mateix dia, el mateix mes, el mateix any,
etc.); es fa servir també per expressar accions passades els
efectes de les quals encara perduren <significat anomenat de
"rellevancia present"). Es diferencia del g_ret.�t-_j.t perfet pel� la
relació arnb el moment present que caract.eritza 1 'Lnd�iini..t.. El
c a ta l

á

es recolza en una Lí n
í

a divisOria n a tur-sI ("el mat e
í

x

dia") per marcar'la distinció passat llunya-passat. recenta El
castella en aquest aspecte és més ambigu; una situació del passat
recent pot mal�ca.r-se amb el 12.reJ:é..r:.it..!.'l_ind_§finido o bé amb el

g_erfe_ftCl.. En aquest sent.i t, cal remarcar que un nombre mol t
elevat de castellano-parlants residents a Catalunya fan servir el

patró del cat e l á

, Tret d
'

aquesta di'fer-encia, el temps Q.?rf_�_ct.Q. i
iDdef i ni d_º- del ca.stell a tenen el s matei:<os si gn i f i cats que 1 es
seves f ot-'mes equi v.3.1 ents en cat a l a <inde.:f i nj_i i Q_i@rigt ,
respectivament).

L'.;\..J.D.QE�rf�t, en totes dues llengües, és sema.nticament molt
c ornp l ex , Té valor de pt-'esent respecte del per-fet. ("V",\ venir un X

que Qflf-tav'sl un yll), i valol� de pa'5sat respecte del pr-esent ("df2ia

que tens I'-aó"), tot ss
í

t.uan t; 1 'acció en segon pla. Acostuma a

ésser un temps relatiu, malgrat que ocasionalment pot ésser
abao l ut; ( t ot s els seus arni ca es gua.nyavE�!J_Jl..? la. vids,.5).

Pel que f a al f utL!�!:., repl�esenta, tant en c atel a com en c sst e l I a,
la gramaticalització d'una intenció o un objectiu. Codifica
accions tant del futur llunya com del futur immediat. Per
referir-se al futur immediat, el castella, a més, disposa d'una
forma perifrastica formada amb el present del verb

::9.n-ª.!:.+ª=.+.;\._nfi ni ti_!d, arnb la qua l es fa I�efet-encia a "una ac c
í ó

que
comenga a efectuar-se, ja sigui en la intenció, ja sigui en la

realitat obi ec t
í

v.a
" (Real Academia, 1981, la. t.raduc c

í ó

és
nostra). Aquesta perifrasi té un ós més restringit en catala, en

que té un significat incoatiu estrictament lligat a la realitat

objectiva i no intencional <*@.guest __§_§_tiu ya.ie¡ .:3. .:;!;_na.r::._____Qe
vac�.:.Df::...§.2.) •

5Exemple extret de Badia� 1980, p.420.

3{:.



O'altra banda7 el significat prototipic d'un temps pot ser

expressat mitjangant una altra forma verbal. El futur típicament
e:·�pres·5at amb el fut..k':x� si tIlP 1 e. pot ésser subst i tui t pel pl�esent,
que t arnb

é

pot fel�-'se ser'vir c orn a fot'-ma de pa.s·52l.t ("pt-esent
historie").

El c at a Lá i

perfectiu i

semantiques,
un carácter

aspectual.

el castellá a més de gramaticalitzar els aspectes
imperfectiu, gramaticalitza també altres distincions

mitjangant les perífrasis. Les perífrasis no tenen

temporal, sinó modal o, el que aquí ens interessa,

Entenem per perífrasi aquella forma verbal que está regida per
una altra que funciona com a auxiliar, de manera que aquest perd
el significat que té com a verb independent. Podem classificar
les perífrasis en tres grans grups: les d'infinitiu, que en

general tenen un valor progressiu i que miren cap al futur; les
de gerundi, que tenen un valor duratiu i que miren cap al

present; i les de participi, que tenen un valor terminatiu o

perfectiu que les ord en t a al passat. (Vegeu Badia, 1980, Real

{·kaelemia, 1981).

O'entre les perífrasis amb carácter aspectual més corrent en

totes elues llengUes trobem les que tenen un significat incoatiu
com f.:oo!'§D_.!t.2l.(--ª., afJ..@:x� a. (vegeu ap art at; 4. 1.2. 1) ,les que
signifiquen r e

í

terac
í

o , t.ornar:__ª-, consecució, :@-_!;0Q.2_ª_9_ui..r_.
L'aspect.e durat.iu es gramaticalitza amb diversos auxiliars:

§.§tstC, ª-!l§!:'!:', y_s=_f)]. t-_, 2E�9..k') r, segui ts de genmdi. Fi nal ment, el
catalá i el cast.ellá gramat.icalitzen els aspect.es complet.iu
(§}.!;_sJ2al� ele), cessiu (12·=l.t-CU:__eI�) i ctrrnuLet i u (arrip. .ª-!:... a).

Per fer refer�ncies temporals i aspectuals, el cat s l a i el

6Ens referim en aquest apartat a les perifrasis amb valor
semántic propio També es consideren perífrasis els t.emps
compostos, el rnat e

í

x l2..Cet_�ri t l2erfet del c at a l á en 1 a. seva forma

col.loquial, les formes progressives, les formes de futur
i mmedi at amb §1Lli-:l.r+ª-+i nf.....!!..., a

í

x I corn 1 es construcci ons en veu

passiva.

7Incloem aquí tota marca temporal que no repercuteix en

1 'estructura gramat.ical i que, en conseqU�ncia, no t.é un carácter

obliga.tori (Comr I e , 1985). D'< a l t.ra banda, n'e:·:cloem les
elistincions temporals propies de la semánt.ica verbal (en relació
amb aquesta qUestió adrecem el lector a 1 'apartat 3.1.3).



castellá disposen d'altres mecanismes al marge deIs temps
gramaticals. Ens referim a la informació que aporten els adverbis
o locucions adverbials i els sintagmes preposicionals.

Quant a les refer�ncies temporals, el l�xic, i les expressions
lexicals en general, tenen un carácter més precis de localització

temporal. D'acord amb la classificació general de Van Eynde
(1987) i de Berman i Slobin (1986) podem distingir entre adverbis
relacionals i situacionals. Els relacionals situen la refer�ncia

temporal respecte d'un altre int�rval; quan aquest int�rval

correspon al temps de parla, els adverbis són anomenats deictics,
quan la depend�ncia temporal s'estableix respecte del temps
referit per la cláusula precedent o dominant són anomenats
anafor·ics. SÓn adverbis deictics ªhir-, ª-r-·:;l., 1.:a setm�.n_€:L._';;;¡_!d§L_:::'@.,
¿1vi 21.1., ª_9UEi5t___f!)_f#_2_; són an.;:l.·f or i cs di es___&esP...r.gs, E:.9!-:tel_l aD..Y:, en

Cl.,;;th:\_g].__L_rrlQ.!I@jJt. Els Cl.dvf'?r-bis situacionals situen un escleveniment
en el continuum temporal sense una refer�ncia implicita o

e:{pl i ci ta a un al t.re i nterval; en són e:·::empl es e!..§ dt U.m_?n g..§.§. , :@:.
L':'g':; t !..h\., Cl. -1.O3. n i.i , Qe§p."[_�_2_ _g..?.:...._ d !.Ilª-t:.. D

'

al tres p a¡r tic u l E)':;

temporal s són el s marcador s de seqü�nci a. I2.ri f!.H,?t-., [!l.§_[ltr.§..§ta.o.1., al

fi.nCl.l., 1 es connecti ves que i ntroduei x eri subordi nac
í

ons t·�.ill....-ª.yl a.t
cq!!h 9_espr éS_9.k!e, i 1 es que i rrt rodue

í

x en i rrter r-oqac i ons gus:_n? En

alguns casos, les expressions adverbials temporals són, a

1
'

ensems, marcadors Cl::;pectual s. F'et- e:{empl e, l' e:·�pressi Ó a:Ul..[lal.
en alguns contextos pot ésser una marca de seqüencia i, aixi

mateix, estar marcant un aspecte consecutiu.

Finalment, en catalá i castellá, amb les expressions lexicals es

fan una gran quantitat de distincions aspectuals. D'altra banda,
una mateixa. expressió pot marcar diferents aspectes segons els

corrt ex t os ] j.:@;_�..2.t.�. pot indicar c omp l eteaa o bé con':;E'cuci Ó d 'un

objectiu, !::lO_ªL:@._lt.[_,ª- veq-=ª-.,g_gl pot indic.ar i terec i
ó

o recurt-�ncia, j.s\.
pot assenyalar immin�ncia o perfecció. D'altres marques

asp':?ctua.l s són g¡rgg (cess.:;¡ment) , SE?_f!.1J.2F-e (gen�ri c ) , ªr-ª
(immin�ncia), tota 1 'es·�.Q...Qª- (durada o pt-otr-acció).



5. El desenvolupament de la refer.ncia temporal.



Com hem esmentat en el capitol 2, un deIs camps en qu� els
diferents models han intentat donar suport a les seves

explicacions ha estat el de 1 'adquisició de les marques verbals
de temps. En aquest sentit, s'han intentat establir

paral.lelismes forma-significat, tot atribuint als temps
gramaticals un valor aspectual. En aquest capitol, ens proposem
fer una revisió histOrica d'aquests estudis, aixi com de les

propostes alternatives que rebutgen la mediació semAntica en

1 'adquisició de les marques temporals.

5.1. Els temps com a marcadors d'aspecte.

Arran de la formulació de la hipOtesi cognitiva, plantejada per
Piaget (vegeu capitol 2), a finals deIs anys 60 i comengaments
del 70, diversos estudis intentaren explicar 1 'emerg�ncia i ús de
les marques de temps en funció del desenvolupament cognitiu.
Cromer (1968), en un estudi logitudinal de les produccions de dos
deIs infants estudiats per Brown (1964), observá que els factors

cognitius limitaven la producció de les formes gramaticals i
d'elements l�xics de refer�ncia temporal. Per a Cromer, cap als

4;5, l'infant comenga a ésser capa c "d'alliberar·_·se de la
situació immediata i de 1 'ordre real deIs esdeveniments" (1968,
p.164, la traducció és nostra), cosa que explica pel
desenvolupament d'habilitat cognitiva de descentració (Cromer,
1971) en els termes proposats per Piaget i Inhelder (1948).

Paral.lelament, Ferreiro (1971), en un estudi experimental amb
nens de 4 a 9 anys, observava que l'expressió de relacions

temporals com la seqUencialitat i la simultaneitat depenia del

desenvolupament de les nocions operatOries corresponents (i.e.

seriació, reversibilitat).

AixO no obstant, diversos estudis descriptius realitzats fins
11avors (Stern i Stern, 1907, 1928, per a 1 'angl�s; Guillaume,
1927, per al franc�s; Leopold, 1939, 1947; Gregoire, 1947, per al

franc�s; entre d'altres) havien situat 1 'emerg�ncia de
determinades formes verbals entre els 2 anys i els 3. En

conseqU�ncia, es plantejá quina és la funció de les primeres
marques temporals, especialment quina funció tenen les primeres
marques verbals. Bronckart i Sinclair (1973) i Bronckart (1976)
foren els primers a confirmar la hipOtesi plantejada per Werner i

Kap I an , segons 1 a qual "abans de t-e·f erÍl"--se a noci ons ord i nal s de

temps (passat, present, futur) els infants fan distincions

aspectuals" <1963, p.97, la t rad , és noat ra) , Br-on c kar t; i
Sinclair (1973), a partir d'elicitacions de descripcions
d'accions passades amb nens de 2;11 a 8;4 anys de parla francesa,
suggeriren que 1 'ús deIs temps gramaticals está regulat per les

caracteristiques internes de 1 'esdeveniment. Afirmaren que els
infants més joves, inicialment, fan servir els temps de passat
·(I2.S:_SSL@_ cg_[l_Q.º.?_V per descf�iure ac c

í

on s amb un ob
í

ect
í

u o un final

clars, focalitzant el resultat final de 1 'acció, i no és fins als
6 anys que els utilitzen amb una funció temporal. Aixi mateix,
Antinucci i Miller (1976) estudiaren l'ús de les formes de passat
en nens italoparlants de 1;6 a 2;6 i observaren que l'ús de les



formes de passat depenia del tipus d'esdeveniment: les formes de

passat; per f ecti ves (pas_,,ª-ª-i;.Q_Rr...:.'=l§si.m_q) s' uS·9.ven més f r eqüen t merrt;
amb esdeveniments de canvi d'estat, mentre que els estats i les
activitats es marcaven imperfectivament. Per a aquests autors,
merc�s al canvi d'estat visible d'un objecte i a la percepció
consegÜent de l'estat resultant present, l'infant pot arribar a

coordinar -i més endavant ampliar- els pwnts inicial i final de
la transformaci6 i, en conseqÜ�ncia, construir la noció de

passat. Des d'un punt de vista piageti�, parlar deIs fets passats
és essencialment un problema cognitiu de representaciÓ de
1 'esdeveniment no-present, a la qual cosa l'infant no té accés
fins a 1 'estadi pre-operacional. En paraules d'Antinucci i
t1i 11 er,

"Tal com Piaget ha
í

ndi cat; [. •• ] la ccmstt-ucci6 de 1.9.
dimensi6 temporal té les se ves arrels en la coordinaci6

pr�ctica deIs es quemes sensOrio-motors, en els quals la

primera és una condició per a la segona o la segona és un

resultat de la primera. Per tant, sembla raonable que, en

els inicis, l'infant sigui capag de representar-se i
codificar esdeveniments passats en aquel les situacions en

qué aquesta coordinació pr�ctica concreta és presento AixO

proporciona al nen un suport que el condueix de l'estat

present, observable, d'un objecte a la representaci6 de
1 'esdeveniment anterior en qué aquest objecte est�

implicat". (1976, p.183, la traducció és nostra)

En aquesta mateixa linia, Aksu (1978) estudi� 1 'adquisici6 de les
formes ::stL i ::.mi s en neri s . tUl�CS ent.re €�l s 21 mesos í el s 30 u En

turc, totes dues flexions informen de temps passat (Temps) quan
1 'esdev'eniment ha estat completa:t (aspecte);; -di.. és la fOI�ma
usada per a aquells esdeveniments que han estat experimentats
directament i, per tant, fa referéncia tant al procés com a la

perfecci6, -mis e:·:pl'-essa. 1 'e:-:periéncia. indirecta i, pel fet
d'ésser una forma perfectiva, té l'efecte d'estativitzar el verbo

Aksu (1978) observ� que la part
í

cuLe -di. és anteriol� en el temps
a la par t

í

cu l a -miS"�, cosa que e:-:plicciva per la diferent

complexitat sem�ntica d'aquestes particules en turc, les quals
són similars en termes de complexitat morfolOgica. Assenyalá que
pt-imer apat-'ei:-: la particula ::-s!..L en re·ferenci¿i a esdeveniments

puntuals i que, cap als 25 o 26 mesos, apareixen els primers usos

espontanis de ::.m.!..§_, sempre referits a esdeveniments est�tics.

Segons Aksu, 1 'ús d'aquestes form�s és sistem�tic, malgrat el

model adult: 1 'in·fant imita ::.m..is quan la forma adulta inclou un

verb d'est.at, perO canvia a :-di quan inclou un verb de canvi

d'estat, estrategia que sovint el porta a cometre errors. Aixi
mat.e

í

x , observ� que si bé -di_, inicialment, té un vaLor' perfectiu
respecte d'un esdeveniment ocorregut en el passat immediat,
posteriorment 1 'infant el regularitza a situacions del passat
remoto Aixi, igual com Antinucci i Miller, per a Aksu l'infant

adquireix el sistema de temps gramaticals com a resultat de la

diferenciació progressiva entre procés i resultat. L'infant,
inicialment centrat en 1 'ara-i-aqui, fa servir els temps
gramaticals per marcar 1 'estructura interna deIs esdeveniments,



en relaci6 amb els seus limits. D'altra banda, Aksu se situa en

la linia de la versi6 d�bil de la hipbtesi cognitiva en defensar

que el nen fa una anAlisi semAntica d'aquestes particules, á
mesura que descobreix noves funcions.

Més recentment, Bloom, Lifter i Hafitz (1980), per a 1 'angl�s,
Stephany (1981), per al grec, Berman (1984, 1985), per a

l'hebreu, Jacobsen (1986) per a 1 'espanyol de Perú, confirmant
els resultats de Gili Gaya (1972) amb infants espanyols, han
donat suport a la hipOtesi que 1 'aspecte és ontogen�ticament més
básic que el Temps i que, per tant, els temps gramaticals no són
usats amb el valor deictic que els caracteritza.

L'anterioritat de l'aspecte abans que el temps ha estat també
confirmada en estudis de naturalesa diferent. Aixi Meisel (1985)
ha observat que la distinci6 estat versus no-estat (en la

terminologia de Vendler, 1967) regeix 1 'emerg�ncia deIs temps
gramaticals en infants bilingUes franc�s-alemany entre els 12
mesos i els 3;6 anys d'edat. Andersen (1986, 1987) manté que, en

1 'adquisició d'una segona llengua (angl�s Ll, espanyol de Puerto
Rico L2) en infants entre 7 i 16 anys, la semantica deis verbs
determina l'ús deIs temps de passat. Aquesta mateixa hipOtesi
s'ha utilitzat per explicar els processos de simplificació i

p�rdua de llengua en adolescents de segona generació d'immigrants
mexicans a Los Angeles (Silva-Corvalán, 1986, 1988).

Aquests estudis, en darrer terme, donen suport a la posici6
slobiana segons la qual determinats significats s'expressen
primer mitjan9ant determinades formes per una relleváncia de

significats. Per a Slobin, els significats inicials sobre els

quals es construeix la Gramática Infantil Básica s'ordenen segons
un-a i§_f-qr._91_t�a_d'-acc..§2-"5Lbilitat, de manera que determinades
nocions resulten més sobresortints que d'altres, i, a més a més,
e:-( i stei:{ en en un §§.gai de si mi 1 i tUQ_, en el qual 1 es noc i ons

s'ajunten per "afinitats" i "pro:dmitats". Segons Slobin, una de
les nocions que ocupen un alt lloc en la jerarquia és la noció de
resultat o canvi d'estat d'un objecte, la qual, en la Gramatica
Infantil Básica, és marcada ben aviat ja que és directament
rellevant per a les marques ,je perfectivit-at: "Les nocions de

perfec:tiu i impel�fectiu --en termes lingUistics nocions d'2.:.§.I2§cte_
verbal- no només s6n molt accessibles per als infants sinó que
també són tan properes als significat mateix del verb que els
infants aprenen sense dificultats a combinar el significat i
1 'aspecte del verb en una forma única, aprenent facilment formes

separades per a aspectes separats" (Slobin, 1984, p.52, la trad.
és nostra). D'aquesta manera, Slobin recull la proposta del model
verbal acíu l t de Woi setschl aeget- segons el qual "el suf i x

aspectual está més a prop de l' arrel que el suf i x temporal"
(1976, p.13, citat per Bloom- et al. 1980, p.407, la trad. és
nostra) i la reformula com principi sintáctic general,

P. O. I�ELLEVAI\IC 1 A: "Si dues p ar: .a_u 1 es f une i ó o més s' ap 1 i quen
a una paraula de contingut, intenta col.locar-los de manera

que com més rellevant sigui el significat d'una paraula



funció per al significat de la paraula de contingut, més a

prop estigui de la paraula de contingut. Si observes que una

Noció és marcada en diversos llocs, primer marca-la només en

la posició més propera a la paraula contingut per al

significa.t de la qua l és rellevant". (Slobin, 1985, p.1Z38)

Amb aquest principi se justifica la incorporació al sistema

gramatical per mitj� del significat. Com a complement a la

hipótesi sobre 1 'anterioritat de l'aspecte, es proposa que, al

llarg del desenvolupament, es produeix una evolució del

significat de les formes verbals fins a atribuir-los el valor

temporal deictic que tenen en el llenguatge adulto

5.2. Temps i aspecte, sistemes independents.

�"¡eist et al. (1984), llJeist (1986), han queLí f
í

cat de pre-formista
la hipOtesi que defensa 1 'anterioritat de 1 'aspecte abans que el

temps, i li han atribuYt el nom d'HipOtesi del Temps Oefectiu, en

el sentit que no s'atribueix a la morfologia verbal inicial el
valor deictic que té en el llenguatge adulta O'una banda,
proposen que els infants construeixen el sistema de temps
gramaticals i 1 'aspectual simult�niament. Oe 1 'altra, qUestionen
que els infants, en el segon any de vida, no estinguin
cognitivament capacitats per a manejar nocions temporals.

El treball de Weist i col.laboradors es basa en un bon nombre

d'estudis, els quals, contr�riament als estudis abans esmentats,
han defensat que els infants fan servir els temps verbals de

passat en refer�ncia a esdeveniments situats més enll� de 1 'ara

i-aqui. Halliday (1975), Harner (1976, 1981), Sachs (1977, 1983),
Stoel-Gammon i Cabral (1977), han assenyalat que els infants
intenten ben aviat fer refer�ncies a objectes i esdeveniments
absents de la situació d'enunciació. Aixi mateix han observat ja
entre els 2;5 i els 3 anys fan servir la morfologia verbal per
marcar relacions d'anterioritat i posterioritat.

Kuczaj (1977) estudi� 1 'emerg�ncia deIs temps verbals de passat
en infants anglesos de 2;6 a 5;6 i observA que ja als 30 mesos

els temps gramaticals són usats per significar temps passat. Per
a Kuczaj, els infants tracten, inicialment, els items l�xics de
manera independent i global, és a dir fan servir formes l�xiques
flexionades perO independents les unes de les altres. Aixi, els

infant·:::; ut
í

Lí tzar
í

en , per- e:{emple, fl1_enjª., !!l.�_!:1j''''L,/a i m§.!Jj·i:3._t i no

s'adonarien que són variacions d'una mateixa arrel.

Posteriorment, seguint un procediment inductiu, per analogia,
descobririen 1 'exist�ncia de regularitats en l'ús de les flexions
cosa que derivaria en la formació de categories, en aquest cas de
la categoria verbal. O'aquesta manera, Kuczaj, en el marc de les

propostes defensades per Maratsos i Chalkley (1980), rebutja que
les flexions verbals emergeixin merc�s a una mediació sem�ntica.

Malgrat que aquest autor no ho expliciti clarament, de la seva

postura es deriva que el nen i la nena construeixen el sistema

aspectual i temporal simultAniament. Aquesta postura ha estat

corroborada recentment per McShane et al. (1986). Aquests autors

43



replicaren els experiments de Bronckart i Sinclair amb infants

anglesos de 3 anys, 4 i 5� i qilestionaren 1 'afirmació que les
variables aspectuals situacionals determinessin les flexions
verbals a usar. En comptes, plantejaren la possibilitat que 1 'Os
de les formes perfectives o imperfectives depengués, més que de
factors externs, de factors interns al mateix llenguatge. Aixi,
en la linia de Kuczaj, proposaren que l'Os de les flexions dep�n
de criteris distribucionals. En un deIs pocs experiments sobre

comprensió que s'han dut a terme en aquest �mbit, observaren que
els infants de 3 anys no usaven les formes imperfectives
progressives en funció del tipus d'acció, sinó en funció del

tipus d'estructLl.r.� oracional: pr·e·fet-ien la forma. -il1.9.. quan el
context lingilistic no era paradigm�tic, perO optaven per la forma

2. qu an el ccrrt ex t; lingüistic era parad
í

qmé t i c v
, Tant Kucz a

í

(1977) com McShane (1986) entenen que el sistema lingüistic és
autOnom del sistema cognitiu i, en consequencia, que les
cate.:;:¡or·ies lingüistiques es desenvolupen sense "un input del
sistema coqn i t

í

u
" (¡VlcShane, 1986, p.293).

Aixi mateix, Smith (1980) ha defensat que els infants fan servir
la morfologia verbal inicial per marcar Temps i aspecte
simult�niament. Smith, basant-se en les dades aportades per
diversos estudis longitudinals (Cromer, 1968; Kuczaj, 1976;
Halliday, 1975; Stoel-Gammon i Cabral, 1977; Sachs, 1977; Harner,
1976; Herriot, 1969, en 1 'ordre citat per 1 'autora), observa que
els infants usaven la flexió de passat per referir-se tant a

esdeveniments perfectius com imperfectius. En una réplica al
treball de Bronckart i Sinclair (1973), realitzat conjuntament
amb Di Paolo (1978) amb infants anglesos de 4 a 6 anys d'edat, ja
havien observat que els infants anglesos usaven el temps passat
tant en l'aspecte progressiu com en el simple; aixi, malgrat que
semblava haver-hi una correlació entre l'aspecte i el tipus
d'esdeveniment, aquesta no era una correlació necess�ria. D'altra

banda, Smith planteja que molts deIs estudis que han defensat
1 'anterioritat de 1 'aspecte han confós perfectivitat amb passat.
Remarca que els infants ben aviat fan servir la morfologia verbal

per referir-se a esdeveniments del passat lluny�. Per a Smith, la
difer�ncia entre el sistema adult i el del nen rau en el fet que
el sistema infantil és més restringit. Utilitza la terminologia
de Reichenbach (1947) per caracteritzar el sistema de temps
gramaticals de 1 'infanta Proposa que, mentre que 1 'adult
diferencia entre Temps de Parla (TP), Temps de 1 'Esdeveniment
(TE) i Temps de Refer�ncia (TR) -és a dir la seva orientació

temporal no és fixa i és capag d'establir dependéncies temporals
de més d'un tipus-, el sistema de 1 'infant diferencia solament TP

:l.McShane considerava que el context lingüistic era

12_ªr.:.ªdi9.m�tic qua n "el verb es t.r ob av.a en un lloc de l'ora.ció en

el qual s'esperaria trobar un verbo Anava precedit d'un agent
animat (algO), i estava adequadament flexionat" (1986, p.299); en

canvi, consi derava nq_-p,3r.�d i qm¿u;_i c aqueLl c on tex t; 1 i ngÜi st icen
el qual "no s'especificava l'agent i el tipus d'cwació ( ••. )
tendit-ia a estar reserva.t a un nom" (op cit. p.299).



i TE, a més de les relacions de simultane�tat i seqU�ncia; per
als infants parlar del passat és parlar d'un temps que precedeix
el TP, és, doncs, un sistema orientat al present (TP).

Les dades de Weist et al. (1984) corroboren les dades observades

per Smith (1980). En un estudi longitudinal amb infants polonesos
entre 1;7 i 2;2, observaren que, des de 1 'apariciO deIs primers
temps gramaticals, els infants es referien a situacions

dinámiques amb temps de passat. Assenyalaren que els contrastas

aspectuals emergeixen simultániament als contrastas temporals:
tots els infant� per ells estudiats contrastaven les formes de

passat imperfectives amb les de passat perfectives, confirmant
les dades observades per Smoczynska (1985). Finalment, Weist et
al. (1984) observaren que els infants feien comentaris en relaciO

a situacions anteriors, és a dir feien refer�ncies deictiques al

passat. Aquestes dades, confirmades en un estudi experimental amb
nens de 2;4 a 3;11, els portaren a concloure que en els estudis
anteriors s'havia confOs la prefer�ncia per determinades formes
amb la capacitat per codificar determinades distincions.

