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L’origen del llenguatge ha estat sem-
pre un tema polèmic sobre el qual 
encara no hi ha consens, encara que 
sí diverses hipòtesis. El professor 
Ángel López (Saragossa, 1949), cate-
dràtic de Lingüística General de la 
Universitat de València, ha publicat 
recentment El origen del lenguaje 
(Tirant lo Blanch, 2010), en el qual 
aborda justament les qüestions que 
envolten el sorgiment del llenguatge 
en l’espècie humana. Un llibre con-
cebut, en paraules de l’autor, com 
«un assaig de divulgació científica sobre l’origen del llen-
guatge». Conversem amb aquest biolingüista, tal com ell 
es denomina; un filòleg amb base científica que qualifica 
de «perversió» l’actual separació entre ciències i lletres. 
Partint dels seus estudis i investigacions, Ángel López bas-
teix ponts entre la lingüística i la biologia.

En obrir el seu llibre, la primera cosa que sorprèn és la 
quantitat de referències a disciplines com la física, la quí-
mica, la biologia... L’origen del llenguatge ha d’estudiar-se 
des del punt de vista la ciència, més que no des de la 
filologia?

Una qüestió com ara l’origen del llenguatge, que és una 
facultat humana i que és la capacitat que vertaderament 
ens diferencia de les altres espècies animals, s’encavalla 
entre la ciència i les humanitats. No ha d’estar exclusiva-
ment en la Facultat de Filologia.

El títol del llibre, El origen del lenguaje, ja fa pensar auto-
màticament en les obres de Darwin; com es relaciona 
l’evolució del llenguatge amb l’evolució de les espècies?

Darwin estava molt interessat en el llenguatge. En realitat, 
el patró epistemològic que va portar Darwin a l’evolució 
de les espècies va ser precisament el de l’evolució de les 
llengües, perquè eren l’exemple més evident d’evolució. 
En el segle XIX, la lingüística comparada estava articu-
lant la idea de l’evolució des de l’indoeuropeu cap al llatí, 
del llatí a les llengües romàniques, i així successivament. 
Això va ser el que a Darwin li va donar la idea de l’ori-

gen de les espècies, i de fet en la 
seua obra hi ha moltes referències 
a aquesta qüestió lingüística. Avui 
dia això és impensable. Que algú 
d’una facultat de fi lologia vaja a 
una de biologia o que hi haja coses 
en comú entre aquestes disciplines 
quasi resulta una raresa.

Com ha afrontat la lingüística l’es-
tudi de l’origen del llenguatge? 

La lingüística el que ha fet ha estat 
no afrontar-lo fi ns ara. Probablement 

per falta de formació, s’ha considerat un tema poc seriós. 
De fet, en la segona meitat del segle XIX, els estatuts de la 
Societat Lingüística de París prohibien tractar l’origen del 
llenguatge.

Era una prohibició condicionada per motius religiosos?

En un principi, sí. Quan els lingüistes prohibeixen tractar 
el tema de l’origen del llenguatge a fi nals del segle XIX 
ho fan per motius ideològics, relacionats amb la qüestió 
de la religió. Però quan, ja en el segle XX, les motivaci-
ons religioses han desaparegut, els lingüistes consideren 
poc seriosa la investigació sobre l’origen del llenguatge, 
ja que només poden realitzar-se hipòtesis impossibles de 
ser contrastades.

També es podria parlar, doncs, de creacionisme en l’àm-
bit de la llengua?

