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Resum  

Els pares d’infants sords necessiten orientació en la construcció d’entorns domèstics i 
escolars que afecten l’adquisició normal del llenguatge. Sovint recorren als metges i als líders 
espirituals, i, cada vegada més, a Internet. Aquestes fonts poden estar insuficientment 
informades sobre temes crucials, com les qüestions sobre la plasticitat del cervell 
relacionades amb el risc de privació lingüística i el retard o la interrupció en el 
desenvolupament d’habilitats cognitives vinculades amb la capacitat lingüística. Hem format 
un equip d’especialistes en educació, lingüística, medicina pediàtrica i psicologia, i en alguns 
casos s’han unit al nostre grup especialistes en teologia i en dret. Argumentem que als nens 
sords se’ls ha d’ensenyar una llengua de signes en els primers anys. Això no exclou la 
formació oral-auditiva ni la tecnologia de suport. Amb una primera llengua forta (la llengua 
de signes), el nen pot arribar a ser bilingüe (en la forma escrita de la llengua oral de l’entorn 
i, potser, la forma parlada), i d’aquesta manera acumular els beneficis del bilingüisme. Hem 
publicat en revistes mèdiques, dirigint-nos als metges d’atenció primària, en una revista amb 
líders espirituals com a públic lector, i en una revista de legislació sanitària. Tenim articles 
en curs que s’adrecen a educadors i professionals mèdics. Els membres de l’equip presenten 
les troballes en conferències, treballen en grups de pressió i en iniciatives legislatives 
juntament amb l’Associació Nacional de Sords, i difonen el missatge en els congressos amb 
les audiències destinatàries. Compartim el nostre treball en format Word, de manera que 
qualsevol persona pot apropiar-se’l fàcilment per defensar els nostres objectius comuns. Un 
dels nostres articles ha estat descarregat més de 27.000 vegades (a abril de 2014) i se’ns 
demana que aconsellem els comitès d’altres països quan elaboren les polítiques nacionals.  

 

Paraules clau: drets dels nens sords, adquisició de la primera llengua, plasticitat cerebral, 
llengües de signes, ètica i activisme en l’àmbit acadèmic 

 



1. EL PROBLEMA DE LES POLÍTIQUES. Sostenim que les creences sobre les llengües 
orals i de signes entre professionals insuficientment informats tenen conseqüències greus; 
s’aconsella als pares que prenguin decisions i construeixin ambients familiars i escolars que 
afecten l’adquisició normal del llenguatge en els nens sords. Als Estats Units, al voltant del 
96% dels nens sords neixen de pares oients (Moores 2001) que no tenen antecedents familiars 
en la utilització d’una llengua de signes. El 4% restant són fills de pares sords i en la majoria 
dels casos, encara que no sempre, la llengua principal de la llar és una llengua de signes. 
Molts pares oients estan inicialment mal informats sobre els assumptes fonamentals del 
llenguatge i recorren a la professió mèdica, a Internet, als seus líders espirituals, i/o als seus 
amics i familiars per rebre consells sobre les opcions lingüístiques que necessiten prendre per 
als seus fills (Luterman 1979, Gregory 1995, Porter i Edirippulige 2007). Massa sovint, les 
persones a les quals recorren estan insuficientment o mal informades sobre les necessitats 
lingüístiques dels nens sords (Meader i Zazove 2005). Als pares sovint se’ls diu que la millor 
manera perquè el seu fill adquireixi la llengua oral és criar-los sense la llengua de signes. En 
molts casos, als pares se’ls recomana que la llengua de signes sigui escollida només com a 
últim recurs (Petitto 1998, Johnston 2006), i que en canvi han de dedicar grans esforços a 
l’adquisició de la parla. Atès que aquests pares són oients i no estan familiaritzats amb la 
vida de les persones sordes i les llengües de signes, molts opten per l’opció més típica oral 
i/o auditiva (només parla i audició).  

A més, en els països desenvolupats més del 80% dels nens sords reben implants coclears 
(IC), i el percentatge va en augment (Boyes Braem i Rathmann 2010). L’IC és ara el 
tractament preferit en les ciències mèdiques per a la majoria dels nens amb pèrdua d’audició 
neurosensorial (PANS) (Niparko 2009), i la llengua de signes és vista com una barrera per a 
l’aprenentatge de la parla, i un símptoma de fracàs del tractament (Broesterhuizen i Lovaina 
2008). La recomanació més freqüent és la d’aïllar els nens sords d’entorns de llengua de 
signes durant els anys decisius de l’adquisició de la primera llengua (Wrigley 1997, Padden 
i Humphries 2005, The Canadian Hearing Society 2005, Krausneker 2008).  

