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JACKENDOFF, Ray: Patterns in the mind. Language and Human Nature, New York,
BasicBooks, 1994.
L'objectiu d'aquest Ilibre de Ray Jackendoff, un famos cientific cognitiu dedicat a 1'estudi de I'estructura del llenguatge i a I'organitzacio dels conceptes, es exposar de manera clara quines son les idees principals que formen la base de l'estudi
contemporani del llenguatge i la ment. Aquestes idees tenen el seu origen en la
«revolucio cognitiva» que va protagonitzar al final de la decada dels cinquanta un
dels pensadors mes importants de la historia, Noam Chomsky. Corn es ben sabut,
aquest linguista va demostrar que el llenguatge huma nomes es pot explicar a partir duns principis molts complexos que operen en la ment del parlant, uns principis que de cap de les maneres poden ser adquirits pels simples mecanismes d'associacio que postulava la psicologia conductista.
Actualment, doncs, la ment ja no es veu com un mer producte de l'entorn, sing
corn un mecanisme complex que processa una determinada informacio, com una
especie de coniputadora biologica composta de nombroses parts, cadascuna d'elles
amb una tasca ben definida.
Recollint els fruits d'aquesta «revolucio cognitiva», Jackendoff fa servir en
aquest Ilibre el llenguatge huma com un vehicle per a examinar per que som d'una
manera i no d'una altra. L'autor, per tant, no preten pas discutir quines son les
consequencies de tenir llenguatge, sing que mes aviat vol descobrir que hi ha d'haver en la nostra ment (<>ment/cervell>') que ens permeti de parlar.
En el primer capitol de la primera part (capitols 1-3), Jackendoff planteja les
tres tesis principals que estan presents al Ilarg de rota l'obra: la primera (TheArgurnentfor Mental Gram),nar), segons la qual, -la varietat que expressa l'us del llenguatge implica que el cervell de qui empra el llenguatge conte un conjunt de principis gramaticals inconscients» (p. 6); la segona (The Argument for Innate
Knowledge), d'acord amb la qual, -la manera com els infants aprenen a parlar implica que el cervell huma conte una especialitzacio per al llenguatge que esta determinada geneticament,, (p. 6), i, finalment, la tercera (The Argument for the Construction of Experience), conforme a la qual, -la nostra experiencia del mon la
construeixen de manera activa els principis inconscients que operen en el cervell»
(p. 7).
El capitol segon esta destinat a donar una explicacio a la primera tesi. Jackendoff parteix del fet natural que qualsevol esser huma es capac d'entendre i crear
amb la seva llengua un nombre indefinidament llarg d'oracions. Per tal de donar
compte d'aquest fet, I'autor proposa que el nostre cervell aconsegueix aquesta «varietat d'expressio» emmagatzemant no les oracions senceres, sing mes aviat les paraules i els seus significats, mes els patrons en que aquestes poden inserir-se.
Aquests patrons, regles o principis que formen el que horn anomena > gramatica
mental>> son els que determinen que es una construccio possible en una llengua
natural 1 que no ho es.
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Per altra banda, del fet que aquests patrons gramaticals no poden ser estudiats
a traves de la introspeccio conscient, Jackendoff en treu la seva primera inferencia
sobre la naturalesa humana: els processos de la ment no estan oberts a la consciencia.
En el capitol tercer, Jackendoff demostra per que es necessari postular l'argument a favor del coneixement innat !segona tesi). Basicament, son dos els fets rellevants per a la seva discussio. D'una banda, els infants no aprenen a construir una
gramatica mental de manera conscient i amb lnstruccio explicita de les regles, i de
I'altra, els infants que adquireixen una gramatica son uns «linguistes excel•lents>>
en comparacio amb els linguistes de professio. Es del tot evident que la comunitat
dels linguistes no ha aconseguit de construir una gramatica del tipus que creen els
infants de manera inconscient. A mes, els infants es troben davant de la coneguda
>'pobresa d'estimul» en el proces d'adquisicio de la gramatica (les dales de l'entorn
linguistic no nomes son pobres en quantitat, sing tambe en qualitat), mentre que
els linguistes tenen a la seva disposicio Jades de tot tipus. Aquest ultim fet es conegut amb el nom de la ,paradoxa de l'adquisicio del llenguatge,,.
