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ABSTRACT

The Catalan Sign Language (LSC) is the natural language of the deaf and hard of hearing people in

Catalonia. One of the main reasons of the Deaf Community's marginalization in our society is due

to a lack of recognition. In order to improve more knowledge about Catalan Sign Language, I did a

brief lexical study about diachronic variation in LSC, which studies the difference of signs and the

factors thet influence its use throughout the discourse of two deaf people of different ages. This

work shows the lexical richness of LSC vocabulary and the existence of a clear evolution in this

language. This evolution responds to the users' needs as with other languages, no matter if they are

oral or signed. This leads us to my second goal: to prove that it is an alive and natural language and

to show the importance of it to raise awareness in society and reach the equality between deaf and

hearing people.
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1.PRÒLEG

El present treball tracta sobre la llengua de signes catalana (LSC), la llengua que usa la

Comunitat  Sorda a  Catalunya.  El  fet  que no s’hagin realitzat  estudis fins pocs anys

enrere  és  la  causa  del  desconeixement  sobre  el  tema  i  això  es  veu  reflectit  en  la

marginació del col·lectiu de sords, una discriminació que pateixen dia a dia i que és

molt palpable pel que fa l’accés a la informació.

El reconeixement oficial de la llengua de signes catalana no va arribar fins a l’any 2010

amb la  Llei  17/2010  del  3  de  juny,  cosa  que  va  constituir  un  pas  molt  important.

L’Estatut estableix que s’ha de garantir l’ús d’aquesta llengua, ensenyar-la, protegir-la i

vetllar per la igualtat de les persones sordes que l’usen. 

Però quan t’intentes posar a la pell d’una persona sorda i penses en com deu ser el seu

dia a dia, un es replanteja l’afirmació anterior. M’agradaria exposar l’exemple següent

per  tal  de  mostrar-ho:  la  web  oficial  de  la  Generalitat  diu  que  l'any  2008  es  van

subtitular 11.500 hores, la qual cosa va representar un 54% de les emissions de TV3, un

40% de les del K33 i un 30% de les emissions dels canals digitals. No està malament,

quan  jo  estic  a  un  país  estranger,  saber  què  succeeix  al  món  només  escoltant  els

presentadors em resulta força difícil, per tant, agraeixo els subtítols encara que siguin en

una llengua aliena a la meva. Potser no m’assabento de tot, ja que no és la meva llengua

materna però puc tenir una idea general de què s’està dient. Però si ens ho pensem una

mica més i recapitulem, tots arribarem a la conclusió que haver de llegir sempre en una

llengua que no és la pròpia no ens acaba de convèncer. I si anem més enllà i plantegem

la possibilitat d’haver-ho de fer cada dia tot i estar vivint al nostre país? Les persones

sordes ho fan. També és cert que al 3/24 hi ha un/a intèrpret al TN vespre i de les nou a

les deu del matí,  un gran avenç,  sens dubte. Ara bé, els oïdors podem accedir a les

notícies en qualsevol  moment del  dia  mentre  que els  sords  de Catalunya només ho

poden  fer  a  les  nou  del  vespre  o  del  matí.  És  ben  segur  que  s’està  treballant  per

aconseguir l’accessibilitat i la igualtat però encara queda un llarg camí.

Fins i tot els oïdors que estudiem la LSC som conscients que la gent no està informada.

Quan anomenem la LSC generalment es produeix una conversa d’aquest tipus:
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— Ah, però que hi ha més d’una llengua de signes? —i afegeix alguna cosa com—,

ja que s’havien inventat una llengua podrien haver inventat una per a tot el món

—.  Preguntes  i  afirmacions  que  reflecteixen  aquest  desconeixement  que

anomenàvem.

— No, la llengua de signes no és un sistema o un llenguatge inventat sinó que és

una  llengua  natural—et  fan  una  ganyota  com si  estiguessis  boig—, és  una

llengua  que  els  nens  sords  van  anar  creant  de  manera  natural  per  a  poder

comunicar-se entre ells anys enrere i a partir d’aquí han anat evolucionant.

— Ah—. Ara sembla que sí que ho va entenent.

— Té gramàtica  pròpia,  lèxic,  prosòdia,  etc. —afegeixes— igual  que  qualsevol

llengua oral però és gesto-visual—. Poses algun exemple fàcil i ja ho tindríem;

la recepta perfecta per a refutar la seva primera afirmació. Llavors fan que sí

amb  el  cap  perquè  ho  troben  d’allò  més  curiós  però  són  pocs  aquells  que

realment s’interessen i se submergeixen en l’aprenentatge de la LSC. 

Així doncs, queda demostrat allò que dèiem a l’inici, la falta de reconeixement de la

LSC ve donada pel mateix desconeixement d’aquesta i dels seus usuaris i, per tant, un

objectiu molt important és aconseguir-ne la visibilitat; cal conscienciar a la resta de la

societat.
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2.INTRODUCCIÓ

L’objectiu que es planteja i que es pretén aconseguir amb aquest treball és comparar el

discurs de dos signants sords (persones que es comuniquen en LSC) de diferents edats,

un estudi breu sobre la variació diacrònica, i amb això demostrar la complexitat de la

LSC. Es tracta d’un tastet perquè els lectors vegin que és una llengua que varia amb el

pas dels anys segons les necessitats de la comunitat i que és, per tant, una llengua viva i

natural. 

Per tal de realitzar aquest estudi, primer han de quedar clars alguns aspectes generals de

la  LSC,  concretament  els  paràmetres  i  les  variacions,  d’aquesta  manera,  el  lector

comprendrà per què s’ha optat per a fer aquest treball de camp i com s’ha anat perfilant.

Per aquesta raó el primer apartat està dedicat a la teoria bàsica de la gramàtica de la

LSC. Els punts posteriors se centren en la variació diacrònica (que és el tema principal

del treball), la de registre i la dialectal; gràcies a la informació que s’exposa en aquests

apartats els lectors comprendran perquè s’ha optat per a fer servir com a text de partida

un  còmic (annex  1)  i  que  s’han  de  tenir  en  compte  molts  altres  factors  a  l’hora

d’analitzar les dades recollides i fer-ne un estudi comparatiu. 