No obstant això, l’IC té una taxa variable d’èxit en relació amb el desenvolupament del 
llenguatge a llarg termini. (En lloc d’interrompre la discussió amb una llarga llista aquí, 
indiquem aquestes referències amb dos asteriscs a la bibliografia.) Els factors que intervenen 
en l’èxit de l’IC no estan prou determinats, encara que semblen rellevants l’edat del pacient 
(Tomblin et al. 2005, Vermeire et al. 2005, Nicholas i Geers 2007, i molts altres), l’inici de 
la sordesa (Leung et al. 2005, Green et al. 2007), les estratègies de codificació (Skinner et al. 
2002), el nivell socioeconòmic i educatiu de la família (Svirsky et al. 2004, Szagun 2008), i 
la tècnica quirúrgica (Meshik et al. 2010). Fins i tot en condicions òptimes, la implantació de 
l’IC no garanteix l’adquisició de la primera llengua. Molts nens implantats que neixen sords 
o es tornen sords en els primers anys de vida experimenten poc èxit (o cap) en l’adquisició 
del llenguatge amb un IC, i només recorren a la llengua de signes després del període crític 
primerenc. Malauradament, això significa que aquests nens corren el risc de no tenir un ús 
completament fluid d’una llengua de signes o oral.  

A més, no satisfer les necessitats lingüístiques dels nens sords pot comportar danys per a la 
seva salut psicosocial, i els posen en risc de depressió, de problemes de conducta, de trastorns 



socials i de delinqüència juvenil (Northern i Downs 2002, Andrews et al. 2003, Schick et. al 
2006, Leigh 2009). En aquests casos, són més propensos a involucrar-se en comportaments 
criminals en la vida adulta (Kleimenov i Shamkov 2005, Miller et al. 2005), a ser el blanc 
d’abusos de diversa índole (Sullivan i Knutson 2000, Knutson et al. 2004, Kvam 2004), i a 
dependre de la xarxa de seguretat dels serveis socials. A llarg termini, l’accés a la llengua és 
fonamental per a la participació de les persones sordes en els serveis de salut i de salut 
preventiva (Iezzoni et al. 2004, McKee, Barnett et al. 2011, McKee, Schlehofer et al. 2011), 
l’educació (Oliva 2004), l’atenció a la salut mental (Steinberg et al., 1998), el lloc de treball 
(Rashid et al. 2011, Haynes i Linden 2012), i les relacions socials (Gerich i Fellinger 2012).  

Així mateix, el fracàs en l’adquisició del llenguatge en els primers anys es tradueix en retard 
o interrupció en el desenvolupament d’habilitats cognitives que s’entrellacen amb la capacitat 
lingüística. Aquests nens tenen problemes amb l’organització de la memòria verbal 
(Rönnberg 2003), el domini de l’aritmètica i l’alfabetització (MacSweeney 1998), i el 
processament cognitiu d’ordre superior, com ara la funció executiva i la Teoria de la Ment 
(Courtin 2000, 2010, Courtin i Melot 2005, Morgan i Kegl 2006, Schick et al. 2007, Courtin 
et al. 2008, Figueras et al. 2008, Marschark i Hauser 2008, Remmel i Peters 2009).  

A nivell mundial, la PANS és una de les condicions de naixement més comunes entre les 
considerades com a ‘defectes’ per la professió mèdica. La PANS profunda es dóna en 2 o 3 
de cada 1.000 nounats a Amèrica del Nord (National Institutes of Health 2011) i arriba fins 
al 3 per 1.000 en funció del llindar de gravetat utilitzat en cada estudi i de si s’inclou o no la 
pèrdua unilateral de l’audició (Spivak 2007, Kozak et al. 2009). A Alemanya, la PANS 
profunda afecta entre 1 i 3 de cada 1.000 nounats (Schnell-Inderst et al. 2006). A Nigèria, un 
nombre sorprenent de 28 per cada 1.000 nounats tenen pèrdua auditiva permanent congènita 
i d’inici primerenc (Olusanya et al. 2008). La pobresa, juntament amb molts altres factors, 
produeix els nivells més alts de PANS; les àrees socioeconòmiques més baixes de tot el món 
compten amb un major nombre de persones amb PANS (per al Canadà, vegeu Bowd 2005, 
per a l’Índia, vegeu Reddy et al. 2006, per a Malawi, vegeu van Hasselt i van Kreten 2002, 
per al Pakistan, vegeu Musani et al. 2011; per als Estats Units, vegeu-ne molts, especialment 
Oghalai et al. 2002 i Prince et al. 2003). La majoria de nens sords i hipoacúsics viuen en 
països en desenvolupament (Jauhiainen 2001, Tucci et al. 2010). No obstant això, en aquests 
països en desenvolupament, un percentatge creixent de nens sords rep un IC i hi ha un clam 
entre la professió mèdica pel finançament de l’IC (Garg et al. 2011, Saunders i Barrs 2011). 
Entre les causes postnatals de la PANS s’inclouen la meningitis bacteriana, la sèpsia per 
estreptococs beta-hemolítics, les toxines, el trauma, i la d’inici tardà a causa de la mutació 
del gen (Paqarkar et al. 2006); en l’edat escolar, entre 6 i 7 de cada 1.000 nens tenen pèrdua 
auditiva permanent, la majoria de la qual és neurosensorial (Bamford et al. 2007).  