A ni vell conceptual, Wei st et .:':l.l. (1984) r e
í

nterpr·eten 1 es tesi s
de Piaget i, a difer�ncia del que havien indicat els �efensors de
la versiO forta de la hipOtesi cognitiva, mantenen que:

" la intersecciO de l'.:':l.nalisis de Piaget sobt-e el

desenvolupament conceptual deIs objectes, de l'espai,
del temps i la causalitat eos proporciona una imatge
raonable del desenvolupament conceptual temporal. Podem
concloure a partir del seu treball que durant el periode
sensOrio-motor els infants adquireixen la capacitat per
a recordar esdeveniments anteriors i per a anticipar
esdeveniments futurs, i que la capacitat per a recordar
esdeveniments anteriors esdevé progressivament més

remota a mesura que els infants entren en l'estadi final

del desenvolupament sensOrio-motor. ( .•• ) O'aqui que

podem aprendre de Piaget que els nens estan

conceptualment preparats per a expressar relacions

deictiques durant les fases inicials de 1 'adquisiciO del

llen';juatge •.•
" (1984, p.369, la t.r aduc c

í ó és nostra)

Per a Weist (1986), els estudis que han defensat 1 'anterioritat
de 1 'aspecte han com�s 1 'error de situar més enlla deIs 3 anys la

posa
í

b
í

Lí tat; de Ide·:spl·:3.9ar-se" a un temps ante¡�ior. Weist,
con t.r ár

í

amerrt , proposa que "el despla.9¿Hnent és una. propietat del

desenvolupament conceptual cap a 1 'any i mig" (1986, p.370, la

trad. és nostra). En conseqU�ncia, rebutja el model evolutiu

adoptat pels qui, segons ell, defensaven la HipOtesi del Temps
Defectiu (vegeu fig. 5.1).

Figura 5.1

Reprodu�t de Weist 1986, p.371



En comptes, adoptant les propostes de Smith (1980), en formula de

nou, en el qual estableix una s�rie d'etapes partint del sistema

proposat per Reichenbach (1947), les quals són correlatives al

desenvolupament conceptual. Per a Weist (1986), el sistema

temporal es caracteritza inicialment per ser un sistema centrat
en el moment present (TP); entre els 1;6 i els 2;6, l'infant
diferencia entre Temps de Parla i Temps de 1 'Esdeveniment,
comencen a fer refer�ncies temporals deictiques; posteriorment,
1 'infant identifica el TE amb el Temps de Refer�ncia, que
distingeix del TP, etapa que anomena del sistema del TR

restringit; finalment, cap als 4-4;5, 1 'in�ant accedeix al
sistema de TR lliure, sistema que caracteritza el llenguatge
adulto A la figura 5.2 es pot veure com Weist entén que aquestes
etapes reflecteixen el desenvolupament correlatiu del concepte de

temps.

Figura 5.2

Reprodu�t de Weist 1986, p.371

Resumint, en oposició a 1 'afirmació que els infants fan servir
els temps gramaticals per marcar 1 'aspecte de 1 'acció, diversos
estudis han observat que, ja als 2 anys d'edat, els temps
gramaticals són usats en refer�ncies clarament temporals i, en

conseqUéncia, han proposat que els subsistemes temporal i

aspectual s'adquireixen independentment. Aixi, com a alternativa
als plantejaments que defensen una mediació semAntica en

1 'adquisició de les formes lingUistiques, aquests treballs han

plantejat que les primeres formes lingUistiques de refer�ncia
temporal s'incorporen com a unitats a�llades i no analitzades.

Aquests darrers estudis, en afirmar que els infants fan servir
els temps gramaticals per marcar relacions d'anterioritat i

posterioritat, mantenen que la morfologia verbal inicial

acompleix la mateixa funció deictica que té en el llenguatge
adult; el que evoluciona és el "marcatge" d'a.ltres relacions

temporals al llarg del desenvolupament.

Ara bé, la qUestió rau en quin és l'estatus representatiu
d'aquests dos subsistemes. Al nostre entendre, més enllA de la

qUestió de si el sistema aspectual i temporal es construeixen

simultAniament, els estudis fins aqui presentats comparteixen uns

mateixos pressupbsits generals: els infants incorporen formes
noves a mesura que aprenen nous conceptes; el sistema de temps
gramaticals es construeix correlativament als canvis en el

desenvolupament conceptual. Aixi, totes dues posicions pequen
,ti "un rnat e

í

x defecte: pel fet mate
í

x de partir d 'un model formal
�el llenguatge, s'atribueix al llenguatge infantil un significat
semAntico-referencial en el sentit adulto S'entén que la

representació deIs subsistemes temporal i aspectual és de
carácter abstracte, independent deIs contextos d'ús.



5.3. Models funcionals versus models formals: Temps i aspecte,
sistemes deíctics.

En una linia diferent, Sachs (1977, 1983) i Eisenberg (1985) han
estudiat com els infants aprenen a descriure experi�ncies
passades en el marc de la conversa. Aquestes autores no han posat
tant l'�mfasi en els aspectes individuals, sinó en les relacions

socials, donant prioritat a la funció comunicativa del

llenguatge. Versus la incorporació deis temps gramaticals en

1 'intent per expressar significats nous, proposen que els infants
tenen accés als temps gramaticals en el marc de la interacció. El
nen i la nena no s'inventen els mitjans formals per expressar els

aspectes relacionats amb el temps, sino que parteixen deis
mitjans que el seu medi els ofereix. Plantegen que, malgrat que
és cert que els infants -i les diades infant-adult- tendeixen a

parlar de l'ara-i-aqui, també és cert que els adults sovint
inciten els infants a parlar d'esdeveniments no-presents; és a

dir, els adults forcen els nens a expressar nous continguts
semantics.

Aquests estudis indiquen que les primeres refer�ncies al passat
s6n elicitades i mantenides per 1 'adulta L'adult proporciona el
tema i demana al nen de fer comentaris sobre el tema. Proposen
que, en lloc de recolzar les formes lingilistiques en el context

visible, els infants s'han de recalzar en el discurs, per la qual
cosa 1 'adult assumeix 1 'estrat�gia de proporcionar contextos
semanticament molt clars. Per a Sachs (1977, 1983) i Eisenberg
(1985), les primeres interaccions tenen la forma de rutines d�
!;..Q[l"yer�_ª, 1 es qual s es caracteri tzen per teni I� una estructura.

predible i un contingut compartit per tots dos interlocutors, a

més d'unes formes lingilistiques fixes. Amb aquestes estrat�gies
els adults s'asseguren 1 '�xit de la interacció. Parlar de fets

passats comporta recordar-los i re-presentar-los, perO, a

1 'infant, gairebé ni li cal recordar l'esdeveniment per donar una

resposta, ja que el mateix adult li proporciona el contingut. Amb
els temps els infants esdevenen menys dependents de la

participació de 1 'adult; les rutines es fan més variables, fins a

desapar�ixer com a tals; 1 'únic que queda és un tema compartit,
en relació al qual l'infant és capag d'introduir informació de
manera espontania.

Sachs (1983) realitza un estudi longitudinal deis 17 mesos als 36
amb un únic subjecte. Observa tres fases en relació amb el

desplagament temporal. En una primera fase, les converses de
l'infant i l'adult feien refer�ncia a objectes i esdeveniments

presents en el context d'enunciació; en aquesta fase, s'usava la
+I ex

í

o ::.g�d per referir-se al passat immediat, marc an t; la

pet-fecció de l'acció, i =.tILQ. per- !�efel�ir-se a les accions en

curso Entre els 26 mesos i els 31, els temes de conversa

s'ampliaren als esdeveniments ocorreguts al llarg del dia;
1 'adult proporcionava la informació i 1 'infant responia amb
imitacions o bé amb nominals, a

í

x
í

mat e
í

x la fle:dó =§d. es
generalitza a esdeveniments del passat llunya. Sachs hipotetitza
que les converses sobre esdeveniments del dia feien de pont entre



la refer�ncia a esdeveniments del context i la refer�ncia a

esdeveniments passats. Observ� que, a partir deIs 32 mesos, els
adults introduien les refer�ncies al passat lluny�; ara també
l'infant comen9ava a introduir informaciO espont�niament.

Per a Sachs (1983), el fet que 1 'adult introdueixi material que
encara és fora de 1 'abast del nen, comen9ant afer referéncies al

passat lluny� abans que els infants hagin expressat la intenciO
de referir-s'hi, aporta noves dades pel que fa a les relacions

llenguatge-pensament. Els infants no només parlen del que
coneixen; els adults els introdueixen en noves idees, tot

proporcionant-los els mitjans per a expressar-les. Aixi doncs,
des d'aquesta perspectiva, s'entén que el llenguatge també té un

paper en el desenvolupament lingUistic i cognitiu.

Eisenberg (1985) estudi� l'emerg�ncia de les formes verbals

temporals en dues nenes hispano-parlants entre els 21 mesos i els
38. Les seves dades, en general, confirmen les observades per
Sachs (1977, 1983). Observa que, inicialment, és 1 'adult el qui
proposa les primeres refer�ncies al passat i que, posteriorment,
els infants adopten un paper més actiu. La seqU�ncia evolutiva

que observa pel que fa a la incorporaciO de la morfologia verbal
confirma les observacions de Sachs (1977, 1983). Inicialment,
l'infant reap on a les dema.ndes de l'adult arnb "si", "no" o bé amb

nominals; cap als 28 mesos els infants utilitzen els temps
gramaticals en referéncia al passat. Eisenberg, perO, observ� que
els infants no descrivien casos especifics, sinO que feien
refer�ncies generals; és a dir, la majoria deIs elements d'un
esdeveniment que els infants descrivien haurien pogut descriure
qualsevol ocurr�ncia d'aquell esdeveniment. AixO indicaria que
1 'infant pot participar en la conversa com a resultat de
"1 "ac urnu l ac

í

O de conei x ernen t; genet·-a.l sobre l' estructura de
1 'esdeveniment" (opus cit. p. 201). D'acord amb Nelson i Gruendel

(1979), propos� que el contingut de les converses reprodueix les

caracteristiques generals de 1 'script; aquesta estrat�gia
per metr

í

e a I 'infant de "pat-lat-" d 'un esdeveniment ·::;ense

necessitat de recordar-ne aspectes especifics. Nelson i Gruendel
(1979) i Eisenberg (1985) plantegen que l'script proporciona una

estructura temporal privilegiada per aprendre els termes

temporals i per organitzar els records.

Aquests treballs, doncs, entenen que, en el marc de les rutines
de conversa, els infants no només tenen accés a les formes

lingUistiques, sinO que a més a més se'ls faciliten les eines per
pensar sobre els esdeveniments i per internalitzar la informaciO.
En aquest sentit s'atribueix a l'adult un paper important.
L'adult no només és 1 'introductor de les formes lingUistiques que
permeten establir referéncies més enll� de 1 'ara i aqui, sino que
es l'interlocutor principal de l'infant, que adopta el paper
d'instructor i de mediador cultural: s'ajuda d'unes estatrégies
qu.e li +ac

í

Lí t.an la. tasca d'ensenyar a l'infant S9_f!l pens.ar i SQffi.
interioritzar la informaciO de manera que sigui f�cilment
activable.



Els treballs de Sachs i Eisenberg són consistents amb els estudis
realitzats per Hickmann (1985), Papproté i Sihna (1987) en

d'altres Arees del desenvolupament lingUistic (vegeu capitol 2).
D'acord amb aquests estudis, les primeres formes verbals són
formes depenents de context, és a dir estableixen relacions

signe-objecte, acomplint una funció indicativa. En definitiva, en

oposició a les propostes esmentades als apartats 5.1. i 5.2.,
s'entén que 1 'estatus representatiu d'aquestes formes no és de
carActer abstracte sinó que es planteja que estableixen una

referéncia directe amb el context extralingUistic. A partir deis
treballs de Hickmann (1985), Papproté i Sihna (1987), es pot
esperar que 1 'evolució del significat d'aquestes formes cap a

formes descontextualitzades, el pas de la funció indicativa a la
funció simbOlica, passa pel domini de les relacions temporals
anafOriques (tal com han estat descrites a 1 'apartat 3.2).

.



5.4. Problema, objectius i hipbtesis.

A partir de la revisió de la literatura, ens plantegem les

segUents qUestions. D'una banda, si els temps gramaticals
marquen, inicialment, distincions aspectuals, la qual cosa

implica donar suport a les posicions que defensen una mediació
sem.ntica en l'adquisició de les formes verbals de refer�ncia
temporal, o bé si els sistemes temporal i aspectual s'adquireixen
independentment, essent els items l�xics incorporats com a formes
a�llades i no-analitzades. Un segon problema relacionada amb

aquest és quin és 1 'estatus representatiu d'aquestes formes
lingUistiques. A partir deIs treballs que defensen la

independ�ncia inicial de tots dos sistemes, es planteja la

qUestió de si els infants fan servir la morfologia verbal per
referir-se al passat, atribuint-li el valor abstracto
representatiu que té en el llenguatge adult, o bé si les formes
verbals temporals emergeixen lligades a contextos en els quals
acompleixen una funció indicativa.

Els estudis sobre adquisició de les formes temporals en catalá i
castellá han estat fins a 1 'actualitat molt escassos. Pel que fa
al castellá, disposem d'alguns estudis realitzats en paisos
hispano-americans o fins en els Estats Units amb varietats de

llengua diferents entre ells i diferents, aixi mateix, de les
varietats de castellá parlades a la Peninsula Ib�rica. Aquests
treballs (i.e. els d'Eisenberg, 1983, realitzats amb infants

hispano-parlants en els Estats Units; Jacobsen, 1986, amb infants

peruans) reflecteixen un Os deIs temps gramaticals marcadament
diferent de 1 'Os deIs temps gramaticals en el castell. ib�ric.
Pel que fa a aquest Oltim, tret deIs treballs descriptius de Gili

Gaya (1972), solament disposem deIs estudis d'Hernández-Pina
(1984) amb un nen monolingUe. Pel que fa al catalá, fins al
moment es redueixen als treballs descriptius de Cort�s (1984) en

relació amb les regularitzacions en la morfologia verbal.

D'acord amb aquestes qUestions ens hem plantejat dos objectius.
En primer lloc, ens interessa estudiar quina és la seqU�ncia
evolutiva pel que fa a l'emerg�ncia deis diferents temps
gramaticals en catalá i castellá amb 1 'objectiu d'aportar noves

dades per a les comparacions trans-lingUistiques. En segon lloc,
ens propcsem estudiar 1 'emerg�ncia de les formes verbals de

passat amb l'objectiu d'oferir un model explicatiu que doni raó
de la incorporació deIs temps gramaticals en consonáncia amb la

incorporació d'altres flexions. Per tal de dur a terme aquests
objectius hem analitzat el llenguatge de dos infants bilingUes
catalá-castellá i d'un infant monolingUe catalá. Les dades

proporcionades pels infants bilingUes ens permetran establir

comparacions amb les dades observades pels estudis realitzats en

aquestes IlengUes i, aixi mateix, donades les difer�ncies en 1 'Os
deIs temps verbals de passat entre el catalá i el castellá,
pensem que poden oferir una nova perspectiva pel que fa a les

funcions atribuides a aquestes formes.

En base als estudis esmentats en els apartats anteriors,

So



plantegem la hipOtesi que si els infants marquen 1 'aspecte abans

que el temps, les primeres marques de pet-fectivit.::I.t <,:!-".Q.QrliJlit i

º_@.[_f_E"�t) a.ni r an a.s·soci ades a si tuac
í

ons d.:? c anv
í

d 'estat o

puntuals; aixi mateix, s'utilitzaran els temps imperfectius
(¡;lt-e�'§"Qt, imº-.E.?.rf �t. o fm-mes progressi ves) amb si t.uac i ons d

'

.::?stat
o amb activitats. Segons aquesta predicció, s'entén que 1 'infant
no prendrA qualsevol perspectiva respecte d'un esdeveniment, sinó
que els temps gramaticals dependran del significat del verb
utilitzat. La no confirmació d'aquesta hipOtesi indicaria,
contrAriament a la hipOtesi plantejada, que el sistema temporal i

aspectual s'adquireixen simultAniament.

D'altra banda, si els infants atribueixen a la morfologia verbal
el seu valor temporal deictic, podem esperar que els infants
introdueixin espontániament refer�ncies a esdeveniments no

presents; en aquest cas, podem pensar que l'infant ha adquirit
les estructures cognitives que li permeten descentrar-se del
moment present i que, per tant, la representació d'aquestes
formes lingUistiques és de carActer abstracte. Contráriament, si
les primeres refer�ncies al passat es produeixen en el marc de
contextos introdu�ts i sostinguts per l'adult, podrem pensar que
els adults forcen els infants a expressar nous continguts
semántics; 1 'ús deIs temps gramaticals de passat per part deIs
infants dependrá deIs models lingUistics que se li ofereixin i,
en conseqU�ncia, la representació d'aquestes formes no será de
naturalesa simbOlica sinO indicativa.

Si la hipOtesi del model interaccionista es compleix, podem
esperar que els graus de llibertat deIs contextos establerts per
1 'adult estiguin altament restringits per evitar ambigUitats i,
aixi, facilitar 1 '�xit de la comunicació; es pot esperar també

que les demandes d'informació de 1 'adult s'ajustin a la seqU�ncia
temporal deIs esdeveniments, amb la finalitat d'ajudar el nen a

organitzar els records. Pel que fa al nen, podem predir que les

primeres refer�ncies al passat s'adequaran a les demandes "de

l'adult; més endavant l'infant comengarA a introduir informació

espontániament.

Si tal com hem hipotetitzat la representació deIs temps
gramaticals és a nivell deictic, podem predir que, en el moment
en qu� 1 'infant ja no depengui del suport de l'adult i comenci a

construir discursos, és a dir afer descripcions de més de dos
elements de la situació, emetrá produccions inconnexes. En altres

paraules, no establirá les relacions verbals anafOriques
caracteristiques d'un text cohesionat. EIs primers discursos
estaran formats per oracions independents. El temps servirá per
localitzar els esdeveniments en el continuum temporal i la

perspectiva aspectual coincidirá amb les propietats de
1 'esdeveniment en el món real. No es fará la distinció entre

esdeveniments de primer pla i de segon pla; si aixO és aixi,
p od em espet·-a.F" err-ors en l' Ús deIs pret er

í

ts perfet i .tl'lP.§?I'-fet.,
aixi com en les formes progressives.

SI



6. Metodologia.
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6.1. Subjectes.

Els subjectes d'aquest estudi són tres infants: dos infants
bilingUes familiars catal�-castell�, Roger i M. del Mar, i una

infant monolingUe catalano-parlant, Sara. Els dos primers varen

incorporar-se a 1 'estudi a l'edat de 14 mesos i 5 mesos,
respectivament; la nena monolingUe catalano-parlant va ésser
enregistrada per primera vegada als 27 mesos. Tots tres infants

pertanyen a un nivell s6cio-cultural mitj�/alt.

6.2. Material.

En el cas deIs infants bilingUes, els enregistraments varen ésser
realitzats en video (SONY), i van ésser reprodu�ts amb un

magnetoscopi (SONY C-7). Els enregistraments de la nena

monolingUe van fer-se en magnet6fon (SANYO, Ml00l); en aquest
cas, vam utilitzar fulls de registre per anotar dades del context

(vegeu Vila, 1984). Per al procés de transcripció i an�lisi, s'ha
utilitzat un ordinador IBM-XT i els programes Word Perfect i
SALT.

6.3. Procediment.

Els infants varen ésser seleccionats d'acord amb el criteri que
fossin accessibles als experimentadors. Pel que fa als infants

bilingUes, se,segui el criteri que fossin bilingUes familiars, és
a dir que cadascun deIs pares s'adecés a l'infant en una llengua
diferent i que mantinguessin aquesta llengua consistentment en

totes les seves interaccions amb l'infant. La selecció de la nena

monolingUe catalano-parlant va respondre a la condició que, en el
seu medi ambient més proper, el catal� fos l'única llengua
vehicular i que es relacionés al més poc possible amb persones de

parla castellana.

EIs enregistraments es feren a casa deIs infants. La durada de
les gravacions és de 30 minuts i s'efectuaren, en general, en

int�rvals de 3 setmanes, o més freqUentment en el cas de la nena

catalanoparlant. Ocasionalment, els enregistraments s'espaiaven
més quan els infants marxaven de vacances o quan es posaven
malalts.

Les dades recullen la conversa espont�nia entre el nen i l'adult,
generalment la mare, encara que en algunes situacions hi havia

d'altres interlocutors presents, pare, germans o altres

familiars, tots ells habituals en la vida di�ria deIs infants. En

les sessions hi havia present un experimentador, el qual, en els

enregistraments en video, duia a terme les filmacions i, en els

enregistraments en magnet6fon, anotava tot alIó que feia

refer�ncia a la situació i a la �arla del subjecte i de 1 'adulto

L'experimentador no intervenia en les sessions, excepte quan era

requerit explicitament per part del nen o de l'adult.

Per evitar

intruccions;
cap biaix en

solament es va

1 'obtenció de dades, no es donaren
informar els pares que dúiem a terme



un estudi sobre el bilingUisme, en el cas deis infants bilingUes,
i un estudi sobre el catal�, en el cas de la infant monolingUe.
Amb aquest mateix objectiu, vam intentar d'aconseguir mostres
deIs diversos tipus de situacions que conformen la vida diAria de
1 'infant: contextos de joc, de menjar, de bany, etc.

Inici�rem l'estudi que aquí interessa quan els infants bilingUes
tenien 2;0 anys d'edat, poc després que haguessin comen9at a

construir produccions de dues paraules i coincidint amb els

primers usos de temps verbals. Pel que fa a la infant monolingUe,
hem analitzat des del primer registre recollit, als 2;3.

6.3.1. Metode de transcripció: SALT.

Inicialment, varem transcriure els enregistraments seguint el
�ormat proposat per Bloom i Lahey (1978). Vam disposar els

registres en quatre columnes: les dues columnes del centre per a

les conductes verbals, i les dues deIs extrems per a les
conductes no-verbals, al costat de les produccions verbals de
1 'interlocutor corresponent. Per a una exposició detallada del
metode i els signes de transcripció, ens remetem als escrits de
COI�t.es (1984) i \/ila (1984).

AixO no obst.ant, quan l'any 1986 v�rem aconseguir un programa
(Syst.em Analysis of Language Transcripts) d'an�lisi de dades per

ordinador, v�rem re-escriure t.ot.s els regist.res, al mat.eix temps
que introduirem t.otes les dades a 1 'ordinador, per t.al que fossin
accessibles al programa. A 1 'annex 1 present.em els simbols de

transcripció utilitzats i aixi com les convencions seguides.

L'aplicació de la inform�tica als estudis sobre el llenguatge
infantil és recento El programa SALT (Miller i Chapman, 1985) ha
est.at el primer programa comercialitzat i ha estat especialment
dissenyat per analitzar els intent.s comunicatius (verbals i no

verbals) d'un parlant o més durant una interacció; a més a més,
permet introduir informació del context extralingUístic. En el
moment de comen9ar l'anAlisi deIs registres v�rem optar per
adaptar-les a aquest programa per tal com augmentava notablement
les possibilitats d'ús de les dades i, el que encara és més

avantatjós, ens permetia de considerar al mateix temps un nombre
més elevat de variables.

El SALT té dues parts, les quals permeten diferents tipus
d'an�lisis. El SALT1 proporciona taules de freqUencies per a

variables pre-establertes pel mateix programa. Per aplicar
aquesta primera part, no cal haver manipular les dades un cop

aquestes han estat introdu�des a l'ordinador; és a dir, el SALT1
és d'aplicació directa. El SALT2, d'ús més flexible, ens permet
dissenyar les nostres prOpies an�lisis; per poder-lo aplicar hem
d'haver determinat previament quines variables tindrem en compte
i hem d'haver introduit. els codis en els registres.

Per tal d'usar el SALT seguirem tres

transcriguérem els registres d'acord
fases. En primer lloc,
amb les convencions del



programa i les arxivárem amb un processador de textos, en el
nostre cas hem fet servir el programa Word Perfecto La fase de

re-transcripció i d'adequació deIs antics registres va ésser
clau. La validesa deIs resultats dep�n de l'adequació a les
convencions fixades pel programa, ja que, en dur a terme les

análisis, el SALT no té en compte les produccions, paraules o

simbols que no s'hi ajusten. D'altra banda, les possibilitats
d'análisi depenien de com s'hagués fet la transcripció. A 1 'annex

11, presentem un exemple de transcripció seguint les convencions
del S?:lLT.

En segon lloc, vam comprovar que no s'haguessin com�s errors en

l'aplicació de les convencions, possibilitat que el mateix

programa ofereix. Amb aixb ens assegurávem que els resultats
fossin més fiables.

Finalment, passárem a la fase d'análisi de les dades. Per dur a

terme 1 'análisi hem fet servir les dues versions del SALT en tots
els seus métodes (Interactiu i Pre-seleccionats) de processament
de les transcripcions, en funció de 1 'análisi afer.

6.3.2. Análisis realitzades i sistema d� codificació.

L'estudi consta de tres análisis d'acord amb els objectius
proposats. A l'hora d'establir les unitats d'análisi ens hem
basat en els contorns de l'entonació i les pauses, i, al mateix

temps, en la cláusula o unitat gramatical q0e conté un predicat.
Per a cada unitat s'han tingut en compte diversos parámetres que
especifiquem a continuació, quan no eren aplicables s'ometia el
codi. Per a l'elaboració del sistema de codis, ens hem inspirat
en el sistema proposat per Berman i Slobin (1986).

6.3.1.1. º.@scripc:f._:2.._._dL_l es__ ...py·i mere.2.__mar_gueL...._tg[l.l2.g.ralL_i.
aspe¡;_tua1.§."

En primer lloc, a partir de les dades de tots tres subjectes hem
fet una descripció de tots els temps gramaticals que apareixen
entre els 2 anys i els 3; aixi mateix hem establert la seqUéncia
evolutiva d'emerg�ncia d'altres expressions temporals o

aspectuals. Hem exclbs de la descripció les formes imitades,
definides com aquells enunciats infantils que mantenen el mateix

ordre, s'emeten amb el mateix to i apareixen en les tres últimes

paraules emeses per 1 'interlocutor immediatament anterior

(r�liller, 1979).

6 • 3. 1. 1. B.f.1 a.l j_s i q.§..........L:.us. .........Q.@__l.es pJ:i�...2....l!lS:r..9ue_2_ .. t.g!.!lQflr.J:l·l s i_
.:':l. '?.I:i e_¡;_t�.L,ª,l s.-

Per a aquesta segona análisi, hem considerat totes les

produccions deIs tres infants, excloent-ne les imitacions, tal
com han estat definides per (Miller, 1979); s'ha realitzat amb
1 'objectiu de determinar si els infants utilitzen la morfologia
verbal per fer distincions aspectuals, per la qual cosa abasta

fins als 3 anys. Per a dur a terme aquesta análisi ens hem



inspirat en la metodologia seguida per un gran nombre d'estudis
realitzats en aquest ámbit (Smith, 1980, Weist et al. ,1984,
Jacobsen, 1986; aixi com en els estudis experimentals de
Bronckart i Sinclair, 1973, Antinucci i Miller, 1976; i tants
d'altres) , els quals han analitzat les oracions amb independ�ncia
del c on t ex t.