En primera instància la idea principal del treball no era fer un estudi sobre la variació

diacrònica  sinó  sobre  la  variació  dialectal.  Per  a  poder  fer  aquest  tipus  d’estudi  és

necessari comptar amb la col·laboració de moltes associacions de diverses regions, per

això i en funció dels contactes que s’han pogut establir, el treball ha derivat en un estudi

sobre la diacronia. La metodologia que s’ha seguit, doncs, ha estat contactar amb una

associació  de  sords  de  Catalunya  que  va  trobar  dues  persones  sordes  disposades  a

col·laborar.  Però  abans  d’enregistrar-los  en  vídeo  s’havia  d’establir  què  es  volia

aconseguir i com, per aquest motiu s’ha fet tota una recerca sobre les diverses variants

que permeten determinar que el  discurs signat més adequat havia de ser de registre

informal i narratiu perquè permet més llibertat als signants a l’hora d’expressar-se i la

LSC és més pura. La conclusió a la qual es va arribar és que la idea més encertada era

mostrar una imatge i finalment es va decidir ensenyar un còmic als dos signants. Així

doncs, els passos a seguir han estat contactar els dos signants, determinar el material

amb què treballarien, i un cop a l’associació: demanar als signants que omplissin una

fitxa (annex 2) amb dades personals que poden ser determinants en l’estudi, gravar dos
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vídeos per  signant  (annex 4),  el  primer on expliquen què creuen que succeeix a  la

història i el segon on descriuen tot allò que apareix a les vinyetes. A partir dels vídeos

registrats s’ha extret un corpus del vocabulari usat per tots dos signants i se n’ha fet un

breu estudi comparatiu per tal d’analitzar l’evolució dels signes.  
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3. PARÀMETRES I ARTICULADORS DE LA LSC 

Quan parlem de LS el primer que ve al cap són les mans, però la veritat és que hi ha

altres parts del cos que s'han de tenir  en compte, com el tronc, el  cap,  etc.,  i  altres

aspectes  que  s'exposen  a  continuació.  És  important  saber  que  els  signes  es  poden

descompondre en unitats més petites anomenades paràmetres formatius, en aquest cas,

s'ha optat  per mostrar  la  classificació establerta per Quer et  al.  (2005).  La distinció

primera i més general són els components manuals i els no manuals, dins del primer

grup hi ha: 

– Configuració: la forma de la mà a causa de la posició dels dits.

– Punt o lloc d'articulació: on es realitza el signe, sigui en contacte amb el cos o bé

a l'espai sígnic, és a dir, «l’extensió que va des del pla horitzontal fins a l’alçada

de la cintura del signant i que s’estén amunt fins allà on els braços semi estirats

poden arribar» (Barberà, 2013: 28).

– Moviment: hi ha signes que impliquen un moviment entre dos punts d'articulació

diferent i d'altres que només impliquen un punt d'articulació però contenen un

moviment dels dits o del canell. Per exemple, el signe de MARE s'inicia a la

galta dreta i acaba a l'esquerra, en canvi, el signe DILLUNS es realitza a l'espai

sígnic i consisteix a moure les dues mans cap endavant i a la vegada.

5

Il·lustració 1: Espai Sígnic



– Orientació:  El  pla  cap  a  on  s'orienta  la  mà.  Per  exemple,  el  signe  MARE i

TARDA només es diferencien per l’orientació de la mà, ja que en el primer els

dits apunten amunt i en el segon apunten al darrere, la configuració, el moviment

i el punt d'articulació són idèntics.

L'últim  paràmetre  és  el  no  manual,  on  s'inclouen  tot  tipus  de  marques  que  no

corresponen al primer grup que són: el component bucal, és a dir, gestos que es realitzen

amb les galtes i la boca, també s'inclouen sons però aquests no corresponen a la paraula

de la llengua oral; component oral,  gest labial directament relacionat amb la paraula
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corresponent de la llengua oral (català o espanyol). Moltes vegades, el component oral

permet distingir signes homònims; posició de les celles i del front (les celles poden estar

aixecades o arrufades); direcció de la mirada; posició i/o moviment del cap; i l'expressió

facial global.

Com a qualsevol llengua oral, la LSC també compta amb articuladors, en aquest cas, les

mans. Es parla de mà dominant i de mà passiva: per als dretans la mà dominant és la

dreta mentre que per als esquerrans ho és l’esquerra (generalment). Partint d’aquesta

base es pot constatar l’existència de signes de dos tipus diferents; hi ha signes que es

poden  realitzar  amb  una  mà  (monomanuals)  i  d'altres  que  se  signen  amb  dues

(bimanuals), i la distinció entre els articuladors actius i els passius es pot veure en el

segon tipus  de signes segons la  condició de simetria  o dominància.  La condició de

simetria implica que les dues mans signen amb la mateixa configuració i el moviment és

igual i simètric tal com passa amb el signe DILLUNS. La dominància implica que una

de les mans/braç es queda quieta i l'altra es mou, la primera seria la mà passiva i l'altra

la mà dominant. Quan hi ha condició de dominància la configuració i orientació de les

mans són diferents entre elles, per exemple, en el signe CERVESA la mà dominant està

oberta i pica contra la mà passiva que consisteix a tancar el puny de manera vertical. 
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4. VARIACIONS DE LES LLENGÜES DE SIGNES (LS)

A la introducció ja hem esmentat que es faria una breu explicació sobre les variants de

la LS, això permetrà una millor contextualització i comprendre les particularitats de

l'anàlisi  que  es  mostrarà  més  endavant.  A continuació  s’exposaran  algunes  de  les

particularitats referides a les LS pel que fa la variació diacrònica, la variació del registre

i, per últim, la variació dialectal.