De fet jo crec que el que de veritat preocupa als creacio-
nistes és la llengua. Per posar-nos en un context medieval, 
podríem dir que en el cos hi ha l’ànima, i l’ànima és tot 
el que té a veure amb el pensament i en defi nitiva amb el 
llenguatge. L’evolució del cos s’ha anat acceptant, reticent-
ment, per les distintes religions, però això de l’ànima és to-
car l’últim reducte de la doctrina religiosa. Veritablement 
és en aquest punt on el creacionisme no pot cedir, i aprofi ta 
aquesta mena de sorgiment prou sobtat del llenguatge per 
justifi car el miracle: «en principi va ser el verb». De fet, 
els creacionistes citen contínuament Noam Chomsky com 
a suport de les seues hipòtesis. Chomsky diu que el llen-
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guatge va sorgir de sobte de manera misteriosa. Només li 
faltava dir miraculosa [rient], és quasi el mateix. 

Misteriós diu també vostè en el seu llibre que és encara 
l’origen del llenguatge...

Tot el que no coneixem se’ns fa misteriós.

Una hipòtesi que llançava el mateix Darwin era que exis-
tia una evolució des dels crits dels animals fi ns al llen-
guatge actual; hem de trobar l’origen del llenguatge en la 
comunicació animal?

Darwin, com tots els biòlegs, entenia per llenguatge una 
cosa que els lingüistes no podem acceptar, com és senzi-
llament l’associació d’una seqüència sonora al llenguatge. 
Algunes espècies tenen un comportament simbòlic, però 
no utilitzen la sintaxi. I sense sintaxi no hi ha llenguat-
ge. Ningú discuteix que els crits dels animals van acabar 
aprofi tant-se per a la fonètica, però d’ací falta molt fi ns 
arribar al llenguatge. 

Quant de genètica i quant de cultu-
ra hi ha, doncs, darrere de l’origen 
del llenguatge?

Són totes dues coses. En un alt per-
centatge, el llenguatge és cultural, 
això ningú no ho pot discutir. Els 
avatars d’una societat determinen 
absolutament la forma de les llen-
gües. Ara, és només una qüestió so-
ciocultural? No, hi ha a més una 
qüestió genètica. La complexitat de 
les llengües resideix fonamental-
ment en la sintaxi.

I la sintaxi no s’explica sense factors culturals?

Entre les llengües del món hi ha moltes similituds sin-
tàctiques. I aquestes característiques sintàctiques són 
inexplicables des de la societat i exigeixen un tipus d’ex-
plicació diferent. I aquí és on entraria la genètica. Entre 
altres raons, perquè aquestes característiques apareixen 
en totes les llengües; això et fa pensar. És el que s’anome-
na els universals del llenguatge.

És en aquests universals on podríem trobar el compo-
nent genètic de les llengües?

En el plànol sintàctic, sí; en el semàntic i el fonològic, no. 
Que en totes les llengües del món hi ha una paraula per 
a mare és obvi, perquè som mamífers i necessitem donar 
nom a la nostra mare. Que en totes les llengües del món 
hi ha una lletra a també s’explica perquè és el so més 
evident. Ara bé, que en totes les llengües del món hi haja 
una estructura semblant de la frase, açò no es justifi ca des 
del món, al revés, el món ho contradiu. 

Però quin tipus de similituds podríem trobar en el camp 
de la sintàctica?

En posaré un exemple. Això és una taula [assenyalant la 
taula del seu despatx] en la qual tenim al mateix temps 
un color, una substància, unes dimensions... El que fa la 
llengua és desglossar tot això i parlar de la taula rectan-
gular de fusta marró. Això ja és una anàlisi de la realitat 
que no està en la realitat mateixa. I qui em dóna aquesta 
anàlisi? Evidentment la llengua. Però curiosament ho fan 
igual totes les llengües, encara que no tinguen cap relació 
històrica ni tipològica entre elles. I són aquests universals 
del llenguatge els que des de sempre han preocupat els 
lingüistes.

Quan comencem els humans a utilitzar aquestes estruc-
tures? És a dir, on podríem fi xar l’origen del llenguatge?

