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MONTSERRAT CORTÈS-COLOMÉ

LA REPRESENTACIÓ 
CONCEPTUAL DEL GÈNERE. 

UNA REVISIÓ CRÍTICA

1. INTRODUCCIÓ1

En l’àmbit de l’adquisició del llenguatge, les dades d’estudis longitudinals indiquen 
que els infants que aprenen a parlar en català o en espanyol i els bilingües català-
espanyol adquireixen les marques de gènere entre els 25 i els 28 mesos2 (vg. Cortès-
Colomé 1984, per a monolingües en català i bilingües català-espanyol; Hernández-Pina 
1984, per a monolingües espanyols; vegeu una revisió d’estudis a Serra et alii 2000). 
Amb relació a l’ordre, és de les primeres flexions que s’adquireix (Aparici et alii 1996). 
L’edat d’adquisició concorda amb l’observada en altres llengües amb flexió de gènere 
com ara el francès (Clark 1985) o l’italià (Pizzuto & Caselli 1992). Aquests estudis 
indiquen que els infants flexionen tant paraules referides a entitats inanimades com a 
entitats animades. Després, i durant encara uns quants mesos, s’observa el fenomen de 
la sobreregularització (i.e., el sang, en català; un flor, una pijama, en espanyol), indicatiu 
de l’aplicació de la regla morfofonològica i sintàctica apresa, com ara -a per al femení.

1. Aquest article s’inscriu en el projecte de recerca «El rol de las lenguas de la inmigración en la escuela» 
(FFI2009-09955), finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación. Vull agrair a Fernando Gabucio, Elizabeth 
Gilboy i Mercè Martínez els comentaris que han fet als primers esborranys d’aquest text. Qualsevol error, però, 
només es pot atribuir a aquesta autora.

2. El criteri per a determinar l’edat d’adquisició és que la flexió es faci servir correctament en el 90% 
de contextos lingüístics en què és obligatori, segons la proposta de Brown (1973) adaptada al català i al castellà 
per Cortès (1984) i Vila (1984).
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Com aprenen els nens les marques de gènere? Segons els estudis esmentats, en 
l’adquisició del gènere s’utilitza la informació que proporciona la llengua mateixa; guiats 
per claus morfofonològiques i sintàctiques, detecten les regularitats distribucionals 
de la llengua (Maratsos & Chalkley 1980). L’aprenentatge de la flexió no depèn d’un 
desenvolupament previ del concepte extralingüístic de dimorfisme sexual, sinó que 
el nen pot utilitzar el mateix llenguatge com a forma de coneixement. A més de les 
dades longitudinals, alguns estudis experimentals (Karmiloff-Smith 1979, amb infants 
francesos; Pérez-Pereira 1990, amb infants espanyols) han indicat que els infants són 
sensibles a les claus intralingüístiques de ben aviat, que utilitzen més la informació 
sintàctica i morfofonològica que no pas l’extralingüística.

Ara bé, aquest coneixement lingüístic, un cop adquirit, pot afectar d’alguna 
manera el pensament no lingüístic? Les dades longitudinals per elles mateixes no poden 
respondre a la pregunta de si la informació de gènere, un cop apresa, es representa 
en el nivell superficial, lexicosintàctic, o bé si acaba afectant la representació concep-
tual. Aquest és el debat en psicolingüística: si els processos conceptuals són diferents 
dels processos lingüístics, o bé si les representacions lingüístiques tenen efectes en la 
representació conceptual.

Segons les tesis del relativisme lingüístic (Whorf 1956), el llenguatge influencia 
el pensament. Atès que les llengües codifiquen diferents aspectes de la realitat, els 
parlants de les diferents llengües percebran, analitzaran i conceptualitzaran la realitat 
de maneres diferents, en consonància amb les distincions que la seva llengua estableix. 
Malgrat que tradicionalment la psicolingüística cognitiva havia desestimat i defugit 
aquesta hipòtesi, la idea de la interdependència entre pensament i llenguatge s’ha 
reprès amb força en aquests darrers anys. El llibre Rethinking Linguistic Relativity 
(Gumperz & Levinson 1996) representa la irrupció d’una nova manera d’entendre 
les tesis del relativisme lingüístic: les llengües influencien la conceptualització perquè 
marquen tendències de pensament. Així, per exemple, diversos estudis sobre la repre-
sentació de l’espai (Levinson 1996a, 1996b), sobre la conceptualització dels objectes en 
termes de forma o de substància (Lucy 1992a, 1992b; Imai & Gentner 1997) o sobre 
la representació del temps (Boroditsky 2001; Casasanto et alii 2004), en llengües en 
què aquests dominis semàntics es categoritzen de maneres diferents, assenyalen que 
les diferències lingüístiques es correlacionen amb diferències de pensament. Aquesta 
reinterpretació de les idees whorfianes s’ha fet extensiva a les marques de gènere.  
Es qüestiona que es tracti d’una distinció merament lingüística i s’associa gènere amb 
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sexe. Com més endavant explicarem, alguns estudis proposen que el gènere dels noms 
dels objectes, especialment d’aquells als quals es poden atribuir característiques an-
tropomòrfiques, està associat a determinades propietats estereotípicament masculines 
o femenines. En aquesta línia, s’investiga si el gènere dels referents inanimats forma 
part de la representació conceptual. 