Tenint en compte totes aquestes dades de freqüència i la tendència cap a la promoció 
exclusiva de la parla en ambients mèdics, està clar que un nombre significatiu de nens al món 
amb PANS probablement rebran un IC i es mantindran allunyats de la llengua de signes 
durant els seus primers anys, i, en conseqüència, corren un alt risc de privació lingüística i de 
dèficits cognitius associats. 



 

2. LES PROVES LINGÜÍSTIQUES QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓ PER A 
AQUEST PROBLEMA DE POLÍTIQUES. Abans d’entrar en les proves lingüístiques, és 
important identificar els debats no lingüístics relatius a l’elecció lingüística per als nens sords. 
L’Administració d’Aliments i Medicaments (FDA) [dels Estats Units d’Amèrica] va aprovar 
l’ús de l’IC en adults el 1984, en els nens de dos o més anys d’edat, el 1990, i en nens de 
dotze mesos i més, el 2000. Gairebé tot aquest temps, hi ha hagut una controvèrsia entorn de 
la qüestió de si l’IC apartaria el nen de les comunitats sordes i podria acabar amenaçant 
d’extinció les comunitats sordes (Winefield 1987, Grant 2008). També s’ha discutit molt 
sobre les preocupacions ètiques dels IC que van més enllà de les qüestions lingüístiques i les 
qüestions de risc quirúrgic (Christiansen i Leigh 2002). Aquí, deixem aquests debats de 
banda, no perquè siguin errats, sinó perquè enfosqueixen les qüestions lingüístiques, que, per 
si mateixes, són directes i convincents.  

Pel que fa a les proves lingüístiques, es poden fer dues observacions, una que implica el 
reconeixement del fet que tant la modalitat del llenguatge oral-auditiva com la manual-visual 
nodreixen el mecanisme del llenguatge del cervell, i una altra que implica el reconeixement 
de la plasticitat canviant en el cervell pel que fa a l’adquisició de la primera llengua.  

 

2.1 DUES MODALITATS DEL LLENGUATGE. En primer lloc, el llenguatge i el cervell 
són flexibles pel que fa a la modalitat. Tant les llengües orals com les de signes poden 
fomentar el desenvolupament del cervell, tal com demostren moltes investigacions sobre 
l’estructura de llengües orals i de signes concretes i sobre els universals lingüístics (vegeu 
una multitud d’articles en moltes revistes de lingüística, incloses Sign Language & 
Linguistics i Sign Language Studies, així com més recentment en revistes que no se centren 
en les llengües de signes, com Language, i vegeu una gran varietat de llibres exhaustius, com 
Sandler i Lillo-Martin 2006, Brentari 2010, Pfau et al. 2012), sobre l’adquisició del 
llenguatge (Newport i Meier 1985, Meier i Newport 1990, Petitto i Marentette 1991, Lillo-
Martin 1999, entre molts altres), sobre el processament del llenguatge (Emmorey 2001, entre 
molts altres), sobre neurolingüística (Poizner et al. 1987, Neville 1995, entre molts altres), 
sobre patologies del llenguatge (Corina 1998, entre molts altres), i sobre l’aprenentatge de la 
segona llengua (Newport 1990). (Hem triat citar obres pioneres, que van establir les bases 
per a gran part de la investigació posterior.)  

