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ENTREVISTA: FRANCESC QUEIXALÓS 
 
 
Inaugurem aquesta secció amb una incursió en el camp de la tipologia i la teoria lingüístiques 
de la mà del professor Francesc Queixalós, estudiós de les llengües de Sud Amèrica. Format a 
França, Francesc Queixalós ha estat professor associat a diverses universitats de París i de Sud 
Amèrica, i investigador del Centre National de la Recherche Scientifique i de l’Institut de 
Recherche pour le Développement. Ha fet treball de camp amb indis de Colòmbia, Brasil i la 
Guyana. D’entre les seves nombroses publicacions, destaquem Syntaxe sikuani (2000) i el volum 
col·lectiu As línguas amazônicas hoje (2000). Actualment és professor i investigador a la 
Universitat de Brasília, des d’on manté col·laboracions amb les universitats catalanes amb 
l’objectiu de promoure l’interès per l’estudi de les llengües d’Amèrica. Així, per exemple, ha 
dirigit les tres edicions fetes fins ara del “Seminari de tipologia de les llengües ameríndies” 
(Universitat de Barcelona: 1999, 2001 i 2003). 
 
 
ANUARI: Parla'ns una mica de la teva formació com a lingüista. 
 
FRANCESC QUEIXALÓS: Estudiava filologia hispànica i etnologia a París. Va arribar un 
moment en què vaig pensar a dedicar-me exclusivament a l'etnologia, però a l'escola on 
estudiava se suposava que m'havia de formar per ser professor de secundària, i a la secundària, 
de professors d'etnologia no en calen. Així és que vaig anar fent les dues disciplines en paral·lel 
durant dos o tres anys, fins que en un curs d'etnolingüística el professor ens va donar unes 
lectures sobre categories lingüístiques i categories de pensament, en la línia del que aleshores 
s'anomenava antropologia cognitiva. Justament una de les obres de referència duia aquest títol. 
Era un llibre col·lectiu editat per un tal Tyler.1 Quan vaig llegir allò vaig pensar: "jo vull treballar 
en aquestes coses". I, com que l'entrada a les categories cognitives es feia a través de la llengua, 
vaig decidir estudiar lingüística. Però només com a prerequisit per accedir a aquelles suposades 
categories subjacents de què parlava l'antropologia cognitiva. Un etnòleg amic del meu 
professor acabava de tornar de l'Orinoco i em va proporcionar una llibreta de vocabulari d'una 
llengua veïna del grup indi que ell havia anat a estudiar. Dit i fet. Vaig escriure una tesina a 
partir d'aquell material i de tot el que vaig poder trobar en biblioteques de París sobre la llengua 
en qüestió, bàsicament llistats de vocabulari. Després, l'única preocupació va ser buscar la 
manera de fer cap a l'Orinoco a la recerca dels parlants. Va ser fàcil, ja que l'escola on em 
trobava oferia als estudiants un any d'estudis a l'estranger: et pagaven el bitllet d'avió i un any 
d'estada al país que volguessis. I vaig fer cap a l'Orinoco. Després de gairebé un any d'estudiar 
la llengua, vaig començar una tesi doctoral en fonologia i va ser llavors que vaig comprendre 
que no tornaria mai a l'antropologia cognitiva. 
      Fa dos o tres anys vaig anar a una trobada sobre construccions causatives a Texas. Un matí, 
en una de les pauses, em vaig trobar als lavabos un senyor que participava a la mateixa reunió i 
del qual havia mig sentit el nom a les sessions. "Li ho dic o no li ho dic? Li ho dic": "Vostè és el 
Tyler del llibre Cognitive Anthropology dels anys 60?" "Sí. Per què?" Li vaig contar la meva 
història i a tots dos ens va fer gràcia conèixer-nos al cap de trenta anys orinant l'un al costat de 
l'altre. 
 
A.: I la teva trajectòria professional (França, Brasil...)? 
 
F.Q.: No hi ha seqüència França-Brasil, però sí Colòmbia-Brasil. L'estat francès m'alimenta des 
dels setze anys, primer amb beques i després en forma de sou. Durant vint anys, Colòmbia va 
ser el país que em proporcionava les dades. A canvi, vaig contribuir a formar mestres d’escola 

                                            
1 Stephen A. Tyler (1969) Cognitive Anthropology. 
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indígenes i investigadors colombians en lingüística. Passa el mateix des de fa deu anys a Brasil, i 
espero poder continuar fent-ho almenys uns deu anys més. 
 
A.: Com va néixer en tu l'interès per la tipologia? 
 