La hipòtesi oposada diferencia entre processos conceptuals i processos lingüís-
tics (Levelt 1989). Els primers s’ocupen de preparar l’essència del missatge i, per tant, 
d’especificar els conceptes bàsics que es volen comunicar per tal que a posteriori el 
missatge pugui ser formulat en una llengua. Els processos lingüístics s’ocupen de la 
codificació gramatical i fonològica d’acord amb la llengua que s’utilitzarà. En aquest 
marc, s’entén que els dos processos són independents perquè es pot concebre un mis-
satge sense que s’arribi a expressar lingüísticament, però qualsevol missatge lingüístic 
necessàriament ha d’haver estat conceptualitzat primer. D’aquí que es diferenciï entre 
representacions conceptuals i representacions lingüístiques. Les representacions lingüís-
tiques es construeixen durant l’etapa en què el missatge és codificat lingüísticament. 
Per tant, el gènere pertany a aquest nivell de representació. Amb tot, i sense voler-hi 
entrar en detall, el que es debat és la definició de la interfície que permet traduir un 
tipus de representacions a unes altres. Aquesta interfície preverbal es refereix a les 
relacions semàntiques o representacions de conceptes lexicalitzables, que servirien de 
baula entre els processos conceptuals i els lingüístics. En aquest marc, s’entén que les 
diferències entre les llengües no afecten les representacions conceptuals, per bé que 
en el moment de parlar en una llengua ens veiem obligats a fer unes distincions i no 
unes altres.

Sense arribar a les propostes més whorfianes, la hipòtesi del «Thinking for 
Speaking» («pensar per parlar», Slobin 1996, 2003) ha introduït canvis substancials en 
la visió dual. Es defensa que, en el procés de pensar per parlar, les especificitats de les 
llengües demanen parar atenció a la categorització semàntica de la llengua que farem 
servir. Aprendre una llengua comporta acostumar-se a veure el món d’una manera i es 
prediu que l’hàbit acaba impregnant l’imaginari de la col·lectivitat que la parla. Però la 
hipòtesi se cenyeix a aquells processos que tenen a veure exclusivament amb el parlar 
entès en termes d’expressar-se lingüísticament (així també abasta tots els processos 
que demanen accedir a la ment d’una determinada manera, com ara traduir, escriure, 
fer servir llengües de signes, recordar…) i, per tant, els efectes de les llengües en la 
cognició no lingüística en queden exclosos.
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L’objectiu d’aquest article és fer una revisió crítica d’alguns estudis i del debat 
psicolingüístic entorn del concepte de gènere. Partint d’una anàlisi dels treballs més 
referits en la perspectiva whorfiana, es discutirà que el gènere sigui una propietat que 
s’inclou en la representació conceptual. Es defensarà que les marques de gènere no són 
pertinents per a argumentar a favor o en contra del relativisme lingüístic perquè són 
una propietat formal en aquelles llengües que les incorporen. Així mateix, es planteja 
que el debat pot respondre a una confusió entre els conceptes de gènere i sexe, una 
confusió que es podria haver generat des de la representació semàntica de parlants de 
llengües que, com l’anglès, diferencien per sexe i no per gènere.3

Aquest text parteix del pressupòsit que «el sexe és una qüestió de biologia, mentre 
que el gènere és una qüestió de gramàtica, i no hi ha cap raó terrenal per la qual el 
sexe hauria de participar en les distincions de gènere» (Trask 1995: 43, apud Junyent en 
aquest volum). Com assenyala Roca (2009, 2011), malgrat la coincidència dels termes 
masculí i femení tant per a especificar el gènere (gènere masculí i gènere femení) com 
el sexe (sexe femení i sexe masculí), el gènere és un fenomen exclusivament gramatical, 
independent de la realitat biològica que és el sexe. El significat sexual que pot portar 
un substantiu no necessàriament en determina el gènere; un exemple n’és la paraula 
persona, que fàcilment es fa servir per a designar algú del sexe masculí (i.e., en Joan 
és una bona persona).4

La discussió s’ha organitzat en dos apartats cadascun dels quals correspon a una 
orientació teòrica. Primerament es descriuen els treballs de referència que defensen 
que el gènere té una base semàntica i que es representa conceptualment; la descripció 
va seguida d’algunes crítiques que qüestionen la validesa de la metodologia i dels 
resultats. A continuació, es presenten dos treballs que defensen que la representació 
pertany a l’àmbit lingüístic; es discuteixen alguns resultats i es proposen interpreta-
cions alternatives. L’article acaba amb un apartat de conclusions en què es fan algunes 
observacions relatives a l’ús i a la concepció del terme gènere.

3. Atès que l’objectiu era analitzar els treballs que més influència han tingut en totes dues perspectives 
teòriques, això n’ha exclòs molts d’altres que, precisament, s’inspiren en els aquí citats. També ha comportat 
que s’esmenti un nombre reduït de llengües —bàsicament, anglès, alemany, espanyol i italià—, la qual cosa 
no pretén ignorar o amagar les altres. Com un revisor anònim ha fet notar, tampoc no se citen treballs sobre el 
català. Malauradament, això és així perquè no n’hi ha que tractin la qüestió des de la perspectiva psicolingüística.

4. En aquesta mateixa línia, trobareu més definicions a Junyent, en aquest volum.
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2. EL GÈNERE I LA REPRESENTACIÓ CONCEPTUAL

La reinterpretació del relativisme lingüístic ha portat diversos investigadors a 
qüestionar que el gènere gramatical es relacioni arbitràriament amb les propietats con-
ceptuals dels objectes. Aquests treballs parteixen de diverses suposicions. La primera 
és que durant el desenvolupament del llenguatge els infants estableixen una correlació 
entre el gènere dels noms i el sexe dels referents humans. La segona suposició és que 
aquesta associació es fa extensiva a altres noms per un efecte de semblança: les paraules 
que comparteixen gènere són més semblants entre si que les que comparteixen un 
gènere diferent. Les semblances formals ajuden a associar el gènere amb les propietats 
conceptuals tipus-home o tipus-dona i aquesta relació es fa extensiva a entitats no 
sexuades. Així, es defensa que el fet que la llengua assigni gènere (masculí o femení) 
als noms d’objectes portaria els parlants a pensar en els objectes com si tinguessin 
gènere biològic, és a dir, sexe.

Implícitament, la línia argumental és la següent: si, malgrat les diferències 
aparents entre les llengües, es pot mostrar que l’assignació de gènere té alguna mena 
de base semàntica, aleshores es podrà plantejar la pregunta de si el gènere està inclòs 
en la representació conceptual i no només en la lingüística. Ens centrarem en tres 
estudis que han generat força debat.