Amb massa freqüència en la bibliografia mèdica relacionada, trobem la creença confusa que 
el llenguatge és equivalent a la parla malgrat mig segle d’investigació sobre les llengües de 
signes. Per exemple, considereu aquesta afirmació de Kral i O’Donoghue (2011: 485): "No 
obstant això, les proves disponibles suggereixen que la intervenció primerenca a través de la 
restauració sensorial ofereix la millor esperança de mitigar els efectes perniciosos de la 
privació auditiva en múltiples nivells de la funció cerebral." Els autors reconeixen que 
l’absència d’audició pot conduir a l’absència de llenguatge i que pot, al seu torn, donar lloc 
a dèficits cognitius, però veuen la "restauració sensorial" (és a dir, la restauració auditiva) 
com l’única manera d’assegurar el llenguatge i evitar els dèficits cognitius que resulten de 



l’absència d’input lingüístic. Aquesta cita és representativa de la concepció errònia bàsica 
que equipara llenguatge amb parla. Les directives publicades sobre les polítiques referides 
als nens sords recomanen la detecció precoç, la intervenció primerenca, el seguiment estret i 
continu del desenvolupament comunicatiu, lingüístic, motor, cognitiu i socioemocional del 
nen; i la protecció dels drets de l’infant i la família a través de l’elecció informada, la presa 
de decisions, i el consentiment (Early Hearing Detection and Intervention Information & 
Resource Center 2004, Joint Committee on Infant Hearing 2007, Department of Health and 
Human Services 2009, etcètera). Sovint aquestes recomanacions discuteixen gairebé 
exclusivament la teràpia àudio-verbal (TAV) a través de l’habituació i la producció vocal, 
encara que les directives de polítiques més recents emfatitzen el desenvolupament cognitiu 
del llenguatge i la importància de la criança i la comunicació amb el nen, independentment 
de la modalitat. No obstant això, els metges d’atenció primària expressen una manca de 
confiança en la discussió dels procediments de seguiment i les necessitats d’intervenció per 
als nadons sords per la seva falta de familiaritat amb la sordesa (Moeller et al. 2006), i per 
tant deriven immediatament els pares a audiòlegs, la principal preocupació dels quals és 
l’input auditiu, sovint sense cap recomanació (o només alguna d’escèptica) d’explorar les 
opcions amb la llengua de signes. L’evidència que hi ha almenys dues modalitats que 
ofereixen una via normal d’adquisició del llenguatge sovint s’ignora, la qual cosa porta a no 
comprendre i no treure profit de la flexibilitat del cervell humà. 

 

2.2 ADQUISICIÓ DE LA PRIMERA LLENGUA I PLASTICITAT. La segona observació 
lingüística rellevant pel que fa al problema de les polítiques és que l’adquisició de la primera 
llengua es produeix de forma majorment natural i amb èxit en els primers anys de vida; si un 
nen no està exposat a una llengua accessible o que pot aprendre de forma regular i freqüent 
abans de l’edat d’uns cinc anys, aquest nen és poc probable que alguna vegada utilitzi una 
llengua amb la fluïdesa dels nadius en tots els aspectes de la gramàtica (Lenneberg 1964, 
1967, Mayberry 1994, 1998, Hall i Johnston 2009, Hudson i Newport2009). Amb els anys 
veiem una disminució gradual de la capacitat d’adquirir una primera llengua (tingueu en 
compte que una segona llengua és una qüestió independent amb consideracions diferents - la 
nostra preocupació aquí és l’adquisició de la primera llengua). Algunes àrees de la gramàtica 
semblen ser resistents; és a dir, fins i tot en absència d’input primerenc, es poden dominar 
més tard en la vida (vegeu Goldin-Meadow 2003, 2005), com ara l’ordre de paraules, mentre 
que altres àrees del llenguatge són més fràgils i sense input en els anys més primerencs, 
tendeixen a no ser dominats mai, com la morfologia complexa, com en la concordança verbal 
(Wood 2007, 2011). La prova de l’existència d’aquest període sensible (o crític) ve de nens 
el desenvolupament lingüístic dels quals és d’alguna manera especial, i dels nens que han 
estat desatesos i/o maltractats.  

 

INDIVIDUS AFÀSICS, BILINGÜES I SORDS. Lenneberg (1967) va informar que els nens 
amb afàsia adquirida poden recuperar-se per complet, però els adults no, i va arribar a la 
conclusió que deu haver-hi un període crític per a l’adquisició del llenguatge. La investigació 



posterior sobre afàsia mostra una recuperació d’afàsia variable en nens (Woods i Carey 1979, 
per exemple), però un pitjor pronòstic en adults (Martins, 2004). Altres treballs sobre afàsia 
donen suport igualment a un període crític per a l’adquisició de la primera llengua 
(Alajouanine i Lhermitte 1965 i Goorhuis-Brouwer 1976, un estudi escrit en neerlandès, i 
sobre el qual s’informa en anglès a Snow i Hoefnagel-Höhle 1978).  

