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Introducció 

Transcorrien els anys setanta, Jerome Bruner havia abandonat Harvard 
i acabava d'acceptar una catedra a la Universitat d'Oxford. Llavors, les se
ves idees sobre la construcció de la ment humana depenien ja en alt grau 
d'alguna de les hipótesis que deriven de la feina de Lev S. Vigotsky. En con
cret, de la importancia de la cultura -i deis instruments que en formen 
part- en la seva formació. A la seva autobiografia, Bruner diu que no sap 
gaire bé per qué es va introduir en I'estudi de I'adquisició del Ilenguatge. 
Tanmateix, explica que ja des deis anys cinquanta estava interessat en «el 
seu impacte sobre la ment -el Ilenguatge com a instrument de la ment-» 
(Bruner, 1983, pago 197). De fet, a més de Vigotsky, coneixia bé I'obra de 
Barlett, Whorf i Wittgenstein, i fins i tot es va interessar pels primers postu
lats de Chomsky, formulats en la crítica d'aquest a I'obra Conducta verbal, 
de Skinner, i en el seu Ilibre Estructures sintactiques. 

Quan Bruner va arribar a Oxford, les posicions de Chomsky sobre I'ad
quisició del Ilenguatge explicitades al LAD (<<Language Acquisition Devi
ce») i la seva concepció innatista sobre la sintaxi ja estaven en plena reti
rada; 1 després de la publicació, I'any 1973, de A First Language, de Ro
ger Brown -que era també, juntament amb Bruner i Miller, a Harvard- es
taven en expansió les posicions semanticistes, segons les quals la infan
tesa, abans d'incorporar-se al Ilenguatge, adquiria un cert coneixement del 
món que posteriorment era capar;: de marcar lingüísticament. Aquestes po
sic ion s també casaven bé amb la idea piagetiana d'entendre el Ilenguatge 
com un producte de desenvolupament cognitiu (Vila, 1987), idea que anys 
enrere havia compartit amb el mateix Bruner. Tanmateix, en aquella época 
Bruner ja s'havia allunyat d'algunes de les posicions de Piaget i, en con
cret, no estava d'acord amb la seva manera d'abordar les relacions entre 
lIenguatge i cognició i, consegüentment, entre Ilenguatge i pensament. 

• Ignasi Vila Mendiburu és catedratic de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Univer
sitat de Girona. La seva tesi doctoral la va realitzar sobre la competencia comunicativa en els 
primers anys de vida. Posteriorment i en continu'itat amb la seva recerca inicial ha publicat di
versos treballs sobre I'adquisició del Ilenguatge, el desenvolupament i I'educació en els primers 
anys de vida. 

Adreya professional: Departament de Psicologia. Universitat de Girona. Playa Sant Dome
nec, 9. 17071 Girona. Telf.: 972 418702 
(1) Posteriorment han tornat a agafar forya i, actualment, hi ha un ampli grup de psicolingüis

tes que treballen a partir d'hipotesis semblants a les que va formular Chomsky a final deis 
anys cinquanta i comenyament deis seixanta. 
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Per aixo, Bruner afirma que «no podia haver escollit un moment millor 
per anar a Oxford. A Cambridge, Massachusetts, encara dominava la mú
sica 'sintaxi-semantica'; Oxford estava implicat en les preocupacions 
pragmatiques que em rondaven pel cap des de feia temps. Era la casa 
espiritual de la teoria sobre els actes de parla" (Bruner, 1983, pago 165). 
En aquells moments s'iniciava, en paraules de Bruner, una «tercera fase" 
sobre I'adquisició del lIenguatge. Una fase relacionada amb la pragmatica 
i, per tant, amb I'estudi de com s'utilitza el lIenguatge per fer coses i per 
influir en els actes, pensaments i creences deis altres. Oxford era el lIoc 
ideal per endinsar-se en I'estudi empíric de I'adquisició del lIenguatge des 
d'aquesta perspectiva, ja que hi havia un bon nombre d'investigadors que 
continuaven i concretaven les idees de John Austin i que, per tant, res po
nien a algunes de les nocions subjacents sobre el lIenguatge que Bruner 
ja tenia i que no havia conreat a Harvard perqué, en definitiva, el «tema del 
lIenguatge" ja estava en bones mans: en les deis seus amics Roger Brown 
i George Miller. 

De la comunicació al lIenguatge 

«Elllenguatge només es pot arribar a dominar participant-hi com a ins
trument de comunicació" (Bruner, 1991, pago 80). Probablement, aquesta 
frase és la que millor resumeix el pensament que anima els treballs que Je
rome Bruner va dirigir sobre I'adquisició del lIenguatge en el temps que va 
restar a la Universitat d'Oxford. «Alliberat" de les pressions semanticistes 
de Harvard, Bruner troba a Oxford un clima procliu a abordar I'aparició del 
lIenguatge des d'una perspectiva diferent: des de la de l' ÚS. Llavors, John 
Dore i Joanna Ryan ja havien comengat estudis en aquesta línia i, des de 
la teoria deis actes de parla, havien mostrat com la infantesa havia de te
nir algun ti pus de coneixement sobre com comunicar abans que emergís 
el lIenguatge. Tanmateix, els seus estudis eren fonamentalment descriptius 
i mostraven els progressos de les criatures en relació amb determinats ac
tes de parla com, per exemple, el requeriment. Les investigacions de Bru
ner no s'han limitat a aquest aspecte, sinó que s'insereixen en una autén
tica teoria sobre com aprendre a parlar. Probablement, les dues idees més 
conegudes i esteses de la seva teoria són la noció de format i la de LASS. 
Totes dues condensen la seva posició. 