Per tal d'eliminar aquest problema, 1'6nica solucio que hi veu jackendoff es
postular que els infants adquireixen la gramatica amb tanta facilitat, rapidesa i inconsciencia ja que la biologia els ha equipat per a aquesta ><tasca» amb un sistema
de coneixement linguistic que esta codificat geneticament, l'anomenada "Gramatica Universal-, la qual els proporciona els fonaments per a construir la gramatica
de qualsevol llengua natural.
Aixi, doncs, tot proces d'adquisicio d'una gramatica particular implica la interseccio d'una part innata (la Gramatica Universal) amb les Jades linguistiques de
I'entorn, d'acord amb les quals l'infant fixara inconscientment en la seva ment els
valors parametrics pels quals ha optat la seva llengua.
En la segona part del Ilibre (capitols 4-7), Jackendoff tracta els fonaments basics de tota gramatica mental. En el capitol quart fa veure que les traduccions del
pensament a les instruccions motrius (produccio del llenguatge) i les traduccions
dels patrons auditius al pensament (percepcio del llenguatge) no son pas directes,
sing que impliquen dos passos intermedis molt importants: I'estructura fonologica (estructura del so) i 1'estructura sintactica (estructura sintagmatica). Aquestes estructures no es poden estudiar de manera directa ja que no se sap com estan
codificades en el cervell. L'alternativa que planteja Jackendoff es utilitzar el formalisme, ja que, segons ell, es 1'6nica manera que tenim de muntar una teoria cientifica sobre qualsevol cosa. Jackendoff, doncs, fa us del formalisme en la mesura en
que aquest li permet de saber mes coses del seu objecte d'estudi, el llenguatge
huma. El formalisme es, doncs, per a ell un mitja, no pas un fl.
Jackendoff fa notar tambe que de l'organitzacio del llenguatge tal coin la veu la
teoria linguistica se'n despren una consegiiencia que ha tingut molta importancia
en la ciencia cognitiva i la neurociencia modernes: la diferenciacio del cervell.
Aquesta hipOtesi s'ha anomenat la (Hip6tesi de la Modularitat>', segons la qual el
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cervell (o «nient/cervell») esta dividit en una serie de moduls, cadascun dels quals
organitza de manera autonoma un determinat tipus d'informacio.
En el capitol cinque, Jackendoff resumeix de manera molt breu els fonaments
mes basics de 1'estructura fonologica. L'autor fa veure la necessitat que el cervell
codifiqui la sequencia de sons de la parla i les seves combinacions en paraules i oracions. Per tal d'acomplir aquesta tasca, es indispensable l'estructura fonologica, un
tipus d'organitzacio mental que es diferent de les instruccions de l'aparell articulatori com dell patrons auditius. Es, doncs, evident que, quan parlem, tenim una estructura fonologica en la ment. Aquesta especifica una sequencia de configuracions de I'aparell articulators, i el cervell ha de convertir aquesta sequencia en
instruccions que diguin als musculs de I'aparell articulatori com s'han de moure.
Per altra banda, en l'acte de la percepcio de la parla, el cervell ha de convertir el
continuum d'informacio que arriba del sistema auditiu en una sequencia de posicions de I'aparell articulatori. D'aquesta manera, reconstruint les configurations
de l'aparell articulators del parlant, obtenim 1'estructura fonologica que aquest to
en la seva nient.
Jackendoff destaca tambe que els mots que sentim i pronunciem conscientment no estan en cap sentit fisic fora del mon. Es evident que no podem trobar-los
a traves de la mesura de les ones acustiques. Ws aviat, doncs, la manera com experimented la cadena de la parla sembla que to mes a veure amb els patrons de l'estructura fonologica de la nostra ment, en la qual els sons de la parla i els mots es
troben clarament delimitats.