F.Q.: Quan la teva entrada a la lingüística es fa de manera concomitant amb l'estudi directe i 
aprofundit d'una llengua de l'altra punta de món, és difícil que no et convencis immediatament 
que hi ha més coses en la primera llengua que passa pel carrer que el que pot arribar a pair la 
teoria més completa de la lingüística actual. Si som conscients que estem molt lluny de tenir una 
teoria lingüística que es pugui considerar en algun sentit completa, conclourem que la 
construcció de la base de dades empírica que ens ha de permetre validar les teories no pot 
constar d'una sola llengua o d'un petit grup de llengües només pel simple fet que el lingüista 
mateix ha de tenir intuïció en aquesta llengua: el que cal és construir una base empírica a partir 
de la diversitat de les llengües accessibles a l'observació. D'altra banda, a França –on em vaig 
formar- sempre han subsistit amplis espais d'autonomia en relació amb les teories vingudes de 
l'altra banda de l'Atlàntic, sigui perquè algú intentava desenvolupar-hi el seu propi formalisme 
(Culioli), sigui perquè no es volia perdre de vista la importància de la semàntica (Pottier), sigui 
perquè s'intentava articular l'estructura gramatical i les condicions de l'enunciació (Benveniste), 
sigui  senzillament perquè es pretenia mantenir i remodelar l'herència del funcionalisme de 
Praga (Martinet). Tots aquests corrents, sense excepció, han defensat sempre la idea que la 
unitat del llenguatge només ens és accessible a través de la diversitat de les llengües concretes, 
en la qual es manifesta. 
 
A.: El projecte de recerca que dirigeixes actualment està centrat en les llengües amazòniques. 
Què té de particular la regió amazònica? Podem parlar d'un grup lingüístic amazònic? 
 
F.Q.: No es pot parlar d'un grup lingüístic amazònic. Des del punt de vista genètic l'Amazònia 
lingüística és una cosa extraordinàriament diversificada. Hi ha grans famílies, tant pel nombre 
de llengües com per l'extensió geogràfica, com ara l'arawak, la carib i la tupí; famílies mitjanes, 
com la pano, la tukano i la maku; i famílies petites, com la katukina, la yanomami, la 
nambikuara o l'arawà. I també hi ha llengües aïllades com el trumai i el jeoromitxi. Bé, no 
pretenc ser exhaustiu. Des del punt de vista areal tampoc no es pot parlar de grup. Les 
característiques de les llengües són molt diverses. Per posar-ne un exemple, la llengua que 
estudiava a l'Orinoco era molt aglutinant, mentre que la que estudio a l'Amazones és molt 
aïllant; una era acusativa, l'altra és ergativa. Naturalment hi ha propietats comunes, com per 
exemple el nucli a la dreta i l'existència de classificadors, però qualsevol generalització que 
vulguem formular tindrà sempre tantes excepcions que no té gaire sentit intentar-ho. 
 
A.: Què diries que aporta a la lingüística l'estudi de les llengües ameríndies, en general, i de les 
amazòniques, en particular? 
 
F.Q.: Les llengües són com éssers vius, és a dir, evolucionen i, per tant, es diversifiquen. També 
interactuen i propaguen característiques de les unes a les altres. És fàcil imaginar que els 
individus que van poblar Amèrica es van anar escampant d'oest a est; es fa difícil creure, en 
canvi, que emprenguessin el camí de Bèring en direcció contrària. Això significa que no hi ha 
cap possibilitat que les innovacions lingüístiques esdevingudes dins d'Amèrica s'hagin 
propagat a llengües de fora del continent. S'hi han quedat tancades durant molts milers d'anys i 
han anat evolucionant de manera particular. Potser d'una manera semblant al que va passar a 
Austràlia. A Amèrica, a més, hi ha un segon coll d'ampolla, l'istme de Darién. Així doncs, Sud 
Amèrica és una capsa tancada dins d'una altra capsa. Dins d'aquesta segona capsa hi ha una 
regió de tan difícil accés que gairebé no hi va mai ningú, i quan algú s'hi endinsa és per treure'n 
or, fusta preciosa i altres productes d'interès comercial. Ben pocs hi van a observar les llengües. 
Em refereixo a l'Amazònia, un veritable jaciment lingüístic. No ens ha de sorprendre, en 
aquestes condicions, que de tant en tant –tampoc no cada dia- s'hi descobreixin fets que les 
teories no havien previst (determinats tipus de classificadors, per exemple) o que es 
consideraven inexistents (l'ordre OSV o alguns tipus d'escissió de l'ergativitat). 
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A.: A Europa no hi ha gaire tradició de treball de camp. Fins i tot sembla que per a molts és una 
feina "prescindible"... 
 
F.Q.: Si Gran Bretanya i França no formen part d'Europa, potser podem dir que a Europa no hi 
ha tradició de treball de camp... El que ens hem de demanar és per què a la península ibèrica els 
acadèmics han pogut viure tant de temps d'esquena a Amèrica. I encara avui en dia. La 
cronologia relativa de la descolonització, d'una banda, i de la constitució de camps científics, de 
l'altra, no ho explica tot. Alemanya té una forta tradició de treball de camp, especialment en 
etnologia, i en canvi sempre ha estat insignificant com a país colonialista. 
 