EL LASS VERSUS EL LAD 

A final deis anys cinquanta i comengament deis seixanta, Noam 
Chomsky va formular una teoria sobre el lIenguatge amb implicacions re
latives a la seva adquisició que va tenir -i té- un gran impacte entre lin-
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güistes i psicólegs. La seva proposta era un al'legat en contra de les ide
es més este ses que guiaven en aquell moment I'estudi del comportament 
huma. Eren els anys en que, als EUA, una part de la psicologia, després 
del declivi de les posicions de Hull, se sumava al «conductisme radical» 
de Skinner; el conductisme radical es basava en I'analisi experimental de 
la conducta, segons la qual aquesta s'havia d'entendre com una adapta
ció funcional als estímuls del medi i, per tant, només es tractava d'estudiar 
com els organismes aprenien respostes adaptades per sobreviure. Aquest 
plantejament no queda limitat a respostes elementals, sinó que el mateix 
Skinner el va estendre a I'estudi delllenguatge i, en la seva obra Verbal Be
havior, va oferir una extensa explicació de com s'apren a parlar a partir de 
considerar les produccions lingüístiques -conductes verbals- com a res
postes a estímuls. 

L'al'legat de Chomsky se centra a mostrar la impossibilitat de com
prendre I'aparició del lIenguatge -i el seu estudi- des del model estímul
resposta. En concret, Chomsky considera que alió que és propi de I'espe
cie humana no és la comunicació, sinó el Ilenguatge o, dit d'una altra ma
nera, el que és propi és el vehicle, I'instrument que emprem els humans 
per comunicar. Chomsky caracteritza el Ilenguatge des de la noció de cre
ativitat, característica que no es troba en cap altre instrument de comuni
cació. La creativitat seria la capacitat que té qualsevol persona que per
tan y a una comunitat lingüística de comprendre i reproduir un nombre infi
nit d'enunciats a partir del coneixement d'un nombre finit de regles. És a 
dir, a diferencia d'altres instruments de comunicació -que poden ser enor
mement complexos, com ara la manera de comunicar-se de les abelles-, 
el Ilenguatge no esta limitat en les seves possibilitats, sinó que les seves 
regles -a diferencia d'altres vehicles que sempre comprenen un nombre 
finit de produccions- permeten una infinitat de combinacions, de manera 
que permanentment diem coses -i comprenem coses- que abans mai 
no havíem dit ni sentit. Per a Chomsky, aixó és possible perque, en defini
tiva, el que governa I'ús del Ilenguatge no és I'aprenentatge, sinó el conei
xement, i en aquest cas el coneixement reglat. 

Si aixó és aixf, explicar el Ilenguatge implica estudiar-lo no com a com
portament, com a conducta, sinó com aconeixement. Es tracta d'explicar 
tot alió que sap un parlant-oient d'una comunitat lingüística per fer un ús 
creatiu del lIenguatge. La res posta de Chomsky sobre com abordar 
aquesta investigació o, en altres paraules, des de quin aparell teóric s'ha 
de fer, és d'una gran originalitat. Si el Ilenguatge és específic de I'especie 
humana -és a dir, no hi ha cap altra especie animal que tingui un instru
ment per comunicar amb les seves característiques- és perque forma 
part de la mateixa naturalesa de I'especie. Així, alió que constitueix la hu
manitat, el que forma part de la seva naturalesa biológica més íntima, és 
el Ilenguatge, i per tant no es tracta de teoritzar sobre les Ilengües -alió 
que empíricament constatem que utilitzem els humans- sinó sobre el 
lIenguatge, entes com una capacitat exclusiva i específica de I'especie 
humana. 
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La lingüística ha de ser una ciencia del Ilenguatge, no de les I/engües. 
Pero, per a aixo -per fer de la lingüística una ciencia del I/enguatge- fan 
falta dades empíriques que provenen de les I/engües, del que utilitzem els 
humans; per tant, d'acord amb aquesta teoria, a la base d'aquestes dades 
empíriques, de les I/engües tal com estan constitu'ides, hi hem de trobar el 
mateix conjunt de principis lingüístics que són, en definitiva, els que expli
quen i descriuen el I/enguatge. Aprehendre els universals lingüístics, els 
aspectes comuns que són a la base de totes les I/engües, constituira -
des del punt de vista de Chomsky- I'objectiu de la lingüística (Chomsky, 
1981). Pero, evidentment, la realització d'aquest programa requereix, al
menys, formular hipotesis sobre qué és el que constitueix aquests univer
sal s o aspectes comuns a totes les I/engües. La res posta de Chomsky, re
lacionada obertament amb la seva noció de creativitat, és clara: la sintaxi 
o, en altres paraules, els principis o regles que guien I'ordre de les parau
les en les produccions lingüístiques. La Maria estima en Joan i En Joan es
tima la Maria són dues produccions que contenen les mateixes paraules, 
pero que, tanmateix, expressen idees molt diferents. N'hi ha prou de mo
dificar I'ordre deis elements per construir dues produccions de significats 
molt diferents. En definitiva, Chomsky, en els anys seixanta, defensa que la 
sintaxi governa les produccions lingüístiques i, per tant, I'essencia més ín
tima, el més propi i característic del I/enguatge. 