4.1. Variació diacrònica

El DIEC2 explica que la diacronia és la «perspectiva de l'estudi de les llengües que

considera els fets o elements d'un sistema tenint en compte llur evolució al llarg del

temps». De la mateixa manera que a les llengües orals podem arribar a establir canvis en

les expressions, el lèxic, etc., causats per l'evolució de la llengua amb el pas dels anys, a

les LS succeeix el mateix, però el present estudi se centrarà exclusivament en el signes.

L’edat del signant pot ser causa d’alguna diferència, un cas molt clar les variacions que

es  poden  observar  en  el  lèxic  que  pot  canviar  en  funció  de  l’edat,  ja  que  sembla

atribuïble a l’acord entre els signants de diferents generacions (Chapa, 2000: 304). Com

per  exemple  el  concepte  d’hora,  a  la  llengua  de  signes  espanyola  (LSE),  aquesta

diferència és causada pel canvi de referent: la gent gran realitza el signe acostant el

canell a l’oïda mentre que els signants més joves senyalen el canell i prou.

 

8

Il·lustració 9: HORA utilitzat per joves Il·lustració 8: Hora utilizat per grans



Per a la realització del treball de camp s’ha partit de l’estudi de variació diacrònica de

Díez i Gras (2001) on es mostren els diversos comportaments en l’evolució de la LSE

pel que fa la transformació dels signes. Les coincidències que van trobar en l’evolució

de la llengua van ser:

- Simetria i dominància: a la simetria, les dues mans presenten una similitud pel

que fa la localització, configuració, el moviment o bé l’orientació. Pel que fa la

dominància, en cas que les dues mans d’un signe bimanual no tinguin la mateixa

configuració, una de les dues hauria de ser passiva.

- Desplaçament, de cinc formes diferents: els signes que es localitzen sota el coll i

el tronc acostumen a evolucionar de monomanuals a bimanuals adquirint sempre

simetria  o  dominància;  els  signes  que  es  localitzen  a  la  cara  tendeixen  a

evolucionar  de  bimanuals  a  monomanuals;  el  contacte  amb  l’entorn  i  el

desplaçament del cos també; els signes que es localitzen a la cara, per tal de no

tapar-la, s’acaben configurant a la perifèria i hi ha alguns signes que passen a

realitzar-se  a  l’espai  neutre.  Molts  signes  que  es  realitzen  al  canell  o  a

l’avantbraç acaben per realitzar-se al dors de la mà. En el cas dels colors en LSC

és molt comú que passin a localitzar-se a l’espatlla; un altre criteri que cal tenir

en  compte  és  la  centralització,  alguns  signes  centrals  es  converteixen  en

bimanuals simètrics, d’altres que es realitzen a les espatlles passen a configurar-

se  al  pit.  Per  norma  general  els  signes  monomanuals  tendeixen  a  la

centralització.

- Assimilació: pel que fa la configuració, si hi ha simetria o dominància, sempre

s’assimila la configuració i orientació de la mà activa. Si hi ha una pèrdua de

moviment, acostuma a ser d’un moviment llarg a dos curts, de dos moviments

diferents a perdre’n un o en el cas de signes compostos es perd la part d’un

signe.

La conclusió d’aquest estudi va ser que, tot i que existeixen signes que segueixen  els

mateixos tipus de variació, n’hi ha d’altres que varien de forma tan diversa que l’única

deducció que se’n pot fer és que la seva etimologia és diferent de la del signe més

arcaic. Per tant, encara s’haurien de fer molts estudis per definir si aquestes diferències
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es regeixen per un procés d’evolució estable; en cas que no fos així, s’estaria parlant

d’un altre tipus de varietat (idiolecte, dialecte, etc.) i no d’un cas de diacronia. 

4.2. Variació del registre

Segons el DDLC el registre és la «varietat funcional (determinada) d'una llengua per la

situació comunicativa en què s'utilitza». En aquest apartat però, només es parlarà del

registre formal i informal.

A partir de diversos estudis, per norma general, s’ha acceptat que com més formal és el

discurs aquest rep més influència de la llengua oral. Per exemple, Deuchar (1984), va

investigar la variació de la BSL (British Sign Language) en funció de la formalitat de

l’entorn:  durant uns nou mesos va observar els sords d’una associació. D’una banda,

estudiava la forma de signar a les celebracions eclesiàstiques, que seria l’entorn més

formal, i d’altra banda, anava a les trobades que es feien de nit al bar, un entorn ben

informal.  Després  de  realitzar  aquest  estudi  va  poder  determinar  que  en  el  registre

formal hi havia una alta influència de l’anglès i que en l’informal el medi visual tenia

molta més presència. Un exemple molt clarificador és que en la primera situació es feia

servir la negació fent ús de la dactilologia (R-E-S) mentre que a la segona s’incorporava

la negació i s’usava la negació simultània, per tant, s’explotava molt més el medi visual.

Baker i Cokely (1980), que també van estudiar la BSL, van descriure de forma general

la  manera de signar  en situacions  formals,  que correspondria  a  la  llengua que usen

participants que tot  just  s’acaben de conèixer o bé que han de mantenir  una relació

distanciada  (per  exemple,  alumne-professor  o  treballador-cap),  i  com  se  signa  en

situacions més informals, quan els participants es coneixen bastant i tenen una relació

propera. En la primera situació comunicativa el discurs signat es caracteritza per l’ús de

variants  bimanuals  dels  signes,  una  execució  més  àmplia,  un  ritme  més  lent,

l’expressivitat i les accions facial es redueixen, la llengua resulta molt més redundant i

la postura és molt més exagerada (de peu amb l’esquena recta i en cas de fer el canvi de

rol,  es  gira  el  cos  sencer).  En  canvi,  quan  es  tracta  d’un  discurs  informal  les

particularitats més paleses són els canvis conversacionals bruscos, l’assimilació de la

configuració, l’alteració de la localització per tal d’estalviar energia, la supressió d’una

mà en signes bimanuals i la reducció del moviment (Baker i Cokely, 1980); per exemple
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en el signe SORD, el moviment va de la galta a la comissura dels llavis quan, en realitat,

hauria  d’anar  de l’orella  al  centre  de la  boca.  A continuació trobem un quadre  que

resumeix aquestes característiques:

SIGNACIÓ FORMAL SIGNACIÓ INFORMAL
Variants bimanuals dels signes Canvis conversacionals més bruscos

Execució dels signes més gran Es  fa  ús  de  l’assimilació  de  la

configuració
Ritme més lent A  vegades  s’altera  la  localització  per

estalviar energia (desplaçament)
Es redueixen les accions facials Supressió d’una mà en signes bimanuals

És més redundant Reducció  del  moviment  (per  exemple

SORD, el  moviment  va de  la  galta  a  la

comissura  dels  llavis  quan  en  realitat

hauria  d’anar  de  l’orella  al  centre  de  la

boca)
La postura és molt més exagerada, de peu

amb  l’esquena  recta  i  en  cas  de  fer  el

canvi de rol es gira el cos sencer
Taula 1: Particularitats del registre formal i del registre informal

Kettrick (1983) també va realitzar un treball sobre la signació formal i informal però va

tenir  en  compte  diversos  factors  que,  tot  i  que  no  se  sap  si  van  arribar  a  ser

completament necessaris per a les seves conclusions, poden resultar determinants en

casos concrets. Alguns d’aquests factors o característiques que ens hauríem de plantejar

en aquest tipus de treball són: si el participant és sord o oïdor, si els pares són sords o

oïdors, si són homes o dones, el tipus d’educació que va tenir, on va aprendre llengua de

signes, etc. Per exemple, l’ús de signes «multi-canal» és molt més comú i abundant en

el discurs d’una persona sorda que la seva llengua materna és la LS que no pas en el

d’una persona oïdora que ha après la LS posteriorment.  De fet,  Lawson (1983) que

també  va  fer  un  estudi  de  la  BSL,  caracteritza  aquests  signes  a  partir  dels  criteris

següents:

11



- Resulten difícils d’entendre per les persones oïdores que no són usuàries natives

de la LS.

- Es consideren peculiars perquè generalment són difícils de traduir a la llengua

oral amb una sola paraula,  de fet,  acostumen a ser equivalents a una frase o

oració.

- Principalment tenen presència en situacions informals.

- Utilitzats amb més freqüència per signants nadius sords que per signants sords

que tenen una bona competència en llengua oral.

L’ús d’aquests signes es considera propi d’una LS més pura i emprada pels usuaris en el

seu  dia  a  dia,  és  a  dir,  en  situacions  informals,  per  tant,  la  darrera  característica

establerta per Lawson reafirma allò que dèiem anteriorment: el registre formal rep més

influència de la llengua oral. Això també es veu reflectit en altres aspectes de la llengua

de signes: a partir de la recerca i de l’estudi que va realitzar  Chapa (2000: 233) s’ha

pogut determinar que hi ha més noms que verbs acompanyats per un component parlat

(no component oral) i que l’ús de substantius i, en conseqüència, d’aquests components

parlats predominen en registres formals i no pas en els informals; els components orals,

en canvi, apareixen molt fàcilment als registres informals i narratius perquè el contingut

és molt més dinàmic. Per aquest mateix motiu, s’eviten en registres formals, perquè són

elements  aliens  a  l’entorn  dels  oients;  pel  que  fa  els  classificadors,  no  es  poden

considerar exclusius de la narració però és el registre on predominen; d’altra banda, l’ús

de  l’espai  que  es  fa  en  el  registre  formal  queda  restringit  i  només  s’utilitza  per

aconseguir la cohesió més immediata, mentre que en el registre informal s’utilitza per

aconseguir la cohesió sigui immediata o en un termini més llarg.

A través  de  les  darreres  afirmacions  podem concloure  que  la  LS serà  més  pura en

situacions informals, mentre que en els registres més formals rebrà molta influència de

la  llengua  oral,  per  tant,  la  LSC reflectirà  la  influència  del  català  i  l’espanyol  (ús

restringit de l’espai, components parlats, dactilologia, etc.) en aquest tipus de registre.

La LSC només pren de la llengua oral allò que necessita (Chapa, 2001: 176) per ajustar-

se a les  necessitats  de la  situació comunicativa i,  en conseqüència,  la  presència del

català i/o espanyol no serà tan palesa en registres informals com el narratiu. Per aquest
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motiu, de cara a l’obtenció de dades, s’ha triat un còmic que dóna peu a un discurs de

caràcter narratiu per tal d’aconseguir una llengua de signes més natural.

4.3. Variació dialectal i altres factors

No existeix  una LS universal  com molts  pensen sinó que hi  ha unes  cent  quaranta

conegudes arreu del món (Ethnologue, 2016). Segons els estudis realitzats per Stephen i

Dianne Parkhurst (1998) en totes elles afecten diversos factors com els geogràfics, el

sexe, l’escolarització, la classe social, la religió, etc. Així doncs, no només hi ha moltes

llengües de signes sinó que en una mateixa llengua hi ha diferències i variacions força

significatives.

Ja s’ha parlat sobre la variació pel que fa el registre però en aquest apartat ens centrarem

en la variació dialectal i altres aspectes que són importants i que hauríem de tenir en

compte a l’hora de fer el treball de camp.

Per  tal  d’entendre  aquestes  variacions  dialectals,  abans  haurien  de  quedar  clars  els

conceptes següents desenvolupats a partir de les definicions del DIEC2 i de Parkhurst

(1998).

- Idiolecte:  forma  pròpia  que  té  un  individu  a  l’hora  de  parlar/signar,  tots  i

cadascun de nosaltres tenim una forma molt concreta i exclusiva d’expressar-

nos.