Per altra banda, Jackendoff, despres de fer un repas d'algunes de les entitats
primitives anomenades ,trets distintius,,, considera que el seu descobriment, i el
seu continu refinament al llarg de les decades, es una fita cientifica comparable al
descobriment i verificacio de la taula periodica en la quimica.
Jackendoff observa tambe que els infants adquireixen de manera natural i sense
instruccio explfcita les regles de l'estructura fonologica, la qual cosa apunta a una
intervencio d'una part de la Gramatica Universal tambe en aquest ambit. Posa com
a exemple l'adquisicio dels principis del plural en angles, on s'observa clarament la
tendencia sonata dels infants a regularitzar el seu Ilenguatge.
El capitol sise esta dedicat a definir que s'enten en gramatica generativa per estructura sintactica. L'objectiu de Jackendoff es explicar de manera forga planera
un dels suposits basics del programa chomskia, i. e., l'autonomia de la sintaxi: l'estructura sintactica no nomes es diferent de l'estructura fonologica, sing tambe del
sign ificat.
Ara be, les coses no son tan Glares com ho planteja Jackendoff, ja que si be hi
ha un consens en la comunitat dels linguistes pel que fa a I'autonomia de la sintaxi
respecte a la fonologia, si que existeixen motius per questionar o, com a minim,
relativitzar 1'autonomia de la sintaxi respecte al significat. Aixi, per posar nomes
un exemple, els defensors mes acerrims de I'autonomia de la sintaxi haurien de
considerar com un fet casual (%) l'existencia de les seguents correlations (no mar-
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cades): lea entitats tenen la categoria sinrictica de nom; els esdeveniments, la de
verb; i lea interrelations, la de preposicio.'
Per alts Banda, pero, Jackendoff demostra que 1'ordre de mots i la sintaxi del
sistema inflectiu son propietats que s'expliquen dins un sistema linguistic que preservi 1'autonomia de la sintaxi. No obstant aixo, es una Ilastima que Jackendoff no
hagi pogut ni tan sols apuntar un dels molts aven^os de la gramatica generativa en
aquesta ultima decada: 1'estreta relacio que hi ha entre I'ordre de paraules i el funcionament sintactic del sistema inflectiu.
Un cop (de)mostrada l'autonomia de la sintaxi, Jackendoff fa una breu exposicio de conceptes basics de la sintaxi generativa tals tom els de recursivitat, nmbigiiitat, estructura profunda i moviment sintactic (incloses algunes constrictions
sobre lea dependencies a Ilarga distancia).
La segona part del Ilibre es clou amb el sere capitol, on Jackendoff tracta breument l'Americarr Sign Language (ASL), el llenguatge de la comunitat de sords dels
Estats Units i de bona part del Canada. Jackendoff posy emfasi en el fet que 1'ASL
no es una pantomima sino que to el seu vocabulari i la se^'a propia organitzacio
gramatical, es a dir, respon al paradigma d'una gramatica mental complexa tom la
dels Ilenguatges parlats. Aixi, doncs, tal tom molt be diu Jackendoff, I'ASL es pot
utilitzar tambe per fer brumes, poesia, teatre, ciencia (inclosa la linguistica!), etc.
Els elements de 1'organitzacio gramatical de 1'ASL son la forma de la ma, 1'0rientacio de la ma, la posicio de lea mans a 1'espai i el moviment de lea mans.
Aquests elements no son significatius en si mateixos, comparables, per rant, als
trets distintius de 1'estructuni fonologica.
Pel que fa a la sintaxi, 1'ASL classifica els seus signer en categories sintactiques,
tal tom ho tan lea llengues parlades, i lea combina per tal de formar constituents
sintactica mes Ilarga. Amb 1'ASL Lambe podem formar interrogatives amb dependencies a llarga distancia, aixo si, amb el mot interrogatiu no al comen^ament sino
al final de I'oracio.