A.: Els treballs de lingüística ameríndia solen ser altament descriptius. On és l'equilibri entre el 
descriptivisme i la teorització? Et decantes més cap a una línia funcionalista o generativista? 
 
F.Q.: La lingüística és una ciència empírica. Res del que digui té el més petit valor si no és 
corroborat pels fets d'observació i si no permet preveure l'existència de fets encara no observats. 
Naturalment, observar en aquest context no equival exactament a veure amb els ulls. 
L'observació d'una única llengua -o d'un petit grup de llengües- no té cap possibilitat de posar-
nos en condicions adequades per formular generalitzacions vàlides sobre el llenguatge humà 
com un tot. Per molt profunda i detallada que sigui la nostra observació. Això ho han notat ja fa 
temps fins i tot els teòrics més tancats a la diversitat lingüística. 
      Probablement són incomptables les renormalitzacions secundàries, com diuen els 
epistemòlegs de la ciència, que ha calgut introduir a la teoria generativista des que es va 
començar a prendre seriosament l'estudi d'altres llengües diferents de l'anglès (pro-Drop, V2, 
SN adjunts, inacusativitat etc.). Que consti que dient això no estic fent cap crítica, ben al 
contrari. Diré més: és una situació paradigmàtica en el món de la ciència. Probablement pel fet 
que la dosi de subjectivitat del científic és molt més alta en el cas de la lingüística que en el 
d’altres ciències empíriques, ens trobem que els models teòrics són molt efímers. Només cal 
veure, per exemple, les grans fites de la teoria chomskiana: 1957, 1965, 1973,1981, 1992.2 En 
definitiva, una mitjana inferior als deu anys. I no compto els altres models teòrics que s’han 
anat succeint en els darrers quaranta anys. 
      Ara, a més, hi ha un altre fet que fa dramàticament urgent la necessitat d'observar la 
diversitat lingüística. Quan veus la quantitat de llengües totalment oblidades per les teories i la 
velocitat a la qual desapareixen moltes d’elles, et fas la doble pregunta: quants models teòrics 
han passat a la història sense que tal o tal altra llengua hagi tingut l’oportunitat de confirmar-lo, 
refutar-lo o millorar-lo?; quantes llengües s’estan morint sense que els models predominants 
d’avui hagin tingut l’oportunitat de confrontar-s’hi? La conclusió a què s’arriba és molt senzilla: 
encara que el progrés científic no consisteixi només en l’acumulació de dades empíriques, o 
anem a buscar les llengües seriosament, profundament, o no estem fent res més que jugar amb 
joguines. Per molt abstractes, formalitzades i rigoroses que siguin aquestes joguines. 
      Els treballs sobre llengües ameríndies no són ni més ni menys descriptivistes que els 
dedicats a altres àrees geogràfiques. El que passa és que hi ha molta gent que ha comprès que la 
incorporació d’una nova llengua a la base de dades empírica que valida els models teòrics no 
pot ser directament de caràcter teoricista. No ho pot ser per dos motius. En primer lloc, per la 
naturalesa efímera dels models; si, preocupat per la discussió teòrica, documentes una llengua 
desconeguda sota el prisma d’una doctrina particular, el dia que aquesta doctrina passa de 
moda les teves dades esdevenen inintel·ligibles per a tothom. En segon lloc, existeix un gran 
contrast entre la riquesa de les llengües i la pobresa de les teories; no tots –ni molt menys- els 
fets que revela una llengua determinada s’identifiquen amb objectes científics constituïts dins 
d’una teoria determinada. Si ignores aquests fets, estàs fent com aquell psicòleg francès dels 
anys quaranta (René Zazo) que va notar, a través de l’observació més primària, que els nadons 
de pocs mesos ja són capaços d’imitar, però que no va publicar mai la seva descoberta perquè la 
teoria vigent en aquell moment (la de Jean Piaget) deia que la capacitat d’imitació neix cap als 

                                            
2 (1957) Syntactic Structures. 
(1965) Aspects of the Theory of Syntax. 
(1973) “Conditions on transformations" 
(1981)Lectures on Government and Binding. 
(1992)A Minimalist Program for Linguistic Theory. 
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tres o quatre anys. Jo recomano als meus estudiants que facin una primera documentació de la 
llengua la més exhaustiva, profunda i detallada possible, sense entrar en cap doctrina particular 
–i, alhora, és clar, sense oblidar cap de les doctrines vigents actualment, que poden estimular 
enormement la seva observació. (Cal remarcar, tanmateix, que no estic defensant aquest nou 
artefacte que comença a tenir adeptes i que es diu “teoria lingüística bàsica”). I en una segona 
etapa els recomano que escullin alguns dels temes suggerits per la llengua per tal d’endinsar-se 
en la discussió teòrica. 
 