Konishi (1993) va dissenyar un experiment en què parlants de l’espanyol i de 
l’alemany havien d’avaluar noms de la seva pròpia llengua en termes d’una escala 
de diferencial semàntic en què s’incloïen dimensions amb connotacions masculines, 
com ara força, i femenines, com ara criança. La meitat dels noms eren masculins en 
espanyol (i.e., tenedor) i femenins en alemany (i.e., Gabel), i a la inversa.5 Els resultats 
van indicar que, en l’escala dimensional, s’assignava més potència al nom home que 
al nom dona i que els judicis subjectius dels participants concordaven amb el gènere 
(masculí o femení) del nom en la seva llengua. Els participants atribuïen més potència 
als noms que en la pròpia llengua eren masculins, fins i tot en el cas de noms referits 
a entitats no sexuades. La conclusió afavoria la idea que la diferenciació gramatical 
s’interioritza i passa a formar part de la representació semàntica.

5. L’alemany diferencia tres gèneres: masculí, femení i neutre. Amb tot, l’experiment esmentat només 
inclou paraules molt freqüents que tenen gèneres oposats en alemany i espanyol. Per tant, l’experiment exclou 
les paraules que, en alemany, tenen gènere neutre.
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En un estudi posterior, Sera et alii (1994) van dissenyar alguns experiments 
amb l’objectiu d’estudiar, en primer lloc, si, malgrat que l’assignació de gènere en les 
diferents llengües pugui semblar arbitrària, respon a una distinció semàntica; i, en se-
gon lloc, si el gènere gramatical té efectes en la representació conceptual dels objectes. 
La mostra incloïa subjectes espanyols i subjectes anglesos de diferents edats. En totes 
les tasques, els subjectes veien imatges, presentades soles o acompanyades del nom 
corresponent. Les imatges incloïen objectes de la classe natural (i.e., foc, ull, peix) o 
de la classe artificial (i.e., ganivet, helicòpter, taula); d’altra banda, la meitat dels noms 
corresponents a les imatges pertanyia al gènere femení i l’altra meitat, al masculí. En 
una de les tasques, els participants havien de classificar els estímuls en termes de més 
masculins o més femenins. En una altra de les tasques, es demanava que s’assignés als 
mateixos estímuls una veu de dona o una veu d’home. Es va observar que les decisions 
dels parlants espanyols a partir dels 7-8 anys concordaven amb el gènere gramatical dels 
noms —especialment quan les imatges anaven acompanyades del nom— independent-
ment de la classe d’estímul (natural/artificial). En la mostra d’anglesos a partir dels 5 
anys, es tendia a classificar com a masculins —i a assignar-los una veu d’home— els 
noms dels objectes que en espanyol són del gènere masculí i que pertanyen a la classe 
artificial; així mateix, tendien a classificar com a femenins —i a assignar-los veu de 
dona— els noms dels objectes que en espanyol són del gènere femení i que es referei-
xen a objectes de la classe natural. D’altra banda, la distinció natural/artificial també 
s’observava en la mostra d’espanyols quan gènere gramatical i classificació conceptual 
coincidien. A partir d’aquestes dades es concloïa que els factors gramaticals i els con-
ceptuals interactuen. A més, en el cas dels espanyols, el gènere gramatical tindria una 
influència en l’assignació de gènere als objectes. Es proposa que la interrelació entre 
gènere gramatical i concepte es produeix perquè el significat de les paraules amb gè-
nere natural (és a dir, sexe) es fa extensiu a les paraules referides a objectes pel fet de 
compartir les mateixes propietats morfològiques. Així, els parlants acaben atribuint 
als objectes una certa masculinitat o feminitat. 

Hi ha diverses objeccions a fer tant al treball de Konishi (1993) com al de Sera et 
alii (1994). En tots dos casos, algunes de les conclusions obvien els resultats obtinguts. 
En el cas de Konishi, l’estudi no observava l’efecte corresponent als noms femenins 
que s’haurien hagut d’associar amb les dimensions amb connotació femenina. En el 
cas de Sera et alii (1994), per exemple, en la mostra de subjectes espanyols, l’anàlisi 
estadística pel que fa a la diferenciació natural-femení vs artificial-masculí no és 
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estadísticament significativa en algunes de les tasques. Però, encara més important, 
totes dues investigacions, a efectes de la hipòtesi, pateixen un problema metodològic 
greu: els participants fan les tasques en la seva llengua, de manera que la valoració 
dels subjectes pot ser estratègica; poden basar els seus judicis simplement utilitzant 
la diferenciació morfològica de la llengua. En el cas de Sera et alii (1994), es demana 
explícitament als participants que classifiquin les imatges en funció de si semblen 
més masculines o més femenines. La instrucció, per tant, pot guiar els subjectes a 
utilitzar el coneixement gramatical i, en conseqüència, la tasca no permet discriminar 
si la classificació dels objectes en masculins (tipus-masculí) o femenins (tipus-femení) 
respon a un coneixement diferent del gramatical, si té una base semàntica, o si afecta 
el pensament no lingüístic. 

D’altra banda, totes dues investigacions fan un raonament circular. En la 
investigació de Konishi, el gènere masculí s’assigna als homes, els homes són més 
potents, la potència és una propietat masculina, els noms masculins són considerats 
més potents. En la de Sera et alii (1994), parlar dels objectes com si fossin masculins 
o femenins portaria a pensar en aquests objectes com a masculins o femenins perquè 
són classificats com a masculins o femenins.