- Dialecte: variant d’una llengua utilitzada per un grup determinat de persones on

cada  membre  del  grup  comparteix  amb la  resta  dels  membres  una  sèrie  de

característiques  de  la  llengua,  sigui  un  lèxic  peculiar  o  aspectes  gramaticals

diferents  dels  d’altres  grups.  En  aquests  casos  és  molt  important  que  els

membres sentin la identitat del grup i la diferència respecte dels altres. És a dir,

hi intervenen factors lingüístics i sociolingüístics. També existeixen nivells de

diferenciació dialectal;  si  seguim amb l’estudi  de Parkhurst,   els  signants  de

Granada afirmen que la seva llengua de signes és diferent de la de Còrdova però

que es poden entendre amb molta facilitat. En canvi, tenen moltes més dificultats

per entendre’s amb signants d’altres regions, per exemple els de Madrid. Això es
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denomina  grup  dialectal,  ja  que  els  membres  que  en  formen  part  s’entenen

millor entre ells que amb els que resideixen fora.

- Llengua: quan la diferència dialectal és enorme, estem parlant de dues llengües

diferents. Una característica de la llengua és que hi ha una diferència lingüística

massa elevada perquè els parlants/signants s’entenguin. Parlem de llengua quan

hi ha, com a mínim, una de les variants que pot ser compresa pels nadius que

parlin/signin qualsevol de les variants d’aquest grup. Per tant, és molt important

conèixer el grau d’intel·ligibilitat entre els diversos grups per determinar què és

llengua i què és dialecte.

Per  a  investigar  els  dialectes,  van  realitzar  estudis  de  lèxic,  de  sociolingüística  i

d’intel·ligibilitat tal com acabem d’anomenar. En aquest cas, es van tenir en compte la

intel·ligibilitat inherent, és a dir, el nivell d’entesa entre els usuaris d’una variant i de

l’altra per tal de veure les similituds entre ambdues, i la intel·ligibilitat adquirida, és a

dir, el nivell d’entesa causat pel contacte previ de les dues variants. Es van entrevistar a

diversos sords d’Espanya i tots afirmaven que tot i signar de forma diferent a la resta del

país no deixava de ser LSE. Però a Catalunya els sords van afirmar que signaven LSC

de la mateixa manera que a les diverses regions d’Espanya els sords afirmaven que a

Catalunya es signa diferent i d’una forma molt difícil d’entendre. En definitiva, existeix

una clara frontera entre Catalunya i Espanya.

Un dels factors més importants a l’hora d’estudiar les variacions no deixa de ser la

geografia  que,  com a mínim,  pot  afectar  de  tres  maneres  diferents:  pot  ser  que les

fronteres lingüístiques coincideixin amb les geopolítiques, que les llengües i/o dialectes

es diferenciïn per  les característiques físiques del  país  o bé que la proximitat  d’una

llengua causi variació en la llengua d’un altre país (Parkhurst, 1998). Per exemple, en

els darrers anys la LSC ha adoptat algun signe de la LSE així com de l’ASL a causa del

contacte diari a través d’Internet, de la mateixa manera que la LSE ha adoptat alguns

signes de la LSC, en alguns casos perquè molts sords miren el web Webvisual, un canal

de notícies i actualitat que es transmet en LSC perquè no existeix res equivalent en LSE.

Stephan i  Dianne Parkhurst  (1998) mostren en el  seu estudi  la  imatge de sota,  que

vindria  a  representar  la  llengua de  signes  mexicana  (LSM) emprada a  la  Ciutat  de
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Mèxic, que correspondria a «B», la LS usada a la ciutat Monterrey, que correspondria a

«b», i la llengua de signes americana (ASL), que es representa amb «A».

A causa de la proximitat entre Monterrey i els Estats Units, els signants d’aquesta ciutat

tenen molts préstecs lingüístics provinents de l’ASL i, per tant, comparteix similituds

tant amb la LSM (que seria la llengua de la qual forma part) com amb l’ASL. Això és

freqüent quan una de les llengües té més prestigi que és precisament el cas de l’ASL, de

fet, tot i la proximitat no es coneix cap cas en què la LSM hagi influenciat a algun

dialecte de l’ASL.

Deixant a un costat la geografia, fixem-nos una mica en els altres aspectes anomenats

abans. L'escolarització n'és un de molt important, perquè només entre un 5% - 10% dels

nens sords tenen pares sords, això implica que l'altre 90% - 95% dels nens sords tenen

pares oients (a aquests nens se'ls anomena CODA), que aprenen la seva llengua primera,

la  LS,  a  l'escola  (Chapa,  2000:  303)  i  pot  ser  que  a  cada  escola  s’ensenyin  signes

diferents i que finalment existeixin diversos signes per a un sol concepte, però també

depèn de si els nens mantenen els signes o bé els perden en entrar en contacte amb els

adults. El cas de les associacions és similar, perquè hi ha signants que on només estan

en contacte amb altres sords i la LS és a l'associació a la qual van, per tant, la llengua i

signes que usin poden estar molt determinats per aquest factor. Aquests dos aspectes són

molt importants, ja que són factors que no es contemplen a les llengües orals sinó que

són exclusius de les LS. Quan es parla de sexe, existeixen diferències molt subtils de les

quals no podem determinar la causa, per exemple, els homes als Estats Units utilitzen

signes més amplis que les dones i, de la mateixa manera que amb les llengües orals,
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cada  vegada  existeixen  menys  diferències  relacionades  amb  el  sexe  del  signant.

Referent  a la  religió,  és un factor  molt  palès a la LSM, de fet,  a Mèxic hi  ha més

diferències entre els grups religiosos que entre els grups regionals. Pel que fa la classe

social, existeixen llengües de signes usades en països on la diferència de castes és molt

pronunciada i això es veu clarament reflectit en la llengua de signes emprada per cada

classe, tal com passa a la Ciutat de Mèxic. L’edat dels signants ho deixarem per més

endavant, ja que volem fer més èmfasi.
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5. TREBALL DE CAMP

Per tal de demostrar que realment existeix la variació en funció de l’edat, i arribats a la

conclusió  que  el  discurs  narratiu,  propi  d’un  registre  informal,  està  vinculat  a  una

llengua de signes més pura,  s’ha volgut fer un estudi  lèxic.  La primera idea va ser

mostrar una imatge als sords signants on apareguessin fruites i colors, ja que permet

constatar  una  bona  quantitat  de  variacions  tant  diacròniques  com dialectals.  Però  a

l’hora de posar-se mans a l’obra es va arribar a la conclusió que perquè hi hagués més

llibertat  en el  discurs signat era millor que desenvolupessin una història,  per  aquest

motiu es va demanar un còmic (annex 1) a mesura que podria donar peu a l’aparició

d’aquest vocabulari.