Una alts particularitat de I'ASL que destaca Jackendoff es la riquesa inflectiva
del verb, comparable a la de lea llengues aglutinants. D'aquesta manes 1'autor
arriba a la conclusio que la sintaxi de 1'ASL esta constreta tambe pets principis de
la Gramatica Universal.
Un ultim aspecte que emfasitza Jackendoff es que 1'ASL no es basa nomes en
lea mans, sino tambe en l'expressio de la cara. Aixi, doncs, lea orations declaratives, negatives i interrogatives totals es diferencien no a partir de signer sino apartir d'expressions facials.
L'autor acaba el capitol demostrant que lea seves tesis sobre la gramatica men-

L No deixa dr ser significatiu que aquest opus de correspondencies el podem trobar en treballs que es
tan dins I ambit de la gramatica generativa (cf HAL[. i KEY$ER Orr t{^e Syntax of Argu»rent Structure, Cambridge M/TWPL, MIT, 1991.) Contrariament al que molts linguistes pensen, per a Hale i Reyser es la sintaxi de lea cacegories lexiques la que determina la seta estructura semantica, i no viceversa.
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tal i sobre el coneixement innat s'apliquen a 1'ASL de manes natural La conclusio
es, doncs, que els infants estan preparats per a adquirir de manes inconscient una
gramatica mental en la modalitat que sigui, parlada o basada en signes.
En la tercera part del llibre (capitols 8-11), Jackendoff arguments molt be la
necessitat de postular un coneixement linguistic innat per tal d'explicar Padquisicio de qualsevol gramatica d'una llengua natural.
repas de quins son els estadis basics que troEn el capitol vuite, 1'autor fa
bem sovint (no sempre!) en el proces d'adquisicio: balboteig, estadi d'un sol mot,
estadi on es combinen dos mots, estadi on apareixen de manes regular els elements funcionals juntament amb un increible creixement del vocabulari..., tins
arribar als cinc anys, quan hom diu que 1'infant ja to una gramatica mental semblant a la de I'adult.
En aquest capitol, Jackendoff demostra, basicament, dues cows: d'una bands,
que els infants tenen un coneixement de la gramatica molt mes elevat del que pot
semblar si nomes ens fixem en la seva produccio verbal, i d'altra bands, que la parla
dels infants no es redueix a una simple imitacio del que senten de I'entorn linguistic, sino que es un fet compro^•able que els infants adquireixen la gramatica
«creant» ells mateixos les regles d'aquesta.
En el capitol Hove, a partir duns casos «inusuals» d'adquisicio del llenguatge
Centre d'altres, els casos d'SLI (Specific Language Impairement) i el cas de Genie
tan conegut en la bibliografia), Jackendoff explica que les dificultats que hi apareixen es deuen a un mal funcionament que afecta nomes la part especifica de la facuhat innata del llenguatge. La consequencia important que se'n despren es,
doncs, que la facultat general de la intel•ligencia noes sufficient per a donar compte
de I'adquisicio de la gramatica d'una llengua natural Un altre argument, no decisiu
Pero que apunta cap a la conclusio esmentada, I'aporten els casos de Hens que pateixen la sindrome de Turner o la sindrome de Williams, Hens que tenen greus
problemes pel que fa a la intel•ligencia, pero que conserven del tot intacta la seva
capacitat de llenguatge.
En aquest capitol, Jackendoff fa tambe un repas de la «hipotesi del periode critia> en I'adquisicio del llenguatge, proposada als anys seixanta pel famos neurolinguisca Eric Lenneberg. Aquesta hipotesi, certament, no fa mes que avatar I'existencia d'un coneixement linguistic innat, que to el seu periode de maduracio
concret que arriba fins a la pubertal. Per cant, per tat que Padquisicio es pugui desenvolupar de manes normal es necessari que aquesta tingui Iloc en el moment que
fixa «el reglament biologic».
Despres de contrastar les consequencies del periode critic en uns casos ano
usuals» d'adquisicio, la conclusio general a que arriba Jackendoff es que I'ordre basic de mots i I'adquisicio de eocabulari sembla que son independents dels efectes
del periode critic, pero que, en cam°i, cal tenir Pedat adequada per tat d'adquirir un
domini complet dels sistemes inflectius i de la sintaxi d'ordre de la negacio i de les
interrogati^^es.