Els parámetres considerats en aquest segon
segUents (a 1 'annex 111 presentem el llistat de
i les seves definicions).

estudi són els
codis utilit�ats

1. En pr i met- 11 oc, hem c od i f i cat 1 a f OC[Tlª- dJ:ll_�:'!;)_ d
'

acord
amb els sistemes temporals verbals del catalá i el castellá

(R.[J?sent! :.-e , i-.J!!�rfet/ ::-c t_Q , j. nd.::;)·f i lJ.ij:j��erf Elc·I:_Q., 12!?-r{§_t/
ind§jjniQcJ, ft.�:t:l-l!::.!-q_...§.Lp:.l2J_e, et.c.) Ce:\! t.enir en compte
que, a més d'incloure les marques de t.emps, inclou les

marques d'aspect.e que totes dues llengUes gramaticalitzen
(vegeu capitol 4).

2. Hem codificat el :t.:t.Qus_� _Qreqic.E.:_t d'-ii:iCOrd amb la
classificació de Vendler exposada a 1 'apartat 3.1.3, en la

qual s'han basat una gran part deIs estudis sobre temps i

aspecte. Recordem que aquest aut.or distingeix quatre
categories: situacions d'estat, d'activitat, de realització
i de consecució. Per a la determinació semántica deIs items
hem adaptat alguns deIs tests proposats per Dowty (1979,
vegeu anriex IV).

:::;:. Un tercer codi fa 1'-efeF-�ncia a 1 'aquel les distinc!..9_!l?_
s:,:§.Qectual s Cl.!'::> __g_!"'i:":1Jilat i_2.1.1.1:z ade's, peró marcades obel ... tament,
ja sigui per mit.já de mecanismes lexicals, ja sigui per una

interacció entre la morfologia i el tipus de predicat, o bé

per altres mecanismes sintáctics com són les perifrasis. De

tates les distincions aspectuals identificades, hem adoptat
les més comunament acceptades, com són: la consecució, la

completesa, la terminació, la incoació, la immin�ncia, la

iteració, la recurr�ncia, la duració, la puntualitat, la

perfecció i 1 'habitud (per a la definició deIs diferents

aspectes, vegeu annex 111).

4. També hem considerat les e:<pressiq_[ls t..�m.Qol"'aJs le:d�_l'=i,
inclosos adverbis i conjuncions. Tal com hem esmentat al

capital 4 (apartat 4.2), d'acord amb les propostes de Van

Eynde (1987) i Berman i Slobin (1986), hem distingit entre

adverbis relacionals, adverbis situacionals, marcadors de

seqU�ncia, connectives temporal s de subordinació i

connectives interrogatives ••

5. Situació en el :t:'§l!.1_R.S y-eal., fora del con text lingüistic,
ja que un temps de passa.t (Le. O.s: c_s.iqk-lt) pot, de fet,
estar referint-se a una situació present (descripció d'un
esdeveniment que acaba d'ocórrer).



La tercera anAlisi correspon a 1 'estudi d'un cas únic, la nena

monolingüe catalano-parlant; aquesta anAlisi abasta deIs 2;3 als

5;6. S'ha estudiat la refer�ncia a esdeveniments passats en el
marc de la interacció adult-nen. Al nostre entendre, els treballs

que han abordat 1 'análisi deIs temps gramaticals al marge del
context d'ús han introdu�t un biaix a 1 'hora d'interpretar els
resultats.

Per a la realització d'aquest estudi, hem escollit, de cada

registre, aquells segments de conversa en qu� es referia un

esd¡=:ven i ment p.:3.ssa.t de La vi da reaTo S' enten i a. pe¡� segment de
conversa "qualsevol seqü�ncia d'interacció verbal que contenia si
més no un torn per part de casdascun deIs dos participants
r e l ac

í

onat; amb un mat e
í

x tema" (Eisenbet-g, 1985, p. 179). El fet

que només haguem analitzat les narracions de la vida real respon
a les observacions fetes pe� diferents autors (Fleishman, 1985;
Waugh i Monville-Burston, 1986) segons les quals els temps
gramaticals tenen funcions diferents segons els tipus de textos;
d'altra banda, aquestes semblen ésser els primers tipus de
discursos a apar�ixer, els discursos corresponents al joc
simbOlic o a les narracions de ficció no apareixen fins més tardo

Les produccions de cadascuna de les seqü�ncies ha estat
codificades segons els parámetres esmentats en el punt 6.3.1.2 i,
a més a més, s'hi han tingut en compte diferents dimensions

(queden especificades a l'annex !!!):

A. Iniciac:I<�r:._..f!§! la_:§e9.ü�nc;j._ª. Per- a cada segment de conver-s·:":":\

en qu� es fa refer�ncia a un esdeveniment passat de la vida

real s'ha indicat si era iniciat per l'adult o bé pel nen.

B • º i s t r 1J:1 uc i ó C;l§._lª- i n·f O¡·-':JIl§'e 1 _LJJ..Q.::-L§.. De
totals en cada seqü�ncia, hem indicat
s'introdu�a informació nova.

1 es produce i one
aquel les en qu�

c. Célracter- de 1 a_i_rJterv·,:=?nci
ó

, Pe¡·- a cada seqü�nci a, 1 es

produccions de l'infant han estat classificades en

espontánies o en elicitades. Dintre de les produccions
elicitades hem distingit entre: abs�ncia de resposta,
resposta rlP tipus si/no, no ho sé, i intervencions

productives. Tant per a les espontánies com per a les

elicitades s'ha indicat si es tractava d'imitacions.

Un cop analitzades les produccions des del punt de vista de la

seva contribució formal, hem analitzat les produccions des d'un

punt de vista lingüistic. Aixi, hem analitzat 1 'emerg�ncia i

funció de la morfologia verbal de passat en el marc de les

interaccions adult-nen.



7. Resultats.



7.1. Les primeres marques temporals (deIs 2 als 3 anys).

7.1.1. Morfologia verbal inicial.

D'accrd amb els objectius plantejats a 1 'apartat 5.4, ens

proposem fer una descripció de 1 'emerg�ncia d'ós deIs diferents

temps gramaticals per ordre d'apariciÓ. Per a aquesta primera
part de 1 'an�lisi, hem utilitzat les dades deIs dos infants

bilingUes en catal� i castellá (M. del Mar i Roger) i les dades
de la nostra infant monolingUe en catal� (Sara). El periode que
descriurem en aquest apartat cobreix les edats que s'indiquen a

continuació:

1"1. DEL MAR
ROGER
SARA

2; o , 2()

2; 1. , 1

2;3,18

2;11,28
2;11,19
2;11,14

Per tal d'establir 1 'ordre d'emergéncia, hem tingut en compte els

temps verbals quan eren usats productivament pels nostres

infants, i no hem considerat les imitacions, tal com han estat
definides al capitol 6. A les taules 7.1, 7.2, 7.3 es pot veure

1 'ordre d'aparició de les formes verbals en totes dues IlengUes
per a cadascun deIs infants.

TaLtla 7.1

Emergencia de la morfologia verbal. ROGER

2;1/
'", a ,.,
�, ,;;..

Present

Imperatiu
Participi Passat
Preterit Indefinit
In·finitiu
Ger··undi

Pr·esente

Imperativo

Infinitivo
Gerundio

Futur simple
Present Progressiu

Pretérito Indefinido
Pretérito Perfecto
Futuro inmediato

(perifrás-l:. )

Futur o simple

2;3

Imperfecto

Present de Subjuntiu
Presente Progresivo
Presente de Subj.
Imperfecto progr.

2;7

2;11 Futur Imm. (perifr�st.)
Preterit Perfet



Taula 7.2

Emergéncia de la morfologia verbal. MARIA DEL MA�

2;01
2;11
2;2

Present

Imperatiu
Pret�rit Indefinit

Presente

Imperativo
Pretérito Perfecto
Imperfecto
Gerundio
Infinitivo

Present de Subjuntiu

Participi Passat

2;4 Infinitiu

Participio Pasado
Presente de Subj.

2;6

Present Progresiu
Futur simple

Futuro
(Perifrást.'
Presente Progresivo

Inm.

2;8 Imperfet
Imperfet Progressiu
Pret.rit Perfet

Imperfecto

Pretérito Indefinido
Futuro simple

Taula 7.3

Emergencia de la morfologia verbal. SARA

2;3 Infinitiu
Gerundi

Participi
Imperatiu
Present
Indefinit

2;4 Present Progressiu
Futur simple
Present de Subj.

2;5 Imperfet
Futur immediat (perif.'
Perfet

2;10 Imperfet Progressiu
.. :

El curs general de 1 'emergencia de les formes verbals és

equivalent en tots tres infants -malgrat que en els infant

bilingUes de manera més retardada- i, en termes generals,
confirma les dades d'altres estudis (Bronckart, 1973; Antinucci i

Miller, 1976; Clark, 1985; Jacobsen, 1986'. AixO no obstant,
observem algunes diferencies que comentarem a continuaci6.

{o



Els primers temps verbals que s'incorporen són les formes no

fin i tes <tnlJ.._D i ti_u, g_eru!l1.i_ i Q,{::l.r_t i c Ü;1.1__�:!.E:_?s.,ª-:!;,) i 1 es f ol�mes

fin i tes del Qr'?:..2.�ni;. i l' 1.JIlQel'.:"_:@.t i�. En el COY"pLlS de 1 a t�l. del Mar
no observem l'i_[1fj._ni:!;ju fins als 2;4. L'.L!lg.§_f�.D_t <i la forma

corresponent en castell a., [l.§rf_.§.f..:ko) s' i ncorpor a tamb é mol t avi at.
Postet- i ormerrt , emergei x eri 1 es formes del futt:.\.!:_ ___?i il"t[1j._f#_ i del

Qr§.:§.u�mj:_.Qrog_r:..€i?_2.§..t_t¿. Observem di f er enc i es en 1 a i ncorpor a.c i O de

l'j.filgel'-ff#t¡ mentre que la Sara i en ¡::;:o�Jel'" l'incoY-pol�en als 2;5,
la M. del Mar ha fa als 2;2. També observem diferencies quant a

1 'emel�gencia del Q.er_f.§':!;_lj._ndefiJlÍdQ.: a.ls 2;;2 la M. del t1,,:l.I�, la.
Sara als 2;5 i en Roger als 2;11. Pel que fa a la nena monolingUe
catalana, cal remarcar que la Sara presenta un desenvolupament
més rApid, tot i que preserva 1 'ordre d'incorporació d'aquestes
formes.

t�la.l grat que 1 a (v(. del ¡Vlar uti 1 i tZ21. l' ÜIlQ.§.!:_fet .i a al s 2;!), 20, ha
fa de manera esporAdica (en una sola ocasiO) i no el trobem a

trabar en els nostres enregistraments -usat productivament- fins
als 2;4,4. Aquestes dades coincideixen amb les assenyalades per
Clark (1985) en la seva monografia sobre l'adquisiciO de diverses

llengUes romAniques. Sistematitzant el treball de diversos

autors, Clark assenyala que, en un primer moment, els infants

oposen el Qre2_gD_t. al' i nc!.§il ni t (Qer-f_ecj:o) i que posterim-ment
oposen a.questes dues f armes al' i.!.Il[1er-fet. En 1 es nostres dades ,

pero, l' imQer-fet_ es pot consi derar una +orma p r
í

mereric s, que és
usada productivament a partir deIs dos anys i mig i no als tres
com ella indica.

L'estudi de 1 'ús deIs temps gramaticals pels nostres infants

bilingUes aporta d'interes per a les comparacions trans

lingUistiques. Diversos estudis fins ara realitzats sobre

l'adquisició deIs temps gramaticals de passat en infants

monolingUes castellano-parlants, amb diferents varietats de

llengua, (Gili Gaya, 1972; Hernández Pina, 1984; Jacobsen, 1986)
han a.ssenyalat que el Q.L.?tér_itp indefinido és la primera forma de

passat que els infants utilitzen, i que la forma analitica del

p'erf_�ct.o aparei x més enda.vant. Ai x o no obstant, com es pot veun2

a les taules 7.1 i 7.2, els nostres infants incorporen la forma

analitica ben aviat. Encara més, els nostres infants bilingUes
tendei:-:en a utilitzar el Q.?rfeS;.:k.9. per comptes de l'in.9...?finido: en

el cas de la ('1. del Mar, el Q_�r:.fe_f.:.t_g_ és una. de les pl�imeres
formes a apareixer, amb una diferencia de sis mesas respecte de
1 'i f1QgfiDis.;lo; en Roget-, en canv

í

, incorpora aquestes dues formes

simultAniament, pero, amb una particularitat, mentre que fa
servi r' el Q.:�r.::.f_�_tQ. amb una var i etat d "í tems 1 e¡·: i cs , només

utilitza l'ind�fir}j._do per a la forma !;.§.\yó i no és fins al final
del seu segon any que 1 'usa amb altres items lexics. Aixi, en el

cas deIs nostres infants bilingUes aquestes dues formes

(gerfE-z_<;tq, i nd.f.?f i nido) em(;?I'-gei x eri si mul ta.n i ament a 1 e'::¡

corresponent·::¡ formes catal anes (i ndel.ini t , Q.f#..ri..f#t). Entenem que
les diferencies en relaciO amb 1 'emergencia d'aquests temps es

deu a les diferencies en l'ús d'aquestes formes en les dues

llengUes: mentt-e que el cat¿üA limita l'inqgf_injt als

esdeveniments del passat recent (o a esdeveniments els efectes



deIs quals encara perduren en el moment present), el castell� en

aquest aspecte és molt més ambigu i, en aquest cas, permet l'Os
de totes dues formes. Tal com Serra, Cortés, Vila i Serra (1986)
han proposat, aixO explicaria el perqué els infants bilingUes
catal�-ca.·::;tell� pl�eferei:-:en, inicialment, el !2.§.cL§'_f:"to com a 'forma
de passat.

En relació a les formes de futur, observem que els nostres
infants bilingUes incorporen gairebé simult�niament (amb una

diferéncia de dos mesos en favor de la forma analitica, en el cas

d'en Roger) les formes de futur:.º-.........Ji>i f!.1J2 1 e i la pel�ifra.stica de
futur immediat (i-!�+a"t.:L!Jji_nijj._vq). Pel que fa a le'::; formes
catal a.nes, aquests i nf ants f an sel�vi r el fut.h\r..._..§.i.m.g_l e
pr�cticament com a forma Onica (en Roqer incorpora, per al

catal�, la forma perifr�stica de futur immediat als 2;11). Aixi

mateix, en el cas de la nena monolingUe catalanoparlant la forma

perifr�stica emergeix posteriorment. Aixi, les dades deIs nostres
infants presenten discrep�ncies respecte d'altres estudis
realitzats amb infants hispano-parlants (Gili Gaya, 1972;
Jacobsen, 1986), aixi com en estudis realitzats en d'altres

llengUes rom�niques (Gregoire, 1947; Malrieu, 1972). Aquests
estudis observen que la forma perifr�stica és anterior a la forma
fle:dona.da.: "per- al +u+ur , el petr

ó

, primer emergéncia de la
forma de futur perifr�stica i després de la forma flexionada,
sembla ésser comO a totes les llengUes rom�niques" (Clark, 1985,
p. 723). Aquest ordre ha estat també observat en l'anglés (Brown,
1973; Villiers i Villiers, 1977). En el cas de l'anglés, aquest
ordre d'aparició s'ha atribu�t a la complexitat addicional que
comporta 1 'Os de 1 'auxiliar. Pel que fa a les discrep�ncies en

relació amb les dades observades en les llengUes rom�niques,
pensem que aquestes diferéncies també s'expliquen pel contacte
entre les dues llengUes, ja que en catal� l'Os de la forma

perifr�stica és molt més restringit (vegeu capitol 4) que en les

llengUes fins ara més estudiades. D'altra banda, hem observat que
els nostres infants recorren a 1 'ús de la. particula. ªu/ªhqr,ª
seguida de les formes de futL,lr simgl�_, futur _.I2§r:.ifr:.�.:.sti_!.;. o

g...!_§��JJ_t per marcar el futur immediat (vegeu Ser-ra et al, 1986).

Tal com hem observat a les taules 7.1, 7.2 i 7.3, el q§'C�Ddi. és

una de les primeres formes que apareixen; posteriorment,
eme¡'-gei x eri 1 es formes pr'ogressi ves per- ¿Ü 12_J:§.2_§.[lt_ i per a

1 'illmec·feJ;... Ai:d, les nostres dades corl�oboren le'::; observacions
de Jacobsen (1986), en el sentit que les formes progressives per
a determinats temps són primerenques. Aquest és un aspecte
d'interés ja que aquestes formes tenen fonamentalment un

significat duret
í

u , que ta.mbé. és marcat arnb les corresponents
formes simples. Aquesta és una qUestió que reprendrem en apartats
posteriors.

Habitualment, s'ha remarcat que el present de subjuntiu és una

forma que s'adquireix tard (per a una revisió deIs estudis vegeu

Clark, 1985), aixO no obstant, és present en el corpus deIs

nostres infants de ben aviat (2;2 i 2;4 en el cas de la M. del
Mar i la Sara, respectivament, i 2;7 en el cas d' en Roger),

(t



encara que és usat de manera restringida: per acomplir una funció
í

mperat
í

ve (en ordr-ea , tant nel;¡atives ([)_(;!__t..9..9.h'.is) com afirma.tives

precedi des per fJ1�e (fl,ht.§_ mE! 1 a. f�s.;_i.§). El mat e
í

x argument de el ar k

(1985, p.724) en donaria raó: tant el catala com el castella

presenten formes diferents per a l'indicatiu i el subjuntiu, a

difer�ncia del franc�s o l'angl�s.

Altres formes verbals també es fan servir en uns primers moments
de manera restringida. Inicialment, la Sara i en Roger només
c od i f i quen en imp e1'- ·f e_t e 1 s ver b s §_§.§.§.r.:. ( gz.[_s:') i ::L9.l..§.!::/ fl..uer.:.§?L
(�_ºli a/flht§.[_iE);: en c snv

í

, 1 a. ¡vi. del ¡vla.r uti 1 i tza aquesta forma.
amb més varietat d'items. Aixi mateix, la Sara fa servir
i n i c iel merrt; les fcr-me':; del f...!¿tur_É.il!.U21_§. només amb el ver-b f.?L,
generalment precedit d'sE.s:.•

7.1.2. Les primeres expressions adverbials.

Igual com per als temps gramaticals, l'ordre d'emerg�ncia de les

expressions adverbials s'ha establert es base al seu Ús espontani
i pr oduc t

í

u ,

La primera e:-:pressió adverbial tempol�al que apar-e
í

x és �I
i:l.h..Q'!::3.. Tret d

'

aquest cas, en La resta hi ha +or p a difer�ncies. La
11. del !'1ar a continuació incorpot-a fJ1@,[l er_ª-..B..§.tit.� (a1s 2;:7,18) i

§Yer al s 2;: 11 ,5. Pe1 que fa a. en Roger, durant el per
í

ode
estudiat (fins a1s 2;11,19), no n'incorpora cap a1tra. La Sara

presenta for9a més varietat: als 2;7 comen9a a fer servir ªvui,
u.n dia i !d[1__9.ltl�E'.?__g_i-ª.;: tot seguit incol�pora ahi.r.:. i a1s 2; 10
g_i_:§.§abt,;e i fl1.\.s:,[l_et::-..sL___g_gti t_ª.. Ai x i mat e

í

x uti 1 i t.z a de ben avi at

for9a e:-:pressions seqCtencia.1s: !_J_tS:.yontes a1s 2;5; Q.[jJ.Der.:., ª9..ii.ns
a1s 2;: 8 i 9_espués a1s 2;: 9.

Pe1 que fa a1s adverbis o expressions aspectua1s, tots tres nens

fan servir des d'un comen9ament ..i,ª--..§.st.� i més� la. M. del ¡Vía.r
també uti1itza p roduc t

í

vemerit; g_rq!d, i la. Sara 12rou i !dD_9_?-ltr-ª.
::{_�q-ª.g_ª-. En Roger, a. c ont

í

nuac
í

o , incol�pot-a :tao (2;2) i la Sal'-a i
la 1'''1. del r'1ar ..i-ª. i §.!J_ca.rs:.....-.ll.º- (als 2;5 i als 2;8 i 2;: 10,
respectivament). La M. del Mar al final del segon any fa servir
una .:3.1 tra veq<:t:.!-ia/otra. ygg_. La Sal�a a més a més fa servi 1'" tª_i!!bé
(als 2; 5), tot i !2.l.§_ (als 2; 6), f_ª-Q.2:..._9.i.ª_ (a1s 2; 10). En Roger,
com en el cas anterior, és més limitat, solament incorpora
t_º-f.!.?.via als 2;11,19. Aquestes e:·(pressions, pero, apat-eL-(en sempre
en re1ació amb el moment presento

7.1.3. Errors de sobre-regu1arització i de sobre-extensió.

A partir deIs dos anys i mig, els nostres infants comencen a

cometre errors per regularització de les f1exions. Podem

distingir tres tipus d'errors. Un primer tipus fa refer�ncia a la

regu1arització de formes irregulars d'acord amb el paradigma de

la conjugació a la qual pertanyen: e1s nostres infants bilingUes,
a par t

í

1'" del s 2; 7, a.l ternen 1 a forma r.:._oto. (del vel'''b rOjJ1..B.?L) amb
la regu1aritzada [.Q.!!lI2ido; a

í

x
í mat e

í

x , la nostra subjecte
catal ano+par I ant fa servi 1'" 1 a 'fol"'ma f!.l,!.:_;l!"'i_.t. (del verb !IlQ.t:..i.r.:.) per



comptes de ffi..ort. Un ti pus di ferent d
'

errOl'- és el de f 1 ex
í

onar' un

verb seguint els p ar-ad
í

qrnes d'una. aLt.r a c cn i uq.ac
í ó

; !_:;a.b@:., ca.bq.y"§_2.
(per comptes de !;.§!:'12. i !.;.§..�.g.i ..§.2. del verb !_:;..;@:..I:;1_§,?t-) i Cl.,.:\_lle...§. (per �1..!s.,
de f:...91 U....rJ sOn fle:dona.ts p er' la. nost r a subjecte catsl ana seguint
els pa.ra.digmes de la. primera. conjuga.ciO. Fina.lment, un deIs
infa.nts bilingÜes produei:·: formes c orn n.a. menja.dq, ffi.ilD..iQ.., i la.
nena. rnorio l i ngüe 2.' ha. a.9l'=!z·dQ (per ha. lD.�a.t, Y..L......!Jl§n ;ar i s' t}_§!:.
:?-cªP....:ª-t, r espec t i vsmerrt ) ,les qua l s es c arac ter-í tzen per éss e l''''

formes mixtes, és a. dir items que perta.nyen a.l lexicon del ca.ta.lá
es flexionen d'a.cord a.mb els pa.ra.digmes morfolOgics del ca.stell�.

D'a.ltra ba.nda, hem observa.t que els nostres infa.nts, a. fina.ls del
seu segon a.ny, e:-:tenen el significa.t del gr_EE.teI.::.i.t._irL¡;L§flrit.
Aquest temps, utilitza.t en uns primers moments en referencia. a.l

pa.ss.at i mmed í a.t, esdevé, con j unt amerrt amb el !;!eriet, un temps p er:
a.l pa.ssa.t lluny�. Aquesta. qÜestió, més cla.ra. en el ca.s del ca.ta.l�
en que el significa.t deIs temps gra.ma.tica.ls est� molt ben

delimitat, ser� tra.cta.da. a.mb més deta.ll en a.pa.rta.ts segÜents.

Del que hem dit fins a.qui es desprenen unes primeres conclusions.
En primer lloc, observem que determina.des ma.rques tempora.ls
s'incorporen molt a.via.t, seguint un ordre forga. consistent,
ma.lgra.t que en a.lguns a.spectes difereix de la. seqüencia. observada.
en d'a.ltres estudis. En segon lloc, el conta.cte entre dues

llengÜes proporciona. da.des d'interes a. 1 'hora. d'interpretar la.

incorpora.ció deIs diferents temps gra.ma.tica.ls a.ixi com a. 1 'hora.
d'esta.blir una. seqÜencia. d'a.dquisició; d'a.ltra. ba.nda., proporciona.
a.lgunes pistes pel que fa. a. la. import�ncia. del model lingÜistic
en 1 'a.prenenta.tge del llengua.tge. En tercer lloc, el fet que els
infa.nts cometin errors per regula.ritza.ció de flexions indica. que
els infants, després d'una. fa.se inicia.l, pa.ren a.tenció a.ls

a.spectes intra.lingÜistics. Aixi, les nostres da.des donen suport a.

la. hipOtesi sobre el desevolupament en fOLffiª-_Q.§LU en 1 'a.dquisició
de les formes lingÜistiques; 1 'existencia. d'a.quests errors,
després d'una. fa.se inicia.l en que s'ha.n usa.t les ma.rques verba.ls

correcta.ment, a.ssenya.la que, ja. a.ba.ns deIs 3 a.nys, els infa.nts

identifiquen m�rques prOpies de la. ca.tegoria. verba.l. Fina.lment,
d'a.cord a.mb el que ha.n pla.nteja.t d'a.ltres estudis, hem observa.t

que la. morfologia. verba.l tempora.l és ontogenetica.ment a.nterior a.

1 'ús de les expressions lexica.ls (cit a. Ha.rner 1982, p.149). Les

expressions a.dverbia.ls que a.pa.reixen a.ba.ns deIs tres a.nys

equiva.len a. les observa.des en l'a.dquisició una. gra.n va.rieta.t de

IlengÜes (i.e. Weist et a.l., 1984, per al palones; Cla.rk, 1985,
per a a.lgunes 11engÜes rom�niques; Ha.rner, 1975, per a. 1 'a.ngles),
ma.lgra.t que hi ha. va.ria.cions en l'ordre d'incorpora.ció.

Fins aqui hem fet una. descripció de 1 'emergencia. de les primeres
formes verbals, a.ixi com de les primeres expressions adverbia.ls.

En els a.parta.ts que vénen a continuació hem analitzat quina
funció a.compleixen les ma.rques de passat en el llengua.tge deIs

nostres infants.



7.2. Funció de les primeres marques temporals.

D'acord amb els objectius exposats a 1 'apartat 5.4., hem
analitzat quina és la funció de les primeres marques temporals.
En primer lloe, hem estudiat les f0neions deIs temps gramaticals
i posteriorment les funcions de les expressions adverbials.

7.2.1. Aspecte o temps?

Per tal de comprovar si és certa la hipOtesi segons la qual els
infants fan servir la morfologia verbal inicial de passat per
marcar l'aspeete de l'aeció, hem establert les tres predieeions
que se'n deriven. La predieeió sem�ntica fa refer�neia al fet que
els temps gramatieals aniran assoeiats a determinats verbs, per
una rellev�ncia de significats. Relacionada amb aquesta, podem
plantejar una predicció sint�ctica segons la qual, inicialment,
l'emerg�ncia de la morfologia verbal dependr� del� tipus de

verbs; és a dir, podem esperar que determinats verbs es facin

servir primer només en uns determinats temps i no en d'altres.