A partir d'aquestes posicions, Chomsky es fa una pregunta sobre I'ad
quisició del I/enguatge. Com és possible que, en només sis o set anys, les 
nenes i nens de qualsevol comunitat lingüística siguin ca pagos de «conéi
xer» les regles lingüístiques -sintactiques- que guien les seves produc
cions lingüístiques igual que les «coneixen» els adults de la seva comuni
tat? Dit d'una altra manera, si, tal com mostren els trebal/s sobre el desen
volupament cognitiu, aquestes habilitats encara estan poc desenvolupa
des en els nens i nenes i, a més a més, els lingüistes, després de decen
nis de feina, encara són incapagos de comprendre allo que és comú a to
tes les lIengües del món, qué és el que permet que una cosa tan comple
xa com el I/eriguatge es domini en tan poc temps? La seva res posta tam
bé és clara: perqué la sintaxi, entesa com a sintaxi universal, és innata. 0, 
dit d'una altra manera, forma part de la naturalesa humana i, per tant, quan 
qualsevol criatura arriba a aquest món ja «sap», ja «coneix», al/o que és a 
la base de la lIengua de la seva comunitat; per tant, només ha d'aprendre, 
o adquirir, com es passa d'una sintaxi universal a una sintaxi particular, 
com es passa del I/enguatge -que ja és «conegut»- a la Ilengua de la 
seva comunitat. 

Per aixo, Chomsky invoca el LAD (<< Language Acquisition Device») o 
«Dispositiu d'Adquisició del Llenguatge», entes com un procediment innat 
-ja donat- que permet, en primer l/oc, reconeixer en la /lengua d'una co
munitat al/o que ja se sap i, en segon l/oc, realitzar hipotesis per passar 
d'al/o que ja se sap a una gramatica particular, la de la /lengua de la pro
pia comunitat. Aixo explica que, per a Chomsky, aprendre a parlar o ad
quirir el I/enguatge sigui el resultat de la maduració biologica de procedi-
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ments innats modulars que formen part de la ment humana i que funcio
nen de manera independent. En definitiva, el Ilenguatge és el resultat de 
l' «esforg individual», sustentat per capacitats innates, d'acostar el que se 
sap a la realització concreta en una comunitat determinada. 

Aquest plantejament va impactar en una incipient comunitat de psico
lingüistes i va assolir un gran exit, de manera que, des de Ilavors, i amb 
variacions importants amb relació a algunes de les hipótesis de treball ini
cials, s'ha mantingut i continua inspirant un nombre important d'investiga
cions empíriques sobre I'adquisició del Ilenguatge. Bruner no va restar 
exempt d'aquesta influencia i, de fet, en la seva proposta recull alguns as
pectes -tot i que, com ja veurem, de forma diferent- de les posicions de 
Chomsky. Així, el mateix Bruner reconeix que les tesis de Chomsky van 
servir per despertar els psicólegs i els lingüistes del somni empirista que, 
des de sant Agustí, dominava els estudis sobre I'adquisició del Ilenguatge. 

Bruner s'interessa pels aspectes innats reivindicats per Chomsky amb 
relació a I'adquisició del lIenguatge. Peró ho fa d'una manera diferent. Ja 
des de final deis anys setanta i, sObretot, al Ilarg deis anys vuitanta, s'ini
cia una investigació sobre el primer any de vida deis bebes que va tenir 
un gran impacte en la psicologia del desenvolupament. Aquesta investi
gació es caracteritza pel fet que mostra que els bebes no solament són un 
«sac» de reflexos a partir deis quals, i des de I'activitat, ells construeixen 
el món físic i social, sinó que, des del comengament de la vida, posseei
xen conductes extremament complexes que els permeten establir una re
lació primaria amb els éssers humans, buscar-la, iniciar-la i regular-la. Des 
d'aquest punt de vista, el desenvolupament no consistiria a saber com mo
dulen i modifiquen els adults les conductes infantils, sinó com els adults 
s'adapten a les coses que ja fa el bebe i com I'adaptació mútua explica el 
desenvolupament infantil. 