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Ara be, es una llastima que Jackendoff no hagi pogut explicar en aquest Ilibre
per que son precisament aquests ultims aspectes (sintaxi de la 1nflexi6, de la negacio i de les interrogatives) i no uns altres els que queden afectats pel periode
critic. Aquests fets reben, certament, una formidable explicacio si considerem
una de les innovations tries importants de la gramatica generativa, la sintaxi de
les categories funcionals. Aixi, doncs, sembla que seria precisament aquesta sintaxi la que formaria part del coneixement especificament linguistic que s'ha de
desenvolupar dintre d'un -temps biologic" determinat.
En el capitol dese, Jackendoff tracta tambe dos altres casos -inusuals- en
l'adquisicio del llenguatge (el cas del -Home Sign,,, Ilenguatge de signes que
creen uns infants sords de naixement, els quals tenen pares que si que hi senten,
i el cas de la llengua criolla de Hawai que es va desenvolupar durant els primers
vint anys d'aquest segle, cas estudiat pel linguista Derek Bickerton). Jackendoff
aplega aquests dos casos en aquest capitol perque vol demostrar que els infants
son capacos de construir les regles o els patrons gramaticals fins i tot quan les
dades del seu entorn no estan regides per unes regles sistematiques.
Pei que fa al primer cas, els infants que creen el llenguatge de signes anomenat Home Sign no poden extreure les regles de la seva gramatica mental nomes a
partir de les dades del seu entorn, ja que s'ha comprovat que els gestos de les seves mares es caracteritzen Pei fet que son bastant asistematics. Aixo es aixi perque elles acostumen a fer servir els gestos juntament amb el Ilenguatge parlat i,
pel que s'ha investigat, els gestos acompanyats de llenguatge parlat no tenen
unes propietats que es puguin anomenar linguistiques. No obstant aixo, un fet
comprovat es que els infants acaben adquirint una gramatica de signes molt mes
elaborada i consistent que el conjunt de gestos de les sever mares.
El cas de la llengua criolla esmentada, llengua que prove del pidgin de base
anglesa que es parlava a Hawai al comencament d'aquest segle, es un altre exempie que serveix a Jackendoff per demostrar la capacitat creativa dels infants en
l'adquisicio de la seva llengua. Aixi, els infants que van creixer enmig d'un entorn on es parlava pidgin hawaia, llengua que es caracteritza Pei fet que no to
mots funcionals (no to articles, verbs auxiliars o inflexions), van acabar adquirint
una gramatica que si que to aquest vocabulari funcional.
Tot i que Jackendoff no ho esmenta, cal dir que aquest tiltim cas no fa mes
que refermar la validesa de les hipotesis que s'han fet en gramatica generativa sobre la sintaxi de les categories funcionals, sintaxi que hem apuntat que podria
formar part del nucli de coneixement especificament linguistic que es innat, i. e.,
la Gramatica Universal.
Jackendoff acaba el capitol amb una discussio sobre 1'ensenyament del llenguatge als ximpanzes. La conclusio a que arriba l'autor es que, si be es pot dir
que aquestes mones tenen capacitat per a comunicar-se a partir de simbols, la
qual cosa es un gran privilege per a l'especie, no es pot dir que aquests arribin a
adquirir una gramatica mental de caracteristiques similars a la dels humans, I. C.,
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amb una Gramatica Universal que regeixi aquests simbols d'una manera coherent.
La tercera part del Ilibre s'acaba amb el capitol onze sobre 1'estat de la questio
de les relacions entre el llenguatge i el cervell. Jackendoff fa una revisio dels ultims
avencos en neurocicncia, centrats en la localitzacio de les arees particulars del cervell, i comenta tambe els dos casos mes coneguts en el camp de 1'afasiologia linguistica, 1'«afasia de Broca,,, la qual afecta 1'estructura fonologica i la sintactica, i
1'«afasia de Wernicke», la qual afecta 1'estructura sintactica i el significat.