Finalment, la predicció temporal té a veure amb 1 'afirmació que
els temps gramaticals marcaran, dones, aspeete i no temps.

7.2.1.1. La sem�ntica deIs temps gramaticals •.

Els treballs que mantenen que els temps gramaticals codifiquen
aspecte i no temps parteixen de la idea que determinats

significats s'expressen primer amb unes determinades formes amb
les quals comparteixen part del significat, és a dir el

significat d'un temps gramatical X és rellevant (en termes de

Slobin, 1985) per al significat d' un item l�xic Y; en

conseqU�ncia, plantegen, per exemple, que les formes perfectives
inicialment van associades a verbs de tipus puntual o a estats

resultants (verbs de consecució o de realitzaci6) , i les

imperfectives o progressives van associades a verbs d'estat o

d . acti vi taL

Per a aquesta primera part de l'an�lisi, hem utilitzat la
el assi f i caci Ó 1 e:d cal qu.e di f e¡r'enci a entre @.2t�.:t:S., ca.nvi s

__º-:'§'2_hª_h
(diferenciant entre [_§EJjtzs�:Q..f.1nS i cons§_f;_ucioOs) i ªct_ivit?J.�.§.,
tal com ha estat definida a l'apartat 3.1.3. Per determinar les

categories hem adaptat alguns deIs tests praposats per Dowty
(1979) (vegeu l'anne:< ••.• ).

A les taules 7.4, 7.5, 7.6, podem veure les freqU�ncies d'ús deIs

diferents temps gramaticals per a les diferents classes de verbs.

TAULA 7.4

FreqU�ncia d'ús deIs diferents temps gramaticals
per a les diferents classes de verbs. ROGER 2;0-2;11*

Castell� Ca.tal�

ACC ACC



S ACH AC S ACH AC

Present 48 99 32 8 1'''' 11..:..

Pret. Per'fecto 1 55 3 ...,. (Indef)I

Pt-et. Indefin. 6 2 1 (Pet-f. )

Pret.lmperfet 6 5 :;::
Par t; i c. Pa,ss,:at 8 ,..., 1 1..:..

Gerundi 2 2 2
F'resent Pr oq ,

e::- 4 1,..J

Futur 3 12 3 8 1

Pret.lmpfv.Prog.- 2

* S = Estats ACC - Realitzacions
AC = Acti vi ta,ts

ACH := Consecucions

TAULA 7.5

FreqU�ncia d'ús deIs diferents temps gramaticals
per a les diferents classes de verbs. M. DEL MAR 2;0-2;11*

Castella Ca,t,:al a

ACC
S ACH AC S

Pr'es.:=nt 4"<" 134 42 10'-'

Pret.Perfecto 1 41 --=!.
'-'

Pr et , Indefin. 2 ,...,
..:..

Pret.Imperfet 8 2 4
F'art.ic.Passat 7 1 1 2
Gel�undi 1 :3: 7
F't-esent Prog. 1 8 10

Fut.ur- 3 C::' 2 2...J

F'ret.Impfv.Prog.- 1 1

ACC
ACH AC

29 10
18 1 (Indef)
3 1 (Perf.)

2

1

1 8

* S = Estats ACC:= Realitzacions
AC := Activitats

ACH := Consecucions

TAULA 7.6

FreqU�ncia d'ús deIs diferents temps gramaticals
per a les diferents classes de verbs. SARA 2;3-2;11*

Catala

Present
Pret.Indef
Pret.Perf.

Pret.Imperfet
Partic.Passat

ACC
S ACH AC

56 156 76
le::- 110 29,..J

4 18 8

16 12 23
e::- �54 12...J

(6



Ge,�undi 6 9
Present Pr oq • 3 10
Futur 6 45

Pret.Impfv.Prog. 2 7

21
19
40
10

* S = Estats ACC = Realitzacions
AC = Activita.ts

ACH = Consecucions

Observem que el s temps que codi·fi quen perfecti vi tat (r:@.!:".:"t.i c_LP._L::'::-Q
Q-ª�?sªt./-d_Q., i nd§.:.L.Lr:ll.1/Q�r.:.f�ct9_, l2.§_rf �:!;./ inde'O ni d.9.) són usat. s més

freqUentment amb verbs de canvi d'est.at, i que, en canvi, els que
codi f i quen i mpe,�fecti vi t�,_t o p,"'ogressi vi tat <i_mQerfi.'?j:/..:-.::.h:!;.9_,
gEt:u n 9 i ¿-_.o , !2.t:..§.§.§.[1 t /..::-e ..l2.Co 9.r:..§.§..S i u z - v_e;.!. i i m...Q er f e t.L - c t· o
Q.[oc¡F"I::?ssi u/':::::::fh 21.1 marge del gr-e2_SlD_t.L-e__§i mp 1 �) són més

freqUent.ment usats amb verbs d'estat o amb activitats. El

Qreter�it__..Lnde:fjnit/ger:_fec.:�o, en aquest sentit, a.lter-na amb
1 'el·;pressiÓ amb §.?t�garticipi P...s:Jl2.a.t._, mentre que la pe,�íf,�as:i.
�st�.-!::.g_§_rulJ_di_ és la forma p,"'eferida en el cas de les activita.ts,
que posteriorment és substituida per la forma corresponent en

i1J1...Q§!rf§t en les situacions passa.des. En el ca.s de la nostra

subjecte monoligUe aquestes correspondencies no sÓn tan marcades;
cal tenir en compte, perO, que el nivell de desenvolupament
lingUístic d'aquesta subjecte és més avan9at i que aquestes
hipOtesis afecten 1 'Os inicial d'aquests temps.

Fins aquí, les nostres dades semblen confirmar les hipOtesis que
mantenen que els infants utilitzen els temps gramaticals amb una

funció aspectual: focalització de l'estat final perceptible d'un
esdeveniment m

í

t j an can t; 1 '_;i.rg;)efj..nii;/Qg.r_fe.::;_te;.!. versus descripció de
1 a si tuaci 6 arnb el pr:..�_smt; r , posteri or rnerrt , amb l' !Jl1P..Ec:fet. Com
hem esmentat en apartats anteriors, els treballs que donen suport
en aquesta posició plantegen que, merces a la progressiva
extensi6 del punt inicial i final de la transformaciÓ, és a dir a

través de la coordinaci6 entre procés i resultat, els infants
accedeixen a la distinció temporal.

Ara bé, parant esment a d'altres índexs, hem observat que els
nostres infants des del comengament fan referencies tant al

procés com al resultat. A diferencia d' Antinucci i Miller (1976)
i Bronckart (1973), els quals mantenien, respectivamente, que el

P...C..§'_2.§_O.tg_ est� associ at a ac t
í

vi tats o ¿\ esdeveni ment s

imperfectius, observem que els nostres subjectes ja entre els 2;0
i el s 2; 4 +an servi r verbs de canvi d

'

estat en Q.r_§.:§.§.D.1. i f i ns en

ggruDd.!_. Ai:d, per e:·(emple, en Roger emet pr-ociuc c i ona com:

(2;1,1>
(2;2,0)
(2;2,28)
(2;2,28)

Roger
D_9___§ur t a 1"J_§_[l e

§l _ _.1.r_�.!J_v i e_[l e
y'Q�gj.9._Qtr.:.Q._cocDe
§L...Q.Qng_o _a c'pm§_t_s.__J¡ 1 anca

a. i x í c om mº_RI) d e;.!.
ca.nvi s d

' estat

produccions

(2;2,28)
en ba.se

i 2_?-lt.al1do (2;2,28), interpr-etats com a

al context. També sÓn interessants les



(2;3,2)
(2;3,2)

Roger
:L-:"7:.__f;_:2.@.
?..§....S;.§l§.. _!!l.��2.

en les quals un verb prototipic
present, indicant la incoació
modificació. En aquesta mateixa

produir dues expressions oposades
proc éS-·t-esul ta.t: §.§.:t·:3.._rot"'l segui da.

de canvi d'estat
d'un procés que
edat, en Roger
e:m termes de 1 a

de lE. h� l�otq_.L9..

és usat en

menCl.ra a. una

és capag de
di ferenci a.ci Ó

(2;3,2) ;a

Aixi mateix, observem produccions espontanies d'aquest tipus en

el corpus de la M. del Mar i la Sara, en les quals antecedeixen
un canvi d'estat proper:

(2;2,2)
(2; �2,2)
(2,2,27)

(2;::::;,18)
(2;3,lEJ)
(2;3,18)

M. del Ma.r

f,J...§_gu i tg e.L.r e t.9.J ?
12.9n e !!l.Q.§. . ..J...!1l.. c 1 i p_
§l[a. me tiro

Sara

g!::�§__!.;.ul ],_Q.
§.!!l.brut'2_
J..9. q u i :{.9....J...io )_�.in f .9.1'" a.t

Concordant amb aquestes dades, observem que quan s'incorpora
1 'ifIl.l2§rf€tt es fa. servir ta.nt en ¡'-efer€mcia a a.ctivitats i a

estats com a esdeveniment de canvi d'estat. Tal com hem vist en

l'apartat anterior, el nostre subjecte Roger incorpora
1 'i.mRerfe�.to als 2;;5 i immecliatament emet procluccions com:

(2;6,2)
(2;6,2)

Roger
L.Q.. e�; R 1 i c a.b a 'p'_gt- gh\.§_l1..9.......§st s:_Q.ª.§.
me cOfill2.!:.@1)a.s. un a._9...:..aI:;:¡uest s e.sto§.

Ai :.( o matei ¡.:: s' esdevé amb el gr·e,,§.§.[lt g"-oqres'si u,
utilitzat amb refer�ncies cIares al procés.

(2;7,16)
(2;7,16)
(2;7,16)

el qual és

Roger
2.§.....§.)2}:_á h a�f; i �Il_do .f!.e noc h §.
§§. e!§}: �. .E�_j.@Ds.!...q_l·:!:l. ...Pi.E!.
L se está !:.Q.!!l.gi endg.

Aixi, aquestes dades permeten rebutjar l'explicació de la

incorporació de les marques temporals verbals en base a una

relIevancia de significats. Malgrat que sembla haver-hi una

tend�ncia a utilitzar determinats temps gramaticals amb uns

determinats tipus de verbs, eIs nostres infants sÓn capagos de
fer servir temps gramaticals amb verbs que semanticament no eIs
són afins.

7.2.1.2. Sintaxi deIs temps gramaticaIs.

D'acord amb les precliccions sobre la formació de categories i
d'acord amb les hipotesis sobre la funció aspectual inicial deIs



temps gramaticals, s'entén que, en els primers moments, verbs de
canvi d'estat es codificaran primer en formes perfectives i verbs
d'estat o d'activitat apareixeran primer solament en formes

imperfectives.

Aix6 no obstant, a l'apartat anterior ja hem esmentat alguns
exemples de formes passades imperfectives amb verbs de canvi

d'estat, les quals són presents en el corpus deIs nostres infants
des deIs 2;5, encara que no són freqilents. Els nostres inf�nts
des del comengament oposen les formes de passat (perfectives) a

les de present (imperfectives) en un mateix verb o classe verbal:

Oposicions de les formes de passat versus

present en un mateix verb (2;0-2;3)

Roger
�-ªy_Q_ _Y_ª-_ _f;_,ªu,l c a.e

Qi"\.!:;LQ__¡;;).h.u;;¡.!-L.Y_?_ . ..b.-P..:......b.§c h º.-º uP a�

M. del Mar

b-ª_.. º.Sl:.O..Y..ª t .. X?..._º a. n '�-ª
D..s.·Lf.;.ª-.Lru¿.t _ys Ci"\§./ cªi 9.9.
ha e..§QJ2::!:l.d '=2..._Y.? esf.; a.P a..

Sara
h �__i@.!Il.Q.r... !::.l t�t_ys_§'_ffiºT ut o
he ...1J.. t:-='. t_:,¡s t iT o

hª-tr§n�at v? trenca

A més a més, els nostres infants entre els 2;0 i els 2;3 oposen
les formes de present a les de futur:

!JlUl�.ª--!]!¿ll aras
§i"\l e - §.f..l.d 1�_§:...11.
d 9...[l..§.§.- do I1.Slr..ªª
pqr.::.to-P.Q.r:.t"lt:f.

Observem, doncs, que els nostres infants estableixen distincions

aspectuals per a un mateix verb o per a un mateix tipus de verbo
Les nostres dades no donen suport a la redundancia (un tipus de
verb = un determinat temps) que es deriva de la hip6tesi sobre el
valor aspectual deIs temps gramaticals.

7.2.1.3. Referencies al Temps.

Com hem esmentat anteriorment, la dimensió temporal fa refer�ncia
a la qilestió de si els temps gramaticals de passat es fan servir
solament en les referencies al passat immediat per marcar estats
resultants o modificacions fisicament presents, o si també els
fan servir per referir-se a situacions o objectes no presents en

el context de parla.

Al comengament del nostre estudi, en Roger,
la Sara semblen estar centrats en l'ara i

la M. del Mar i també

aquí de la situació



d'enunciació. Fan servir els temps gramaticals per fer comentaris
sobre la situació o els objectes presents. Cap als 2;3 es

p rodue
í

x una arnp Lí ac
í ó

del "temps" a comentar. En Roger utilitza
per primer c op el futL�[_ per anticipar una situaci'J i als 2;3 emet

pr oduc c
í

ons corn

ª.!::a .E..ª-!'f.I_r..án d i b u j os
t..�_.mull a.Cj\s

Cal als dos anys i mig, els nostres subjectes introdueixen
1 "opos i ció f..kLtJ::.\.r"::.!..!l!.::;L§:_:f iD...Lt per an tic i p a.r i rememor ¿,\r si t uac i ons
sense un supor·t p er c ep tueL, A més a mé s , f an servi r l' 1.i.!.1fl_§.!::igJ...
en refer�ncia a sit.uacions pasades, malgrat que aquestes
refer�ncies són poc freqüents.

Analitzades les dades segons les tres prediccions, semAntica,
sintActica i temporal, podem afirmar que els nostres infants
utilitzen la morfologia verbal per marcar, simultAniament,
aspect.e i temps. Tal com Weist et al. (1984) i Weist (1986) han

indicat, si bé hi ha una prefer�ncia per fer servir els temps
gramaticals per codificar distincions semAntiques, els nostres
infants són capa90s de codificar en passat verbs d'estat o

d'activitat i de marcar imperfectivament. verbs de canvi d'estat;
també observem que els nostres infants estableixen diferents
contrastos aspectuals per a un mateix verbo Aixi doncs, entenem

que aquestes dades refuten les dues posicions que mantenen que la

morfologia verbal inicial té una funció aspectual. D'una banda,
ens indiquen que el sistema temporal no dep�n de l'aspectual,
sinó que són dos sistemes que es construeixen paral.lelament.
D'altra banda, les observacions en base a les preclccions
semAntica i sintActica permeten rebutjar la noció d'Espai
SemAntic formulada per Slobin (1985) com a responsable de
1 'emerg�ncia de la morfologia verbal.

Les distincions temporals present-passat i present-futur es

realit.zen molt aviat; inicialment, aquestes poden ésser

considerades com a formes de "passat en el present" i de "futur

en el pl�esent" pel fet que el 1 apsus t.empor a l entre el Temps de

l'Esdeveniment i el Temps i de Parla és petit, progressivament
aquest lapsus es va extenent. Pel que fa a 1 'aspect.e, inicialment
observem la distinció perfectiu-imperfectiu, a la qual s'afegeix
tot seguit la de progressiu-no progressiu, totes dues en

refer�ncies a esdeveniment.s ocorreguts en el presento Més

endavant, s'introdueixen les distincions perfectiu-imperfectiu i

progressiu-no progressiu per al passat, si bé aquesta última es

fa solament amb situacions imperfectives. Es a dir, hem observat
combinacions de temps amb més d'un aspecte (passat + imperfectiu
progressiu) quan tots dos aspectes descansen en distincions

ontolbgiques similars. Al mateix temps es fa la distinció

imperfectiu (present) versus perfectiu (futur).

El fet que
pensar que
prototipic.

els
el
Si

temps gramatica1s marquin aspecte i temps fa

significat d'aquestes formes és de carActer

e1s temps gramaticals s'incorporessin per



codificar determinats trets sem�ntics, podríem esperar que,
inicialment, tinguessin un valor aspectual, marcant ónicament

perfectivitat o imperfectivitat, hipOtesi que les nostres dades
han perm�s de refusar.

7.2.2. Funcions temporal i aspectual de les expressions
adverbials.

Les e�·�pressions t.empor e l e , tret d
'

ª-ra i avu..i, es fan servir per
situar els esdeveniments en el contínuum temporal perO no

necessa.riament de manera deíctica com en el sistem.:!:l. adulta f�tl.ir,
Q._i=.!.sa.bt§., a

í

x
í

com hin di§l i g�!.a'1. er,ª-º_etit'=l semblen mal�car el no

present per oposiciO al presento En aquest sentit, les nostres
dades sOn consistents amb els resultats obtinguts en diferents

llengUes (Weist et a. 1984, en polon�s; Clark, 1985, en algunes
llengUes rom�niques; Harner, 1982, en angl�s); aixO no obstant, a

difer�ncia del que aquests estudis indiquen no hem observat
conf usi ons en l' ús d

'

§lh i r I §l.:2t.§.!:., el qual sempr-e és usat per .¿:l.l

passat.. Una qUesti O a ressal tar és l' aba aric i a de l' a.dverbi gemª
en el corpus deIs nostres infants; en el cas de la subjecte
monolingUe, hem observat una difer�ncia de sis mesos respecte de

l'a.p.:!:l.rició d'§1_hir (als 2;8). La. nostra sU.bjecte ca.talana sembla

suplir la forma g_§m� per l'e�{pl'-e'=;sió !:l!l __dia, que apar-e
í

x pet
primer cop als 2;7 en refer�ncia a un temps del futur lluny� (o

perqu� no, potencial).

Els nostres infants fan servir expressions adverbials per marcar

distincions aspectuals diferents de les de perfectivitat
imperfectivitat i progressivitat-no progressivitat,
gramaticalitzades mitjangant el sistema de temps verbals. Des del

primet- moment, marquen incoativitat (vinga, ya), completesa (ja
g_:¡J:�), terminació (grol.,l),

í

mmí n áric
í

a (s,J:..@), perfecció <ll.,
§.!J..caca). La Sara i 1 a ¡VI. del Ivla. I'- (corn hem vi st a. l

"

apa!�tat 7. 1.2
en Roger fa servir molt poques expressions adverbials) marquen
i teraci ó <�s, h\D§._§l t.ra,__vega.d§l'. Pero, a més a més, tots tres
n en s marquen distincions com durada (§.§1_� ha.ce_má.s--y:'!'_lelt-ª.2..!L_...?stg
b_:ªc§_Q.9_gutto, Roger als 2;7,16, hª!;e_:Lll§.lta§._J:_oc;j��:Lj.__ª., Hogel� al a

2; 11, 19) o recurr- enc i a (i-ªd___Q..iP..J.LÍ:)< os, Sara 2;: 1<), mer·c�s a 1 a
interacciO de la morfologia amb els items l�xics. En tots els

casos, pero, aquestes distincions aspectuals fan refer�ncia a la

situació present o del passat i el futur immediats.

Hem observat que algunes d'aquestes distincions, després d'haver
se marcat mitjangant items l�xics, es marquen sint�cticament.
Tots tres nens, entre els 2;8 i els 2;11, expressen 1 'aspecte
completiu Lex i c a l rnen t; (j.§L_g_�ta.) i sint�ctica.ment (s'h,ª-_ª-f:-ªp_ª1_, :i-ª.

2'§L:�¡;_§l!.:;?.E). La Sara als 2;7 també ho fa amb el recurrent <:t.Q.!:.Q§m.::.
b..i, tQ.rns,[.§_m) i amb l'

í

ncost
í

u (comencem). AqLlestes dad,:=!s donen

suport a la hipotesi que manté que les funcions s'expressen
pt-imer Lex

í

c e l merrt; i després sinta.cticament, i confirmen la

hipotesi, ben coneguda, que manté que les formes noves expressen
funcions ja conegudes i que les funcions noves s'expressen primer
amb formes ja conegudes (Werner i Kaplan, 1963; Cromer, 1968;
Slobin 1973).

"+1



D'altra banda, ja en aquesta primera fase observem algunes
e�-:pr-essions que combinen més d'un a.·:specte, com en la p rodtrcc i

ó

lE.
:S'i-.�f;.aº.9./y'a_§e_¿'l.!_;_ª!;:la�, en la qu.al €?s combinen la perfecciÓ, la.

completesa i la immediatesa, tot donant una idea de procés en

vies de resoluciÓ. AixO no obstant, aquestes combinacions tan

complexes encara no sÓn freqUents.

Fins aqu.i, i d'acord amb els objectius plantejats, hem fet una

descripciÓ de 1 'emerg�ncia deIs primers temps gramaticals i hem
abordat la hipOtesi de si els temps gramaticals es fan servir amb
una funciÓ aspectual. Hem observat que els temps gramaticals
s'utilitzen per marcar aspecte i temps. Ara bé, queda per tractar

quin és l'estatus representatiu d'aquestes formes. Per tal
d'esbrinar-ho hem dut a terme una an�lisi de les refer�ncies al

passat en els contextos en qu� es produeixen.

lt



7.3. L'estudi d'un caso

7.3.1. Interacció mare-nen.

Tal com hem esmentat en 1 'spartat 5.4, plantegem que si els
infants fan servir la morfologia verbal temporal amb el seu valor

deictic, és a dir, si la representació d'aquestes formes és de
carácter abstracte tal i com es deriva deIs treballs de Kuczaj
(1977), Weist, et al. (1984), els infants faran referéncies al

passat de manera espontánia.

Per tal de comprovar aquestes hipOtesis hem analitzat les
referéncies al passat en situacions d'interacció adult-nen. Els
contextos estudiats corresponen a la descripció d'esdeveniments
de la vida real, d'acord amb el que s'ha exposat en l'apartat de

metodologia (punt 6.3.1.3).

Com hem esmentat a l'apartat 6.3.1.3, per tal d'analitzar la
forma d'aquestes interaccions hem tingut en compte diverses
varibles: hem distingit el nombre de vegades que cada
�interlocutor inicia una referéncia; hem analitzat quina és la
contribució de cada parlant, aixi com la naturalesa formal de les

produccions de 1 'infanta

De cara a dur a terme aquestes análisis hem tingut en compte tots

aquells episodis que es produeixen en cada registre. Aquesta
segona part de 1 'anAlisi abasta les edats de 2;3,18 a 3;2,24. Hem
limitat aquestes análisis a aquestes edats perqué com es veurá en

apartats posteriors hem observat que a partir deIs tres anys i
dos mesos es produeix un salt qualitatiu i quantitatiu molt

important pel que fa a les produccions de la nostra subjecte.

Per la naturalesa mateixa de les nostres dades no tots els

registres presenten el mateix nombre d'episodis -en funció de la

predisposició de l'infant a intervenir en un esdeveniment o en

funció de la predisposició del mateix adult s menar la interacció

per diferents camins-, ni els episodis són equiparables pel que
fa a la quantitat d'intervencions deIs parlants. Per aixO, per a

cada registre especifiquem el nombre d'episodis en qué s'han

produ�t referéncies a esdeveniments passats. Entenem que un

esdeveniment és passat quan entre la situació referida i l'acte
de parla hi ha més de dos torns de conversa d'acord amb les

propostes de Wei st et al. (1984).

En primer lloc, hem analitzat com es distribu�en les primeres
referéncies, diferenciant si eren introduides per l'adult o bé

per l'infant. A la taula 7.7 es poden observar les freqUéncies
d'inici d'un episodi en relació amb l'edat de 1 'infanta



TAULA 7.7

Freqüencia d'inici de les referencies a

esdeveniments passats

Edat

2;3,l8
2;4,13
2;5,7
2; 5, 2é)
2;6,10
2;7,3
2; 7., 2()
2;;8,6
2;8,21
2;9,8
2;9,22
2;10,9
2; 1(), 25
2;11,14
3;0,4
::::;; e) IJ 25

3;1,13
3;2,2
:3;;2,24

Nombre Adult Nen

d'episodis inicia inicia

1 1 1)
4 4 O
10 9 1
,., 2 O..:..

1 1 O
4 �.::; 1
5 c::" 1),_¡

2 1 1
7 t:::" 2. .J

"< 1 2'-'

1 1 o
O O O
1 1 o
3 1 2
4 4 o
2" o 2
2 o 2

:3 1 2

En aquesta Taula, es pot observar que si bé és l'adult el qui en

un principi fa la primera referencia, posteriorment 1 'infant

agafa el relleu.

Curiosament, les primeres referencies al passat que 1 'infant fa
no tenen aparentment connexions directes amb el context

extralingüistic o lingüistic, a diferencia de les de 1 'adulto
Mentre que 1 'adult introdueix temes que d'una manera o altra
estan relacionats amb les activitats que s'estan duent a terme o

amb els objectes que estan dintre del focus d'atenció, 1 'infant
sembla introduir temes que en un moment determinat li hagin pogut
cridar especialment l'atenció. Aixi, per exemple, als 2;5,7,' la
Sara i la seva mare estan ocupades parlant del berenar de la Sara
al mateix temps que aquesta va bevent una Coca-cola, quan
sobtadament la Sara fa. b_§L.yi_§t el q§?_g.§:nt_ del pi.

OBSERVACIO 1: Sara 2;5,7

S he vist el gegant del pi.
E has vist el gegant del pi?
S si.
E on l' has vist?

S all a.
M a on t' el�a?

S a
í

!
S mira {veu que s ha ences un llum vermell del

ma.gnetófon} •



M a on t' era que el vem veure?
M on vas veure el gegant del pi?
S no ho sé.
= S va obrint i tancant el piu del micrOfon
M a Barcelona.
S a Barcelona.
M oi que vem anar a Barcelona?
E on el vas veure?
E que el vas veure a X?

E eh?

Les primeres refer�ncies al passat per part del nen tenen lloc en

el context de les refer�ncies introdu�des per l'adult. A la taula
7.8 hem especificat el tipus de producció de la Sara segons que
es tracti d'intervencions elicitades o bé d'intervencions

espont�nies, en refer�ncia a les produccions totals de cada

episodi; hi hem ressaltat en negreta les produccions espont�nies
quan aquestes superaven en quantitat les elicitades.

TAULA 7.8
Naturalesa de les produccions de la Sara

Produce. Elicita- Esponta-
Edat; Episodis totals des* nies** Altres***

2;3,18 1 9 7 2 1)

2;4,13 1 14 11 3 2

2 4 4 1) o
"< 11 10 1 o0_'

4 "< 4 "< 1)0_' 0_'

2;5,7 1 1 1 O 1)
2 6 5 1 o
3 3 3 1) 1)

4 2 2 O 1)
5 4 4 1) 1
6 4

-.