A.: Sovint has destacat la manca de rigor en l’ús de la terminologia. Em refereixo, per exemple, 
a la distinció A/S/O o a les nocions de subjecte i objecte. Com s’han d’entendre aquests 
conceptes, a parer teu, en l’àmbit de la tipologia sintàctica? 
 
F.Q.: La terminologia i la simbologia representen conceptes. Si no fos per això, l’ús més o menys 
rigorós de la terminologia no seria un problema digne d’atenció. “Subjecte” i “objecte” són 
termes heretats d’una tradició que pesa molt. Alguns corrents lingüístics han volgut donar-ne 
una caracterització explícita, tot fent-los derivar d’altres conceptes explícits com ara la 
constituència sintàctica (a l’època de la teoria estàndard de la gramàtica generativa) o el PRO (a 
l’època del model GB), o bé postulant-los com a primitius (és el cas de la gramàtica relacional). 
Això està bé. El problema és que, tant als textos teòrics com a les descripcions, s’utilitzen 
massivament les nocions de subjecte i objecte com si fossin els corresponents sintàctics dels 
papers semàntics, papers semàntics identificats, naturalment, de manera intuïtiva en funció de 
les llengües europees. Aquesta actitud fa mal a la comprensió dels fenòmens de les llengües i fa 
mal, també, a la nostra capacitat de formular generalitzacions vàlides. Posem-ne un exemple: 
imaginem un lingüista que fa consideracions sobre una llengua en què l’enunciat “el gos 
mossega el conill” es construeix de tal manera que “conill” tingui unes propietats sintàctiques 
que el situen jeràrquicament per sobre de “gos” i l’assimilen a l’argument únic dels verbs 
intransitius; doncs bé, hi ha moltes probabilitats, pots estar-ne –gairebé- segur, que aquest 
lingüista no dubtarà a parlar de “conill” com de l’objecte i de “gos” com del subjecte. En 
aquestes condicions –que, insisteixo, són les que prevalen actualment-, els conceptes de subjecte 
i objecte es buiden de contingut. Si els conceptes remeten a realitats de naturalesa formal, han 
de rebre una caracterització únicament formal. 
      La qüestió d’A, S i O és molt semblant. Il·lustra des d’un altre angle la confusió entre el 
nivell dels papers semàntics (agent, pacient, etc.) i el nivell de les funcions sintàctiques. En una 
construcció amb dos participants, A és l’argument que representa el participant més agentiu. 
Aquesta caracterització és semàntica. O és l’altre argument, caracterització que no deixa de ser 
semàntica, també. I S és l’argument únic d’una construcció amb un sol participant. Aquesta sí 
que és una caracterització formal. O sigui que ja d’entrada tenim una barreja de nivells de 
definició. A més a més, constantment veiem textos on s’oblida la base semàntica d’A i O i on es 
tracten com a nocions morfosintàctiques, de manera que el contingut d’A s’amplia per englobar 
tots els arguments formalment tractats com l’A agentiu. Es tracta senzillament d’una manera 
disfressada de parlar de semàntica sense fer la impressió que es parla de semàntica. El resultat 
és l’enfosquiment dels fets observats. Jo propugno, en termes conceptuals, la separació inicial 
dels nivells d’estructuració de la participació (papers semàntics, propietats formals de caràcter 
morfològic i sintàctic, jerarquies pragmàtiques) i, naturalment, l’estudi subsegüent de les 
interaccions entre els nivells. 
 
A.: De la nostra facultat en surten molts estudiants interessats en la tipologia lingüística. Què els 
podries dir a aquells que volen investigar per aquesta banda? 
 
F.Q.: La tipologia no és una finalitat en si mateixa. S’ha d’entendre com un camí cap a una 
teorització que expliqui l’observació empírica. No hi ha millor manera d’entrar a la tipologia 
que enfrontar-se a la descripció completa –comprehensive, com ho diuen en anglés- d’una llengua 
particular, millor si pot ser poc coneguda. Això significa donar prioritat inicialment al treball de 
camp. Un cop s’ha descrit la llengua, s’entra al debat teòric, sigui de caràcter funcionalista o 
formalista: per mi no hi ha oposició, només una diferència de definició de què és un objecte 
científic i, en definitiva, una complementarietat. Per tal que tot plegat sigui atractiu per als 
estudiants (qualitat intel·lectual, llocs de feina, etc.), cal que es creïn les condicions institucionals 
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idònies per obrir espai a la diversitat lingüística en l’àmbit de la investigació científica. I els 
estudiants poden fer un paper important en l’obertura de les institucions. 
 
 