Es van obtenir les dades al Casal de Sords de Barcelona. La metodologia que es va

seguir és la següent: per una banda es va demanar a dos signants sords que omplissin

una fitxa (annex 2) per tal de recollir característiques que s’exposen al punt següent

(aquestes responen als factors exposats anteriorment, per exemple, si és fill  de pares

sords o oïdors, l’escola on van estudiar, etc.) i que poden afectar a l’estudi; d’altra banda

es van fer diversos enregistraments visuals. Es va demanar als dos signants que primer

miressin  el  còmic  i  desenvolupessin  una  història,  que  expliquessin  què  creien  que

passava i, en segon lloc, que descriguessin tot allò que apareixia en cadascuna de les

vinyetes. El resultat ha estat un recull de quatre vídeos (annex 4) dels quals s’ha extret

una llista de conceptes que tots dos signants van utilitzar (annex 3).

5.1 Perfil dels signants

Tal com s’ha explicat,  s’ha comptat  amb la col·laboració de dues persones sordes i

signants de diferents edats, que a partir d’ara anomenarem Signant A i Signant B, un

home gran i un de més jove, respectivament. 

Pel que fa el Signant A es tracta d’un home de 67 anys que és sord de naixement i que

afirma que la llengua que feia servir per comunicar-se amb els seus pares era la LSC i la

LSE, però avui dia la llengua que empra per comunicar-se amb els familiars és la LSC.

De petit va estudiar al Centre Municipal Fonoaudiológico i ha viscut a Barcelona durant

molts anys.
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Per altra banda, el Signant B és un home de 37 anys que va estudiar a l’escola Sabadell

CRAS.  Però  de  la  mateixa  manera  que  el  Signant  A,  és  sord  de  naixement  i  es

comunicava amb els seus pares en LSC i LSE, amb els seus fills, en canvi, només es

comunica amb LSC, llengua de la qual n’és professor. El seu lloc de residència també és

a Barcelona.

Per tant, són dos signants d’una mateixa associació i les diferències més importants que

poden resultar determinants de cara a l’anàlisi de dades són l’edat, ja que es porten 30

anys, i el centre d’escolarització.

Per exemple, en el paradigma dels colors, com es veurà més endavant, molts es realitzen

a l’espatlla, de forma natural i per comoditat, els signants articulen amb la mà activa

sobre l’espatlla contrària, és a dir, si un signant és dretà, el signe MORAT el farà amb la

mà dreta sobre l’espatlla esquerra tal com fa el Signant B. Però, en observar els vídeos

es va veure que el Signant A, tot i ser esquerrà articula el signe a l’espatlla esquerra.

Això podria ser una característica del seu idiolecte o bé perquè a l’hora d’ensenyar-li el

signe no es va contemplar quina era la seva mà activa sinó el punt d’articulació del

professor o la persona que li ensenyés el signe.

5.2 Aspectes d’evolució a partir de l’estudi de Díez i Gras

D’aquests trenta conceptes s’ha detectat un canvi en dinou signes. Tot seguit es mostra

la diferència a partir de la comparació de les fotografies extretes dels vídeos registrats,
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mostrant  una taula on es poden veure quins components  han variat  i  quins no però

sobretot tenint en compte l'estudi de Díez i Gras (2001: 45-49) que s'ha exposat a l'inici,

a partir del qual s'ha pogut determinar que alguns signes sí que compleixen aquests

processos de canvi. Cal dir que els signes amb més tendència a canviar són els colors,

tal com es mostra a continuació.

Àmbit Signe Configuració Lloc
d'articulació

Moviment Orientació Observacions

Colors

BLAU = = ≠ =

COLOR ≠ ≠ = = El moviment queda
simplificat

GRIS = ≠ = ≠

GROC ≠ = = =

MARRÓ ≠ ≠ ≠ ≠

NEGRE = ≠ = ≠

ROSA ≠ ≠ ≠ ≠

TARONJA = ≠ = = El moviment queda
simplificat pel 
canvi del lloc 
d'articulació

VERD ≠ ≠

Fruita

COCO ≠ ≠ = =

MADUIXA = ≠ = ≠

POMA ≠ = ≠ =

BARRET ≠ = ≠ ≠

CAMBRER = = = = El signant jove usa 
un signe compost

CAMISA ≠ = ≠ =

FLOR = ≠ ≠ = Canvi intern de la 
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Altres

configuració 
respecte el signe 
arcaic.

SOFÀ ≠ = ≠ ≠

SOMNI = = = = El jove usa un 
signe monomanual

TENDAL = = = = El jove usa un 
signe monomanual 
i un signe compost

Taula 2: Classificació del signes segons l'àmbit i els paràmetres

5.2.1 Simetria i dominància

Quant a l'evolució dels signes a través de la simetria i dominància, s'ha detectat que el

signe MADUIXA constitueix una derivació en dominància, ja que passa de ser un signe

monomanual a bimanual on la mà activa adopta la configuració del signe arcaic,  es

forma una pinça amb el dit índex i el polze, i l'altra mà és passiva.