Per altra banda, Jackendoff posa emfasi en el fet que els estudis d'afasiologia
aplicada al llenguatge america de signes, I'ASL, confirmen el fet que 1'ASL es un
llenguatge gramatical natural i no un conjunt de pantomimes i expressions facials.
S'ha pogut demostrar que 1'ASL esta situat en les mateixes arees del cervell que el
llenguatge parlat, en un Iloc diferent de les pantomimes i les expressions facials.
Aquests estudis confirmen tambe el fet que Ns gramatical de l'espai de I'ASL i
I'us de 1'espai per a assenyalar coses del mon es troben situats en zones diferents
del cervell.
Ara be, tot i els progressos que s'han fet en aquests camps, Jackendoff vol deixar clar que no s'ha solucionat en absolut el problema de com el cervell realitza
exactament la percepcio i la produccio del llenguatge, i el de com la gramatica
mental esta codificada en les neurones.
En la quarta i ultima part del Ilibre (capitols 12-15), Jackendoff intenta de demostrar que uns altres sistemes cognitius diferents del llenguatge, tats com la musica, la visio, el sistema conceptual i la capacitat d'interactuar socialment amb altres essers humans, tenen tambe una base innata i poden ser estudiats amb una
metodologia cientifica semblant a la que 1'autor utilitza en la seva investigacio del
llenguatge huma.
El capitol dotze, Jackendoff el dedica a fer veure la importancia que to per al
concepte de naturalesa humana la tercera tesi, que tracta de la construccio de 1'experiencia (cf. supra). El problema general de fons es el de com la nostra experiencia
es relaciona amb la realitat fisica. Jackendoff s'apunta mes aviat a la teoria que defensa que lesser huma arriba a estructurar de manera inconscient -la realitat,, gracies a uns patrons mentals que de cap de les maneres pot haver extret de 1'entorn,
sino que son fruit de la naturalesa humana.
En el capitol tretze, Jackendoff discuteix de manera molt breu la possibilitat
d'aplicar les tres tesis esmentades en el capitol primer (cf supra) als ambits de la
cognicio musical i visual.
Pel que fa a la cognicio musical, Jackendoff arriba a la conclusio que els essers
humans tenim una «gramatica musical>' inconscient que organitza el nostre coneixement de la musica d'acord amb 1'estil que experimentern a partir del nostre
contacte amb 1'entorn. La caracteristica d'aquests patrons musicals es que no depenen de cap melodia especifica sino que poden aplicar-se a un nombre indefinidament Ilarg de melodies de 1'estil a que estiguem exposats.
Per altra banda, Jackendoff es bastant prudent a I'hora d'esbrinar que hi ha
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d'innat en la cognicio musical. S'adona, per-6, que la construccio d'una gramatica
musical requereix que hi hag) uns mecanismes estructurals innats, ja que cal evitar
que I'habilitat musical consisteixi a recollir sequencies de sons sense fixar-hi cap
estructura. Per tant, el resultat es que hi ha una >>Gramatica Musical Universalparcialment especialitzada.
En aplicar la tesi de la construccio de 1'experiencia, Jackendoff destaca el fet
que les emotions que experimentem quan sentim musica son una construccio de
la nostra ment.
Quant a la cognicio visual, Jackendoff, partint d'una serie d'exemples, ens demostra de manera clara que si som capacos de comprendre un nombre ii.limitat de
situacions visuals es perque el nostre cervell conte un conjunt de patrons inconscients, i. e., ,una gramatica visual-, que ens permet d'analitzar una imatge visual i
crear-ne una interpretacio.
Resulta evident tambe per a Jackendoff que hi ha una gran quantitat de principis de percepcio visual, e. g., el Principi del Contorn, que son innats. Ara be, es
tambe un fet clar que es del tot necessari que la disposicio genetica del sistema visual sigui estimulada per 1'entorn, per tal que les neurones d'aquest sistema puguin
adquirir i sintonitzar les seves connexions de manera natural.