1 1)0_'

7 7 3 4 1)

8 4 4 o O
9 6 4 2 1)

10 4 4 <) 1)

2; 5,2() 1 4 "< 1 10_'

2 3 "< <) o0_'

2;6,10 1 4 4 o (i

2;7,3 1 4 3 1 <)

2 8 6 2 1)

3 5 5 o 1)

4 4 1 3 O

2;7,20 1 6 4 2 1)

2 O O o <)
3 lO 9 1 1)

4 8 8 1) O

5 1 1 1) 1)



2;8,6

2;8,21

2;9,8

2;9,22
2;10,9
2; i o , 25

2;11,14

3;0,4

3; o , 25

3;1,13

�5;2,2
::::;; 2., 24

1 4 4 O O
2 4 1 3 O
1 15 9 6 O
2 2 1 1 1)
-=!' ""!!" 1) 3 1._, .... '

4 9 8 1 1
5 9 7 2 2
6 10 7 "< 1)._'

7 6 4 2 3
1 c::- 2 2 1..J

2 1::. 1 3 1...J

3 t::" 1 3 1...J

1 3 1- 1 1
O O 1) 1) 1)
1 9 4 5 O
1 11 6 5 1)
..., 5 1-

�

1..:.. .. ::..
"< 2 o 2 1)-;»

1 24 14 5 c::-
...J

2 1 1 1) O
:3 1 1 1) 1)
4 6 2 "< 1._'

1 "< 1- 2 1)-:»

2 5 2 "< (l.....

1 3 <) 3 <)
2 2 O 2 O

1 5 2 3 o
2 4 2 2 o
3 8 4 4 O

* Les produccions Elicitades inclouen totes aquel les
emissions de la Sara que han estat provocades explicitament
per l'adult (preguntes tipus .•• oi?, qu-, digues-li ••• ).

** Les produccions Espont�nies inclouen les imitacions
d'afirmacions de l'adult, les preguntes introdu�des per ella
mate

í

x a ,

*** En Altres hem inclOs totes aquel les produccions que no

podien classificar-se en les dues anteriors, com per exemple
els §:!Jl.?, les repeticions de les seves prOpies produccions,
les produccions no intel.ligibles o parcialment
intel.ligibles i els gestos.

# A 1 'annex es pot veure aquest quadre desglossat
segons els tipus de respostes a les elicitacions de l'adult
i segons els tipus de produccions espont�nies.

A la Taula 7.8 veiem, dones, que en un comengament hi ha més
elicitades que espont�nies, tend�ncia que sembla modificar-se a

partir deIs 2;8. A partir d'aquesta edat, les produccions
espont�nies poden superar en freqil�ncia les elicitades

(comportament que hem remarcat en negreta).



Les primeres referencies espontanies
provoquen que 1 'adult intenti expandir
amb l'ajuda del mateix nena

per part de 1 'infant
i situar 1 'esdeveniment

Sovint, les produccions espontanies corresponen a imitacions de
la conducta de l'adult, tal com reflecteix més adequadament la
taula de 1 ·annex •••• , les quals no li serveixen per introduir
informació nova. Entenem aquestes produccions com una manera de

participar activament en les interaccions, malgrat que aixb es

tradueixi en imitacions o en preses de torn no productives (les
conductes classificades en Altres a la taula 7.8). En aquesta
mateixa linia, a 1 'annex podem veure que el nombre de

preguntes a les quals no es respon disminueix progressivament.

D'�ltra banda, com indica la taula 7.9 també augmenta
progressivament el nombre de produccions espontanies en les quals
la Sara introdueix informació nova, considerant que amb
informació nova al.ludim al fet d'esmentar qualsevol aspecte de
l'esdeveniment que no havia estat esmentat anteriorment pel nen o

suggerit per 1 'adult (definició extreta d'Eisenberg, 1985).

Edat

2;3,18
2;4,13

2;5,7

2;5,26

2;6,10
2;7,3

2; 7,2<)

TAULA 7.9

Freqüencia de la introducció d'informació nova.

S a r a M a r e

Total Amb Infor- Total Amb Infor-

Episo. Producc. mació ProdLlc. mació

1 9 O 16 6

1 14 o 17 14
2 4 o 6 5

3 11 1) 12 11
4 ":!" 2 9 7'-'

1 1 <) 2 2
2 6 1 9 8

::::; 3 1) 6 3
4 2 O c::- 2..J

5 4 1 7 6
6 4 1* "7 3

7 7 2 11 6

8 4 O 14 8

9 6 o c' 4'.J

10 4 o 5 ":!"
-:»

1 4 1 5 3

2 ":!" o 2 2-:»

1 4 O 9 3
1 4 1 5 2

2 8 1) 18 8
..

!!" c::- 1) 7 2-:s ..J

4 4 2* 2 O
1 6 o 12 6

2 o O 4 ":!"
'-'

":!" 10 1 11 5-;»

4 8 o 13 5



2;8,6

2;8,21

2;9,8

2; 9, 2:;�

2;10,9
2; i o , 25

2;11,14

3;0,4

3;¡(),25

3;1,13

�'::;;2,2
3;2,24

5 1 1) 2 2
1 4 O 4 3
2 4 3* 6 4
1 15 6* 17 6
2 2 1 2 1
-:r -:r 3* 1 1)'-' -:»

4 9 1) 17 12
5 9 2 16 6
6 10 '";\ 15 9.:..

7 6 1) 9 ��
..::.

1 c' 2* 4- 2....J

2 .:- 3* 7 1....J

3 5 O 7 5
1 '":!" 1 4 2-:»

O O 1) O O
1 9 2 10 5
1 11 3 1 -:� 6'-'

2 5 2* 6 2
.�

2 l·tI- 1 1-:»

1 24 1 32 17
2 1 O 1 l.
3 1 o 2 1
4 6 1) 7 4
1 -:r 2* 3 o-:»

2 5 2'M- �.::; o
1 3 1* 5 1
2 2 2* 8 4

1 5 1 9 5
2 4 1*

.�

1.::.'
-:r 8 2'M' 5 2-;»

* En el cas de 1 'infant, hem indicat aquelles freqU�ncies que
inclouen la producció inicial.

7.3.1. 2. �.Q.!l:�.r_:jJ;)uci Q_..ge ...L.:i.Dfant_als_.esdeveni..m§?nts dª._R·:3.Qª..!!...
Fqn c tQ.fl s d I�J_EL • ..t.g.rr.lJ;¡� q r.ªi.!.lEJ.i.c a I s •

A 1 'apartat 7.2.3. hem apuntat al fet que els nostres infants de
ben aviat incorporaven la morfologia verbal per fer refer.ncies a

esdeveniments passats. En aquest apartat, volem analitzar les
formes lingUistiques usades per la nostra subjecte en els

episodis en qu. es fan refer�ncies a esdeveniments passats.

Entre els 2;3,18 i els 3;2,24 podriem distingir tres moments en

reIació al tipus de producció lingUistica de les emissions de la
Sara.•

t;.ELt-ª.d i_I..
En un primer moment, es tracta principalment de produccions
elicitades per l'adult, amb alguna emissió espontbnia a�llada. En
tots dos casos, perb, es tracta de frases nominals o bé de

pr-oducc
í

ons del tipus gd..

i !l9. o nq__

ho sé_ (vegeu l'anne:·( •••• ) en

resposta a les demandes de l'adult. AIguns fragments que ho
il.lustren serien:



OBSERVACIO 11: Sara 2;4,13
La Sara i la se va mare estan jugant a fireta.

M explica-li a la Montse que vas anar als cavallitos.
S va %nanar als cavallitos {va xerrant tota l' estona
mentre passa plats i tasses de la pica a

1 'escorredora}.

E vas anar ahir?
S ahir.
M amb qui vas anar?
S amb en Jordi.
M on vas pujar?
S eh?
M on vas pujar?
S no ho sé.
M si.

;
M amb el tren.
S amb el tren.
M hi havia una nena,
S <una> nena.

M i després qué?
M no volies sortir,

M eh?

<oi també>?

oi?

M i ploraves.
S i plorava.
M perqué volies anar més.
S si.
M i després on vem seure?
S eh?
M on vem seure?
S una cadira.
S (una una) una taula.
M una taula una cadira?

M i (qué vem) qué vem beure?
S eh?
M vem beure, oi?
S sía
M qué vas beure?

M orxata.
S orxata.
M i qué més?

OBSERVACIO 111: Sara 2;5,7
M encén una cigarreta i S mira M.

M qué et va passar un dia amb el cigarro?
S va cremar aqui {s'assenyala la mAl.



M et vas cremar aqui?
M i qu� et va sortir?
S no ho sé.
t"l una butllofa.•

S una %llufofa.

Com veiem en les observacions precedents, en aquests primers
moments, a més de frases nomina.ls i I�espostes del t

í

pus 2_i., QQ., i

f1CL_D.-º :2.A, a.lgunes produccions de la nostra subjecte inclouen
vel�bs f 1 ex i onats en gerf..§t i i !l.l_ger-fet; es tract.:;\ de produc c

í

ons

modelades en les quals l'infant adopta el model adult ja sigui
imitant la forma adulta ja sigui adoptant-ne la forma verbal perO
introduint-hi canvis de persona gramatical o d'item lexical.
L'infant repr�n el model que se li ha presentat tot extenent la

producció de l'adult per introduir la informació que li ha estat
demanada. Aixi, al mateix temps que la nostra subjecte fa servir

espontani ament el s pret�ri ts LI1.Q§'_fi_ni t i .ÜIlgerfet per refel�i r-se
a esdeveniments ocorreguts en el context extralingUistic immediat
(tal com hem vi st en a.partats anteri or s r , uti 1 i tza el p'�r·fet i
1 'irr:!.l;;¡�r.:fet per referir-se a esdeveniments del passat Ll unv

á

en

contextos creats i sostinguts per l'adult. En aquests contextos,
el ¡;;¡.§.!:.!.!@.:!;.. és utilitzat en I�efer�ncia a una va.rietat de

situacions, ja es tracti de situacions de canvi d'estat o

d '

acti v
í

ta.ts.

D'altra banda, aquestes emissions
fan refer�ncia a algun aspecte de

interacció, com és el cas de:

de la Sara no necessariament
l'esdeveniment objecte de la

OBSERVACIO IV: Sara 2;5,7

M no li vols explicar a la Montse que vas anar a

col.le';Ji ahir?
M qui hi havia a cole?

S l' Anna {parla amb la pipa a la boca}.

M i qui més'?
S i en Quim.
M i qu� vas fer a col.legi?

M qu� vas fer?
S no ho sé.
= rondina quan M intenta treure-li la pipa
M que vas jugar al pati?

M eh?
S hi ha un tobogan.
M hi ha un tobogan?
S si.
M que hi vas pujar?
S si.
= S esta estirada al llit mentre la van canviant
M contesta bé.
M que hi havia en Quim?
S si.

10



M qu� li vas dir a en Quim?

Aquesta mateixa interacció exemplifica el fet que, en aquests
primers moments, es trenca la conversa quan la ranura que deixa
1 'adult no est� ben delimitada, cosa que produeix un trencament
de la comunicació.

E�i§.d i I.1_.
En un segon moment, les intervencions espont�nies de la Sara
tenen a veure amb l'esdeveniment objecte de la seva atenció, si
bé la informació que introdueix no s'ajusta a la seqU�ncia real.

OBSERVACIO V: Sara 2;5,26
S i M estan jugant amb unes peces de fusta

que representen animals.

M qu s és?
S una vaca.

M oi que en vem anar a veure una de vaca?
S vem anar a veure una (va* va*) vaca {es gira cap a E
i ho diu}.

E ah, si?
S d

'

a.questes.
M i qu� més?
E de veritat era?
S un ca.ballo
S que vaig anar a tocar.
E un qu� has dit?

M un caballo que el va tocar.

E ah!
1"1 de veritat, oi, era?
S de veritat.
1"1 era gros!

OBSERVACIO VI: Sara 2;7,3
M est� donant el sopar a la Sara.

M explica 'ns lo que has fet a la guarderia avui.
S avui he (vu) jugat l' Anna {parla mentre va Ilan9ant
el globus enlaire}.

M has jugat amb l' Anna.
S siso

S X.
= S mentre parla va saltant i llan9ant el globus

S m' ho he menjat tot.
M t' ho has menjat tot?
S si.
M i qu� més has fet?
M que has fet la siesta?



S sía
M i has dormit molt?

En aquesta edat, perO, les intervencions de la Sara sÓn puntuals,
és a dir, al.ludeixen a un aspecte concret de 1 'esdeveniment, que
li és especialment rellevant i amb el qual introdueix informació
tant de primer pla com de segon. Les produccions de la Sara es

redueixen encara a una única oració.

Per bé que de manera a�llada, la Sara comen9a a iniciar els

episodis. Com pot veure's a l'observació 1, en el moment en qué
s'emeten les primeres referéncies espont�nies a esdeveniments del

passat lluny�, observem una sobreextensió del significat de
1 'iQ.d�finit, que es fa sel�vir -el�rOniament des del punt de vista
del llenguatge de 1 'adult- per marcar temps passat al mateix

temps que per marcar aspecte perfectiu. Aixi, s'inicia una etapa
que abasta fins als tres anys, en qué, en les referéncies a

esdeveniments passats, 1 '!..!l9.eti_nit altet-na amb el bLf?r_fet, el

primer en les produccions espont�nies i el segon en les

produccions modelades.

Es.:t-ª9J.__l.1_J_.
A partir deIs
d'una oració i,

2;8, la Sara comen9a a intentar d'enlla9ar més
en general, a extendre les seves produccions.

OBSERVACIO VII: Sara 2;8,21
S ensenya a E les figures que ha posat en

el pessebre i li diu on les ha col.locades.

E i aquest {agafa un conill del llac}.
S no.

S que est� a l'aigua.
S que jo (l'hi) l'�i fet i l'�via>
S aga.fa.
E tu l'has posat aqui?
S si.

OBSERVACIO VIII: Sara 2;8,21
S i E es dirigeixen a la cambra de les joguines.

S ahir vaig jugar en allO.
S (allO) allO que va>

S vaig jugar en all� (:) al meu quarto i l'Assumpta
(:) en a qu

í

,

OBSERVACIO IX: Sara 2;8,21

M escolta'm Sara.
M ja li has dit a la Montse que vem anar al

Corte Inglés (:) a veure el Pap� Noel?

12



S al Corte Ingles vaig '.¡"eLlTe el Papá NOI:?l •

S ( i vaig) i vaig ariar ; hi (.� a) a·····
M amb qui hi va_s anar?
S (a a a) arnb 1 ' avi •

Ar·a, la Sara, a més d'utilitzar l'i.Dd�ij._nit en les seves

referencies espontánies, comenga a introduir la informació amb el

l2.�rf§t.

Perfet
Sara ( 2;1 8 , 21 ) f.:ll1.ir.... v sJ._g__j..!::.\f.t:-=� eD sÜ1...9.! vai_g_iyq a_r......... e.!J._.:3.11.a. s,

al me_l::.\...._!;'I::'=-ª.rtg/ i _...L:. A�..h':..f[I.Qt .:3. .....§.!l._a. 9.1..(:L.
Sat- a. ( 2; 11 , 14·) 1 u.n d Lª-,-_€?fu_y'_ª,_c!9.r m i r a.fllJ. i_l_'8..§..§.h\mp t q_t a •

Sara (2;8,6)
Sat- .:3. ( 2; 9 , 8 )

Indefinit

!:::!.ª-J-ª_n c at / e.1_lD.§'.2.-:LP ap a o_m
'

ha t .=?:.!lf.:..? tLª-.l�_,ª-rm..="'\.ri_.
e.i)"� CL.1!l:'.l"].Q_b..?:.!l._I2.9..r..!.?·t e 1 s R§_! s •

Hem observat que, en alguns casos,
canvia la forma lingUistica.

després d'una negociació

OBSERVACIO X: Sara 2;9,8
La Sara esta. ju.gant amb un joc de clavar
fusta que fa poc li han portat els reis.

S aix6 m' ho han portat els reis.
S aix6s, eh {no para de picar}.
E
E
E

, '"'
51 :'

a on t' ho han portat?
a casa de qui?

- S para de picar
S a casa aqui.
E a casa aqui '-;.'
S si ..

S a casa l' ávia.
S a casa l' ávia.
= S continua picant
E sí.
E cIar.
E perque ho havia escrit a la carta l' a.via.

E i aix6 on t' ho van portar?
E a

í

x
ó

,

S X.
E la plastilina.
S la plastilina?
E sí.
S a casa seva.

E a casa seva?
E i que és a casa seva?
S a ca>

S el s geg.�nts.



E <{r-iu}>.
A <{,"'iu}>.
E quins gegants?
S aixO ho van por-tar- els r-eis.
E t' ho van por-tar- els r-eis?
A a. on?

OBSERVACIO XI: Sar-a 3;2,24

S est� jugant amb uns ninots de pl�stic,
els va col.locant en una caseta de joguina.

E aquest és el pir-ata.
S sí.
S li he pintat les dents.
E que que?
S que li he pintat les dents.
S estan br-utes.
E sí.
E estan br-utes.
E se les <ha de rentar>.
S <i el nas>.
E i el nas també.
E i per que li vas rentar el nas i les dents?
S per qua sí.
S no.

E ah no?
T <li van volen pintar-> expr-essament.
S <no>.
E e¡.;pressa.ment?
S sí.
E perque les tenia brutes?
S sí"
E ah!
S i li vaig pintar.
S er·a de br-oma.
E ah !

En altres ocasions, malgrat el model adult, la Sara imposa la
seva pr-Opia for-ma (vegeu 1 'Observació XVII). Al mateix temps que
sob,"'e-e¡{tén el significat de 1 'ind�fi.nit. pe,'" y·e·ferir--se a.

esdeveniments del passat lluny�, utilitza aquest temps en

refer-encia a esdeveniments anteriors que tenen efectes en el

presento AixO no obstant, pensem que no atribueix prOpiament a

1 ' i nge.tiD i t aquest si gn i f i cat , ariomen at; de 11 rell eva.nc i a. p,"'esent ti ,
sino que 1 'ús d'aquest temps, com pot veure's en les Obser-vacions
X i XI, s'explica pel fet que la referencia és feta en presencia
de l'objecte afectat per- una acció anterior- en el te�ps. D'altra

banda, com es veur-� més endavant, algunes produccions err-Onies de
la Sara assenyalen que no domina les relacions temporals
implicades en el significat de "rellev�ncia present".

En l'ús d'aquests temps, la Sara sembla aplicar forga



sistem.ticament diferents estrat�gies. En un primer moment, quan
encara no introdueix informació espont.niament, s'adapta al model
adulto Posteriorment, compagina les dues formes verbals: en le�

produccions elicitades tendei:< a fe!� se!�vir el l2.§rf!f:!t o

1
'

i IJ_Q.?f in tt. segons el model presentat;: en c anv
í

, quan és ell a 1 a

qui
í

n t rodtre i x la in·forma.ció fa ser'vir el perfet quan t arnb
é

í

n t rodue
í

x un adverbi temporal (un_fl_�-ª, !::\.!J altre cl1.a o ahiJ:.),
altrament fa servir 1 'indefinit. Aixb ens fa pensar en dues

possibles estrat�gies de naturalesa diferent. Una explicació de

tipus perceptiu-cognitiu seria que quan la Sara no focalitza tant
el moment de l'acció com l'acció rnat e i x e , fa servir l'LIJ.!.:d.!f:!fiXlit;
en els casos en qu� para atenció a l'esdeveniment en tant que
esdeveniment passat, aleshor-es utilitza. el pl?..r_:.f_et re+or cat; amb un

adverbio Una estrat�gia diferent seria la de fer servir
1 '1.D_qeii!.Ltt. per marcar a.specte i temps si mul tani ament I , en

canv i , fer servi r 1 a combi naci ó de perf_et_+ªdv,grbi_ per di ferenci ar
entre aquestes dues funcions: marcant aspecte perfectiu amb el

temps gramatical i temps passat amb l'expressió lexical.

Malauradament, les nostres dades no permeten confirmar cap
d'aquestes dues hipbtesis. Aixb no obstant, el fet que en una

fase posterior recorri en ocasions a una combinació de les dues
formes -fent servir la perifrasi del perfet perb substituint
1

'

j._nf 1.o_i ti..t¿ pel Q.ªrt i c i_12i.- podr i a ser un i nd i cador d 'una
diferenciació de temps i aspecte que s'expressaria en dues formes

separades.

OBSERVACIO XII: Sara 3;2,24
S mira.
E miro.
S X les ungles grosses.
S i a mi me van tallat a la guarderia.
T t' han tallat les ungles a la guarderia?
S si.

OBSERVACIO XIII: Sara 3;7,23
La Sara i E estan mirant uns dibuixos fets per S

E i aquest?
S no.

S tu digues que ho vas fet tu.

D'altra banda, a partir d'aquest moment la Sara comenga afer

servir els temps de passat per fer refer�ncies a esdeveniments
del passat lluny. de car.cter puntual i que no són recollides per
1 'adulto Aixi, per exemple, als 3;0,25 traba una llibreta seva

amb un d
í

b u
í

x fet per a.lgÚ altre i fa _y·:l9b\..P ai:-�b qu_l...!D_e_va...:f..er?_;
als 3;2,2 ensenya un quadern a 1 'experimentador i assenyalant un

d i bu i x d i u B i :< b_b.g__,Y .:3. _f..�_r:.___l,ª-.l!.l_g:i.SL ..m:ill!l§l.:.. A m é s a m é s '} a i x i e om

abans salament responia a aquel les preguntes que estaven ben

delimitades, ara és capag de respondre a preguntes més lliures

referides a l'esdeveniment abjecte d'atenció.

Als 3;0,4, la Sara per primer cap camenga a fer servir l'im.B.§.rfet



en refer�ncies al passat llunyA, com ella mateixa especifica poc
més endavant als 3;0,25.

OBSERVACIO XIV: Sara 3;0,25
S estA asseguda aterra jugant amb una

farmaciola de joguina

M qu� fas aqui amb aquestes coses?
S ho trobava aixb de fer metge {en veu molt alta}.
M no trobaves aixb de fer metge?
S no.

S un dia.
M un dia no ho trobaves?

Mal<;¡y"a.t que 1 'imgerfet;__continua fent-se servir principalment a.mb
verbs que codifiquen durada (estats o activitats), ara també es

fa servir amb verbs de canvi d'estat.

A partir deIs 3;5,3, un cop s'ha consolidat l'ús del R_§.[fet i
1 "í !11P"§j'"fet com a i nstruments per si tua.r l

"

acci ó en el Temps i
s'ha establert l'oposició perfectiu-imperfectiu per al passat,
aquests temps comencen a fer-se servir en la planificació de jocs
pretesos1•

OBSERVACIO XV: Sara 3;5,3
La Sara estA jugant amb uns ninotets de plAstic
que va col.locant en un cotxet.

s jo ja no ho he vista
S en el cotxe no estava aqui.
S aqui posAvem el gos {col.loca el gos en el cotxe}.
E aqui qu�?
S aqui posAvem el gos.
E ah!
E aqui posavem el gos?
= S fa córrer el cotxe amunt i avall
S i com estava fosc no dormiem.
S si que dormiem.
S perb encara estAvem en el sofA.
S i quan venia el dimoni.
S cap a dormir {treu el gos del cotxe i el deixa a

terraJa
S cap a. dormi r ,

S cap a dormir {entonació ascendent}.

Aquestes dades refuten, doncs, les tesis d'Antinucci i Miller
(1976) i Aksu (1978), segons les quals 1 'il11.R..§.r:.f..�t sorgei:-: de la

---,----

1Amb aquesta anAlisi no

les formes verbals en aquest
que aquest seria 1 'objecte
Només volem fer esment d'algun
les nostres hipbtesis.

hem pret�s entrar a fons en 1 'Os de

tipus de contextos perqu� entenem
de tota una altra investigació.
aspecte interessant en relació amb



distinció actual-no actual que seria de carActer més básic que la

passat versus no passat i que es produiria abans d'atribuir un

valor temporal a les formes gramaticals. En el nostre cas, el

procés d'adquisició sembla ésser l'invers: en primer lloc
emergeixen les distincions temporals present versus passat i les

aspectuals imperfectiu versus perfectiu (tant per al present com

per al passat), i posteriorment emergeix la distinció actual
versus no actual.

A partir deIs
combinacions de
esdeveniments.

tres anys,
clAusules,

1 a Sara
referint

reix en les primeres
la simultaneitat de dos

OBSERVACIO XVI: Sara 3;0,4
S, M i E estan mirant un Album de fotografies
de la Sara quan era petita. S assenyala una

fotografia on anava amb titins.

S ah, titins!
S {¡--iu}.
E {{riu}>.
M {{riu}).
M titins, oi?
E ara no en portes ja.
S no.

S ja no.

S com feia caca a sobre, eh, la mama me n canviava.
M la mama et canviava, oi?
S si'
S com feia caca a sobre.

= uns torns més endavant, continuen mirant fotografies.
Aquest cop es veu la Sara amb pitet i amb la cara

tota bruta de papilla.
M mira.
M era marrana i s' embrutava.
E mira.
S si'.
S la mama li donava papilla i jo no en volia.
S {t-iu}.

En general, quan adult i nen expliquen un esdeveniment, 1 'adult
intenta reproduir-lo mantenint l'ordre en qu. va ocórrer i guia
1 'infant en els seus relats. L'Observació 11 era un exemple de
l'intent de 1 'adult per referir l'esdeveniment tot mantenint
1 'ordre natural. Les produccions de l'infant, en canvi, són més
desordenades i, tal com hem vist, semblen ressaltar no tant

aspectes de la seqUéncia sinó aspectes que són rellevants per a

ell; 1 'Observació V n'és una mostraD Malgrat que la Sara cada

vegada és més capag de referir els esdeveniments ordenadament,
aixb no s'aconsegueix fins més endavant.

OBSERVACIO XVII: Sara 2;11,14
M estA donant el sopar a S, que es resisteix



a menjar.

1"1 escolta 'm.
M explica-li a la Montse el que et va fer l' Elisabet
aquell dia.

M qu� et va fer aquell dia?

M qu� et va fer l' Elisabeth aquell dia (:) a col.legi?
M qu� li vas demanar, eh?
S jo vull berenar.
M qu� li vas demanar?
S jo no en vull ara.

M no.

M qu� li vas dir a l' Elisabeth?
M jo vull berenar.
S vull berenar.
M i llavontes quan te'l va portar qu�?
S X en all� baix.
M et va fer anar a baix, oi?
M pel� que ?
M qu� vas dir tu?
S jo no en vull.
S d' a.llo.
S de mad a l ena.
S i la mama te castigar�.
l"1 te cast i ga.r �'";.\
S all�.
S de cara a la paret no.

M a baix amb la Maria <et va castigar>.
= S gira el paper
S <a baix amb la Maria>.
M li has explicat <molt bé>.
S <i corn > ac ab

í

(:) he anat a. d a l t.
M quan acabis has anat a dalt?
S sí.
M pero aixo va passar un dia, no?
= S torna a guixar
S un dia.
M fa dies ja.