MADUIXA  Signant A            

5.2.2 Desplaçament

Pel  que  fa  al  desplaçament,  hem trobat  un  bon  nombre  de  signes  que  responen  a

diversos processos. En primer lloc, els signes bimanuals situats a la cara tendeixen a

convertir-se en monomanuals, que és precisament el cas de SOMNI. Després existeix el

grup de signes que se signaven a la cara però que tendeixen a moure's a la perifèria
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d'aquesta per tal de no tapar el rostre, ja que això podria dificultar la comunicació, com

FLOR que passa a signar-se del nas a sota la barbeta o COLOR que el Signant A el fa a

la boca i el B el fa en contacte amb la barbeta. D'altra banda, hi ha signes que pel mateix

motiu  passen  de  signar-se  a  la  cara  a  fer-se  a  l'espai  neutre,  com  és  el  cas  de

MADUIXA. Per últim, a la LSE hi ha signes que de l'avantbraç o el canell es passen a

signar al dors de la mà, però tal com ja s'havia indicat anteriorment, el paradigma de

colors en català no segueix aquest procés, sinó que passen de fer-se a l'espatlla tal com

podem veure a les imatges de NEGRE i GRIS.
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Il·lustració 15: SOMNI Signant A Il·lustració 14: SOMNI Signant B

Il·lustració 17: FLOR Signant A Il·lustració 16: FLOR Signant B   

Il·lustració 18: COLOR Signant A Il·lustració 19: COLOR Signant B



    

5.2.3 Assimilació

Finalment, hi ha el procés d'assimilació, en aquest cas s'ha trobat el signe TARONJA

que a través de la dominància s'ha assimilat la configuració i orientació de la mà activa i

hi ha hagut una pèrdua de moviment, de dos moviments diferents se n'ha perdut un, en

aquest cas s'ha perdut el moviment de moure la mà cap endavant però s'ha mantingut el

moviment d'obrir i tancar.
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Il·lustració 20: NEGRE Signant A Il·lustració 21: NEGRE Signant B

Il·lustració 23: GRIS Signant A Il·lustració 22: GRIS Signant B

Il·lustració 25: TARONJA Signant A Il·lustració 24: TARONJA Signant B



Il·lustració 26: CAMBRER Signant A

5.3 Aspectes d’evolució proposats a partir de l’anàlisi de dades

La resta de criteris i processos evolutius no s'han pogut tractar perquè aquest estudi és

breu, això no vol dir que no siguin vàlids per a la LSC, sinó que encara s'han de fer

estudis molt més amplis per tal de determinar-ne la veracitat.

Deixant de banda els signes que sí que s'han pogut classificar, resten molts altres dels

quals no es pot fer una altra cosa que qüestionar el perquè del seu canvi al llarg dels

anys,  o  bé plantejar-se la  possibilitat  que no corresponen a un canvi  diacrònic sinó

sociolingüístic o dialectal, a partir d'això s'exposen els punts següents.

5.3.1 Augment d’iconicitat

Els signes que el  Signant B fa compostos com CAMBRER, CAMISA o TENDAL1,

prenen un segon signe que en aquests casos és de caràcter més icònic i resulta més

específic.

        

1 TENDAL Signant B: és un cas curiós perquè no només passa a ser un signe compost (el segon 
signant primer puja la maneta i després representa la tela del tendal) sinó que també passa de 
bimanual a monomanual.
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Il·lustració 27: CAMBRER Signant B

Il·lustració 29: TENDAL Signant A Il·lustració 28: TENDAL Signant B



5.3.2 Canvi en la direcció del moviment

El signe BLAU pateix un canvi en la direcció del moviment, el signe més arcaic s'inicia

amb l'índex al costat de la boca i acaba a l'alçada de l'orella, mentre que el signe més

nou fa el moviment a la inversa. Amb el signe POMA passa una cosa semblant, el lloc

d'articulació és el  mateix  i  la  trajectòria  del  moviment  també,  en canvi  la  direcció

s'altera, el Signant A fa cercles endavant i el B cap enrere. Després d'haver-ho comentat

amb altres signants s'ha determinat que el signe POMA efectivament ha derivat en el

signe que es mostra més avall (POMA Signant B), en canvi, el signe  BLAU emprat per

la gran majoria de signants correspondria al signe usat pel Signant B i això vol dir que

la modalitat que en fa el Signant A respon a l'idiolecte.

             

5.3.3 Manteniment del lloc d’articulació

BARRET, CAMISA i SOFÀ només mantenen el lloc d'articulació. Pel que fa el signe

BARRET, s'ha arribat a la conclusió que el signe emprat pel Signant B no respon a un

canvi causat per l'evolució de la llengua sinó que es tracta d'un classificador descriptiu.
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Il·lustració 31: Principi del signe
BLAU, Signant A

Il·lustració 30: Final del signe
BLAU, Signant B

Il·lustració 33: POMA Signant A Il·lustració 32: POMA Signant B



La suposició que se'n pot fer dels altres dos signes és que es tracti d'un canvi de referent

i  per  això varia  el  signe o bé perquè a  mesura que han anat  evolucionant  són més

específics.  Amb  COCO  la  situació  és  una  mica  confosa,  perquè  el  moviment  i

l'orientació es mantenen mentre que el  lloc d'articulació i la configuració varien.  En

aquest cas es creu que aquestes diferències responen més aviat a l'idiolecte, ja que no és

un concepte usat tradicionalment i cada signant intenta expressar-ho de la forma més

clara possible, per tant, el fet que alguns paràmetres coincideixen s'hauria d'estudiar més

profundament.

v
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Il·lustració 35: BARRET Il·lustració 34: BARRET Signant BSignant A

Il·lustració 36: CAMISA Signant A Il·lustració 37: CAMISA  Signant B

Il·lustració 39: SOFÀ Signant A Il·lustració 38: SOFÀ Signant B



5.3.4 Variació del punt d’articulació

Ja s'ha parlat del signe TARONJA en relació a l'assimilació, però no de la variació del

punt d'articulació.  Aquest criteri  de desplaçament no està  recollit,  motiu pel  qual  es

dedueix que anys enrere els dos conceptes, taronja- fruita i taronja-color, eren signes

homònims i com no es podien distingir entre ells a partir d'un component oral, ja que

també són paraules homònimes tant en català com en castellà, que acostuma a ser el

recurs que es fa servir en aquests casos, es fa la distinció realitzant aquest canvi en el

lloc d'articulació.  