De la mateixa manera, les proves acumulades sobre el bilingüisme confirmen l’existència 
d’un període sensible. En un estudi d’individus de vint anys que compara monolingües, 
bilingües primerencs (abans de l’edat de deu anys) i bilingües tardans, els bilingües 
primerencs i els monolingües mostraven el mateix nivell de competència en anglès i un 
domini més gran que el dels bilingües tardans. A més, l’edat d’inici del bilingüisme es va 
correlacionar negativament amb el domini de l’anglès en tots els bilingües (Luk et al. 2011).  

Finalment, i el més important per a nosaltres, els estudis de nens sords que no van rebre una 
llengua accessible fins després del període crític a causa de la falta d’audiòfons (Curtiss 1994, 
Grimshaw et al. 1998) o perquè se’ls va negar la llengua de signes (Mayberry i Fischer 1989, 
Emmorey i Corina 1990, Newport 1990, Emmorey 1991, Mayberry i Eichen 1991, Wood 
2007, 2011, entre molts d’altres) mostren una reducció en la seva competència lingüística. 
Els nens sords que van ser exposats primer a una llengua accessible (és a dir, una llengua de 
signes) a diferents edats mostren diversos graus de domini de la llengua a mesura que 
envelleixen, essent els aprenents primerencs millors que els tardans de manera global 
(Newport i Supalla 1987, Johnson i Newport 1989, Newport 1990, 1991, Boyes Braem 1999, 
Galvan 1999, Helmuth 2001, Newport et al. 2001, Singleton i Newport 2004, Morford i 
Hänel-Faulhaber 2011,  Wood 2011, Cormier et al. 2012, Skotara et al. 2012).  

 

INDIVIDUS DESATESOS I/O VÍCTIMES D’ABUSOS. Una altra prova del període crític 
inicial prové de desafortunats incidents de negligència i abús tan greus que els nens no havien 
adquirit cap llengua al final del període crític inicial i per tant van patir privació lingüística i 
en conseqüència van estar molt limitats en les seves interaccions amb altres éssers humans i 
en les seves funcions cognitives. Aquests inclouen els casos de nens que es va descobrir que 
creixien "salvatges", sense estar envoltats de llenguatge humà (Shattuck 1980), i els casos de 
nens víctimes d’abusos criminals (Curtiss 1977). Una incidència a gran escala d’això és el 
cas dels nens deixats en orfenats amb una manca enorme de personal a Romania, on el 1999 
s’estima que hi havia almenys 60.000 nens que llanguien en orfenats estatals (Cohn 2011). 
El 2000, el Projecte d’Intervenció Primerenca de Bucarest va col·locar alguns dels nens en 
famílies d’acollida (Zeanah et al. 2003). Després van estudiar el desenvolupament de tres 
grups: els nens que es van quedar en els orfenats, els nens en llars d’acollida, i un grup control 
de nens amb els seus pares originals. La seva investigació mostra que l’abandonament 
institucional primerenc va conduir a dèficits cognitius i socioemocionals i a trastorns 
psiquiàtrics. Si bé la intervenció d’acollida en va augmentar el desenvolupament, algunes 
àrees de l’activitat neuronal, la cognició i el funcionament socioemocional eren resistents a 
la recuperació, llevat que la intervenció es dugués a terme abans de l’edat de 2 anys. El 



desenvolupament del llenguatge es trobava entre aquestes funcions. Estudis d’orfenats 
similars a la Xina i Rússia confirmen aquestes troballes (Nelson et al. 2007).  

A més, un estudi recent del Projecte d’Intervenció Primerenca de Bucarest (Drury et al. 2011) 
mostra que els telòmers (les parts protectores en els extrems dels cromosomes) dels nens als 
orfenats romanesos s’escurçaven més com més temps romanien allà. En altres paraules, 
l’abandonament té un efecte biològic; en particular, canvia l’arquitectura del cervell. Aquesta 
és una prova rellevant que sense una nutrició cognitiva adequada, les activitats corticals es 
redueixen. En concret, el mecanisme del llenguatge deixa de funcionar adequadament per a 
un comportament lingüístic receptiu i expressiu fluids. 