Per tal de superar el raonament circular i els problemes metodològics d’aquests 
estudis, Boroditsky i Schmidt (1999) dissenyen dos experiments. Amb el primer es 
vol estudiar si l’assignació de gènere reflecteix creences sobre el gènere dels objectes; 
amb el segon, es pregunten si el gènere gramatical assignat als noms d’objectes té 
conseqüències semàntiques, és a dir, si s’inclou en la representació conceptual dels 
objectes. Pel que fa al primer experiment, en la línia dels estudis abans esmentats, es 
parteix de la suposició que els noms dels animals o dels objectes que són bonics i 
airosos tendiran a ser femenins, mentre que els que són agressius o forts tendiran a 
ser masculins. Es prediu que, si això és així, aleshores s’han d’observar correspondèn-
cies entre llengües amb flexió de gènere. Es compara el gènere de determinats noms 
en espanyol i en alemany i es contrasta amb les intuïcions de parlants de l’anglès.  
La tasca dels anglesos consisteix a classificar en masculins o femenins 50 noms d’animals 
i 85 noms d’artefactes. Segons els autors, d’una banda s’observa una correlació entre el 
gènere d’aquests noms en espanyol i en alemany en el cas dels noms d’animals; d’altra 
banda, les intuïcions dels anglesos es corresponen amb el gènere dels noms d’animals 
en espanyol i en alemany, tot i que no amb el gènere dels artefactes.

En el segon experiment, subjectes espanyols, alemanys i anglesos han de dur a 
terme una tasca de memòria en anglès. La hipòtesi de partida és que el fet de parlar 
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una llengua que assigna gènere (masculí o femení) a una entitat inanimada porta els 
parlants d’aquella llengua a parar més atenció a les qualitats masculines o femenines 
d’aquesta entitat i a representar-se aquestes entitats com a masculines o femenines.  
Es prediu que els subjectes alemanys i els espanyols recordaran millor el gènere d’un 
nom propi quan estigui associat a un nom d’objecte del mateix gènere en la seva llen-
gua. Els noms dels objectes triats tenen gènere diferent en espanyol i alemany. Així, 
per exemple, una de les paraules triades Apfle (‘poma’) és femenina en espanyol, però 
masculina en alemany; així mateix Uhr (‘rellotge’) és femení en alemany però mas-
culí en espanyol. Quant als noms propis, es trien parelles que siguin fonològicament 
semblants (i.e., Paul-Paula o Patrick-Patricia). La meitat de les paraules s’aparellen a 
noms propis del sexe masculí i l’altra meitat, a noms del sexe femení. La tasca consis-
teix primerament a demanar als subjectes que retinguin en memòria parelles de nom 
d’objecte-nom propi (i.e., Apfle-Patrick). Després, en la fase de test, els subjectes han 
de recuperar de la memòria el gènere dels noms propis amb els quals els objectes han 
estat aparellats; per exemple, davant de la paraula Apfle han d’indicar si el nom propi 
és del sexe masculí o del femení. Segons els autors, els resultats de l’estudi indiquen 
que els aparellaments es recorden més bé quan el gènere del nom propi assignat a un 
objecte es correspon amb el gènere gramatical del nom de l’objecte en la seva llengua. 
Observen que els espanyols i els alemanys tenen biaixos de memòria congruents amb 
el gènere de les paraules en les llengües respectives; és a dir, en aquells objectes per als 
quals els espanyols tendien a recordar noms de dona, els alemanys tendien a recordar 
noms d’home.

Els autors arriben a tres conclusions: 1) el gènere dels noms no és totalment ar-
bitrari sinó que reflecteix d’alguna manera les propietats, percebudes com a masculines 
o femenines, dels seus referents; 2) les idees sobre el gènere dels objectes estan molt 
influenciades pel gènere gramatical que la llengua els assigna; finalment, i atès que 
l’experiment es fa en anglès, 3) conclouen que el gènere forma part de la representació 
conceptual dels objectes.

Hi ha diverses objeccions a fer al treball de Boroditsky i Schmidt (1999). En el 
primer experiment, els autors no faciliten la llista de noms inclosos i, per menor que 
sembli, l’objecció té a veure amb la hipòtesi. Comparem, per exemple, els noms rata 
i ratolí en català. Tot i que l’animal rata, en relació a l’animal ratolí, es correspondria 
amb la propietat antropomòrfica masculina (més agressiu) té assignat el gènere feme-
ní; a la inversa l’airós ratolí, que rep el gènere masculí. Per bé que es podria dir que 
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aquests exemples són excepcions respecte a una tendència general, caldria saber quins 
noms es van incloure en l’estudi. D’altra banda, en aquest experiment, en comparar 
l’efecte del gènere en espanyol i en alemany les correlacions no són significatives per 
a la categoria artefactes; pel que fa a aquesta mateixa categoria, la comparació amb les 
intuïcions dels parlants tampoc no ho és. Això vol dir que, quan es tracta d’artefactes, 
les respostes d’espanyols, alemanys i anglesos són guiades per l’atzar. En conseqüèn-
cia, les dades no permeten confirmar les prediccions pel que fa a les creences sobre el 
gènere dels noms dels referents inanimats. Malgrat que els resultats de l’experiment 
només donen suport a la predicció pel que fa al gènere dels noms referits a animals, 
els autors conclouen que «l’assignació de gènere als noms no és del tot arbitrària sinó 
que fins a cert punt reflectiria les propietats dels referents percebudes com a masculines 
o femenines» (1999: 5). Però, amb les seves dades, la conclusió només és aplicable al 
gènere dels noms dels animals. Tanmateix, el segon experiment es planteja a partir de 
la pregunta de si «parlar dels objectes inanimats com si fossin masculins o femenins 
porta els parlants a pensar en aquests objectes com a masculins o femenins» (1999: 
3). És a dir, si els parlants en les seves representacions equipararen gènere amb sexe. 
De fet, en aquesta segona tasca, s’obliga els subjectes a establir una associació entre 
aquests dos conceptes.

A parer nostre, l’estudi parteix clarament d’una confusió: es confonen els 
conceptes de sexe biològic i gènere formal. Tal com assenyala Foundalis (2002), en 
les llengües que tenen flexió de gènere, el gènere no és un bon predictor del sexe, 
atès que el nombre de noms en què sexe i gènere es correlacionen bé és una minoria 
en comparació amb els que no es correlacionen gens, ja que el nombre de paraules 
que es refereixen a objectes és molt superior al de paraules referides a éssers animats.  
En canvi, en llengües com l’anglès (o llengües de gènere natural/biològic), en què 
fonamentalment es diferencia el sexe, sexe i gènere es poden predir mútuament per-
què els objectes inanimats (i generalment també els d’animals) no reben cap marca.

