
ELS ELEMENTS HEREDITARIS

EN EL LLENGUATGE
n_r

Negat senzillament per m--s, admes en termes reduidis-

sims per altres, l'hereditarisme en el llenguatge persisteix

essenn.t una giiestio capital issima sense resoldre. La base

d'articulacio individual cixamplant-se cn el sentit de

comprendre no solament els orgues m.es externs (larinx,

Ilengua, Mavis, etc.) sing tambe tots aquells altres mcs

intims antb tota llur complexitat de muscles i de nervis

fins als ir.ateixos centres cerebrals, explica fets isolats ja

coneguts i ericnta les futures recerqucs sistematiqucs. Els

casos apo tats per Axon i per Alley, tals com Ia reproduc-

cio de 1'accent melodic per part d'un surd-mut de nai-

xenca de Yalta muntanya d'Es( ocia, en. el moment de

recobrar l'olt a l'edat de 17 anys, aixi corn les constatacions

analegues de Ticknor qui visitant els alurnnes del Col•legi

de sords-inuts de Madrid, arriN'i a distingir per Ilur accent

els que eren andalusos, galaics o catalans, ens fan ja dubtar

d'aquell(minimum)) de predisposicio merament articula-

toria atorgat pets psicoiegs a la teeria de l'hercditat. Aixo

no consic'.erant ercara la tendencia soviet ccnstatada a

m-anifestar els infants, nornm.als i anormals, els mateixos

defectes dde pronunciacio que havien tingut els pares en els

primers r.nys de vida. Podem adduir encara el fenomen

aportat per Rousselot sobre la persistencia d'articulaciO



a 1 o Pui'licacions de l'Institut de Ciencies

dialectal de la r francesa, afona, qu.an arreu deixa de pro-

nwuciar-se i quan el mateix patoidant no en to la mes

petita idea. I, mes important encara, tambe en el domini

dialectal, el fet constatat per Hadwiger, d'un individu en

el qual es presenta plen_ament evolucionada a e la vocal a

qu,, es conserva en cl floc de naixenca, pero que ofereix

agiell desplegament en el dialecte del poble d'on procedia

1''tvia materna del dit subjecte. Aquests fets, sobretot els

do,; ultims, semblen reclamar per a la seva deguda valo-

racio, 1'existcrcia d'una imatgc verbal motriu que no ex-

plica pas suficientment la base d'articulacio en el sentit

massa restret d'una constitucio anatomica heredada dcls

orques de la paraula.
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