 

2.3 IMPORTÀNCIA PER AL PROBLEMA DE LES POLÍTIQUES. La combinació 
d’aquests dos fets, que la capacitat cognitiva es pot desenvolupar en qualsevol de les 
modalitats del llenguatge i que hi ha un període sensible per a l’adquisició de la primera 
llengua (independentment de si hi estan involucrats abús o abandonament), és d’importància 
crucial per el problema. Mentre que el primer fet en general és ignorat en la bibliografia que 
afavoreix l’IC, el segon fet s’ha acceptat fa molt de temps. Moltes investigacions han 
demostrat millors resultats auditius amb implantació més primerenca; aquest ha estat l’esperó 
per implantar els nens abans de l’edat de dos anys, i sovint abans de l’edat d’un any 
(Yoshinaga-Itano et al. 1998, Yoshinaga-Itano et al. 2000, Waltzman i Roland 2005, entre 
molts d’altres). El problema fonamental és que, fins i tot amb la implantació primerenca, el 
nivell d’audició assistida no és l’òptim, la qual cosa fa que l’adquisició d’una llengua oral 
sigui imperfecta i difícil, i sobretot, impredictible (Santarelli et al. 2008). El problema es 
magnifica si l’entorn del nen és sorollós i poc clar. La conclusió és que molts nens amb IC 
no adquireixen una llengua oral plenament, i un no pot predir amb fiabilitat quins nens entren 
en aquest grup. Fins i tot alguns treballs que donen suport explícitament l’IC inclouen 
afirmacions com "persisteix una enorme, inexplicable variació en els resultats de la 
implantació i subsisteixen els desafiaments de garantir-ne un ús de per vida i els seus 
beneficis" (Archbold i O’Donoghue 2009: 457). Per aquesta raó, el desistiment per part dels 
professionals mèdics pertinents de reconèixer la viabilitat de les llengües de signes significa 
que aquests nens corren un risc de privació lingüística, i, de fet, sovint l’experimenten. Però 
les llengües de signes són llengües humanes viables, amb tots els beneficis cognitius atribuïts 
a les llengües orals. A més, les llengües de signes són accessibles a tots els nens sords, fins i 
tot al nen sord-cec, ja que hi ha versions tàctils de les llengües de signes (Mesch 2001). Si 
els nens sords adquireixen una llengua de signes durant els primers anys de vida, no correran 
el risc de privació lingüística i dels consegüents dèficits cognitius.  

Molts estudis mostren que els nens sords que signen aconsegueixen millors resultats a 
l’escola que els que no signen, independentment d’altres factors (per exemple, de si els seus 
pares són sords o oients i de si tenen o no tenen els dispositius d’audició assistida i/o 
logopèdia oral) (Padden i Ramsey 2000, Strong i Prinz 2000, Mayer i Akamatsu 2003, Paul 
2003, Schick 2003, Allen et al. 2007, Wilbur 2008). De fet, la competència en llengua de 



signes americana es correlaciona fortament amb el rendiment en lectura per sobre d’altres 
possibles factors (Chamberlain i Mayberry 2008).  

D’altra banda, el nen sord que adquireix una llengua de signes i després aprèn la forma escrita 
i, potser, la forma parlada d’una llengua oral és bilingüe. El bilingüisme té grans beneficis 
per al nen sord en les àrees cognitiva, social, i educativa (Wilbur 2001, Christiansen i Leigh 
2002). De fet, tant la llengua de signes com la llengua oral dels nens sords bilingües mostren 
una major complexitat sintàctica que el dels seus companys monolingües (Klatter-Folmer et 
al. 2006). A més, són sòlides les proves que l’alta competència en dues o més llengües es 
tradueix en un pensament més creatiu en la resolució de problemes, i en una millor flexibilitat 
mental i un millor control cognitiu que persisteixen al llarg de de l’edat adulta tardana 
(Cummins i Gulustan 1974, Prinz i Strong 1998, Bialystok et al. 2004, Baker 2006, 
Lightbown i Spada 2006, Bialystok et al. 2007, Kushalnagar, Hannay i Hernandez 2010). A 
tot el món els nens són criats en diverses llengües, i la tendència bilingüe-bicultural per a 
l’educació de sords és una mega-tendència (Muñoz-Baell et al. 2008). La competència dual 
en una llengua de signes com la llengua de signes americana i en una llengua oral com 
l’anglès ofereix al nen sord l’avantatge d’adaptar-se a signants i no signants dels grups 
d’igualsamb més facilitat, la qual cosa comporta un millor desenvolupament socioemocional 
i conductual global (Marschark 2009). La informació d’aquest tipus desarmarà, esperem, els 
qui estan fortament vinculats a la promoció de l’IC com a única opció. 