El segon experiment —amb la corresponent conclusió que el gènere es representa 
conceptualment— es basa en el fet que els subjectes fan la tasca en una llengua que 
no té flexió de gènere i que és diferent de la pròpia. Ara bé, en una tasca de record, 
els subjectes poden utilitzar diverses estratègies, entre les quals una de molt possible 
és traduir els noms a la seva L1. En altres termes, la lectura de les paraules a les quals 
s’associa un nom propi no pot excloure que els participants no estableixin una relació 
entre les paraules que llegeixen en la L2 amb les corresponents paraules traduïdes a la 
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L1; és a dir, que, quan llegeixin el nom d’objecte en anglès no s’activi d’alguna manera 
també l’etiqueta corresponent a aquest concepte en la seva L1. 

Els estudis psicolingüístics de processament del lèxic en bilingües indiquen 
que les paraules de la L2 i les seves corresponents traduccions a la L1 estan molt 
connectades.6 De fet, en les etapes inicials de l’aprenentatge d’una L2, els nous noms 
solen aprendre’s amb la traducció corresponent a la L1. Boroditsky i Schmidt (1999) 
no indiquen que els participants hagin d’aprendre primerament els noms en anglès; 
per tant, s’entén que els subjectes espanyols i els alemanys ja tenen un coneixement 
d’aquests termes anglesos. Però el que no es diu és quin grau de coneixement tenen 
d’aquesta L2. Segons alguns models psicolingüístics, en els estadis inicials la L2 i la L1 
estan fortament interconnectades en el nivell lèxic i l’accés a la representació conceptual 
està relacionat amb el grau de fluïdesa en la L2. Precisament, el criteri per a triar els 
noms d’animals i d’artefactes inclosos en els experiments de Boroditsky i Schmidt era 
«que tinguessin una única traducció dominant a l’espanyol i a l’alemany» (1999: 2).

Cal tenir en compte que alguns models de processament en bilingües (De Groot 
1992) proposen que les paraules concretes es tradueixen més de pressa que les abs-
tractes. En les paraules concretes, com que els referents perceptius dels noms són els 
mateixos en les diferents llengües, també comparteixen informació semàntica, la qual 
cosa n’accelera la traducció. Encara que no és un objectiu d’aquest article discutir els 
diferents models de processament, algunes de les seves aportacions són directament 
pertinents en aquesta discussió: l’experiment no garanteix que els participants no 
tradueixin el nom en anglès a la seva L1.

Remarcar aquest aspecte és clau en la discussió de si la representació del gènere 
és conceptual o lingüística. Recordem que un dels resultats de l’estudi de Boroditsky 
i Schmidt indicava que els subjectes espanyols i els alemanys recordaven més bé el 
gènere (és a dir, el sexe) del nom propi quan coincidia amb el gènere del nom de 
l’objecte en la seva llengua. Els mateixos autors concloïen que «la idea que les perso-
nes tenim del gènere dels objectes està molt influenciada pel gènere gramatical que 
s’assigna a aquests objectes en la llengua pròpia» (Boroditsky & Schmidt 1999: 5). 
Per tant, el procés d’actuació dels participants bé podria ser el següent: 1) llegides les 
parelles de nom d’objecte - nom propi, els participants tradueixen el nom d’objecte a 
la seva L1; 2) en accedir al nom en la L1, accedeixen al gènere que li correspon i, per 

6. Vegeu una revisió de diversos estudis a Sánchez-Casas (1999).
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tant, a la seva representació fonològica/ortogràfica; 3) la lectura del nom propi també 
activa la seva corresponent representació fonològica/ortogràfica; i 4) s’associen les 
dues representacions de manera que el record afavoriria les parelles en què aquestes 
representacions coincideixen. 

En què basem aquesta possible explicació? En primer lloc, diversos estudis fets 
amb llengües que tenen flexió de gènere indiquen que l’accés a les paraules comporta 
necessàriament també l’accés al seu gènere. Alguns estudis experimentals (Domín-
guez et alii 1999; Igoa et alii 1999; Vigliocco et alii 1995; Vigliocco et alii 1996), així 
com estudis dels errors espontanis de la parla (Del Viso et alii 1987; Del Viso 2002), 
indiquen que aquesta informació està especificada en el lèxic. És a dir, que l’accés a 
les paraules està indissociablement lligada a la corresponent informació morfològica 
de gènere, que no se separa de l’arrel. Per tant, la traducció dels noms comportaria 
també l’activació del seu gènere. En segon lloc, dels 12 noms propis femenins de 
l’experiment en discussió, 9 porten la flexió -a (i.e., Paula, Karla, Patricia). Com és 
sabut, en les llengües romàniques gènere i forma tenen una alta correlació; en espanyol 

—una de les llengües de l’estudi—, un percentatge molt alt dels noms —inclosos els 
noms de referents humans— acaben en -o si són masculins i en -a si són femenins, i 
els mateixos sufixos es fan servir en les concordances morfosintàctiques. Per tant, si 
més no en espanyol, es produeix una correlació de flexions entre les parelles. En el 
cas de l’alemany —que té tres gèneres i diferències formals en funció del cas—, es pot 
objectar que les correspondències morfofonològiques no són tan evidents; amb tot, 
el context lingüístic podria proporcionar prou pistes (Köpcke & Zubin 1983, apud 
Vigliocco et alii 2005).

