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Breu descripció de la línia de recerca 

La línia neix de la consciència d’haver de traspassar els límits i enfocaments tradicionals de 

les ciències lingüístiques i de la comunicació per fer-les evolucionar cap a l’adopció de 

paradigmes més adequats a la interaccionalitat auto-eco-organitzada i la processualitat que 

caracteritzen els seus fenòmens. En concret, treballem per: 

1) Integrar les aportacions dels teòrics que procedeixen de la física -especialment 
Bohm, Prigogine i Capra- amb els postulats fonamentals que emergeixen de la 
important obra filosòfico-antropològica d’Edgar Morin i de la històrico-sociològica de 
Norbert Elias, i dels seus continuadors; 
 

2) Sintetitzar les contribucions que, des d’un vessant més ‘pràctic’, en els darrers anys 
han anat essent produïdes des de la recerca sobre ‘sistemes complexos adaptatius’, 
‘autòmats cel·lulars’, ‘xarxes’ i sobre els mecanismes de l’‘emergència’, en especial 
des del Santa Fe Institute; i,  
 

3) Comparar amb intenció inter- i transdisciplinària i integrativa els resultats 
obtinguts en les fases 1) i 2) a fi de posar les bases que puguin unificar 
conceptualment un (pre)metaparadigma sòlid i capaç d’il·luminar aprofundidament 
aplicacions específiques en els distints camps, tenint sempre present la necessitat 
de ‘consiliència’ transdisciplinària. 
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Principals resultats assolits 

El fenomen lingüístico-cognitivo-comunicatiu en  el  seu conjunt és clarament un  dels 

cridats a   aplicar-hi   les   perspectives   complèxiques,   tant   per   la   seva   organització 

multidimensional «interna»  com  —i,  especialment—  per  les  (inter)relacions  que  sosté  

amb els   altres   co-sistemes   i   co-esdeveniments   de   la   realitat   socio-humana.    

En aquest sentit s’ha avançat en l’especificació del significat del terme complexitat (i 

complèxica) com a conjunt de principis a partir dels quals poder construir una visió 

complèxica dels fets socioculturals i lingüístics. Hem aplicat el concepte de Sistema 

Complex Adaptatiu (CAS) a l’estudi del llenguatge i com a eina d’intercanvi metodològic 

entre les ciències que estudien aquests sistemes. 

Així mateix s’ha avançat en l’aplicació  més  específica  a  fenòmens  lingüístics  i  

comunicatius,  com ara als fenòmens de bilingüització, alternança de llengües, substitució i 

normalització lingüístics, a l’anàlisi del discurs, a l’estudi de l’entonació, i a l’anàlisi 

semàntica dels processos emocionals, com a resultat de la complexa combinació de pressions 

i interdependències que experimenten.  
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