5.3.5 Etimologia diferent

Un cas molt sorprenent han estat els signes MARRÓ, ROSA i VERD, els signes arcaics

i els signes més nous no tenen cap component bàsic en comú, per la qual cosa es pot

determinar  que  són  signes  d'etimologia  diferent  i,  per  tant,  provenen  de  dialectes

diferents o bé s'hauria de tenir en compte l'escolarització per determinar si aquest signe

el van aprendre allà i per això no coincideixen. Després de consultar aquest fet amb un

altre signant nadiu i expert en LSC que provenia de la mateixa escola i associació que el

Signant  A,  ens  ha comunicat  que es tracta  de signes específics  que van ensenyar  a

l'escola fa molts anys (Delfina Aliaga, 2016, comunicació personal).
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Il·lustració 43: MARRÓ Signant A Il·lustració 42: MARRÓ Signant B

Il·lustració 40: COCO Signant A Il·lustració 41: COCO Signant B



L'últim signe on es va visualitzar clarament diferències és GROC. Els dos signes es

realitzen a la perifèria de la cara i el moviment i orientació són iguals. Tot i així el canvi

de configuració és molt difícil d'analitzar, després de preguntar a un altre signant, es va

poder  determinar  que  cadascun  dels  signes  corresponien  a  les  diferents  escoles  on

havien  anat  els  dos  signants,  tot  i  així  seria  interessant  que  s'esbrinés  perquè  la

localització i el moviment coincideixen.
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Il·lustració 45: ROSA Signant A Il·lustració 44: ROSA Signant B

Il·lustració 47: VERD Signant A Il·lustració 46: VERD Signant B

Il·lustració 48: GROC Signant B
Il·lustració 49: GROC Signant A
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6. CONCLUSIONS

Des d'un principi, l'objectiu primer ha estat realitzar un treball de camp que permetés el

contacte amb persones sordes per tal de determinar les diferents variants a la LSC, per

aquesta raó es volia tractar els dialectes. Però aquest tipus de recerca és massa ampli i

complexe ja que s'hauria de contactar amb moltes persones del territori català i estàvem

condicionats pel temps. Així doncs, tal com s'ha esmentat a la introducció, finalment

s'ha optat per a fer un estudi diacrònic i limitar-lo a la comparació d'alguns signes. 

Tenint aquest objectiu en ment, s'havia d'estipular quin tipus de discurs era el més adient

per extreure resultats vàlids, com a conseqüència, es va fer una recerca sobre els tipus

de discurs que existeixen en les LS. Es va cercar informació sobre la variant dialectal, la

de registre i finalment sobre la diacrònica. D'aquesta manera, després d'haver establert

quins  factors  s'haurien  de  tenir  en  compte,  es  va  arribar  a  la  següent  conclusió:  el

discurs havia de ser de registre informal perquè es caracteritza per un ús de la LS més

natural,  específicament el narratiu,  ja que permet més llibertat  al  signant i,  per tant,

s'impulsa  aquesta  naturalitat  a  l'hora  de  signar;  els  dos  signants  havien  de  ser  de

diferents edats però de la mateixa associació, d'aquesta manera es limitava la possibilitat

que  l'ús  d'un  signe o  un altre  fos  conseqüència  de  factors  socials  com l'associació,

l'escolarització, etc.  (veure apartat 4.3); i  per últim, s'havia d'establir  com classificar

aquestes diferències i processos evolutius. No hi ha molts estudis d'aquest tipus però

finalment es va trobar l'article de Díez i Gras (2001: 45-49), que correspon a la LSE, la

LS més propera a la LSC, i permetia orientar aquest estudi. També es va determinar que

per a veure fins a quin punt varia la LSC amb el pas dels anys, agrupar els signes per

àmbits era la millor solució. De tot això se'n conclou que els colors són el tipus de

signes més canviants a la LSC i que en primera instància sembla que els processos

evolutius de la LSC corresponen, o com a mínim s'assimilen molt, als de LSE però seria

necessari un estudi molt ampli i profund per a donar crèdit a aquesta darrera afirmació.

A través d'aquest treball s'han complert els objectius principals que eren, per una banda

fer l'estudi diacrònic, tot i que és molt reduït, i per l'altra aconseguir amb això, i també a

través de l'exposició de tota la informació trobada sobre els diferents tipus de variants

en les LS, demostrar que la LSC és una llengua, no un llenguatge, natural i viva i que
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s'ha de donar a conèixer, juntament amb la Comunitat Sorda i la seva cultura, per tal

d'aconseguir la igualtat real entre els oients i els sords.

Per  últim,  m'agradaria  constatar  que  aquest  treball  m'ha permès aprofundir  sobre el

coneixement de la LSC però també sobre l'estructura de la Comunitat Sorda a Catalunya

i el  funcionament de les associacions,  així  com els factors sociolingüístics a  què es

veuen exposats els sords. Això m'ha permès prendre encara més consciència sobre la

riquesa lingüística de la LSC.
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ANNEX 1
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ANNEX 2

Nombre:

Fecha de nacimiento:

¿Naciste sordo u oyente?               Sordo                                      Oyente

En caso de haber nacido oyente, ¿cuándo aprendiste LSC?

¿Qué lengua usas con tus padres?

En caso de tener hijos o pareja, ¿qué lengua usáis?

¿Trabajas o has trabajado en alguna ocasión como profesor de LSC?

Soy profesor He sido profesor No

Ciudad de residencia: 

Escuela:
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ANNEX 3

BARRET PERA

BLANC PES

BLAU PLÀTAN

CAMBRER POMA

CAMISA PORTA

COCO RAÏM

COLOR ROSA

FLOR SOFÀ

GRIS SOMNI

GROC SUÈTER

LLAÇ TARONJA (COLOR)

MADUIXA TARONJA (FRUITA)

MARRÓ TENDAL

MORAT VERD

NEGRE VERMELL
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