Aixi doncs, entenem que les nostres dades refuten la hipotesi que
els infants utilitzen la morfologia verbal temporal amb un valor
abstracte representatiu. Hem observat que les refer�ncies

temporals inicials a esdeveniments passats no presents en el
context de parla es produeixen en el marc de la interacció amb
1 'adulta Adult i nen s'impliquen en converses amb una estructura

predible i uns temes clars, que els proporcionen contextos molt
ben delimitats en els quals mare i nen comparteixen un referent
sobre el qual negocien uns comentaris. En uns primers moments,
aquestes interaccions són introduides per 1 'adult, que és el qui
sosté la interacció. L'adult proporciona la informació

necess�ria, delimitant estrictament el referent, de manera que no

pugui haver-hi confusions. L'adult determina 1 'ordre en que es

produeix la seqU�ncia i la perspectiva desde la qual abordar-la,



tot deixant ranures que propicien la intervenció de l'infant. La

forma d'aquestes interaccions va modificant-se a mesura que el
nen creix; a poc a poc va prenent la iniciativa, no solament per
introduir informació nova en relació amb 1 'esdeveniment ja
compartit, sin6 també per introduir referents nous. En el marc de

la interacció amb 1 'adult, 1 'infant amplia la seva perspectiva
temporal inicial.



7.3.1.3. El discurs no cohesionat.

A partir deIs 3 anys d'edat, observem un canvi important pel qué
fa a 1 'ús de les formes verbals. La Sara amplia el seu discurs
connectant diferents esdeveniments en una sola intervenció i
construint seqU�ncies ordenades. En aquest moment comencem a

observar l'ús erroni d'alguns temps, els quals fins llavors
havien estat usats correctament. L'análisi deIs errors comesos en

1 'ús deIs temps gramaticals de passat ens proporciona pistes en

relació amb la possible funció que aquestes flexions poden estar
marcant.

Malgrat que, ocasionalment, la nostra subjecte encara continua
utilitzant l'.t.!Jd�i_ini_1. per situar esdeveniments en el contínuum

temporal, "es decanta" definitivament per Q.§'rfet com a forma. per
localitzar temporalment, així com per marcar l'ordre natural de
les seqUéncies. Les observacions que presentem a continuació

e:{emplifiquen la funció que la Sara atr·ibuei:·( al l2erfe.t.

OBSERVACIO XVIII: Sara 3;3,18
S oi que (1' Anna li va fer)
es va fer pipi, la meya amiga?

M sí.
M aixO és el que diu l' ávia.
S és una marrana i cotxina.
S (i es va fer-) (i i ) í no va tindre

calces, i va anar a casa seva.

M sense calces.
S sí.

En aquest cas la Sara opta per
marcant-los perfectivament. En el

t.ilJdre_calc�§l. configuraria el fons
mentt-e que Y:.§L_�.r:__a CEsa seya_,
pla, seria marcat perfectivament.

seqUenciar dos esdeveniments
si stema adul t, en canv

í

, !J..�_
i estaria marcat en imperfet,
com a esdeveniments de primer

OBSERVACIO XIX: Sara 4;5,23
Está mirant fotografies conjuntament amb la
seva marea Arriben a una fotografia on hi ha
S dormint en un cotxet.

S [no intel.ligibleJ.
1'1 dormi 1 ega.
M a veure ,

S mira, aquí em vaig adormir.
S aquí em vaig adormir de tant
d' anar a passeig.

La Sara i la seva mare estaven mirant fotografies de la Sara quan
era petita perO no formaven una seqU�ncia i temáticament eren

molt diferents. AixO no obstant, la Sara inicia la refer�ncia amb

una forma morfolOgicament perfectiva i incoativa pel significat
de l'item l�xic. En la forma adulta, un esdeveniment d'aquest



tipus no pot iniciar la seqU�ncia ja que s'entén per refer�ncia a

un altre esdeveniment previa

OBSERVACIO XX: Sara 4;9,20
Parlant amb un nen de la seva edat.

S tu vas veure la pel.licula X.
W jo si.
W tu la vas veure?
S també.
S (oi que) oi que era maca?
W si.
W jo he vist la Superman uno, la

Superman dos i X (Superman esa

mujer) Superman mujer.
S jo (només vaig) només vaig veure una.

S jo només vaig veure la d' en Superman
(i la de) i la de la noia.

W Superman mujer?
S si.

El dia que la Sara va anar al cine va veure només una pel.licula
i fins aquell moment només n'havia vist una. Aixi doncs, es.

tracta d'un esdeveniment passat, perO amb efectes en el present
r , per t.an t , haur

í

e d 'haver estat codificat amb 1 'ing_§jinit.

Aixi, després d'una fase en qu� es fan servir tant el gerfet com

l'if}.f!_@.tini_t per situar tempora.lment, s'adopta el g_§rf�t. com a

forma de passat lluny. (tret d'alguns casos espor�dics de sobre

regu.laritzaci6 amb 1 'ind�_f_in_it que continuem observant fins a.

l'eda.t de 5;4).

La nostra subjecte fa servir 1 'ind�f;Lnit en refer�ncia a

esdeveniments del passat immediat, aixi com per al.ludir a fets

que han succe�t al llarg del dia que inclou el temps de parla1•
No l1em observat f_ª..l2. cas de sobre-regul ar

í

t z ac
í

6 del �I"f§t. en

refer�ncia a esdeveniments passats, perO ocorreguts durant el
mateix dia (i.e. *avui no vaig anar a col.legi). Pensem que aixO

pot ésser degut al fet que els esdeveniments del dia s6n

experimentats com a esdeveniments del passat recent, la qual
cosa, d'altra banda, seria consistent amb algunes observacions
fetes en el sentit que als 4 anys els infants s6n capagos de
diferenciar cognitivament l'ahir de l'avui i 1 'ªyui del Qsma.
AixO no obstant, tal com es pot veure a 1 'observaci6 XX, la Sara
encat-a no fa servir aquest temps amb una funci6 de "r eLl evanc

í

a

present", noci6 que informa d'un esdeveniment ocorregut en el

passat el qual té efectes en el present, per la qual cosa

comporta considerar simultaniament dos moments temporals
diferents, als quals ha d'afegir-se el moment presenta En termes

del sistema de refer�ncia temporal proposat per Reinchenbach

1Remetem el lector a 1 'apartat 4.1.2.1, on s'expliquen els
diferents significa.ts de 1 '!_ndefinit pero al catala.

'11



(1947), mentre que en les refer�ncies a esdeveniments passats
(Le. el{pressades amb el [1.grf.gj;) el Temps de 1 'Esdeveniment (TE)
i el Temps de Refer�ncia (TR) són simultanis, diferenciant-se del

Temps de F'arla ([TE == TRJ ==TP) , en el cas de la "rellevancia

present" el TR és simultani amb el TP, els quals a 1 'ensems es

diferencien del TE (TE == [TP == TRJ). Tal com Weist (1986) indica,
les mal�ques de "r e l Lev áric

í

a presentfl impliquen dominar i
diferenciar els tres temps, cosa que es produeix en una edat
tardana del desenvolupament, ja que implica dominar un sistema

lingGisticament complexo Les dades de la nostra subjecte
a.ssenyal en que a. l' eda.t de 4 anys el TR roman "enganl·�at" al TE i
no ha esdevingut encara una relació temporal independent. AixO
mateix explicaria els primers usos que la Sara fa del

RlJ.·!S9l-Aª-.ITlP..er:.:...-t.@.t, que, com a temps relatiu, el<pn:!s'sa una relació

temporal del tipus TE == TR == TP, pel fet que situa un

esdeveniment (TE) per refer�ncia (TR) en un altre, els quals aixi
mmateix es diferencien del TP o presento AixO no obstant, els

pl�imers usos del R1J..lsguC\.rrU2�rfet;_ semblen el{pressa.r relacions [TE :::::

TRJ == TP, de natura.le·sa equivalent al e.erfet.

OBSERVACIO XXI: Sara 3;5,3
E ensenya a S un tren d'espuma que li havia

regalat temps enrera.

S me '1 havia portat els reis de (d' anar) a ca les
tietes.

E ah!
S tu ho havies portat.
E t' ho havia portat?

Tal com hem esmentat al' apartat 7.3. 1.2, l' i mperf_!E.t és usat per
marcar temps passat adoptant una perspectiva imperfectiva, aixi
mateix hi hem indicat que la nostra subjecte a partir deIs tres

anys l'utilitza per referir la simultane�tat de dos
esdeveniments. AIgunes produccions errOnies en qu� hi ha

implicades oracions compostes ens ho corroboren.

OBSERVACIO XXII: Sara 5;0,19
M, S i unes ties de S estan assegudes al voltant
d'una taula berenant. S uns torns abans ha explicat
que aquell mati ha estat jugant amb un vei.

A estic suant.
S jo quan estava jugant amb X
també estava suant.

OBSERVACIO XXIII: Sara 5;0,19
Més endavant d' aquesta mateixa sessió,
torna a fer refer�ncia al mati.

S i quan jugavem, estavem jugant, jugant,
jugant, jugant i jugant.

Ancorat l'esdeveniment amb la particula temporal .f.Iua.n, 1 a Sar· a



presenta dos esdeveniments que han ocorregut simult�niament en el

passat (al marge del fet que a 1 'observació XXIII no es tracta de
dues accions i que, per tant, és una producció semánticament
anómala). No es distingeix entre els diferents plans, sinó que
tots dos esdeveniments són presentats com a esdeveniments
d'orientació. D'altra banda, al mateix temps que es marca

simulta.neltat amb l'i.mQ§rfet_, es ma.I'"ca durada amb l'aspecte
progressiu.

Al final del nostre estudi, algunes produccions errónies ens fan

pensar que la Sara ha descobert una nova funció de ]. 'i..mI2.g_cf.§_i;_.

OBSERVACIO XXIV: Sara 5;4,2
S és de vacances i, amb l'ajuda de la seva mare,
explica a uns amics el que ha fet el dia anterior.

S ahir, eh, an�vem a pescar crancs.

S {riu}.
S an�vem a pescar crancs, <crancs>.
E <en Juli> no et sent.
S i (:).
M i qu� va passar?
S an�vem a pescar crancs.

E ah si, no <em diguis>?
S <i ara> (i a la nit> van anar a dormir i hi havia un

cranc que va per la d' alIó.
E <per la que>?
S i va b a

í

xar"
E pero 1 a roca?
S no (va baixar) va pujar (per la (:» per la (:) la

galleda i va baixar per la galleda.
E si.
E i7
S (i (:» i quan est�vem dormint (:) se 'm va escapar
el cranc.

E qui estava dormint?
M ja no te 'n recordes de lo que va passar.
E qui estava dormint?
S <se 'n va anar>A
¡VI <el cr anc >,
S se 'n va anar el cranc.

Sil' altre es va quedar tota la nit dormint.
E ah!
S (en teniem només ara) ara en teniem un.

E ara només en queda un?
S si, perqu� l' altre se 'ns en va escapar.
S no ho saps?

A 1 'Observació XXIV hem citat l'episodi sencer perqu� ens sembla

que podria marcar un gir en relació amb els processos que

regeixen l'ús deIs temps gramaticals i la construcció del

discurso En aquest episodi la Sara explica un esdeveniment

ocorregut en dos dies diferents: el mateix dia en qu� es parla i



el d
í

a aban s , D'una banda, e:-:emplifica el fet que el g,§.r:.i§.� (se'_IJJ.
y-ª_..§sc--ªp.-ªr: > és el temps gr-amatical que es fa sel�vir- en les
r-efer-�ncies al passat, encar-a que aquest passat for-mi par-t del
mateix dia en qu� s'emet la pr-oducció (i que, per- tant, compor-ta
l'ús de l'inc!.¡efinjJ). D'altr-a banda, sembla indical� que la Sar-a.
ha identificat que hi ha unes deter-minades r-egles que r-egeixen
1 'estr-uctur-a de la nar-r-ació; en aquesta linia, pensem que podr-ia
a.ssociar- 1 'imge.r.fet c orn a temps a utilitzar- en un discur-s
narratiu. Aixb no obstant, 1 'episodi esmentat es produeix en

1 'antepenúltim registre analitzat i no hem obtingut més dades que
poguessin confirmar o refutar aquesta hipótesi. Finalment, a

1 'observació XXXIII tornem a trobar-hi un altre exemple en qu�
marca. si mul tanel t.at i dur ade arnb un i-.m.g__er·f e!_..J2.r,pqressi u, al
mat e

í

x temps que ss i tua l' esdeveni ment arnb .9.!:'@.:.;.f}. pel'" comptes de fer
servi r 1 a parti cu l a ffifmll_§" espec:í.·f i ca per a marccu" si muI ta.nel t':'it
en el tempa ,

D'acord amb les observacions fetes per Berman i Slobin (1987) en

r-elació a diferents llengUes, observem que la nostra subjecte
diferencia entr-e simultaneltat, dur-ada i pr-otracciÓ. Mentre que,
com hem vist, fa ser-vir- mecanismes morfolOgics per mar-car les
dues primeres distincions, r-ecor-re a expressions r-epetitives per
manifestar alguna cosa a i x

í

com "e:{tensió per-llongada en el

temps", com una manera de mar-ca.r intensió.

OBSERVACIO XXV: Sara 3;2,2
M i S juguen a tir-ar-se la pilota, mentr-e M
té agafat un gosset amb el qual primer havien

jugat.

1'-1 me' 1 tires.
S no t'ho tiro, ale.
S no te'l tir-o ara, per-qu. no m'has

donat tot el rato tot el r-ato.
M no t' he donat tot el rato tot

el rato el que'?
S el gas.

En aquest cas, la Sara havia de combinar la perspectiva
perfectiva amb la durativa en un esdeveniment de canvi d'estat.

L'iJIl..Q.§.t:.fe!_ o la mat e
í

x a for-ma perfectiva sense refer-encia

explicita a la durada haur-ien estat les for-mes prefer-ides pel
model adulta

OBSERVACIO XXVI: Sar-a 5;6,16
La Sara est� explicant a la seva mar-e que va anar- a

veur-e unes caves.

M amb qui vas anar-?
S amb la Lour-des i en Jor-di.
M i amb qui més?
S i amb en Toni i (:) amb 1 'Albert i amb la seva mar-e i

el seu par e ,

¡VI ah!



S i (:) bueno, ho vem anar a veure i ens van explicar
coses coses coses i allavontes>

S ja esta.
S ara ja no ho explico més, eh.

Igual com en el cas anterior, la nostra subjecte prefereix
repetir particules lexicals per marcar extensi6 en el temps, en

comptes de f et- servi r una e:·� pressi 6 com §ns._x:.ª!l.-ª!:.LP_U�._mol te�.
l= o..2.§.§. , en la. qual la. c omb

í

n ac
í

6 entre argument més forma verbal

implicaria un significat duratiu a pesar d'estar codificada en

aspecte perfectiu.

A 1 'Observaci6 XXIII abans citada, comprovem aquesta mateixa

estrat�gia. En aquell cas, la combinaci6 entre significat verbal
(verb d'activitat i, per tant, de carácter duratiu) i perspectiva
aspectual (imperfectiva i progressiva) ja implicava extensi6 en

el temps, i, aixO no obstant, la Sara marca aquesta noci6
obertament repetint la forma verbal.

Construir un discurs implica seqUenciar un seguit d'esdeveniments

que conformen un mateix episodi, tot determinant quins configuren
l'esquelet i quins el segon pla. Tal com d�iem a l'apartat 3.2.,
l'Os deIs temps gramaticals varia segons que es tracti de frases
a�llades o de narracions; els sistemes temporal i aspectual estan
determinats per 1 'estructura del discurs (i/o inversament
funcionen de mecanismes estructuradors del discurs) en qu�
s'estableixen relacions que poden ésser descrites com un tipus
d'anáfora, en el sentit que 1 'Os deIs signes lingUistics dep�n de
la pres�ncia d'altres signes en el discurso Aixi, l'Os deIs temps
gramaticals de passat no només dep�n de la 10calitzaci6 temporal,
sin6 també deIs signes lingUistics presents en el text (com

veiem, per e:-:emple, en el cas de !:l.91!! . .€!s a 1 'obsel�vaci6 XXIV, que
ob 1 i ga a un ús de l' ind�f iD..tt en lloc del Q.�rf_?t, o en el cas de
1

'

_1._.!.1lQerfet - ja. si gui progl'·essi u o no- per i ndi c ar' si mul tane� t.a t ,
que demana la particula ffi§.ntr§. i no ffi...!E:.!l) ai:d com de la. próp

í

e

organitzaci6 del text en els diferents plans (i.e. en relaci6 a

1
'

observac i 6 XV 111, no t§.oi-ª cal �§.s j._y-ª�_.@.na:.!:.__2_...J;.?s..§L..._§evª-). Ai x O

mateix pot dir-se pel que fa a la relaci6 temporal del Temps de

Refer�ncia, l'expressi6 del qual requereix l'habilitat d'enllagar
intralingUisticament, de manera que situ� l'acci6 en el continuum

temporal en relaci6 al Temps de 1 'Esdeveniment i al Temps de
Par I a (en l

"

observaci 6 XX 1, 1 a forma de g) uS. .9b@�rf�t_ no pot
utilitzar-se si no és en refertncia a una situaci6 del passat
respecte de la qual aquell esdeveniment es localitza en un punt
temporalment anterior). L'análisi deIs errors de la Sara indica

que els seus discursos estan formats per oracions sintácticament
i morfolOgicament independents; la Sara no constrenyeix l'Os deIs

temps, no delimita els dos plans de la narraci6. En el primer pla
no necessáriament hi ha aquells esdeveniments que formen la

seqÜ.�ncia; els temps rela.tius (imperfet i 121us.9.ua.mperfet) no s6n
usats de manera depenent, sin6 com a absoluts, en refer�ncies a

'esdeveniments estructurals. D'altra banda, els errors per sobre

determinaci6 de significats mostren que la nostra subjecte no ha

conat.r u
í

t el si stema tempo-aspectual que permet que l' "acti vaci 6"



d
'

un a forma en "desa.cti vi" una. al tra del mat e
í

x si stema. En

definitiva, el discurs de la Sara no inclou les constriccions co

textuals de carácter anafOric que permeten cohesionar el discurso

Els textos amb seqU�ncies més llarguen corroboren aquestes
obsel�va.ci ons.

Tal com hem dit anteriorment, la Sara, en referir diversos
esdeveniments d'un mateix episodi, manté estrictament l'ordre en

qu� van produir-se.

OBSERVACIO XXVII: Sara 3;8,29
S explica a E com es fa per fer cagar el tió

E qu� f�ieu X caga tió?
S {canta "caga ti ó d

' av·ellana o de pinyó o si no un

cop de bastó"}.
S una altra vegada.
S {canta "t i ó ca.ga tot-r Ó d

'

avell ana o de pi nyó o si no

un cop de bastó"}.
S i després es suca.

11 a sucar el p a ,

M hi ha una galleda amb aigua {a E}.
S i jo tota mullada tota mu.llada.
M va acabar tota mullada, oi, la Sara?

S'ha dit que "l'ordre en qu.� dos esdeveniments són descrits per
un parlant és més "senzill" qu.an co

í

nc
í

dee
í

x arnb l'ordl'-e

cronolOgic" Clark, 1973, p.586). F'resentat- una seqü�ncia a l terarrt
el seu ordre natural comporta ésser capag de prendre una

perspectiva diferent d'aquella que imposa la realitat

extralingUistica, fet que no s'observa encara en aquestes edats.
Aixi mateix, d'acord amb les dades observades en diferents

llengUes (vegeu Grégoire, 1948, i Ferreiro, 1971, per al franc�s;
Eisenberg, 1985, per al castellá; Cromer, 1968, Bocaz i Ervint

Tripp, 1987, per a 1 'angl�s; Clark, 1985, per a l'angl�s i les

llengUes romániques; Clancy, Jacobsen i Silva, 1976, per a

l'angl�s, l'italiá, el turc i l'alemany), les primeres
combinacions de cláusules són juxtaposades, i els nexos que
uneixen les diferents produccions o bé són inexistents o bé són
utilitzats de manera errbnia.

OBSERVACIO XXVIII: Sara 4;3,16
Es 1 'estiu i S i E parlen de banyar-se en una

platja on l'aigua és bruta.

E saps qu� ha fet la X aquest mati?
S no.

E a la platja?
S no.

E a veure si sapsA
S s' ha·····
E qu� ha fet?
S s ha banyat.



I <en aquella aigua>?
E <en aquella aigua> tan bruta i podrida.
S és igual.
E com que és igual?
E si est� bruta i podrida!
S X·····
E fa pudor i tot.
S per6 jo (i) em vaig banyar un dia amb el pneum�tic.
E a la piscina o a mar?
S a mar.

E PCF {fa f�stics}!
E si est� molt bruta.
E no estava brut aquell dia?
S no.

S per6 hi havia una porqueria.
E ah!
E dones aixi estava bruta.
S per6>
S per6>

S per6>
S és que lo que pa.ssa. (:) (que) (:) que h i havi a mer-da

per6 ens en vem anar a en altre cantó i també n' hi
havia i després ens vem anar a prendre el sol.

E i llavors no et vas banyar?
S si!
S em vaig banyar en un altre lloc.
E pues que no dius que hi havia merda?
S per6 també ens vem banyar.
E pues mira.
E una mica bruts, eh.
S no.

S no vem ser bruts.

Les conjuncions que primer s'utilitzen per unir dues cl�usules

són1. -sovi nt acompanyada per 1 es part
í

cu l es al �sr!..or-§..§., 9.!@,§.º_[�§.
Q§r 6_, Qer gue, 21.. i fll..tan, segui des més enda.vant de f_Q..f!l. gue, fin§.
.9.b\§" i 12.§.r::..___sj.l5.. Q... F'er-6 tal com han c:\ssenyal a.t di ver-sos estudi s

aquestes primeres particules són sobreutilitzades i s'usen de
manera confusa des d'un punt de vista sem�ntic. Aquestes primeres
conjuncions sovint es fan servir senzillament per enllagar
c Láuau Les que presenten seqüencialitat. Ai:d, la particula Qer6.
es fa servir en aquesta edat com a mecanisme de coordinació,
sense marcar el significat contrastiu que la caracteritza.

OBSERVACIO XXIX:· Sara 4;5,23
S i la seva mare estan mirant fotografies

M mira.
M portaves el cabell curta
S per6 estava enfilada a la (a la :) muntanya.
M a la roca, no?
S si.



La Sara. ·fa servir els ,_:l.dverbis prir!.l.S?I� i des_Rré"§. s€"-=mpl�e c\tenent-se
a 1 'ordre en qué s'han produ�t els esdeveniments, perO com a

particules subordinants són encara inexistents.

OBSERVACIO XXX: Sara 4;7,3
La Sara est. sopant, la seva mare i la
seva .via li donen el menjar.

S vull la Lourdes.
M la Lourdes és molt lluny.
T és a Puigcerdá.
M tu te 'n recordes de Puigcerdá?
S si.
M i qué hi féiem all.?
S X esquiava.
M esqui aves?
S i X ens vem caure de cul aterra.
S {riu}.
S perO primer tenia por.
1'1 tenies por?
M de qué?
S de c aui....e.

OBSERVACIO XXXI: Sara 5;1,7
La Sara está explicant a M la seva anada a

Barcelona aquell mati.

M amb qué han anat primer?
S primer amb tren i he tornat amb tren.
S mira.
S primer he vingut amb tren i després he marxat

amb 1 'autobús i després he anat amb el tren.
M amb el tren dues vegades?

Conjuncions com 9_§!_§i_P'C§..§__q_l!@. comporten una alter'ació en 1 'ordre

temporal en relació amb l'esdeveniment focal i, per tant,
impliquen canviar 1 'ordre en que es produ�ren els esdeveniments

en el món real.

Als 5;6,16 per primera vegada la Sara fa servir el pJus�ªmQ�rJet
per fer una inversió, perO aixi i tot es produeix dintre d'una

seqiléncia ordenada, referint un esdeveniment ja esmentat.

OBSERVACIO XXXII: Sara 5;6,16
La Sara explica a M on va anar amb la seva

tia uns dies abans.

M Id del vi a mi no m' ho vas explicar.
M 10 del xampanyA
S vols que ho expliqui?
M a mi no m' ho vas explicar.
M no sé ni lo que vas fer ni 10 que vas deixar de fer.

S bueno, va, que ho explico.
S hi havia (un dia) un dia que (em vaig quedar) em vaig



quedar a dornir a casa la Lourdes, ai, (:), em vaig
quedar a dormir a casa la Lourdes un dia, eh, (i) i
allavontes hi havia (:), eh, ja haviem dormit i fet
de tot i en Jordi encara estava dormint i llavontesA

M i llavontes, sempre dius llavontes.
S ja.
S i allavontes hi havia {torna afer entonació d'

ex p l icar}·····
M í a.leshores.
S ja.
S i aleshores vem anar (a:) a veure el vi.
M el vi o el xampany?
S el x arnpanv ,

M amb qui vas anar?
S amb la Lourdes i en Jcrdi.

Aixi doncs, als 5;6,16 els temps gramaticals podrien comengar a

establir relacions anafbriques respecte a 1 'esdeveniment focal.

Perb no només els temps gramaticals es fan servir en un

comen9ament de manera deictica. Hem observat que fins al final
del nostre estudi la Sara no incorpora adverbis o expressions
adverbials de caracter relatiu tret de !::in a.lt!�e di<%. que
aparentment es fa servir com a equivalent de yn dia (vegeu
1 'Observaci ó XXV). La pri mera que incorpora. és g_' agu:í. una estona.

als 5;6,16 en una narració d'un episodi passat, cosa que

exemplifica el fet que en aquesta edat -malgrat que comen9a afer
refer�ncies anafbriques- encara no domina els mecanismes de

cohesió del discurso

OBSERVACIO XXXIII:
M vol que S expliqui a

setm2\na.

Sa.ra 5; 6,16
E el que ha fet durant la

M <i el> dissabte on vas anar?
M amb qui vas anar el dissabte?
S el dissabte vaig anar a veureA

M el divendres, vas marxar el divendres.

S ah!
S el divendres vaig anar a (a) veure X.

M no, el divendres no.

M el divendres et va venir a buscar la Lourdes.

S ah!
S el divendres em va venir a buscar la Lourdes <i jo em

vaig quedar> a dormir.

M <per anar>?

S (i no volia) i quan estava menjant, estava menjant bé

{canvi d' entonació}, eh, d' aqu:í. una estona vaig (i

li) (i
í

) í d i u que et passa que t.
'

ha renyat (e) en

Jordi dic no, que vols la mama si, i (mi*) quan vaig
acabar de menjar, perb vaig deixar (les:) les

patates, (i) i apa vaig anar cap aqui i em vaig
quedar a dormir aqui.

1"1 mol t b
é

,



Aixi dones, les nostres dades confirmen el fet que 1 'ós deIs

temps gramaticals per marcar el primer i el segon pla de la

narració és tardA, tal com observa Dolz (1987), el qual situa
l'assoliment de la cohesió verbal als 11-12 anys.



8. Conclusions .

•
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EIs objectius del treball que presentem han estat descriure i

explicar aquells aspectes lexicals i morfosintActics relacionats
amb l'adquisici6 de les marques de temps i aspecte en catalá i

castellá, amb la finalitat d'aportar noves dades als estudis

trans-lingUistics i, en termes més amplis, de discutir alguns
deIs models tebrics que intenten donar ra6 de l'Adquisici6 del

Llenguatge.