La noció de LASS (<<Language Acquisition System Support») o «Siste
ma de Suport a l'Adquisició del Llenguatge» se situa en aquesta perspec
tiva i consisteix en un dispositiu «que ajuda els aspirants a parlar-lo a do
minar els usos del Ilenguatge» (Bruner, 1986, pago 118). Bruner considera 
que en el genoma huma hi ha alguna cosa que predisposa els éssers hu
mans a interactuar comunicativament o, en altres paraules, a buscar, ini
ciar i manten ir una relació social per a la qual I'instrument basic és la co
municació. És a dir, Bruner, com Chomsky, advoca en favor d'una certa na
turalesa innata que permet I'accés al Ilenguatge; peró, a diferencia de 
Chomsky, aquesta naturalesa no és de caire exclusivament lingüístic ni for
ma part solament del bebe. Per contra, es relaciona, tal com hem dit, amb 
la possibilitat que tenen I'adult i el bebe d'incorporar-se mútuament a ruti
nes d'intercanvi social des de I'inici de la vida. Per exemple, després del 
naixement els bebes enfoquen -com els adults- a una distancia aproxi
mada d'uns 15 cm. (més o menys el pam d'una mal i quan, a aquesta 
distancia, els mostrem diversos estímuls amb formes variades, orienten la 
mirada cap a la configuració de la cara humana i, en ella, es focalitzen en 
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els trets que simulen els ulls. Els adults ens adaptem a aquesta capacitat 
del bebe i posem la nostra cara a aquesta distancia, al hora que situem els 
nostres ulls davant deis del bebe, cosa que permet que es produeixin uns 
primers intercanvis «cara a cara" en el quals I'adult i el bebe, mirant-se 
mútuament, estableixen una primitiva relació social. 

Hi ha molts exemples com el que acabem de proposar amb relació als 
diversos sentits de I'especie humana; Jerome Bruner s'hi refereix quan ca
racteritza la naturalesa innata del LASS, que seria el conjunt de conductes 
que permet a la cria humana reconeixer-se en I'especie i que aquesta les 
tracti de tal manera que permeti a la cria incorporar-se al que és propi i es
pecífic de I'especie: el lIenguatge i I'enteniment. 

Bruner (1991) utilitza el terme biologia del significat per identificar la 
seva proposta. EII mateix reconeix que I'expressió no és del tot afortunada, 
ja que el significat depen en si mateix de I'existencia d'un sistema de sím
bol s compartits i, per tant, en el significat hi ha una mediació cultural; pero, 
a falta d'una altra forma d'identificació, aquest terme -biologia del signifi
cat- expressa el sentit del seu pensament. De fet, Bruner proposa que ha 
d'existir alguna predisposició innata per actuar «intersubjectivament» o, dit 
d'una altra manera, per interactuar amb els altres segons les característi
ques amb que ho fem els humans. Més endavant explicarem amb detall la 
seva proposta, pero aquí ens interessa fer veure que, encara que existei
xin predisposicions lingüístiques en el sentit de Chomsky per accedir a la 
sintaxi, Bruner creu que hi ha una predisposició més rellevant que consis
teix a acceptar una sensibilitat especial en el bebe per reconeixer com 
s'interactua «humanament», que s'activa «amb les accions i les expres
sions d'altres éssers humans i amb determinats contextos socials, molt ba
sics, en que interactuem» (Bruner, 1991, pago 80). 

Pero si, a diferencia de Chomsky, Bruner no creu que el que és «innat» 
sigui exclusivament de naturalesa lingüística, aixo significa que el bebe no 
adquireix el lIenguatge solament gracies als suports que troba en un su
posat coneixement lingüístic geneticament determinat, sinó que I'adquireix 
gracies al fet que algú -que ja el coneix- li ensenya. 

LA NOCIÓ D'ACTE DE PARLA 

La idea que les criatures s'incorporen al lIenguatge perque algú els en
senya com ho han de fer requereix una explicació. L'enorme influencia de 
les idees de Chomsky en la lingüística va posar en el primer pla de la in
vestigació el domini de les regles sintactiques. De fet, en la seva propos
ta, al lo que controla i governa el Ilenguatge, allo que li atribueix especifici
tat, és la sintaxi i, per tant, explicar el Ilenguatge remet a explicar-lo a tra
vés seu. Les vicissituds d'aquesta perspectiva han estat diverses -des 
deis primers passos de la gramatica generativa fins a la semantica gene
rativista-, pero sembla evident que ha sobreviscut al pas del temps i que, 
avui dia, es manté amb forga en la lingüística. 
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Tanmateix, Bruner, sense negar la importancia i I'especificitat de la sin
taxi, es recolza en la noció d'acte de parla formulada des de la filosofia del 
Ilenguatge (Austin, 1962) per explicar I'accessibilitat al Ilenguatge. Austin i 
els seu s seguidors (Grice, 1968; Searle, 1969) aborden I'estudi del Ilen
guatge des de I'ús. És a dir, consideren que el Ilenguatge, a més a més de 
ser un sistema reglat -sintaxi, morfologia, fonologia, etc.-, requereix el 
context per formar les seves produccions; per tant, aprendre a parlar no és 
solament aprendre un sistema de regles, sinó una cosa més importan!: 
aprendre a usar-lo. Aquests filosofs del Ilenguatge creuen que, amb el Ilen
guatge, els humans «fem coses" -demanar, mentir, prometre, indicar, in
formar, etc.-, de tal manera que el Ilenguatge existeix en la comunicació, 
en la mesura en qué un locutor té alguna cosa a dir a un interlocutor i 
aquest últim esta interessat a reconéixer-ho. Per aixo, en aquest planteja
ment predomina la idea que no hi ha Ilenguatge sense intenció comunica
tiva i que parlar -o comunicar- implica el reconeixement d'aquesta in
tenció per part deis interlocutors que dialoguen. 

La idea que amb el lIenguatge fem coses privilegia una concepció ins
trumental del Ilenguatge, de manera que aquest seria el procediment per 
excel'léncia que emprem els humans per iniciar, regular i controlar els nos
tres intercanvis socials; per tant, tal com ocorre amb tot instrument, no s'hi 
pot accedir al marge de I'ús: aprendre a parlar implica aprendre a usar el 
Ilenguatge. 