En definitiva, i ateses les objeccions esmentades, no es podria concloure que 
el gènere es representi conceptualment, sinó que, més aviat, es donaria suport a la 
conclusió inversa a la presentada pels autors: que el gènere es representa lèxicament. 
L’efecte de semblança no té per què comportar necessàriament que la representació 
del gènere sigui conceptual, és a dir, que derivi en una associació entre gènere i sexe 
de resultes d’una generalització de sexe home a propietats tipus-home i de sexe dona a 
propietats tipus-dona. L’efecte es pot atribuir a una semblança sintàctica (les paraules 
del mateix gènere requereixen les mateixes concordances amb determinants, adjec-
tius, pronoms, participis…) i morfofonològica (els mateixos afixos flexius dels noms 
s’apliquen a determinants, adjectius, participis). 

A l’apartat següent es revisen alguns estudis que han tractat específicament 
aquesta qüestió.
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3. EL GÈNERE I LA REPRESENTACIÓ LINGÜÍSTICA

Diversos estudis experimentals donen suport a la hipòtesi que el gènere està 
inclòs en la representació lèxica. Ens centrarem, bàsicament, en dos que parteixen 
directament d’aquesta pregunta.

Bowers et alii (1999) contrasten experimentalment si el gènere es representa 
conceptualment o si la informació conceptual i la de gènere es representen per separat. 
L’estudi, fet amb subjectes espanyols, inclou dos tipus d’estímuls (paraules i imatges) 
i dues tasques (una d’assignació de gènere i una altra de categorització semàntica) a 
partir d’un mateix conjunt de noms/objectes concrets. Es prediu que, si el gènere es 
representa conceptualment, no hi haurà diferències en funció del tipus d’estímul; en 
canvi, si la informació conceptual i la de gènere es representen per separat, l’assignació 
de gènere serà més ràpida quan l’estímul sigui una paraula.

Els estímuls triats exclouen els noms que fonològicament i ortogràficament 
acaben en -o o en -a; els noms inclosos acaben en -e o en consonant (i.e., peine vs 
nube, lápiz vs nuez), de manera que el gènere morfofonològicament i ortogràficament 
no sigui gaire marcat.

La tasca d’assignació de gènere consisteix a indicar el determinant apropiat de 
l’estímul. La tasca semàntica consisteix a categoritzar imatges dels mateixos objectes 
en funció de si pertanyen a la classe natural o a la classe artefacte (i.e., nieve vs guante). 
En totes dues tasques, els subjectes han de respondre prement una tecla. S’analitza 
el temps que es triga a donar la resposta. Els resultats indiquen que la categorització 
semàntica de les imatges és més ràpida que la de les paraules i, a l’inrevés, que l’assig-
nació de gènere és significativament més ràpida per a les paraules que per a les imatges. 
Els autors interpreten que en el reconeixement d’imatges primerament cal accedir 
a la representació conceptual; en canvi, en el reconeixement de paraules s’accedeix 
directament a la representació lèxica de la paraula. Per tant, els resultats apunten en 
la direcció oposada a la hipòtesi dels estudis esmentats a l’apartat anterior.

En la mateixa línia, Vigliocco et alii (2005) duen a terme diversos experiments 
amb l’objectiu d’investigar l’efecte de semblança de significat. Parteixen de la hipòtesi 
que l’associació entre el gènere dels noms i el sexe dels referents humans es generalitza 
a altres noms que també es refereixen a entitats sexuades però en els quals la corres-
pondència no és tan directa, els noms d’animals. En canvi, no es generalitzaria als 
noms per als quals la propietat sexe és irrellevant. Els experiments estan dissenyats 
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per a contrastar si l’efecte de semblança es deu a les correlacions morfofonològiques i 
sintàctiques (i, per tant, és estrictament formal) o bé si es pot atribuir a una semblança 
de significat i, en aquest cas, quin abast tindria.

Contrasten les dades de subjectes italians, anglesos i alemanys en diferents tas-
ques. En unes tasques, els subjectes han de fer judicis de semblança a partir de dues 
modalitats diferents de presentació, paraules o imatges. En tots dos casos, s’inclouen 
dues categories, animals i objectes, de manera que els dos gèneres (masculí i femení) 
de l’italià hi quedin representats; en el cas de l’alemany, es fan servir noms dels tres 
gèneres (masculí, femení i neutre) per a la categoria animals i dos (masculí i femení) 
per a la categoria artefacte. Els estímuls es presenten en tríades i els parlants han de 
seleccionar quins dos dels tres tenen un significat més semblant. La modalitat de pre-
sentació és clau per a diferenciar si el gènere es representa conceptualment; les imatges 
no requereixen verbalització (encara que no s’exclou la possibilitat que els subjectes 
etiquetin les imatges) i s’entén que accedeixen directament a les representacions 
conceptuals; els noms, en canvi, demanen accedir a una representació lèxica. En una 
altra tasca, amb imatges dels mateixos objectes i animals, els participants han de dir 
en veu alta el nom de l’estímul, amb un sol terme i sota pressió de temps. En aquest 
cas, es vol provocar errors de la parla en els quals el nom de l’estímul que la imatge 
reprodueix se substitueix per un altre amb el qual està semànticament relacionat (i.e., 
cama per peu). En psicolingüística, aquest fenomen dels errors de recuperació lèxica 
és força conegut i s’atribueix al fet que la representació semàntica activa diversos 
ítems lèxics que comparteixen aspectes de significat. Es pretén comprovar l’efecte de 
semblança de significat: si les paraules que comparteixen gènere són més semblants 
semànticament, aleshores és més probable que les paraules intruses siguin del mateix 
gènere que la paraula que substitueixen. En totes dues tasques, l’anàlisi se centra en 
la concordança de gènere entre nom de l’estímul i gènere en la resposta. 