 

3. RECOMANACIONS DERIVADES DE LES PROVES CIENTÍFIQUES. De les proves 
científiques es desprèn una recomanació bàsica: 

Recomanació general: Tots els nounats sords i nens petits amb sordesa adquirida 
recentment haurien d’aprendre una llengua de signes, independentment de si reben o 
no un IC o un audiòfon.  

D’aquesta recomanació bàsica, se’n deriven diverses de més específiques: 

(1) L’educació mèdica s’ha d’actualitzar i ha d’incloure consideracions lingüístiques. Els 
professionals mèdics haurien d’estar formats en la investigació recent sobre l’adquisició del 
llenguatge, especialment pel que fa a les qüestions de privació lingüística entre els nens en 
risc, principalment els nens sords. Les facultats de medicina, escoles d’infermeria i escoles 
de salut pública han d’incloure aquesta informació en els seus plans d’estudis.  

(2) L’atenció mèdica als nens sords hauria de ser coordinada entre els professionals de la 
salut pertinents, inclosos els audiòlegs, els psicòlegs, els cirurgians i els equips de 
rehabilitació. Aquests equips haurien d’estar en contacte constant amb els pares, els mestres 
de llengua de signes i els mestres d’aula, per donar resposta al seu input. D’aquesta manera, 
el risc de privació lingüística pot ser detectat a temps i s’hi pot donar una resposta apropiada.  

(3) Les recomanacions dels professionals de la medicina han de ser precises i adequades. 
Caldria que s’aconsellés als pares dels nounats i dels infants amb sordesa adquirida 
recentment que ensenyessin llengua de signes al nen, independentment de si aquest també 



utilitza audiòfons o IC. Això vol dir que tota la família hauria d’aprendre llengua de signes; 
i com que la salut biològica del mecanisme del llenguatge està en joc, aquest és pròpiament 
un assumpte mèdic, per la qual cosa és responsabilitat de la professió mèdica informar d’això 
als pares.  

Quan tota la família utilitza una llengua de signes a taula a l’hora de sopar, per exemple, el 
nen sord té accés visual i capta informació incidental sobre temes diversos. Des del punt de 
vista del desenvolupament, la inclusió del nen en els diàlegs de la família promou en ell un 
funcionament psicosocial i emocional saludable (Hauser et al. 2010). El nen sord 
probablement se sentirà inclòs en les converses familiars i estarà menys frustrat, tal com s’ha 
descrit en situacions en què hi ha altres barreres de comunicació. Les mateixes persones 
afectades han explicat que aquestes situacions tenen un impacte important en la qualitat de 
vida dels joves sords, i la percepció de ser inclòs en els diàlegs familiars està associada a una 
menor simptomatologia depressiva (Kushalnagar et al. 2011). Els nens sords que tenen pares 
i germans oients, però que signen amb ell (en particular, les mares), mostren una expressivitat 
lingüística i una Teoria de la Ment comparable a la dels nens oients de la mateixa edat 
(Spencer 1993, Schick et al. 2007).  

(4) Es necessita investigar més en l’àmbit de l’aprenentatge d’una segona llengua, 
especialment en una segona modalitat. L’aprenentatge d’una segona llengua és difícil per als 
adults (Krashen 1981 i treballs posteriors de molts altres), potser encara més quan la nova 
llengua és en una modalitat diferent. Els familiars d’un nen sord necessitaran ajuda per 
aprendre una llengua de signes. Projectes com el VL2 a la Gallaudet University1, per 
exemple, haurien de ser finançats adequadament.  

(5) Caldria posar en contacte els nens sords amb altres nens i adults sords signants de manera 
assídua. La família d’un nen sord no hauria de sentir la càrrega d’haver de ser un bon model 
de la llengua de signes per al nen. El més important és que els membres de la família 
participin en interaccions lingüístiques freqüents i directes amb el nen sord, però la família 
ha de comprendre que els seus esforços no seran suficients. Els pares de nens sords haurien 
d’ajudar-los a trobar altres nens sords amb qui socialitzar-se en una llengua comuna – una 
comunitat d’altres individus com ells – sense la intervenció contínua d’un adult en aquesta 
comunicació. Els intèrprets individuals, que actuen a l’aula com a substituts de mestres o fins 
i tot de pares, sovint tenen poc contacte amb la comunitat sorda. El resultat pot ser que els 
estudiants sords vegin la seva comunicació limitada a grups diàdics, una situació que no té la 
riquesa i la complexitat d’una llengua usada per una comunitat més gran. Pel que sembla, la 
millor manera de garantir l’exposició necessària és participar en el discurs en grup.  