Bruner és ciar en aquest aspecte i afirma que «el Ilenguatge s'adqui
reix emprant-Io, i no adoptant el paper de simple espectador. Estar 'expo
sat' al flux del Ilenguatge no és tan important com emprar-Io mentre es 'fa' 
alguna cosa. Aprendre una lIengua és equivalent a aprendre 'com fer co
ses amb paraules', per emprar la célebre expressió de John Austin. El nen 
aprén no solament qué cal dir, sinó també com, on, a qui i en quines cir
cumstancies. Sens dubte és una ocupació legítima deis lingüistes exami
nar exclusivament quines regles caracteritzen el que un nen diu d'una set
mana a una altra, pero I'estudi d'aquestes regles no pot proporcionar-nos 
de cap manera una explicació de les condicions de qué depén I'adquisi
ció del Ilenguatge" (Bruner, 1991, pago 78). 

Per aixo, «ensenyar" el Ilenguatge és ensenyar a usar el Ilenguatge, i 
aixo només és possible en I'ambit de la comunicació. Bruner, igual que els 
teorics deis actes de parla, pensa que no és possible incorporar-se al Ilen
guatge al marge del seu ús com a instrument o procediment regulador 
deis intercanvis socials. Així, des de I'inici de la vida, els bebés «aprenen" 
a fer coses mitjangant procediments prelingüístics, de manera que, abans 
que aparegui el Ilenguatge en sentit estricte, poden expressar funcions i in
tencions comunicatives com indicar, requerir, etc. De fet, tal com assenya
la Bruner, els bebés no solament són capagos de complir les «condicions 
de felicitat" de determinats actes de parla, sinó que, a més a més, són 
també capagos o molt sensibles per dominar, abans que aparegui el Ilen
guatge, algunes de les seves característiques relacionades amb I'ús en el 
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dialeg, com I'intercanvi o els torns de paraula. Amb paraules seves, «hi ha 
algunes habilitats comunicatives generals que sembla que estan ben as
solides aban s que aparegui el Ilenguatge propiament dit i que s'incorporen 
a la parla infantil quan aquesta s'estableix. Entre les més importants hi ha 
I'atenció conjunta a un referent, I'adopció de torns i I'intercanvi mutu» (Bru
ner, 1991, pago 78). 

Bruner pensa que en la comunicació prelingüística es produeix una 
progressiva substitució funcional, de manera que els bebes reconeixen 
procediments més culturals -i, per tant, més eficagos i economics- per 
complir la mateixa funció que es complia anteriorment mitjangant un pro
cediment més arcaico Per exemple, cap als sis mesos, el bebe es pot man
tenir assegut i comenga a explorar el seu entorn físic, de manera que uti
litza el «gest d'atenyer» (bragos estirats, mans estirades i obertes, esque
na cap endavant i mirada fixa en un objecte) quan vol obtenir un objecte. 
Si la distancia de I'objecte al bebe va més enlla del gest d'atenyer i hi ha 
un adult present que considera que pot obtenir-Io, normalment I'adult I'hi 
aproxima, al hora que introdueix la indagació (brag i dit índex estirats) per
pendicularment a la mirada del bebe, juntament amb producc'lons com ara 
«vols aixo?, té agafa-ho», etc. Cap als nou mesos, el bebe estilitza el seu 
«gest d'atenyer». Manté el brag i la ma dreta estirats, el brag esquerre 
queda més retret i la ma tancada, I'esquena es manté recta i la mirada va 
de I'objecte a I'adult. En aquest cas, ja no es tracta només d'atenyer I'ob
jecte, sinó de fer saber a I'adult que «vol» I'objecte. Tres mesos més tard 
apareix la senyalització, que és un procediment més cultural que el fet 
d'atenyer. Apareix en el mateix context, en el de requerir o sol'licitar un ob
jecte, pero pel fet de ser un procediment més cultural permet noves fun
cions. 1, per exemple, quinze dies després de la seva aparició, el bebe as
senyala un objecte distant en I'habitació i I'adult I'hi ateny. Pero, en aquest 
cas, el bebe el rebutja i balboteja. Fa la impressió que, en aquest cas, no 
esta dient «vull X», sinó «mira x». 