Ací hi ha distintes hipòtesis. Evi dentment, els avantpas-
sats de l’espècie humana se separen 
dels altres primats fa uns 6 milions 
d’anys. Una vegada establert aquest 
terme absolutament originari, hom 
comença a mirar les dades dels pale-
ontòlegs, i llavors es veu que entre 
els Australopithecus és improbable 
per les seues pròpies circumstàncies 
anatòmiques. I ja en l’espècie Homo 
hi ha opinions diferents. Els paleon-
tòlegs tendeixen a tirar un poc cap 
arrere. Els nostres col·legues d’Ata-
puerca, Juan Luis Arsuaga i Ignacio 
Martínez, van trobar en l’avenc dels 
Ossos restes que mostraven que l’es-

tructura dels ossets de l’oïda que permeten l’audició ja es 
trobava en aquests homínids. Això els permetia tenir una 
audició com nosaltres, de la gamma de sons que nosaltres 
captem, la qual cosa podria situar l’origen del llenguatge 
fa uns 200.000 o 300.000 anys. Però per a un lingüista 
una cosa és la capacitat de sentir el llenguatge i una altra 
el llenguatge mateix. Ens trobem novament amb una sim-
plifi cació d’altres disciplines respecte al llenguatge.

Llavors, què seria el que ens podria indicar l’existència de 
llenguatge?

Les restes han de demostrar l’existència d’un comporta-
ment simbòlic, perquè el llenguatge evidentment és un 
comportament simbòlic. El fet que els requisits biològics 
per a poder parlar i sentir existesquen no vol dir que ja 
existesca el llenguatge. En aquest sentit, podríem fi xar 
l’aparició del llenguatge en fa uns 50.000 anys, quan hi 
ha antecessors de l’espècie humana, com els neandertals, 
que ja posseeixen un comportament simbòlic. Però en 
realitat això no té molta importància en relació amb el 
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que és el conjunt de l’evolució. No hi ha una seqüència 
temporal de milions d’anys com es podria esperar per a 
una facultat tan estranya i tan diferencial.

I cap a on s’encamina la investigació sobre l’origen del 
llenguatge?

Fonamentalment, en l’actualitat és la biologia la que es 
preocupa de l’origen del llenguatge. El que ocorre és que 
des del punt de vista de la lingüística s’escriuen textos 

aparentment biològics, que llegeixen persones que no 
saben res de biologia i que van reproduint una sèrie de 
teories sense base científi ca. Les hipòtesis que es for-
mulen en el camp de la biolingüística han de tenir una 
versemblança biològica. I actualment no estem en con-
dicions de contestar empíricament a les hipòtesis sobre 
l’origen del llenguatge.

Anna Mateu. Periodista, cap de redacció de MÈTODE.

Per a abordar amb vertader rigor 
un tema tan complex i polièdric 
com és el de l’origen del llenguat-
ge es fa necessari tenir amplis 
coneixements cien tífics, no sols 
de lingüística. Però, a més, sos-
traure’s a la temptació del debat 
ideològic que suscita és encara 
més difícil d’aconseguir. El lector 
d’aquest assaig sobre l’origen del 
llenguatge, escrit amb una admi-
rable claredat expositiva i capa-
citat sintètica, s’adonarà ràpida-
ment que es troba davant d’una 
hipòtesi consistent sobre la gè-
nesi del llenguatge i de l’evolució 
de les llengües, basada en dades 
científiques i aliena a posicions 
dogmàtiques de cap signe. L’ex-
plicació que proposa l’autor, el 

lingüista Ángel López García, es fonamenta en una hipòtesi ci-
entífica: la teoria evolucionista de la transferència de codi.

Casualment, poc després de la lectura d’aquest assaig vaig 
visitar a Burgos l’acabat d’inaugurar Museu de l’Evolució Huma-
na. Em va sorprendre l’escàs espai atorgat al llenguatge, pre-
sentat com una capacitat cognitiva més de l’home actual i no 
com un fet diferencial de la nostra espècie. La hipòtesi de la 
teoria evolucionista sobre l’origen del llenguatge defensada en 
aquest llibre no es reflecteix en el contingut d’aquest museu. 
Potser això és degut al fet que, com assenyala l’autor, l’origen 
del llenguatge ha estat considerat, fins fa poc, una qüestió poc 
rellevant, en particular entre els lingüistes, que han mostrat un 
desinterès fronterer amb el tabú.