Tots els resultats dels judicis de semblança indiquen que el gènere té efectes 
només en les tasques verbals, només en la categoria animals i només en els subjectes 
italians. No s’observa cap efecte per a la categoria artefacte en cap de les modalitats de 
presentació dels estímuls. Les dades de la tasca d’elicitació d’errors van en la mateixa 
direcció: únicament els subjectes italians tendeixen a fer substitucions per paraules del 
mateix gènere quan han de recuperar noms d’animals, però per als noms d’artefactes 
la diferència no és significativa. Pel que fa a les diferències entre llengües, segons els 
autors solament s’observa un efecte del gènere en italià; però no en alemany, en cap 
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de les modalitats o categories. Aquest resultat s’atribueix al fet que l’alemany té tres 
gèneres i quatre casos i, per tant, la relació entre el sexe dels referents i el gènere as-
signat als noms referits a humans no és tan transparent. En canvi, observen una alta 
correlació en les respostes d’alemanys i anglesos tant en la categoria d’animals com 
en la d’artefactes.

Que només s’observi un efecte del gènere en les tasques lingüístiques —és a dir, 
quan la tasca implica l’ús de la llengua— concorda amb la hipòtesi del «pensar per 
parlar». La hipòtesi de la representació semàntica queda en bona part exclosa, atès 
que no s’observa un efecte quan la modalitat de presentació no és lingüística. D’altra 
banda, es conclou que l’efecte del gènere no té una influència en la representació se-
màntica més enllà del sexe, atès que només s’observa en la categoria animals. És a dir, 
no es generalitza a aquelles entitats per a les quals el sexe no és una propietat pertinent.  
En termes dels autors, «els efectes semàntics del gènere gramatical no es fan exten-
sius més enllà dels dominis semàntics en els quals les propietats relacionades amb el 
sexe són rellevants (els animals)» (Vigliocco et alii 2005: 512). En aquest sentit, en 
la mateixa línia apuntada per Bowers et alii (1999), es conclou que la representació 
del gènere pertany a l’àmbit lèxic i que no s’estén al nivell conceptual. Atesos els re-
sultats, proposen que l’efecte del gènere dependrà molt de les propietats estructurals 
de les llengües: com menys transparents siguin les correspondències entre les cate-
gories conceptuals (sexe) i les característiques lingüístiques (gènere) menys clar serà  
l’efecte.

En el treball de Vigliocco et alii (2005), s’interpreta que la hipòtesi de les correla-
cions formals no pot explicar els resultats. Si les semblances es poguessin atribuir només 
al context lingüístic (consistència ortogràfica/fonològica), aleshores no es trobarien 
diferències en funció del tipus de referent. Tampoc no s’haurien de trobar diferències 
entre les llengües amb flexió de gènere (italià i alemany, en aquest estudi), atès que el 
context lingüístic donaria prou pistes per a diferenciar el gènere de les paraules. En 
aquest sentit, les diferències entre italians, d’una banda, i alemanys i anglesos, de l’altra, 
serien contràries a la predicció i, en conseqüència, es desestima la hipòtesi. 

Amb tot, hi ha altres maneres d’interpretar els resultats que estan en consonància 
amb la hipòtesi dels correlats formals. La investigació de Vigliocco et alii (2005) es 
pregunta per l’efecte del gènere, però el que troba és un efecte del sexe en la mostra 
d’italians. Els parlants adults de llengües amb flexió de gènere sabem molt bé que 
les persones poden ser mascles o femelles, i els animals, especialment els mamífers, 
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també.7 Conceptualment, la distinció és clara malgrat que, habitualment, quan ens 
referim a un camell o una girafa no fem esment al seu sexe, tret que el context així ho 
demani i porti el parlant a haver de diferenciar entre camell femella (o camella) o girafa 
mascle. Els parlants adults coneixen la diferència semàntica ja parlin italià, espanyol, 
alemany o anglès. De fet, els mateixos autors indiquen que l’efecte només s’observa 
en la categoria animals, és a dir, quan és semànticament pertinent.

El fet que s’observi un efecte de la categoria en la mostra d’italians, podria 
explicar-se per les propietats morfològiques de la llengua. Cal tenir en compte que, 
en italià, els noms dels animals (ja siguin masculins o femenins) se solen referir tant 
als mascles com a les femelles. Amb tot, sovint també s’hi apliquen els processos fle-
xius habituals en els noms referits a humans: afegint -a al nom no marcat, anomenat 
masculí, s’obté el nom del sexe femení. A la inversa, però, no és possible; és a dir, els 
noms femenins no es poden canviar morfològicament perquè esdevinguin masculins.8 
Les respostes dels participants italians en les tasques verbals podrien indicar aquest 
coneixement lingüístic: davant d’un estímul masculí recuperen el nom no marcat; 
però un estímul referit amb un nom de gènere femení activaria un nom femení, que 
és el gènere marcat. Els resultats dels alemanys no poden ser una evidència en contra. 
És a dir, el grau de transparència en la correspondència ortogràfica/fonològica i les 
diferències estructurals entre les llengües poden explicar els resultats, com també 
defensen els mateixos autors. 

En conseqüència, la hipòtesi que defensa l’aplicació de mecanismes estrictament 
formals no es pot descartar. Els mateixos autors no exclouen que aquest mecanisme 
no pugui ser útil en altres dominis: «[la hipòtesi] pot proporcionar una explicació 
viable en altres àmbits d’aprenentatge» (Vigliocco et alii 2005: 512). Però la qüestió és 
que justament és en l’àmbit del gènere on pot ser el mecanisme més eficaç, perquè 
el gènere no té correlats semàntics i el sexe sí, com, de fet, confirmen els matei-
xos resultats dels estudis esmentats. La hipòtesi d’una associació entre gènere dels 
noms referits a animals i significat no és una hipòtesi sobre les marques de gènere.  

7. Val a dir que tots els animals inclosos en els experiments de Vigliocco et alii (2005) són mamífers.
8. Aquest mecanisme és propi d’altres llengües romàniques. Per exemple, en català, el nom masculí 

camell és utilitzat com a genèric (i.e., com diu un dels Evangelis: És més fàcil que un camell passi pel forat d’una 
agulla...) i, només quan és pertinent, es produeix la versió femenina camella (i.e., La llet de camella…). Però 
els noms femenins d’animals no tenen flexió de gènere masculí; així, es parla d’una girafa mascle o d’una rata 
mascle i no d’un giraf o d’un rat.
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Aquest és el problema de base: intentar vincular l’anomenat gènere natural/biològic 
amb el gènere gramatical.