Segons Jackendoff, la tesi de ]a construccio de I'experiencia s'aplica tambe al
coneixement visual. A partir d'uns exemples, 1'autor ens fa veure que el nostre cervell es capac de construir o crear uns >>contorns invisibles'> que, de fet, no existeixen en el mon fisic que ens envolta.
El capitol s'acaba amb una breu discussio de la importancia que to el fet que
agrupem els elements del vocabulari visual a partir d'un conjunt de criteris que
formen la categoria ideal. Ara be, les cosec del mon exterior no s'ajusten del tot als
nostres ideals, la qual cosa no es en absolut un problema per als Cssers humans ja
que, segons Jackendoff, els nostres sistemes perceptuals estan biologicament preparats per a tractar els elements marginals d'una categoria.
En el capitol catorze, Jackendoff aplica el contingut de les tres tesis omnipresents en el Ilibre (cf supra) a l'organitzacio mental del nostre sistema conceptual.'
L'autor destaca ]a creativitat del nostre pensament en el sentit que podem
construir un nombre infinit de pensaments a partir d'un conjunt finit de primitius
i patrons conceptuals inconscients que ell anomena «gramatica conceptual-.
Ara be, per a Jackendoff, aquesta capacitat per a expressar una varietat infinita
de conceptes possibles i, per altra banda, la rapidesa, facilitat i inconsciencia amb
que els infants adquireixen milers de paraules nomes fan que refermar l'existencia
d'una base innata que ell anomena ,Gramatica Universal de conceptes>>. L'autor
exemplifica alguns details d'aquesta a partir de la nostra organitzacio conceptual
de les relations de 1'espai fisic o abstracte.
2. C7. R. JACKENDOFF , Semantics and Cognition, Cambridge , MIT Press , 1983; i idem, Semantic Structures, Cambridge , MIT Press, 1990.
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Per altra banda, una conclusio molt ben argumentada per Jackendoff es que -el
significat es inherentment imprecis>> (p. 202), es a dir, els marges de tot concepte
no estan ben definits. D'aixo se'n despren la consequencia que els mots no poden
tenir unes definicions precises i, per tant, el context sera del tot necessari en els
trios marginals d'imprecisio conceptual.
La tesi que resumeix com els humans construim la nostra experiencia s'aplica
tambe d'una manera molt natural al domini del pensament, ja que es clar que els
conceptes de l'espai abstracte (e. g., els conceptes del camp semantic de la possess16) son una construccio de les nostres ments, es a dir, son creations que nomes
s'expliquen a partir de l'organitzacio del sistema conceptual dels essers humans.
Jackendoff acaba el seu llibre amb un capitol, el quinze, sobre cognicio social.
L'objectiu de I'autor es fer veure que les tres tesis (cf supra) s'apliquen tambe a
1'ambit de la nostra interaccio amb la societat i la cultura que ens envolten.
Aixi, doncs, davant del fet que els essers humans podem trobar-nos en un
nombre potencialment infinit de noves situacions d'interaccio social, Jackendoff
destaca que som capacos d'actuar-hi de manera mes o menys apropiada gracies a
un conjunt finit de patrons o principis que defineixen el nostre coneixement social que tots tenim interioritzat en la nostra ment.
Ara be, molts d'aquests principis tenen una naturalesa inconscient (tot i que,
com molt be diu I'autor, no son tan inconscients com els principis linguistics), la
qual cosa fa que els infants no els aprenguin a traves d'una instruccio explicita,
sing que mes aviat els adquireixin amb rapidesa, amb certa inconsciencia i sense
gaire esforc a partir dels exemples que els proporcioni l'entorn social amb que interactuin. Aquest fet porta Jackendoff a concloure que una bona part del coneixement social huma to una base innata que capacita els infants per a adquirir la cultura i les relacions socials del seu entorn.
Pei que fa a ]'aplicacio de ]a tesi de la construccio de l'experiencia al domini de
la cognicio social, es clar que son les nostres ments les que construeixen conceptes
socials com ara el del matrimoni, concepte que no to cap realitat digna de consideracio fora de la nostra ment.