Tanmateix, com assenyala el mateix Bruner, «aixo no vol dir que les for
mes lingüístiques 'creixin' de les practiques prelingüístiques. Crec que, en 
principi, és impossible establir cap mena de continu'itat formal entre una 
forma 'preverbal' i una forma lingüística posterior funcionalment 'equiva
lent'. En quin sentit, per exemple, es podria dir que la forma sintactica de 
petició amb inversió del subjecte en angles (com a 'Can I have the apple?'; 
literalment: 'Puc jo agafar la poma?') és una continuació del gest de peti
ció amb la ma estesa que la precedeix? Com a molt podem dir que tots 
dos, el gest i I'estructura sintactica invertida, compleixen una mateixa fun
ció de 'petició'. Les regles sintactiques tenen una relació arbitraria amb les 
funcions que compleixen.» (Bruner, 1991, pago 82). És a dir, Bruner no ac
cepta un plantejament simplista segons el qual les arbitrarietats lingüísti
ques -especialment, les regles lingüístiques- emergeixen segons un 
procés de substitució funcional. Probablement existeixen factors explícita
ment lingüístics (Pérez Pereira, 1995) que són importants en aquest sentit. 
Bruner assenyala un fet important: aquests factors no poden operar si no 
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s'encara aquest procés d'adquisició des d'una perspectiva instrumental en 
el sentit que «la subtilesa i la complexitat de les regles sintactiques m'in
clinen a creure que només poden aprendre instrumenta/ment, és a dir, com 
a instruments amb els quals porten a terme uns certs objectius i funcions 
operatives" (Bruner, 1991, pago 79). o'aquí la importancia del període pre
lingüístic, en qué, operant contextualment, I'adult «ensenya" a complir de
terminades funcions i, sobretot, les seves «condicions de felicitat" o, en al
tres paraules, la garantia d'éxit que la intenció comunicativa del bebé sera 
reconeguda per I'altre i, per consegüent, complerta. 

El format: vehicle del LASS 

Bruner afirma que el vehicle del LASS és el format, que es defineix com 
«una pauta d'interacció estandarditzada i inicialment microcósmica, entre 
un adult i un infant, que conté rols demarcats que finalment esdevenen re
versibles" (Bruner, 1986, pago 119). De fet, mitjanQant la noció de format, 
Bruner explicita la importancia o la rellevancia del context per tal que el 
bebé s'endinsi en el Ilenguatge i s'hi incorpori. En definitiva, és en el for
mat on el bebé progressa comunicativament, on es produeixen els pro
cessos de substitució funcional, on apareix el Ilenguatge i on rep el suport 
de I'adult per aconseguir-ho. 

Ja hem assenyalat que, des de I'inici de la vida, el bebé i I'adult s'in
corporen conjuntament a rutines d'intercanvi social en les quals fan coses 
junts. Aquestes situacions es ritualitzen en forma de jocs que, segons Rat
ner i Bruner (1978) -després d'estudiar el joc de fer tat en dues diades 
adult-nen- presenten les característiques següents: 1) limiten i fan molt fa
miliar el domini semantic en qué s'empren les diferents produccions de I'a
dult; 2) proveeixen una estructura de la tasca altament previsible, amb mo
ments clars de tall o «escletxes" en qué I'un i I'altre poden introduir fun
cionalment les seves vocalitzacions; 3) permeten papers reversibles als 
participants, de manera que en aquest cas, per exemple, I'un pot amagar 
un objecte i I'altre fer-Io reaparéixer, o al revés; 4) les tasques implicades 
són molt sensibles a tenir constituents diferents; i 5) I'atmosfera de joc evi
ta qualsevol referéncia al «castig" als errors o equivocacions infantils. Fins 
i tot, equivocar-se pot ser divertit i, per tant, la situació comporta sempre 
una actitud positiva cap a la innovació. 

Aquestes situacions o jocs estan altament ritualitzats, de manera que, 
amb petites variacions, sempre es realitzen de la mateixa manera -per 
exemple, en el joc de fer tat la rutina consisteix a amagar i reaparéixer-, 
cosa que crea un teló de fons que permet al bebé «saber" qué passara 
quan ha observat un senyal pertanyent a la rutina. A més a més, I'estruc
tura de la tasca esta altament segmentada, de manera que cada acció 
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esta clarament marcada per un inici i un final -per exemple, amagar i re
aparéixer- i, alhora, esta seqüenciada -primer s'amaga un objecte i des
prés reapareix. Segmentació i seqüenciació permeten nombroses esclet
xes o espais entre una acció i la següent, fet que facilita les preses de torn 
deis dos participants. Així, la mare pot posar un mocador sobre la cara del 
bebé i aquest se'l treu, o posar-se'l ella i el bebé I'hi treu. Igualment, I'es
tructura de la tasca pot experimentar nombroses variacions quan tots dos, 
adult i bebé, ja coneixen les regles del joc i, en conseqüéncia, es pot ju
gar afer tat amagant-se mútuament la cara darrere d'un mocador, darrere 
d'una cadira o una cortina, o amagant i fent desaparéixer un objecte a la 
ma. Finalment, aquests jocs «simulen» I'alternanga del dialeg en el sentit 
d' «ara em toca a mi, ara et toca a tu»; per tant, per bé que al comenga
ment són asimétrics en el sentit que és I'adult qui controla la situació, pro
gressivament esdevenen simétrics, i cada interlocutor pot iniciar el joc i 
adoptar de manera reversible els diferents papers que hi estan implicats. 

