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La recerca que hem portat a terme durant els últims 5 anys, emmarcada en la del Grup 

de Lèxic i Gramàtica, s’ha centrat, fonamentalment en les diferències morfosintàctiques 

entre llengües tipològicament distants, en les lèxiques derivades d’una categorització 

diferent, i en les repercussions que tenen aquestes diferències en el procés d’adquisició 

d’una L2, especialment el català i el castellà. L’interès dels temes és clar si tenim en 

compte que hi ha molt pocs estudis sobre aquestes qüestions i que la societat actual 

necessita nous coneixements per poder fer front als reptes que planteja la nova societat 

multilingüe en què vivim. En aquest sentit, la feina del grup no s’ha limitat als estudis 

teòrics sobre aquestes qüestions sinó que hem tingut molt present la necessitat de fer 

transferència, de vegades precedint la recerca teòrica, per poder donar una primera 

resposta ràpida a les necessitats urgents d’alguns col·lectius com el de l’àmbit educatiu 

(ensenyament del català i del castellà a l’alumnat estranger) i el sanitari (problemes de 

comunicació causats, entre d’altres coses, per diferències lingüístiques). 

 

A partir del 2003 vam centrar la recerca en la relació entre la tipologia lingüística i 

l’adquisició de L2 partint de la idea que la L1 és un dels factors que influeix en el 

procés d’adquisició d’altres llengües (projectes de recerca MCyT i MEC). L’objectiu de 

tots dos projectes és veure de quina manera repercuteixen les diferencies tipològiques 

entre les llengües en l’adquisició del català i del castellà per part d’alguns dels 

immigrants, quines de les dificultats més habituals són conseqüència de la influència de 

la L1 i quines són degudes a altres factors (estratègies de simplificació universals, 

propietats de la L2, etc.). Aquests estudis estan relacionats amb els resultats de tres 

convenis amb la Generalitat de Catalunya que han donat com a resultat l’edició de 10 

volums de la col·lecció Llengua, immigració i ensenyament del català (el 2009 

n’apareixeran quatre més). En els llibres, pensats per als mestres i professors de català, 

es compara la gramàtica del català amb la d’altres llengües i s’analitzen les principals 

dificultats dels aprenents de català relacionades amb la seva L1. Les 15 llengües preses 

en consideració són l’àrab, el soninké, el mandinga, el xinès, el wòlof, el fula, el berber, 

el romanès, l’ucraïnès, el tagal, el panjabi, el quítxua, el hindi/urdú, el búlgar i el rus.  

 

Pel que fa al tema del lèxic i la categorització, que forma part del segon projecte de 

recerca, hem dut a terme estudis centrats en les parts del cos, la simptomatologia i les 

malalties  en mandinga i hem començat a treballar en el xinès. Alguns dels resultats de 

l’estudi sobre el mandinga s’han presentat en congressos o estan en fase de publicació i 

corresponen a la tesi doctoral de B. Crous, que es llegirà el mes de gener de 2009. 

Aquesta línia de recerca es va iniciar arran dels treballs fets en el marc d’un conveni 

amb el Departament de Salut: un conjunt d’extensos  vocabularis i guies de conversa 

mèdica en onze llengües dels immigrants. 

 



The research that we have carried out over the last 5 years, within the “Grup de Lèxic i 

Gramàtica”, has mainly focused on the morphosyntactic differences between 

typologically distant languages, on the lexical ones derived from a different 

categorization, and on the consequences that those differences have on the acquisition 

process of a L2, especially Catalan and Spanish. The significance of those topics is clear 

having in mind, first, that there are few studies on these issues in which the L2 is either 

Catalan or Spanish and the L1 one of the languages we are considering here, and, 

secondly, that today’s society needs new knowledge to face the challenges put forward 

by the new multilingual society in which we live. In that sense, the work of the group 

has not been limited to the theoretical study of these issues, but we have seriously 

considered the necessity of doing transference, sometimes preceding the theoretical 

research, to be able to give a swift first answer to the urgent needs of some communities 

like the educational (teaching of Catalan and Spanish to foreign pupils) and the medical 

ones (communication problems caused by linguistic differences, among others). 

 

 

From 2003 we focused our research on the relationship between the linguistic typology 

and the L2 acquisition based on the idea that the L1 is one factor influencing the 

acquisition process of other languages (research projects MCyT and MEC). The goal of 

both projects is to see how the typological differences between languages affect the 

acquisition of Catalan and Spanish by some immigrants, which ones out of the most 

usual difficulties are a consequence of the influence of the L1 and which ones are due to 

other factors (universal simplification strategies, properties of the L2, etc.). Those 

studies are related to the results from three agreements with the Generalitat de 

Catalunya which have resulted in the edition of 10 volumes of the “Llengua, 

immigració i ensenyament del català” collection (four additional volumes are going to 

be published in 2009). In those books, directed to Catalan teachers and professors, the 

Catalan grammar is compared to the grammar of other languages and the main 

difficulties of Catalan learners are analized regarding their L1. The 15 languages 

considered are Arabic, Soninke, Mandinka, Chinese, Wolof, Fula, Berber, Romanian, 

Tagalog, Punjabi, Quechua, Hindi/Urdu, Bulgarian and Russian. 

 

With regard to the lexicon and the categorization, which is part of the second research 

project, we have carried out studies focused on the body parts, the symptomatology and 

the illnesses in Mandinka, and we have already started working on Chinese. Some 

results from the Mandinka study have been presented in symposiums or are about to be 

published, and correspond to B. Crous´ Ph.D. The Ph.D. will be defended at the end of 

the year. This research approach was initiated because of the works carried out from an 

agreement with the Departament de Salut: a collection of large vocabularies and 

medical conversation guides in eleven languages of the immigrants.  

 

 