La puixança dels treballs recents sobre la gènesi de l’univers, 
del món i de l’home ha fet que es revitalitze l’interès per l’origen 
del llenguatge i que s’aborde des de diferents disciplines, com 
la genètica, la sociologia i la física, sense que de moment els 
seus plantejaments científics hagen aconseguit donar resposta 
a les preguntes bàsiques que explicarien el problema de l’ori-
gen: quan, per què i com es va produir el llenguatge. Tampoc 
les hipòtesis formulades pels dos principals corrents lingüístics, 
funcionalisme i generativisme, tots dos amb una base biològica 
més o menys acusada, són capaços de resoldre satisfactòria-
ment com i quan va sorgir el llenguatge humà. Les deficiènci-
es que presenten les teories formulades fins ara, els atzucacs 
a què es veuen abocades moltes d’aquestes, troben una fuga 
més que plausible en la formulació d’aquesta hipòtesi evoluci-

onista: el llenguatge va sorgir com a resultat de l’evolució per 
selecció natural dels hàbits comunicatius dels nostres avant-
passats mitjançant un procés gradual. Aquest procés s’hauria 
interromput almenys per dos canvis bruscos: el que va con-
vertir la sintaxi visual dels primats en el protollenguatge dels 
homínids i el que va fer sorgir la sintaxi formal del llenguatge 
en la nostra espècie mitjançant una duplicació exaptativa del 
genoma. L’aspecte més convincent de la proposta consisteix 
en el fet que, d’una banda, el model de l’equilibri interromput 
satisfà simultàniament els requisits de l’evolució biològica i de 
l’evolució cultural. D’una altra, la confirmada connexió neu-
ronal del llenguatge i del camp de la visió permet suposar la 
transferència de les pautes de processament visual fins a les 
pautes de processament lingüístic, origen del protollenguatge. 
Finalment, aquest protollenguatge es va poder convertir en 
llenguatge humà gràcies a una funcionalitat nova que, en un 
moment donat, va assumir el codi genètic, com va ser donar 
forma al codi lingüístic. 

En cap moment el lector es trobarà perdut entre les múl-
tiples teories analitzades perquè l’organització subjacent de 
l’assaig, formalment distribuït en set epígrafs, permet avançar 
en el plantejament discursiu seguit. El punt de partida és l’ex-
posició del problema, al qual segueix una anàlisi crítica de les 
teories proposades com a solució. L’assaig culmina en la for-
mulació de la hipòtesi evolucionista de la transferència de codi 
i acaba amb una breu revisió del paper que ha representat la 
societat en l’evolució adaptativa del llenguatge humà. Cal des-
tacar la intel·ligència amb què s’han exposat les teories biolò-
giques, presentades per a explicar l’evolució de les llengües, ja 
que la possible transposició de les consideracions diacròniques 
permet assentar les bases teòriques necessàries per a formular 
la hipòtesi proposada. D’aquesta manera, l’assaig tracta dos as-
pectes distints de l’origen del llenguatge: l’evolució de la facul-
tat del llenguatge i del seu producte, les llengües.

No vull acabar sense cridar l’atenció sobre una qüestió a 
penes esbossada en el pròleg, però de gran importància per 
a tots aquells que ens interessem per la lingüística: la situació 
d’entotsolament i decadència per la qual travessa la discipli-
na. No compartesc amb l’autor la visió pessimista sobre el seu 
futur més immediat, però, indubtablement, és necessària una 
forta implicació acadèmica i investigadora per la nostra part 
per evitar que s’extingesca.
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