Aixi, en la primera part de la nostra análisi hem establert
l'ordre d'aparici6 deIs temps gramaticals i d'altres expressions
temporals i aspectuals de carácter lexical deIs dos anys als tres
(el que ha estat considerat desenvolupament primerenc). El curs

general del desenvolupament coincideix amb la seqUéncia
d'aparici6 observada per a diferents IlengUes. EIs nostres
infants distingeixen ben aviat entre present i no-present, tot
incorporant abans deIs tres anys formes temporals per al passat i
el futura En relaci6 a aquests temps, hem observat discrepáncies
respecte d'altres estudis realitzats amb infants hispano
parlants, diferéncies que hem atribu�t al contacte entre les dues

IlengUes estudiades.

Hem vist que abans deIs tres anys els nostres infants incorporen
una varietat de formes verbals temporals; 1 'emergéncia
d'expressions lexicals és ontogenéticament posterior. Tal com han

proposat diferents investigadors, entenem que aixb és degut al
fet que el catalá i el castellA presenten marques que s6n

perceptivament "sobresortints", la qual cosa permet que 1
"í

n+arrt;
les identifiqui i incorpori en estadis inicials del

desenvolupament lingUistica

Que els infants s6n sensibles a aquestes variacions morfológiques
des de ben aviat ho indica també el fet que, ja abans deIs tres

anys, cometen el que s'han anomenat errors de sobre

regularitzaci6. EIs nostres infants flexionen verbs irregulars
seguint els paradigmes de la conjugaci6 a la qual aquells verbs

pertanyen o bé seguint els paradigmes d'altres conjugacions.

A partir d'aquestes dades, la qUesti6 que es planteja és la de

quina funci6 tenen aquestes marques en el llenguatge deIs
infants. L'ós de formes verbals i d'expressions lexicals

temporals ja abans deIs tres anys presenta problemes seriosos a

la versi6 forta de la hipótesi cognitiva, segons la qual es

pressuposa que els infants no incorporen les marques de temps
fins que no desenvolupen habilitats cognitives subjacents a la

capacitat per localitzar temporalment, com s6n la descentraci6,
la seqUencialitat, etc. Aixi, amaparant-se en la versi6 débil

d'aquesta hipótesi, . han emergit propostes alternatives. D'una

banda, alguns investigadors han trobat la sortida recorrent a les

bases semántiques subjacents a les marques lingUistiques, la qual
cosa, pel que fa a les marques de temps, els ha dut a afirmar que
els infants les fan servir inicialment per expressar nocions

aspectuals.

La hipótesi sobre la primacia de l'aspecte en els primers estadis



del desenvolupament es fonamenta en la idea que, inicialment, les
formes lingUistiques s'aparellen a significats apresos en

1 'experi�ncia no-lingUistica. Es pressuposa que, al llarg del

desenvolupament sensOrio-motor, 1 'infant apr�n a organitzar el
seu coneixement en categories conceptual s com objectes, accions i
relacions. ConseqUentment es planteja que la formació de

categories gramaticals té una base semántica: la categoria verbal
es forma a partir de 1 'activitat del propi subjecte en el món que
l'envolta. Els signes lingUistics reflecteixen, doncs, el
coneixement que el nen té de la realitat; o, el que és el mateix,
el desenvolupament lingUistic és una funció deis canvis en les
estructures conceptuals. Aixi, l'accés a les formes lingUistiques
s'explica per la necessitat d'expressar nous significats.
L'accessibilitat d'alguns significats i la relleváncia d'aquests
significats per al significat de les formes lingUistiques han
estat arguments per explicar l'emerg�ncia inicial d'algunes
formes a l'ampar de les semblances trans-lingUistiques en relació
al desenvolupament lingUistica

Precisament, un deIs objectius del nostre estudi era dilucidar si
els temps gramaticals estaven regits per distincions semántiques
pr�vies o bé si el sistema aspectual i temporal s'adquirien
paral.lelament. Els nostres resultats en relació a les tres

prediccions -semántica, sintáctica i temporal- que es deriven de
la que s'ha anomenat HipOtesi del Temps Defectiu permeten
rebutjar la hipOtesi sobre 1 'anterioritat de 1 ·aspecte. Les dades

per nosaltres observades indiquen que, malgrat que sembla haver

hi una tend�ncia a associar determinats temps gramaticals amb
determinats tipus de verbs, els nostres infants són capagos
d'utilitzar aquests temps gramaticals amb verbs que no els són
semAnticament afins; aixi mateix, poden fer servir un mateix item
lexical en diferents temps gramaticals. D'aquesta manera, els
nostres resultats permeten rebutjar les hipOtesis sobre la
mediació semantica com a responsable de 1 'emerg�ncia d'aquestes
formes lingUistiques. D'aquesta manera, i d'acord amb les

propostes de Kuczaj (1977), Smith (1980), Weist (1984), entre

d'altres, les nostres dades donen suport a la hipOtesi
alternativa segons la qual els sistemes temporal i aspectual es

construeixen simultaniament. En conseqU�ncia, proposem que els

items lexicals, inicialment, s'aprenen com a globalitats i que
l'anAlisi deIs seus components semantics és posterior; aixi

mateix, les nostres dades assenyalen que la formació de la

categoria verbal és posterior i que les formes verbals s'aprenen
primer com a unitats a�llades.

Aixi, les dades observades en el treball que aqui presentem se

sumen a les dades observades per d'altres estudis en relació a

aquest mateix ambit; i, aixi mateix, s'afegeixen als resultats

observats en relació al desenvolupament d'altres particules
lingUistiques, com poden ser, per exemple, els determinants.

Aquests treballs han perm�s de qUestionar que el llenguatge
s'adquireixi aparellant formes i significats. Ara bé, com hem

anat veient al llarg d'aquest treball, aquests models no només

han de respondre a les dades empiriques observades en diversos
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treballs sinó també a diverses qUestions que afecten a llur

plantejament teOric. Determinats aspectes del desenvolupament
lingUistic que no tenen correlats extralingUistics, sino que són
de carActer estrictament formal, com és el cas de les marques de

g�nere, han obligat els models que estableixen correspond@ncies
entre forma i significat a ampliar els seus pressupostos teOrics
tot incorporant-hi explicacions de carActer purament formal, la
qual cosa fa que es trenqui la coher�nci� interna deIs models.

Aixi, per exemple, Slobin, que ha construit un model partint de
la descripció lingUistica proposada per la gramAtica deIs casos,
a més de proposar l'exist�ncia d'un Espai SemAntic ha hagut de

proposar l'exist�ncia un Espai Formal amb el qual explicar
marques com les de g�nere. PerO encara a nivell més general, els
models que defensen el binomi forma-significat, es troben amb la
dificultat d'haver de respondre a la critica que se'ls ha fet en

el sentit que si els infants aprenen les formes lingUistiques
merc�s a una mediació semAntica, és d'esperar que +ac

í

n :!;_gte..§. les
distincions semántiques possibles en totes les llengiles naturals,
i fins aquelles distincions que no marca cap llengua natural, la

qual cosa és dificil de creure.

Enfront d'aquesta posici6, s'ha proposat que la incorporació de
les formes lingUistiques és de carActer estrictament formal.

Aquesta postura, representada per Maratsos i Chalkley (1980), ha
defensat que les categories formals gramaticals es formen i

configuren no a partir de les denotacions semAntiques per se,
sino a partir del conjunt d'opracions gramaticals en qut llurs
elements gramaticals participen. Aixi, inspirats en

l'estructuralisme bloomfieldiA, mantenen que els infants

incorporen les formes lingUistiques a partir d'induir regles, les

categories sintActiques es construeixen per analogia: es

classifiquen junts aquells elements que ocupen una mateixa

posici6 en 1 'estructura. Partint d'aquests pressupOsits,
plantegen que els infants, inicialment, tracten els items
lexicals de manera independent i global; fan servir formes
flexionades les quals, perO, s6n independents les unes de les
altres. La formaci6 de categories gramaticals és posterior.

Entenem que aquesta explicaci6 -que d'altra banda ha estat

Ampliament acceptada i en la qual s'han inspirat els models que
defensen el binomi forma-significat per explicar els aspectes
lingUistics que no tenen correlats amb la realitat

extralingUistica- és consistent amb l'afirmaci6 que els sistemes

temporal i aspectual es construeixen independentment i de manera

paral.lela. El fet que els infants flexionin un mateix item
Lex

í

ca l en diferents temps gt-amaticals (Le. boa cq.iou_t, �ª..h�,
�Ut-.:3.), a pesar que el ss íqn

í

f
í

c at; caracteristic d'una de les
formes verbals sigui més directament rellevant per al significat
de 1 'item l ex i c e I (en el nostre ex emp Le , b.iLf:_§tio!d.t), assenya.la
que les formes lingilistiques s'incorporen de manera aillada, i en

conseqU�ncia que l'infant, a partir de 1 'anAlisi de les
variacions morfolOgiques que una mateixa arrel pot sofrir, va

construint el sistema temporal i l'aspectual. Al mateix temps,
permet explicar el fet que en el llenguatge del nen primer



apareguin formes irregulars que més endavant són substituides per
sobre-regularitzacions.

Ara bé, si aquest és el cas, si les formes verbals es fan servir

per marcar temps, aleshores torna a plantejar-se la qUestió de

quin estatus representatiu tenen aquestes marques lingUistiques
en el llenguatge infantil. Segons la reformulació de les
hipOtesis piagetianes proposada per Weist (1984), els infants,
abans deIs dos anys, estan cognitivament capacitats per expressar
relacions temporals deictiques, amb la qual cosa s'explica que
els infants facin servir les formes verbals amb el seu valor

temporal. Des d'aquesta posició, dones, s'assumeix que ja en les
seves primeres aparicions les marques temporals tenen un valor

abstracto-representatiu; al llarg del desenvolupament emergeix
l'expressió de noves relacions temporals a conseqU�ncia deIs
canvis en les estructures cognitives. Ara bé, una de les

prediccions que haviem proposat en relació a aquesta hipOtesi
feia refer�ncia al fet que si la reformulació de la hipOtesi
piagetiana era certa -és a dir que les estructures cognitives
permeten a l'infant de fer refer�ncies a esdeveniments no

presents- podiem esperar que 1 'infant fes espontániament
refer�ncies al passat, ja que disposa de mitjans amb els quals
e:<pt-essar--l es.

AixO no obstant, les dades del nostre estudi d'un cas assenyalen
que les primeres referéncies al passat són incitades i mantenides

per l'adult; és 1 'adult el qui introdueix el nen en la idea de

passat. Des deIs inicis de l'estudi, la nostra subjecte fa servir
els temps ver-bals de passat (ºret�r-i_Linde'finit) per referir-se a.

acci ons del passat i mmed i a.t , §.l mate
í

x telllBS que, en 1 es
narracions sobre esdeveniments del passat llunyá, les seves

produccions depenen de la intervenció de 1 'adulta En aquests
contextos, inicialment, les produccions de la nostra subjecte són

sempre elicitades, essent inexistents les intervencions

espontánies a esdeveniments del passat; les seves produccions
lingUistiques corresponen a frases nominals, a imitacions o a

produccions modelades, en les quals 1 'infant segueix el model

lingUistic que 1 'adult li ha proporcionat. Aixi, els resultats
del nostre estudi d'un cas assenyalen que la nostra subjecte no

fa refer�ncies espontAnies a esdeveniments del passat llunyá,
malgrat que disposa de mitjans formals per referir-s'hi.

En relació a 1 'Ús deIs temps gramaticals, aixi com en relació a

la referéncia temporal de passat, cal fer algunes consideracions.
En molts deIs treballs en qu� s'ha abordat 1 'adquisició de les

primeres marques temporals, s'ha confós referéncia al passat amb

perfectivitat. S'ha considerat que en la refer�ncia a una

modificació present hi havia implicat el concepte de "temps
passat". Al nostre entendr-e, per

ó

, aquests treball s no han
estudiat prOpiament les marques de temps i aspecte, sinó que han

estudiat marques que tenen correlats fisics directes. Altrament,
el concepte de "temps passat" té principa.lment a veure amb

l'actualització d'objectes i esdeveniments més enllá de l'"al'"a-i

aqui" de la situació d'enunciació.

tOr



Aixi doncs, els resultats del nostre estudi no permeten confirmar
les prediccions que es derivaven de la reformulació de la

hipOtesi piagetiana segons la qual els infants, ja a l'edat de
dos anys, estan cognitivament capacitats per fer distincions

temporals. D'acord amb les dades observades per Sachs (1983) i

Eisenberg (1985), hem vist que les primeres refer�ncies al passat
llunyá es produeixen en situacions d'interacció amb un adult; en

aquestes interaccions, l'adult assumeix el paper de guia, regula
la informació a compartir, minimitza els graus de llibertat. En

aquests contextos, 1 'infant no necessita haver adquirit el

concepte de temps per comprendre les refer�ncies al passat que
1 'aduIt fa, només eIs cal recon�ixer un esdeveniment que han

experimentat; en conseqU�ncia, poden produir una forma

lingUistica sense con�ixer-ne el significat.

En conseqU�ncia, el problema que es planteja és el de la

representació deIs signes lingUistics. Subjacent al pressupOsit
que el llenguatge és el resultat del desenvolupament cognitiu hi
ha una concepció del llenguatge en qu� preval la funció de

representació, en tant que el llenguatge és concebut com un

material simbOlic. Des d'aquest punt de vista, el llenguatge
s'entén com un sistema abstracte de relacions entre signes; les
unitats lingUistiques impliquen necessáriament una generalització
de la realitat i, per tant, s'aborden al marge deIs contextos
d'ús. A partir d'aqui, a 1 'hora de tractar els processos
psicolOgics relacionats amb el llenguatge, es ressalten els

factors individuals, els quals esdevenen els principals
responsables del desenvolupament. PerO, al nostre entendre,
aquesta visió del llenguatge s'ha de complementar amb la
consideració que el llenguatge és també un instrument per a la
comunicació. El llenguatge, a més d'ésser un sistema arbitrari
socialment constituit, és un instrument que permet regular els
intercanvis socials. El fet de considerar la funció comunicativa
del llenguatge implica, d'una banda, revalorar els aspectes
relatius al context d'enunciació i, de l'altra, reconsiderar els
diferents nivells de funcionament deIs signes lingUistics en els
diferents contextos. En la interacció social les unitats de

llenguatge acompleixen dues funcions: una {unció simbOlica, o

abstracto-representativa, i una funció personal per la qual el

significat d'un element lingUistic és negociat en base al

coneixement compartit per tots dos interlocutors, la qual cosa fa

que el llenguatge assoleixi un estatus plurifuncional. Aixi, tota

descripció del llenguatge ha de tenir en compte tant la
descontextualització implicada en els aspectes proposicionals del

llenguatge com la contextualització implicada en els seus

aspectes pragmátics.

En aquest sentit, entenem que les propostes de Vigostki, tal com

han exteses i ampliades per Werstch (1985/1988), poden oferir un

model explicatiu més adequat pel fet que incorporen els diferents
nivells de funcionament deIs signes lingUistics. En aquest marc,
es planteja una evolució en relació als mecanismes lingUistics de

representació, els quals inicialment són usats per establir



refer�ncies extralingilistiques
descontextualitzen en la mesura

representaci6.

i

que
posteriorment

canvien les formes
es

de

En conseqil�ncia, proposem que 1 'Os deIs signes lingUistics
(formes verbals temporals) per part del nen no té un carActer

abstracto-representati�, sino que el seu significat és una funci6
del context creat i mantigut per 1 'adult, en altres paraules és
un significat referencial. En aquest sentit, les nostres dades
donen suport a les teories de l'escola histOrico-cultural;
justament el que fa possible la comunicaci6, el que fa possible
que adult i nen s'entenguin, és que comparteixen un mateix
referent més enllA del significat que tots dos interlocutors
at r

í

bue
í

x
í

n al signe lingüístico Tal com Br'Lmer (1985)

exemplifica, el concepte d'electricitat que 1 'adult té en ment

quan adverteix 1 'infant que no toqui 1 'endoll o s'enramparA és
molt diferent del concepte que en té l'infant, el qual es fixa
només en la 10calitzaci6; tots dos interlocutors s'acosten al
mateix tema amb graus de precisió molt diferents, perO poden
continuar referint-s'hi. Els significats deIs signes lingilistics
no tenen per al nen un valor categorial, sino indicatiu o

depenent de con t ex t , D' aquesta rnanera ,
tal com Vi 1 a. e:·:: posa , "el

nen en la relaci6 interpsicolOgica pot anar adquirint un domini

progressiu del sistema de simbols al qual té accés, repercutint,
en conseqü�ncia, en els nivells de generalitzaci6 implicats en

aquest sistema. Aixi, progressivament i en la interacció social,
1 'infant descontextualitza la seva parla possibilitant la funció

representativa o simbOlica del llenguatge" (1987, p.111).

La distinció entre referencia i significat i 1 'emfasi en la
funció comunicativa del llenguatge passa per l'afirmació que els

signes lingU:í.stics modifiquen el seu significat al llarg del

desenvolupament. Proposem que, inicialment, els infants
atribueixen als signes lingUistics un significat original. Aquest
significat original, en el cas de 1 '.LO_de;d':_ini_1. i de 1 'im¡:;¡ert_et,
aixi com de les formes progressives, es correspon amb les

característiques de l'esdeveniment en el món real, és a dir depen
del corrtex t e:.¡tt-alingüístic; pel que fa al g..§.rf�t emergei:-: com

una forma modelada, pt-odulda en p¡r'esencia de 1 '''objecte'' , en

aquest cas creat i sostingut per l'adult. Així, en definitiva,
aquestes primeres formes verbals es caracteritzen per ser índexs

referencials. Entenem que, posterioment, els desacords
referencials possibiliten un desenvolupament subseqUent del

significa.t; tal com diu Werstch, "els infants plantegen hipOtesis
preliminars pel que fa als significats de les paraules, les quals
s6n modificades com a resultat de l'Os de les paraules pels
adults, que les utilitzen de manera inesperada pels infants (és a

dir, per a referir-se a objectes no previsibles) o no les fan
servir en relaci6 a situacions esperades pels infants" (Wertsch,
1985/1988, p.146). Així, quan l'infant comenga a referir

espontAniament esdeveniments del passat sobre-extén el significat
d'aquelles formes que ha estat utilitzant de manera independent i

sense el aupor t; de l' adul t (1' i ndef i n_i t), al mate
í

x temps que
continua fent set-vir el gerfei;, en el mare deIs con t ex t os



negociats amb 1 'adulto Les nostres dades indiquen que aquest pas
sembla ésser un pas previ al fet de recon�ixer aquest Oltim temps
com a. forma" acíul ta" per- na.rr ar si tuac i ons passa.des de 1 a v

í

da
real.

Els errors comesos en 1 'Os de les marques de refer�ncia temporal
ens proporcionen pistes en relació a la representació lingüística
subjacent a l'Os d'aquestes marques. L'anAlisi d'aquests er�ors

assenyala que la nostra subjecte, en estadis posteriors del
desenvol up amerrt , fa serví r el fll?r:f�t com a fOI�ma per local i t.z ar

tempor- a.l ment en el pa.ssa.t, mentre que fa set-vi r l' .t...!]p..§...["f e_:t i 1 es
formes progressives per marcar, respect.ivament, simultane�tat i
durada en el temps; és a dir, fa servir aquestes formes verbals
d'acord amb les característiques de 1 'esdeveniment en el món
externa En aquest mateix sentit, hem observat que les expressions
lexicals de carácter aspectual estableixen correspond�ncies
directes amb el context extralingüístico Aixb ens fa pensar que
1 'Os d'aquestes marques de refer�ncia temporal estA regit per
1 'estímul, o el que és el mateix aquestes formes acompleixen una

funció indicativa. Proposem que aquestes partícules lingüístiques
responen a representacions a�llades, són emmagatzemades
independentment. Aixb explica alguns errors per sobre
determinació del significat, en no recon�ixer les diferents

cArregues semAntiques implicades en una mateixa forma

lingüística. Així mateix, explica que, quan 1 'infant emet.

produccions de més d'una oració, no constrenyeixi l'ús de les
diferents formes temporals. Les rest.riccions textuals impliquen
relacions discursives complexes, pel fet que comporten la

capacitat per establir relacions entre signes. Per tal de
relacionar intralingüísticament cal un canvi en 1 'objecte de

representació mental.

En les fases finals del nostre estudi, la nostra subjecte
descobreix una nova funció deIs temps gramaticals: que són formes

prOpies del discurs narratiu.

Una pista en relació a la hipbtesi que, en les edats estudiades,
les marques de temps són usades amb una funció indicativa ens la

proporcionen els errors comesos en l'ús d'aquestes formes.
L'anAlisi d'aquests errors assenyala que 1 'infant utilitza les
diferents partícules independentment, com a resultat d'aplicar
procediments diferents.

Proposem, doncs, que és en les relacions socials que 1 'infant té
accés als signes i al seu significat; perO així mateix, proposem
que, quan 1 'infant té accés a aquests signes, aquests esdevenen
un objecte cognitiu per ell mateix, o un espai de resolució de

problemes de propi dret tal com Maratsos i Chalkley (1980),
Bowerman (1985), Slobin (1985), Karmiloff-Smith (1986), o tants
d'altres han afirmat. Justament, al nostre entendre, una de les

aportacions de Vigostki a la psicolingüística evolutiva és la de
ressaltar la importáncia deIs processos interactius en el procés
de "construcció individual". Els pl�ocessos cognitius no solament
es nodreixen de l'acció del propi infant, sinó també de la

101



interacció de l'infant amb el seu entorno En conseqUéncia, en

oposició als models neo-piagetians, entem que llenguatge i

cognició no són entitats separades i independents, sino que són

interdependents.
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SYSTEM ANALYSIS OF LANGUAGE TRANSCRIPTS (SALT)

Normes per a la transcripci6 deIs registres i simbols que es fan
servir.

A continuaci6 presentem les convencions que cal seguir per fer
servir el SALT. Algunes d'aquestes convencions s6n opcionals i
d'altres s6n necess�ries per obtenir resultats fiables. Aquestes
convencions es poden classificar en tres grups, tant si es tracta
de produccions de parlants com si es tracta d'informaci6 de la

transcripci6 (o linies amb car�cters especials):
A.- Convencions de comengament de linia.
B.- Convencions de final de la producci6.
C.- Convencions que es troben dintre d'una producció o bé en

les linies d'informaci6.

Convencions de comengament de linia.

1 • E:.§.[__ª-.;L� en tL-f.:.if:-ª.r e 1 s 12.ª=.r..l "i!lt s ( $ )
1.1. Transcripcions amb dos parlants.

Abans d'entrar cap producció i a la primera linia de la

transcripció, s'entra el simbol $ i tot seguit s'identi
fiquen els parlants. Entre el simbol $ i el primer
parlant es deixa un espai buit; entre el primer parlant
i el segon parlant hi ha d'haver una coma i a continua
ció un altre espai en blanco La primera lletra deIs

parlants ha de ser diferent, ja que es fa servir la
lletra inicial per diferenciar entre els parlant quan
entrem la transcripció. El nom deIs parlants no pot
tenir més de cinc grafies.

Exemple: $ Sara, Merc�
M on vas anar ahi?
M als cavallitos, oi?
S als cavallitos

El que s'ha considerat primer parlant no té perqu� ser

el primer a fer una producció.

1.2. Transcripcions amb més de dos parlants.
El SALT pot recon�ixer fins a tres unitats i cada unitat

pot estar formada per un o més parlants (sense limitació
de número). Tots els parlants que intervenen en una

transcripció han d'apar�ixer en una de les unitats. Les

produccions que pertanyen a un deIs parlants inclosos en

la tercera unitat no s'inclouen en 1 ·an�lisi.

Exemple: $ Sara, Merc� Exami

$ Sara, Merc� Exami, Jordi



_I n f o r_fIl..ss..

i Q_ d..§_t em_g_:§. ( - )

Aquest simbol, escrit en la primera columna de la transcrip
ció i seguit d'un espai, és un codi de temps per marcar la

llargada de la transcripció en hores:minuts:segons o bé
minuts:segons.

Exemple: $ Sara, Exami
2:00

E qu� far�s ara?
S vaig a fer un sol.solet.
3:00

S em dónes un guix?

Tamb
é

es pot fer servir el temps "del rellotge", per o en

aquest cas en el format militar (11:45:24). La primera
indicació de temps ha d'anar abans de la primera producció.

:3 • ID}:r qg.h'J: cj,,_q__g":_i..!J_fgr f!l_a c i-º__CU:!§._g'§_Lf!le t;_L_i.9_�.n i;.i..iLc;-ª..c;J..º-.IJ_::S d P.:.......tJ.Q.!::i:§.
Q!@_Q'§Lª-l. ( + )
Es tracta d'informació de tipus general, com el dia d'enre

gistrament, 1 'edat del nen, la descripció d'un codi. Es poden
entrar tantes linies d'informació com calgui, tant a l'inici
com entremig de la transcripció. No cal deixar un espai
després d'aquest simbol.

Exemple: $ Sara, Exami
+28-12-83

+3;9,25

+[fantas]
S a qu� juguem?
M no sé.
S va.

S jo era la nena i anava a comprar.

4. Per_f:ogi f_J ca�l s canvi =?_.....ge __te!.Tla i 1 a ll.§\rº-ª.f!a d�D_t.orn_ (:)
( ; )
4.1 FreqU�ncia i durada de les pauses entre produccions.

La llargada de les pauses s'entra també en minuts:

segons, a continuació d'un d'aquests dos simbols; s'hi
pot indicar també la naturalesa de la pausa (vegeu
l'exemple de més avall).

Si la pausa es produeix entre dos parlants diferents el

simbol a utilitzar és :. Si la pausa es produeix entre

produccions d'un mateix parlant, farem servir: quan el

parlant comenga un nou torn de paraules i quan aquest

parlant no comenga un nou torna

Aixi doncs, abans de comengar a transcriure, cal decidir
a partir de quan considerarem que es produeix una pausa,
ja que el programa no ho decideix.



Exemple: $ Sara, Mare
M deixa'm que contesti el tel.fon.
01:03 {parla per tel.fon}

M ho sento.
M 1 'ávia no troba mai el moment de penjar.

Exemple: $ Sara, Mare
S jugem amb aquest cotxe.
00:08

S amb el camió no.

4.2 Llargada del torn i canvi de tema.
En cas que no interessi codificar la llargada de les

pauses, es fan servir aquests simbols per indicar la

llargada deIs torns de paraules. En el cas del primer
deIs exemples d'aquest apartat, si no indiquéssim que
s'ha produit una pausa, el programa interpretaria que
les tres produccions consecutives formen part d'un
mateix torno

Exemple: $ Sara, Merc.
S dóna'm aquesto
S aquesta

M vols fer el favor de menjar?
S no en vull més.
= la Sara segueix jugant
M vols fer el favor de menjar?

M aquest no va aqui.

M que no veus que no hi cap?

En aquest exemple hi hauria tres torns de paraules: un

torn de dues produccions fetes per un mateix parlant i

seguit d'una pausa; un torn de tres produccions iniciat

per M; i, finalment, un torn de dues produccions entre
les quals es produeix una pausa.