Bruner s'interessa per aquestes situacions perqué, des del seu punt de 
vista, les relacions socials implicades esta n en consonancia amb els usos 
del lIenguatge en el discurso Des de la perspectiva de la pragmatica, el 
discurs implica un conjunt compartit de convencions per establir la inten
ció del parlant i la comprensió de I'oient, unes bases compartides per exer
cir les possibilitats deíctiques del context espacial, temporal i interperso
nal, i uns procediments convencionals per establir i retornar les suposi
cions entorn del locutor i viceversa. Aquests elements -anunci de la in
tenci6, regulaci6 deíctica i control presuposicional- donen al discurs les 
seves orientacions passades, presents i futures (Bruner, 1982). En el for
mat, adult i bebé fan coses I'un per I'altre, de manera que I'éxit interactiu 
depén de I'ús de la comunicació i, per tant, de les habilitats comunicatives 
deis participants. Per tal que la interacció s'estableixi, progressi i arribi a 
bon port, cal que entre tots dos s'estableixin convencions per reconeixer
se mútuament les intencions, fixar on volen jugar, amb que volen jugar, 
quan volen acabar, etc. Alhora, el domini de I'estructura del format -és a 
dir, les seves pautes i les seves regles- comporta que les conductes que 
adopten un i altre participants s'assemblin als comportaments lingüístics 
en el dialeg. Així, perqué dues persones dialoguin han de compartir un 
tema, de manera que cada producció representa un «comentari» que per
met que ambdós participants ampli'in i comparteixin més coses sobre el 
tema de conversa. L'estructura «tema-comentari», entesa com a estructu
ra basica del dialeg, apareix també al formal. Ambdós participants com
parteixen I'estructura basica -per exemple, amagar i reapareixer- i, per 
tant, les seves diverses actuacions es poden comprendre com a comenta
ris que introdueixen variacions, simplificacions, disbarats, etc., amb relació 
al tema de fons compartit. 

Bruner creu que una gran part de la vida deis bebés transcorre segons 
les característiques descrites deis formats; per tant, aquesta noció no es li
mita a jocs com ara fer tat, donar i rebre, construir i ensorrar, Ilegir lIibres, 
etc., sinó que també la vida relacionada amb la cura deis infants -rentar-
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los, donar-los menjar, etc.- es ritualitza i s'hi atorguen pautes segons 
aquestes característiques. Aixó té una gran importancia, perque, des del 
punt de vista de Bruner, el bebe no arriba a un món desorganitzat que ha 
d'anar endregant i construint a poc a poc, sinó que es troba en un entorn 
socialment organitzat pels adults i, en definitiva, per la cultura. Un entorn 
que permanentment li ofereix ajudes per poder-hi actuar d'acord amb la 
manera com ja ho fan els membres més competents culturalment. 

Intersubjectivitat i bastida 

Intersubjectivitat i bastida són dues idees subjacents a la proposta de 
Bruner i que, en definitiva, segons el seu parer, són les que fan possible 
que el format sigui el vehicle que permet al bebe incorporar-se al lIen
guatge. La primera es relaciona amb la possibilitat que tenen I'adult i el 
bebe de «llegir-se» mútuament les intencions, i la segona, amb la noció vi
gotskiana de «zona de desenvolupament proper», de manera que I'adult 
permanentment porta el bebe a fer coses que sol no podria fer. 

Bruner creu que la comprensió de I'ésser huma passa per la compren
sió deis seus estats intencionals. Sense intentar aprofundir aquesta afir
mació i les seves conseqüencies, sí que és important assenyalar que, per 
a Bruner, la interacció social és possible en la mesura en que les persones 
són capaces de «llegir-se» les intencions o, en altres paraules, els estats 
subjectius. Alhora, tal com ja hem assenyalat, quan Bruner empra el terme 
biologia del significat s'esta referint a I'existencia d'una predisposició inna
ta en els bebes per actuar «intersubjectivament» o, en altres paraules, per 
reconeixer-se a si mateixos i els altres com a éssers amb intencions i, en 
conseqüencia, poder actuar humanament. Aixó seria la clau perque, des 
de I'inici de la vida, el bebe s'incorporés a situacions socials ritualitzades i 
pautades. 

Les dades i arguments que proposa Bruner (1998) per sustentar la 
seva hipótesi són nombrosos, tot i que aquí ens interessa fonamentalment 
ressaltar la seva feina amb Michael Scaife (Scaife i Bruner, 1975). En con
cret, en aquest treball ambdós autors van mostrar que, cap als nou mesos, 
els bebes podien seguir la línia d'atenció de la seva mare i, posteriorment, 
Butterworth (1979) va mostrar que, quan el bebe té dotze mesos, després 
de seguir la mirada de la seva mare, no trobava cap objecte al lIoc on 
aquesta mirava, tornava a mirar la cara d'ella per controlar, mitjangant una 
segona mirada, un altre Iloc per mirar i per trobar-hi «alguna cosa». Dit d'u
na altra manera, els bebes mostren capacitats notables relatives al control 
de I'atenció conjunta, cosa que els permet des de molt petits compartir re
ferents amb els adults en el món físico Aquesta notable capacitat deis 
bebes per actuar «intersubjectivament» des d'edats molt primerenques es 
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relaciona amb un comportament deis adults d'enorme importancia per al 
desenvolupament infantil. En concret, tal com mostra Newson (1974), els 
adults tracten els bebés com si ja fossin membres culturalment competents 
i es comportessin com tals i, per tant, amb intencions, sentiments, desigs, 
afectes, etc. semblants als deis adults. 