4. CONCLUSIONS

L’objectiu d’aquest article era fer una revisió crítica d’alguns dels estudis que 
s’han preguntat si el gènere es representa a nivell conceptual. L’anàlisi d’alguns dels 
estudis de referència ha mostrat que no queda provada la hipòtesi que el gènere es 
representi conceptualment; és a dir, no es pot concloure que el gènere tingui efectes en 
el pensament no lingüístic. A tot estirar, es podria interpretar que els resultats donen 
suport a la hipòtesi del «pensar per parlar»; és a dir, que, en el procés de preparar les 
produccions lingüístiques, els parlants parem atenció a les distincions que la llengua 
codifica. Però aquesta hipòtesi només afecta les representacions que construïm quan 
fem servir la llengua i no pas el pensament conceptual quan no hi ha una finalitat 
lingüística. En això, hi ha coincidència amb els treballs revisats que defensen que la 
representació del gènere recau en el nivell lèxic.

Si les marques de gènere poc poden aportar a la nova interpretació del relativisme 
lingüístic, és perquè a efectes de la hipòtesi aquest àmbit de la llengua no és pertinent. 
Les relacions espacials, la diferenciació per forma o per substància o les referències 
temporals, per posar alguns exemples, sí que tenen una base semàntica. El sexe, també. 
El gènere, però, és independent de la realitat biològica. En el marc del relativisme 
lingüístic, les investigacions que en aquests darrers anys s’han dut a terme apunten 
a una influència de les estructures semàntiques de les llengües en les representacions 
conceptuals dels parlants (per a una revisió d’estudis, vegeu Cortès-Colomé et alii 
2009). Molt probablement aquesta hipòtesi es pot fer extensiva a la distinció mascle 
vs femella. Però marcar el gènere és diferent de marcar el sexe. Per això creiem que la 
recerca sobre la representació del gènere (del gènere gramatical) no permet desestimar 
la hipòtesi del relativisme lingüístic. 

Malgrat les diferències teòriques, un aspecte recurrent en els treballs analitzats 
és la confusió en l’ús del terme gènere. Probablement la polisèmia d’aquest terme pot 
ser un dels motius de l’equívoc. Es fa servir gènere, o gènere natural, gènere semàntic, 
gènere biològic, gènere conceptual, per als noms d’éssers animats que presenten di-
morfisme sexual. D’altra banda, es parla de gènere o gènere gramatical per referir-se 
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a les propietats formals d’algunes llengües. Ens preguntem si el debat no s’origina 
precisament perquè s’associen els diferents significats del terme. Quan Konishi (1993), 
Sera et alii (1994), Boroditsky i Schmidt (1999) proposen que tant els parlants de l’an-
glès com els parlants de l’espanyol, l’italià o l’alemany assignen propietats conceptuals 
tipus-home o tipus-dona a entitats no sexuades, estan establint una correspondència 
entre sexe i gènere. Quan Bowers et alii (1999) i Vigliocco et alii (2005) dissenyen 
estudis experimentals per contrastar si la informació de gènere es representa lèxica-
ment, també assumeixen aquesta correspondència. En el cas de Vigliocco et alii, per 
exemple, en parlar de la categoria noms d’animals, parlen d’una generalització feta 
des dels noms de referents humans.

Ens podem preguntar, doncs, si el debat científic té realment una base o si és 
artificiós. Seguint la mateixa lògica del relativisme lingüístic, ens demanem si la recerca, 
moguda sobretot des d’investigadors de parla anglòfona, no s’enfoca des d’una repre-
sentació semàntica basada en el dimorfisme sexual. La hipòtesi d’una base semàntica 
per al gènere (biològic) seria més plausible en les llengües que tenen una correlació 
molt alta entre gènere i sexe. En aquest cas, la confusió de conceptes s’hauria generat 
perquè, des d’una representació de tipus anglòfon, la hipòtesi s’hauria fet extensiva 
als parlants de llengües que sí que es flexionen per gènere. 

Tal com es desprèn dels treballs revisats, molts d’estudis psicolingüístics han fet 
servir l’espanyol o l’italià per contrastar les seves hipòtesis sobre el gènere. Es dóna el 
cas que, a diferència d’aquestes llengües —en què les flexions solen acabar en -o i en 

-a, per al masculí i el femení respectivament, i resulten perceptivament molt promi-
nents—, el català té més variació (Pérez-Saldanya et alii 2004) i morfofonològicament 
les formes no són tan transparents. En aquest sentit, es troba a mitjan camí de l’alemany. 
Com hem dit abans, Vigliocco et alii (2005) troben un efecte del sexe en la mostra 
d’italians, però no en la d’alemanys. Dur a terme treballs sobre el processament en 
català pot brindar dades teòricament pertinents.

De moment, i retornant als estudis sobre adquisició del llenguatge que citàvem 
a l’inici d’aquest text, el que s’ha observat és que en l’aprenentatge de les marques de 
gènere en català es fan servir claus morfofonològiques i sintàctiques, cosa que confirma 
les dades en altres llengües com ara l’espanyol o l’italià. Més encara, amb l’edat, les 
claus sintàctiques semblen ser les més predictives i no hi ha evidències que els infants 
utilitzin informació semàntica. En tot cas, i atès que en l’adquisició del llenguatge se 
sap que els processos d’assignació morfològica i sintàctica s’automatitzen (o modula-
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ritzen) al llarg de l’aprenentatge, caldria explorar què passa en l’adquisició de segones 
llengües. Els nens que han après a parlar una llengua no flexiva quan aprenen una 
segona llengua amb flexió de gènere s’ajuden de claus morfofonològiques? Malgrat 
que aquest camp ja s’ha començat a explorar, encara queda molt de camí per recórrer.

Montserrat Cortès-Colomé
Universitat de Barcelona
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