Jackendoff insisteix tambe en el fet que molts dels aspectes del nostre coneixement social, tals com els que afecten el ,parentiu>, la ,pertinenga a un grup» i la
,dominacio», tenen una base mes ,conceptual- que ,perceptual-. D'acord amb
aixo, doncs, es evident que la teoria de la conceptualitzacio humana tindra unes
implicacions molt importants en la teoria de la cognicio social. Jackendoff posa
corn a exemple d'aixo la importancia que to la nocio de categoria ideal en la conceptualitzacio del mon social. Segons I'autor, la sera teoria dels conceptes humans
proporciona una alternativa a la tendencia que demostren algunes «persones > cap
al fet que el grup social ha de set del tot homogeni. Per a Jackendoff, el fet de reconeixer que els marges de tots els conceptes son imprecisos ens porta a acceptar
una diversitat mes ampla d'individus.
Es tambe en aquest darrer capitol on Jackendoff resumeix de manera excellent
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la seva conclusio sobre I'essencia de la «naturalesa humana». Aquesta consisteix a
tenir un conjunt de module del cervell innate que ens proporcionen la base perque
puguem desenvolupar de manera creativa uns determinants sistemes de coneixement (linguistic, musical, visual, conceptual, social, entre d'altres) quan entrem en
contacte amb 1'entorn adequat.
Cal fer notar que aquesta conclusio es del tot compatible amb el fonament basic de la naturalesa humana que Noam Chomsky, un dels mestres mes destacats de
Ray Jackendoff, ha exposat en lee sever obres sobre filosofia del llenguatge i teoria
social: la creativitat innata de 1'individu. Per rant, la creativitat, ja sigui en 1'ambit
social o en el linguistic, no es quelcom que imposa I'entorn a 1'individu, sino que,
mes aviat, es I'individu el qui esta biologicament dotat per a esdevenir un esser
creatiu en aquests i alrres ambits.
Per altra banda, rant Chomsky tom Jackendoff estan d'acord amb el fer que la
creativitat nomes es possible dins un sistema de principis o patrons determinate
per la biologia humana. Sense aquest opus de restrictions formals no hi pot haver
acres creatius sino nomes comportament arbitrari.
S'ha d'agrair tambe a Jackendoff que hagi fer una seleccio correcta de bibliografia complementaria per a cada capitol, la qual combing estudis classics de ciencia cognitiva amb d'altres que permeten al lector de posar-seal dig en aquesta ciencia tan apassionant. El llibre Conte tambe un index de paraules que es d'una gran
utilitat a causa de la seva bona estructuracio.
Finalment, cal dir que es del tot justificable que Jackendoff en el prefaci ens digui que ha arribat a creure que el material resumit en el seu llibre «hauria de formar
part del repertori intellectual de rota persona educada».
Ara be, d'acord amb la teoria chomskiana de la naturalesa humana, no cal oblidar tampoc que una de lee conclusions mes importants que hom ha de treure
d'aquest llibre es que seria desitjable que fossin precisament «els educadors» els
qui arribessin a ser educate de tal manera que la seva funcio principal for la de procurar que la persona «educada» pogues desenvolupar de manera natural la seva
creativitat innata enmig d'un entorn suficientment rie i estimulant.
JAUMF. MATEU I FONTANALS

LA('LANA, Josep de C.: Santiago Rusir"rol. EI pintor, l'home, Barcelona, Publications de 1'Abadia de Montserrat, 1995 («Biblioteca Abat Oliba», 151).
Aquests darrers temps, la critica de llibres que ocupa lee pagines culturals de
determinada premsa diaria ha convertit en una mena de Iloc comu 1'adopcio d'un
to commiseratiu, desdenycis o, sense tanta sofisticacio, de simple menyspreu, davant la publicacio de monografies de Clara tendencia erudita o -mal anomenadaacademica. Com pot ser -hom es demana en forma de plany esqueixat des de lee