4.2 Dintre de les produccions.
Quan hi ha una pausa breu dintre d'una producció
escrivim (:) deixant un espai per davant i un altre per
darrera.

Exemple: $ Sara, Merc.
S pinto.
S jo pinto.
M qu. pintes?
S farem (um :) una casa



5 . ..J;.;Qm�_[1 t;.pr i .2. ( = )

Aquest simbol es fa servir per entrar informaci6 del contexto
En una transcripci6 es poden entrar tantes linies de comenta
ris com es vulguin.

Exemple: $ Sara, Exami
S on és la cullera?
M a dintre l'armari.
= la Sara se'n va cap a la cuineta
S ja 1 'he trobat.

Convencions de final de producci6.

6 • !;-º-!J v§.!J_c i o!J_§.....i..n d) c8:fIore§_Sl_�Lqduc c_i 6_c om_12.Let a.•
Si les produccions deIs parlants s6n completes, han d'acabar
o bé amb • Q bé amb? o amb !, segons que es tracti de

produccions declaratives, interrogatives o exclamatives,
respectivament.

7 • !;-ºJ:1 '(!En c :i. on§ilJdi l;. ad_or:.e�___g.�_g_r.::od u�cc Lé_i!J_ªs:¿·ba9.ª.
Les produccions poden no ser completes bé perqu. el parlant
és interromput pel seu interlocutor, bé perqu. el mateix

parlant no acaba la producci6. En el primer cas el simbol que
fem servir és A, en el segon, el simbol és ).

Exemple: $ Núria, Toni
N et recordes de)
N és igual.
T et va

í

q d i r?
N dei x a estar.
T que no toquessis aixO.

Convencions entre paraules,
d 'i nformaci 6.

dintre d'un mot o en les línies

8 • CqmsmJ;_ª[ i s_r:!@f..erj. t s__-ªJ_-ª_p_roduc c_:L.é. ({ :»

Aquests simbols es fan servir per introduir informacions com

per exemple gestos, vocalitzacions, descripcions contextuals
referides a una determinada producci6. Si aquests comentaris
van inserits en la producci6, l'última clau va seguida d'un
deIs marcadors finals de producci6. Aquests comentaris es

poden incloure també en les línies d'informaci6; en aquest
darrer cas, no cal que les claus vagin seguides de marcadors
de final de producci6.

El SALT ignora el que queda inclOs en les claus. Dintre s'hi

pot posar qualsevol cosa, excepte altres claus. Els comenta

ris poden seguir una producci6 d'un parlant o no; en aquest
darrer cas parlem de producci6 no verbal. En cada línia de

transcripci6 es poden incloure tants comentaris com calgui.



Els comentaris que van inclosos entre claus es diferencien
deIs introdu�ts per = perqu� fan refer�ncia a la producció.

Exemple: $ Sara, Mare
S on és el llibre?
MallA {assenyala la taula}.
S me'l vas a buscar?
M {fa que no amb el cap}.
¡VI t' ai :·�eques tu.

9 • �oc;!j. s. ([ J )
Hi ha tres tipus de codis: els codis de producció, els codis
en les línies d'informació i els codis de morfemes. Un codi
consisteix en determinants carActers inclosos en claudAtors,
p.e. [codiJ.

Hi ha restriccions específiques en l'ús deIs diferents tipus
de codis, perb a més n'hi ha que són generals.
1.- No es poden fer servir més de 24 carActers per codi.
2.- Cal evitar d'incloure-hi símbols que per al SALT tenen

un significa.t especia.l. (Vegeu anne:d.
3.- Dintre d'un codi no es pot deixar cap espai en blanc i

un codi no es pot trencar entre línies.
4.- No es poden incloure altres claudAtors dintre deIs

c l a.udators.

No hi ha limitació en el nombre de codis a incloure en cada
línia. Han d'anar seguits deIs marcadors finals de producció,
excepte quan s'inclouen en les línies d'informació.

9.1 Codis de producció.
Només es fan servir en les línies que comencen amb un

identificador de parlant. Abans i després del codi hi ha
d'haver un espai, excepte si va seguit d'un marcador
final de producció.

9.2 Codis en les línies d'informació.
Són els que s'inclouen en les línies que s'introdueixen
amb els caracters d'informació general.

9.3 Codis de morfemes.

Aquests codis van enganxats a la paraula a la qual es

referei x en.

10. A'.¿_t:ocor...r:.ecciol}.2._L__Rl@f.leticiQ[ls I Va.cil.lacion� ( )

Es codifiquen entre par�ntesis. Si es componen de dos o més

mots, aquests van separats amb un espai. S'hi poden incloure
codis.



11. §-º-!;:>r§.g.9..si_ci_g__s!§_-ºrodl!H;c�on,::\.« »
Quan les produccions -o determinats segments de les produc
cions deIs parlants s6n simultAnies en el temps- s'inclouen
dintre de fletxes. L'ús de fletxes no afecta l'anAlisi.

Ex ernp l e:

1?�.

$ Sara, Mare
M mira aquest <quina grácia>.
S <porta> barreta

p�.r.:§.:.\L1..§.2... i n.f= om.g.l e tes. ( * )

Aquest simbol es fa servir

meitat, sempre i quan es

autocorrecci6 o d'un mot

producció incompleta.

Ex ernp l e:

quan un parlant deixa un mot a la
tracti d'un mot inclbs en una

inacabat situat al final d'una

$ Reyes, Miquel
M tens la <lli* lli*) llibreta aqui?
R si.
R perb no te la dei*A
M és que t'hi apuntaré un encárrec.

També es pot fer servir l'asterisc per marcar 1 'elisió d'un
morfema. En aquest cas, es posa l'asterisc entre la barra i
el morfema, sense deixar espais en blanco

Ex emp l e: $ Sara, Ma¡'"e
M que són a

í

x b?
S el/*s centim/*s.

14. §.§fl..ment o Rr'oduccions._inintel.li.gJ'p_le·,ª- (X)
X serveix per indicar que un mot o sil.laba no s'ha entés.
Dintre d'una producció es poden fer servir tantes X com

calgui.

Ex emp l e: $ Josep, Beth
J que véns o qué?
B de seguida X acabo el X X.
J perb trigarás o qué?
B t'he dit XX.

15. FC2r..[!le.L f on e tic?meo_t C;_g..!Js i.É..!;grl:!:;..§. (PCF)
Es una producció o una part d'una producció, que no s'assem

bla a la forma adulta i que no s'aplica consistement a un

objecte, situaci6, etc., perb que prosbdicamente és estable.

Ex emp l e: $ Laura, Sara
S aixb no ho pots tocar Laura.
L PCF {sona com "baba"}.



16. E9.r..1!l_g§_j._º i o? i f}�-;_!:.�J: i_f:l.k�_es ( % )

Aquest simbol precedeix qualsevol
i di osi ncrát

í

ca.

mot que és usat de forma

Exemples: %melo (caramel), %pim (forquilla) , %tete (pipa),
%tatano (cavall), %vrroom (cotxe), %miau (gato).



Anne:< .IC.



$ Sara, Merc'e Exami Tieta Assum, Bmont Veina
+21-12-82

+2;8,21
+al menjador de casa la seva 'avia
-- 18: �50
= S agafa una capsa d' escacs

= S comenca a obrir la caixa deIs escacs

E tu!
E que et caur'a[F:FUJ[P:ACHJ per terra [W:FUJ.
E tanca.
E t.anca.
S qu'e e's[F:PRJ[P:SJ [W:PRJ?
E un joco
S un joco
S (el meu pa*) i el meu papa i la meya mama juguen[F:PRJ[P:ACJ

a i x 'o [ W : GEN J •

S jo no puc[F:PRJ tocar[F:IRJ[P:ACJ [W:GENJ.
S perqu'e la meva mama no ho pot[F:PRJ tocar[F:IRJ[P:ACJ aix'o

[I¡J: GENJ.
S jo no puc[F:PRJ tocar[F:IRJ[P:ACJ [W:GENJ.
S perqu'e la meva mama no ho pot[F:PRJ tocar[F:IRJ[P:ACJ aix'o

[W:GENJ.
E no ho pot[F:PRJ tocar[F:IRJ[P:ACJ aix'o [W:GENJ?
S si'.
S ho pot[F:PRJ tocar[F:IRJ[P:ACJ [W:GENJ.
E ho pot[F:PRJ tocar[F:IRJ[P:ACJ [W:GENJ?
E i tu si o no?
S jo no.

S perqu'e la meya mama diu[F:PRJ[P:ACJ que no [W:GENJ.
E la teya mama diu[F:PRJ[P:ACJ que no [W:GENJ?
S per'o avui[T:DEJ no hi e's[F:PRJ[P:SJ la mama [W:PRJ.
E on t' e's[F:PRJ[P:SJ la mama, avui[T:DEJ [W:PRJ?
S est'a treballant[F:PR,PGJ[P:ACJ [W:PRl.
E est'a treballant[F:PR,PGJ[P:ACJ [W:PRl?
S si '

•

E i quan[T:QEJ acabar'a[F:FUJ de treballar[F:IRJ [A:CPLJ [W:FUJ?

= entra ¡VI
S {fa un peto' a M}.
= S se 'n torna al costat d' E
S m' %amerremeganes[F:PRJ[P:PJ (:) com tu [W:PRJ {allarga els
bracos a E}?

E qu'e?
E m' %amerreganes[F:PRJ[I:IMITJ[P:PJ (W:PRJ?
M t' arremango[F:PRJ[P:PJ [W:PRJ.
S si'.
S te'.
S x.

S {allarga la m'a cap a les pegadolces i mira E}.
E has sopat[F:PR,PFJ[P:ACJ [W:PAJ?
S si'.
E no m' ho crec[F:PRJ[P:SJ [W:PRJ.
E preguntem .li a l' 'avia.



S no.

S va.

S vullCF:PRJ aix'o CW:PRJ {allarga una caixeta a E}.
E tu volsCF:PRJ aix'o CW:PRJ?
E qu'e e'sCF:PRJCP:SJ aix'o CW:PRJ?
S (una com co*) com en una lluna {les pegadolces so'n en una

capsa que te' la forma de lluna}.
E com una lluna CI:IMITJ.
E si'.
E {do 'na una pegadolca a S}.

M escolta 'm Sara.
M jaCA:PRFJ li has ditCF:PR,IFJCP:ACJ a la Montse CW:PRAJ que vem

anarCF:PA,PFVJCP:ACCJ al Corte Ingle's (:) a veure el Papa'
Noel CW:PAJ?

S al Corte Ingle's vaig veureCF:PA,PFVJCP:SJ el Papa' Noel
[W:PAJ.

S (i[T:SQJ vaig[F:PA,PFVJ) i[T:SQJ vaig anarCF:PA,PFJCP:ACCJ .hi
(a a) a [W: PAY"

M amb qui hi vas anar[F:PA,PFVJCP:ACCJ CW:PAJ?
S (a a a) amb l' avi.
M i qui hi havia[F:PA,IFVJ[P:SJ [W:PAJ?
M i qu'e hi havia[F:PA,IFVJ[P:SJ [W:PAJ?
M el Papa Noel i despre'sCT:SQJ qu'e me's CW:PAJ?

M que t' agradava[F:PA,IFVJ[P:SJ molt CW:PAJ.
M une/s escalete/s, oi?
= S es mou tota ella gronxant .se

S si'.
M qu'e feien[F:PA,IFVJCP:ACJ le/s escalete/s [W:PAJ?
S pugenCF:PRJ[P:ACJ solete/s [W:WJ.
M pugen[F:PRJ[P:ACJ solete/s CI:IMITJ [W:WJ.
M {riu}.
M t' ho vas passar[F:PA,PFVJ[P:ACJ molt be', oi [W:PAJ?
= S es llepa els dits
T ai!
T no et llepis tant que deus haver tocat de tot.
T X.
M i el d' aqui' a Badalona qu'e et va donar[F:PA,PFVJCP:ACHJ el

Papa' Noel CW:PAJ?
S un %:·:upi too
M un x up i ?
M hi vas anarCF:PA,PFVJ[P:ACCJ sola, oi, a buscar .10 CW:PAJ?
S {fa que si O}.
¡VI ah!
M per"o parla[F:PRJCP:ACJ [W:PRJ.
S si'.
Mil' altre dia[T:DEJ que em vas dirCF:PA,PFVJ[P:ACJ CW:PAJ?
M no.

M vine tu que tincCF:PRJCP:SJ por CW:PAJ {estil indirecte}.
M oi que vas dirCF:PA,PFVJCP:ACJ aix'o CW:PAJ?
S no.

S que jo tincCF:PRJCP:SJ por CW:PAJ {estil indirecte}, {mentre

agafa el pintallavis}.



E tu no tens[F:PRJ[P:SJ por [W:WJ?
S si' que tinc[F:PRJ[P:SJ por CW:WJ.

S uau {mentre es llanca sobre el sof'a}!

S i PCF {lIpatapum"} caicCF:PRJCF':ACHJ ClAJ:F'RJ {dreta sobre el

sof'a, es tira}.
E F'CF {"pata.pum"}.
S PCF {"patapum"}.
1'" escol ta 'm.
M i no m' expliques[F:F'RJCP:ACJ [W:F'RJ lo que has

fet[F:PR,F'FJCF':ACJ avuiCT:DEJ [W:F'AJ?
M que jo no hi he estatCF:F'R,F'FJ[F':SJ [W:F'AJ.
M qu'e has fet[F:F'R,F'FJCF':ACJ [W:F'AJ?

E avui[T:DEJ la Sara ha anat[F:PR,PFJ[F':ACJ a col.legi [W:PAJ.
e
-...J no.

M no hi has anat[F:PR,F'FJ[P:ACJ [W:F'AJ?
S no, avui[T:DEJ no [W:PAJ.
M i per qu'e no hi has anat[F:PR,F'FJ[F':ACJ [W:F'AJ?
S perqu'e no.

t'1 per qu
'

e no?
S amb el papa no.

M amb el papa no.

M on t' e's[F:PRJ[F':SJ el papa [W:PRJ?
S en el Corte Ingle's.
M a on?
S en el Corte Ingle's.
T en el Corte Ingle's?
M a Huercalobera digues.
S al %Huertofolera.
E el qu'e?
T vine.
T que la Montse e's sorda i no t' ha ent'es[F:PR,PFJ[F':F'J [W:F'RJ.
S al %Huertofolera.
E al %Huertofolera?
M avui[T:DEJ m' ha trucat[F:F'R,F'FJ[F':ACJ (:) per tel'efon [W:PAJ.

'v, ho sents?

M sents que m' ha trucat[F:F'R,F'FJ[F':ACJ el papa [W:F'AJ?
S si'?
M i m' ha preguntat[F:F'R,PFJ[F':ACJ on t' era[F:F'A,IFVJ[F':SJ la
Sara [W: F'AJ.

S estava[F:F'A,IFVJ[F':SJ aqui' [W:F'AJ.
M si'.

M que hem mirat[F:F'R,F'FJ[P:ACJ el/s dibujo/s, Sara, a la Tele
[W:PAJ?

S no.

SI' 'a.;¡······
M no.

M ara[T:DEJ no <1' encenguis[F:F'R,SJJ[F':ACHJ [W:F'RJ).
B <no en fan[F:F'RJ[F':ACJ [W:PRJ).



M no, ara[T:DEJ no en fan[F:PRJ[P:ACJ [W:PRJ.
B ara[T:DEJ estan fent[F:PR,PGJ[P:ACJ noti 'cie/s [W:PRJ.
S vull[F:PRJ veure[F:IRJ[P:SJ [W:PRJ.
M <escolta 'm).
E <me n' anire'[F:FUJ[P:ACHJ [W:FUJ).
E si obre[F:PRJ[P:ACHJ la tele [W:PRJ me 'n vaig[F:PRJ[P:ACHJ

[W:FUJ.
M cIar que se n' anir'a[F:FUJ[P:ACHJ [W:FUJ.
M mira.

M escolta 'm lo que et dic.
S qu'e?
M est'aveu[F:PA,IFVJ[P:SJ l' Assumpta i tu aqui', oi [W:PAJ?
M i qu'e has fet[F:PR,PFJ[P:ACJ tu [W:PAJ?
M t' has quedat[F:PR,PFJ[P:SJ dormint[F:NTJ[P:ACJ [W:PAJ?
S i)
B i qu'e?
S abans[T:SQJ X [W:PAJ)
S mira.
S l' Assumpta dormia[F:PA,IFVJ[P:ACJ i jo aqui' [W:PAJ.
M a on dormia[F:PA,IFVJ[P:ACJ l' Assumpta [W:PAJ?
S vine.
S vine.
M a on?
S que us ho ensenyare'[F:FUJ[P:P] [W:PRJ.
M a on m' ho has d' ensenyar[F:IRJ[P:PJ [W:PRJ?
S vine que t' ho ensenyare'[F:FU][P:PJ [W:FUJ.
S va.

M que no dormia[F:PA,IFV][P:ACJ aqui' [W:PAJ?
S qu'e?
M no dormia[F:PA,IFV][P:AC] aqui' [W:PAJ?
M a on dormia[F:PA,IFVJ[P:ACJ [W:PAJ?
M en el seu llit?
S no.

S vine.
M no.

M ara[T:DEJ no em facis[F:PR,SJJ[P:ACHJ aixecar[F:IRJ [W:PRJ.
M i tu a on dormies[F:PA,IFVJ[P:ACJ [W:PAJ?
S vine.
M per'o que no us heu adormit[F:PR,PFJ[P:ACHJ aqui' tates dues

[W:PA]?
M en el sof'a?

S bona nit a la mama que X.
M no et tornis[F:PR,SJJ a posar aix'o que [A:RECJ [W:PRJ {es posa
la pipa}A

E no perqu'eA
M oh!
M que marranota!

M s' ha tornat[F:PR,PFJ[P:ACH] petita [W:PR]!
M t' has tornat[F:PR,PFJ[P:ACHJ petita, oi [W:PRJ?



Anne:{
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Sistema de codificació:

§§lgE2.!J.-ª_..L..t_§.C.f:....e t:-_ª-__sHl1?J_i � . .L:
En termes de SALT, els quatre primers codis són codis de

paraula i els tres restants sÓn codis de producció. AIguns
deIs parAmetres poden aparéixer més d'un cap en una sola

clAusula, presentant diferents variants o afectant elements
diferents de la cláusula.

Forma del verb CF:J: Fa referencia

temporal, tal com és definida en

castella i el catala. Com a

utilitzats presentem algunes
corrents:

CF:PRJ

CF:PR,SJJ
C F : PFi: , PG J

[F:PR,PFJ
[F:PA,PFV'J
[F:PA,IFV'J
[F:PA,IFV',PGJ
[F:INFJ
[F:NTJ
[F:ATJ

a la morfologia verbal
les gramatiques del

exemple deIs codis
de les flexions més

Present/-e
Present/-e de subjuntiu
Present progressiu
Preterit indefinit/perfecto
Pretérit perfet/indefinido
Pretérit imperfet/-cto
Pretérit imperfet progressiu
Inf i ni ti L\/-VO
Gerundi
Pat-t i ci pi

Tipus de predicat [P:J: S'analitzen els verbs en interacció
amb els seus arguments. Correspon a la classificació de
V'endler (1967), per a la definició de les categories
vegeu apartat 3.1.3.

[P:SJ
[P:ACJ
[P:ACCJ
[P:ACHJ
[P:PJ

V'et-bs d
'

estat
V'erbs d'activitat
V'erbs de realització
V'erbs de consecució

.,No' codifica.ble o dubtós.

Aspecte [A:J: Fa referéncia a les distincions aspectuals no

gramaticalitzades, per� obertament (lexicalment)
marcades. Hem modifi�at les categories proposades per
Berman i Slobin (1986).

[A: f.:1CHJ

[A:CPLJ

[A:CESJ

[A:GENJ

[A:INCJ
[A: It�IMJ

Cb��ecució d'un objectiu (ja esta,
al f

í

n aL)

Completesa o punt final d'un procés
(ja esta, menjat tot, esta

pIe)
Terminació o cessament d'un procés

(prou)
Genéric o habitual (sempre, cada

dia)
Incoació a un estat (ja, vinga)
Imminéncia d'una acció (gairebé,

ara)



[A:ITEJ Iteració d'esdeveniments
individuals (més, una altra

vegada)
Recurr�ncia o repetició no

iterativa d'una acció (un�
altra vegada, cada vegada)

Perfeccció, rellevant respecte a un

temps de refer�ncia (�ncara
no , ja)

Protracció o durada d'un
esdeveniment (tota l'estona,
jugant i jugant)

Puntua.l
No codificable, dubtós

[A:RECJ

[A:PRFJ

[A:PRTJ

[A:PNTJ
[A:AJ

Expressió temporal [T:J: En aquest par�metre es codifiquen
tots els adverbis i conjuncions de car.cter temporal.
Hem utilitzat les categories proposades per Berman i
SI ob i n (1986).

[T:DEJ

[T:QEJ

Adverbis temporal s deictics (ara,
ahir, dissabte)

Adverbis temporals no deictics (a

l'estiu, un dia)
Marcadors de seqU�ncia (i, i

després, primer, llavors)
Connectives temporals de

subordinació (quan, fins que,
després que)

Connectiva interrogativa temporal
(quan?)

No codificable

[T:TMJ

[T:SQJ

[T:SBJ

[T:TJ

Temps real [W:J: Fa refer�ncia a la localització temporal
de l'esdeveniment en el món real, fora del context

lingUistica

[W:PRJ
[W:PRAJ

Present
Acció iniciada en el passat i que

té efectes en el moment

present
Passat
Futur

Temps irreal o potencial
Atemporal o gen�ric
No codificable, altres

[J¡J:PAJ
[W:FUJ
[W:IRJ
[W:GENJ
[W:WJ

Tipus de Discurs [D:J: Té a veure amb els diferents tipus de

textos. Cal tenir en compte que per a la primera
an.lisi s'han considerat tots els diferents tipus de

discursos, perO per a l'estudi d'un sol cas s'han

estudiat ónicament les narracions de la vida real

[D:RLNJ.



CD:PFJ
CD:Fi:LNJ
CD:STNJ

Joc simbOlic o imaginat
Narracions de la vida real
Narracions de ficció (contes,

pel.licules)
AltresCD:DJ

Erroni CEJ: Correspon a desviacions del que es considera
correcte gramaticalment o lexicalment; s'aplica
especialment quan la desviació té a veure amb alguna
variable temporal. Es un codi de producció.

JeJ::.s.?L...a. ar.:L�jj. s.i_L_t;_2.T..:..!dfti·_9_:1.\..IJ_.f_§l·s.. ún.. !..f.;...
A efectes de SALT, tots els parámetres ho sÓn de producciÓ.

Iniciador de la seqU.ncia CI:J: Aquesta categoria s'ha

aplicat a cada segment de conversa en qu. es referia un

esdeveniment passat de la vida real.

CI:AJ
C 1: NJ

SeqU�ncia introduida per l'adult

SeqU�ncia introduida per 1 'infant

Distribució de la informació nova CN:J: De les produccions
totals en cada seqU�ncia, hem indicat aquel les en qu�
s'introduia informació nova, que no havia estat
introduida anteriorment al llarg de la seqU�ncia.

CN:INJ Producció amb informació nova

Carácter de la intervenció CC:J: Aquest parámetre s'ha
considerat nornés per a les produccions de 1 'infant.
Inclou dues grans categories: les produccions
espontánies i les elicitades.

CC:EJ
CC:EIMITJ

Producció espontánia
Espontánia perO imitant la

producciÓ immediatament anterior de
1 'adul t

CC:LOOJ Absencia de resposta a una.

CC:LSNJ
elicitació
Producció del tipus si/no com a

resposta a una elicitació
Producci ó del ti pus Q.9_b..9. s

..§.., com a

resposta a una elicitació
Emissió productiva en resposta a

una elicitació
Producció imitativa en resposta a

una elicitació
Altres o no codificable (i.e. �h?,
gestos i repeticions de les seves

prOpies produccions)

CC:LNHSJ

CC:L.PFi:J

CC: LH'lITJ

CC:CJ



Input [I:J: Fa refer�ncia a la producció de l'infant

respecte del model que li presenta 1 'adulto No es

consideren imitacions les variacions en 1 'item léxic,
la forma temporal, la refer�ncia personal o la

perspectiva.

[I:IMITJ
[I:COPIJ

[I:CIFTJ

Imitació de la producció de 1 'adult

COpia de la forma verbal de
1 'adulto No comporta imitar
tota la producció; pot
significat una alteració en

l'ordre deIs elements, perO no

un canvi de persona gramatical
COpia de l'item produit per l'adult

perO amb una variació en la
forma temporal, es mantingui
la referencia personal o no.

COpia de 1 'item produit per l'adult

perO amb una variació de
referencia personal, mantenint
el mateix temps gramatical del
modelo

COpia de l'item l�xic, perO es

canvia la perspectiva
presentada pel modelo

Adaptació de la forma temporal
produida pel parlant anterior,
perO amb canvi d'item lexic.
No es té en compte la
referencia personal

Imitació exacta diferida
Altres
No continua la pauta del modelo

[I:CIFPJ

[I:CIPRJ

[I:CTILJ

[I:DJ
[I:WJ
[I:IJ
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Els tests usats per classificar els predicats verbals han estat
eL;; seqü.Emts:

a. Els estats no poden marcar-se amb les formes

proql�essi ves.
*Estic sabent la resposta.

b. Els estats no poden combinar-se amb els adverbis

§:��5..QX:.§.§"?_§1.IT1§n "k. i ª-ffi..q__f_:-º.!!l..Q..:t.ª••
*Estima amb compte.

2. Acti vi ta.ts.

a. La forma de passat imperfectiva implica la forma de

pass.:,¡:t perfectiva: Z O�.y-a/i_ª. implica que f._YE:.._�)aX"I.§�r:Iü:..•
"Corria" implica "va córrer".

b. Les activitats poden combinar-se amb sintagmes adverbials

pr apoa i ci onal s i ntrodul ts per dura.nt .•
Va dibuixar durant una hora.

3" Realitzacióu

a. Els predicats que signifiquen realització poden
combinar-se amb sintaqmes adverbials preposicionals
i n t r oclu I ts per SLfl.'!.. que el s pl�oporci ona un si gni f i cat
completiu. Quan van acompanyats d'un sintagma adverbial
introdult pe!'· pL!E..§.\nt, no tenen un significat completiu.

"En Juli va fer una sentencia en una hora." versus

"en ..1uli va fer una sentencia dLI.I�ant una hora".

b. La forma de passat imperfectiva no implica la forma de

passat perfectiva.
"Con at.ru r e una casa" no implica "va construir una

ca.sa." •

4. Consecució.

a. Els predicats de consecució resulten sem�nticament

an bma 1 s amb adverbis com ª.:t €i1}1s.:.!..1l.i?...:.'l:t , ª.!Ilª-:tª.!:1 t.fl.1.ªD.t ,
�-º.IJ..§f:_tªD_"km§.JJ t, ª..!l1!;L_.cOJIU2.f§••

*Ha trencat atentament una tassa.

b. Els predicats consecució no poden fer de complement del

ver·b 12-ª.!'.::"!�.!''': •
*Va parar de trobar.

Aquests tests han estats adaptats de Dowty 1979, p.55-59.
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