Intersubjectivitat i bastida són les dues cares de la mateixa moneda. 
D'una banda, la primera permet que adult i bebé s'embarquin en activitats 
conjuntament i la segona, que el bebé rebi els ajuts necessaris per esde
venir un membre competent de la cultura. Sembla evident que els nadons, 
a pesar de les notables capacitats que tenen, no es comporten com els 
adults, cosa que no obsta perqué els adults del seu entorn els tractin com 
si ja ho fessin. Bruner (1998) manifesta aquesta idea de la forma següent: 
«Qué canvia si els pares humans ens este m enganyant a nosaltres matei
xos? Qué és diferent? O potser és que no ens estem enganyant? El punt 
crucial és que tractar els bebés com si ells també tinguessin una vida sub
jectiva sembla que és una condició decisiva per al seu desenvolupament, 
per al desenvolupament huma. És així, fins i tot, per al desenvolupament 
del Ilenguatge. Per exemple, els fills deis pares que responen més huma
nament al Ilarg del primer trimestre del primer any de vida mostren un mi
lIor domini del Ilenguatge en el tercer trimestre» (Bruner, 1998, pago 121). 

Pero el que és sorprenent és que I'adopció d'una conducta semblant 
amb el «bonono» Kanzi estudiat en el Departament de Psicologia de la 
Universitat d'Atlanta -que ha estat criat en un medi huma- produeix 
efectes notables simplement a través d'actuar sobre els seus «estats in
tencionals». 

Des de la intersubjectivitat, adult i bebé s'incorporen conjuntament, des 
de I'inici de la vida, a un procés de negociació activa en qué els adults ani
men els bebés a fer un tipus de coses determinat amb els objectes, a re
petir les conductes que abans han fet ells, a experimentar una determina
da classe d'emocions en funció de la situació o d'allo que acaba de suc
ceir, a compartir punts de vista sobre el món físic i social, etc. En paraules 
de Bruner, construeixen conjuntament una microcultura. És a dir, el format 
no solament serveix per incorporar-se al lIenguatge -fet molt important i 
decisiu per a I'adaptació cultural-, sinó també per «institucionalitzar» una 
visió compartida del món. 

La bastida es produeix constantment, de manera que I'adult calibra a 
cada moment les capacitats infantils i les porta més enlla subministrant con
textos i ajudes en qué el bebé es pugui implicar activament en noves ne
gociacions que el facin cada vegada més competent culturalment. De fet, 
I'estudi deis primers jocs que realitzen Bruner i els seus col'laboradors s'in
sereix en aquest procés en qué els adults basteixen els progressos infantils. 

En definitiva, més enlla de les disposicions deis bebés envers el signi
ficat social i, per tant, envers la intersubjectivitat, el que és important és 
que els adults incorporen el bebé a un procés de negociació activa de pro-
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cediments per actuar d'acord amb allo que és canonic en una comunitat 
cultural determinada. Certament, les seves actuacions i els contextos que 
proposen aconsegueixen I'«éxit» perqué, des del punt de vista de Bruner, 
existeix una predisposició mútua, probablement producte de I'evolució filo
genética, per captar, per part del bebé, el significat d'aquestes situacions 
o contextos i, per part de I'adult, per seleccionar els modes d'actuació i 
proporcionar els contextos en qué el bebé es mostra més sensible per in
corporar-se a la cultura. 

Fins aquí les idees més importants de Jerome Bruner sobre I'adquisició 
del Ilenguatge. Des deis seus primers treballs en els anys setanta a la Uni
versitat d'Oxford, ha passat molt de temps; Bruner s'ha interessat per al
tres aspectes del lIenguatge, com ara les narratives. Certament, el seu es
tudi I'ha portat a revaloritzar i a considerar nous aspectes en el mateix pro
cés d'adquisició del Ilenguatge i en els contextos en qué es produeix. 
Aquest article intenta ser-ne un reflex i, sobretot, intenta ser una proposta 
per endinsar-se en I'estudi de la seva obra que, en definitiva, més enlla del 
Ilenguatge, és un compendi sobre com ens constru'im els éssers humans. 
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El artículo versa sobre las 
aportaciones de Bruner al 
estudio de la adquisición 
del lenguaje. Situando el 
momento en que el autor 
inicia sus trabajos sobre el 
tema, se centra en cómo 
Bruner explica el paso de 
la comunicación al lengua
je. Para ello, profundiza en 
conceptos fundamentales 
como el de LASS, formato, 
intersubjetividad y anda
miaje, los cuales permiten 
que Bruner articule cohe
rentemente su enfoque so
bre el tema. 

Abstracts 

L'article porte sur les ap
ports de Bruner a I'étude 
de I'acquisition du langage. 
Tout en situant le moment 
auquel I'auteur initie ses 
travaux sur ce sujet, il se 
centre sur comment Bruner 
explique le passage de la 
communication au langage. 
Pour ceci, il approfondit les 
concepts fondamentaux 
tels que celui de LASS, le 
format, I'intersubjectivité et 
I'échafaudage, lesquels 
permettent a Bruner d'arti
culer d'une maniére cohé
rente sa fac;:on d'aborder le 
sujeto 

The article examines Bru
ner's contribulion to the 
study of language acquisi
tion. Identifying the point at 
which Bruner began his 
studies within this field, the 
paper discusses how Bru
ner explains the step from 
communication lo langua
ge. In doing so, an analy
sis is undertaken of basic 
concepts such as those of 
LASS, format, intersubjecti
vity and scaffolding, which 
enable Bruner to articulate 
his approach to the subject 
in a coherent manner. 
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