Davant d’això, els assessors mèdics han d’informar la família que el nen sord necessita ser 
posat en contacte amb una comunitat de sords signants per tal d’estar exposat a models 
signats coherents i múltiples de manera regular i freqüent. Les famílies necessiten ser 
informades sobre la cultura local de les persones sordes i ajudar el seu fill (i tota la família) 
a participar en activitats de la comunitat sorda. Hi ha bones publicacions sobre el tema que 

                                                 
1 http://vl2.gallaudet.edu/ 



poden ser d’ajut, com Lane et al. 1996, Padden i Humphries 2005, Bauman 2008, Bauman i 
Murray 2009, Marschark 2009, i Marschark i Spencer 2010, 2011. Totes elles aporten 
referències importants.  

(6) Les persones que proporcionen assessorament des d’àmbits que no pertanyen a les 
ciències de l’audició o a la professió mèdica han d’estar més ben informades en matèria 
lingüística. Entre aquests assessors es troben els líders espirituals, perquè el risc de depressió 
o d’algun altre estrès psicosocial per part dels nens sords i dels seus pares poden portar-los a 
aquests líders per rebre orientació (Spahn et al. 2003, Turner et al. 2007, Mellon 2009, 
Kushalnagar et al., 2011). Així doncs, les escoles de teologia haurien d’incloure en els seus 
plans d’estudis informació sobre l’adquisició de la primera llengua, en particular pel que fa 
als nens sords. Altres professionals involucrats en assessorament haurien d’estar igualment 
informats en aquest àmbit.  

(7) Cal fer accessible la llengua de signes als pares oients i als seus fills sords. Si una família 
d’un nen sord no té fàcil accés a una comunitat signant, ha de prendre un paper molt actiu i 
fort en el proveïment de la llengua de signes al seu fill. En primer lloc, la família ha d’intentar 
aprendre la llengua de signes de la millor manera possible, cosa que pot requerir haver de fer 
molts quilòmetres per assistir a classe. Si la comunitat local és petita, la família pot implicar 
tota la comunitat en l’esforç d’aprendre la llengua de signes i de comunicar-se amb el nen 
sord en aquesta llengua. També pot ser que la comunitat ho anunciï i contracti un professor 
de llengua de signes per fer una estada a la comunitat durant un període prolongat de temps, 
i que s’encarregui d’ensenyar la llengua a tots els que estiguin disposats a aprendre-la. També 
hi ha diversos llocs web i DVD per ajudar a aprendre algunes llengües de signes (vegeu el 
lloc web del Dawn Sign Press als Estats Units, el Forest Books al Regne Unit, o Karin Kestner 
Verlag a Alemanya, per exemple2).  

En segon lloc, la família hauria d’assabentar-se dels campaments per a nens sords. En 
aquests, s’utilitza la llengua de signes i els nens sords aprenen i s’introdueixen a la cultura 
sorda. D’aquests campaments n’hi ha molts: als Estats Units es troben repartits en els 
diferents estats; a Alemanya, l’Associació Alemanya de Joves Sords i l’Associació Alemanya 
de Sords i Hipoacúsics organitzen anualment campaments per a nens i joves sords i 
hipoacúsics. Alguns tenen beques disponibles. Alguns són per a tota la família. Hi ha diversos 
llocs web amb informació actualitzada sobre aquest tipus de campaments (als EUA: Summer 
Camps for Deaf and Hard of Hearing Children and Teens3; a Alemanya: 
Bundeselternverband gehörloser Kinder e.V.4).  

En tercer lloc, la família ha de ser enginyosa. Com que és important que altres persones signin 
amb el nen sord, la família podria començar una classe de llengua de signes amb pares i nens 
que no són sords. Si la família té parents en una ciutat amb una comunitat sorda pròspera, 
visitar-los o fins i tot organitzar-se per passar-hi un temps pot ser una actuació important que 

                                                 
2 http://www.dawnsign.com/, http://www.forestbooks.com/, http://www.kestner.de/ 
3 http://www.gallaudet.edu/clerc_center/information_and_resources/info_to_go/resources/summer_camps 
.html 
4 http://www.gehoerlosekinder.de/ 



signifiqui una gran diferència en el desenvolupament del nen. La família pot contactar en 
línia (utilitzant la tecnologia de vídeo actual: Skype, FaceTime, Gchat, ooVoo, Facebook, 
etc.) amb algú que conegui moltes persones de la comunitat sorda, per veure si a alguna 
família sorda podria agradar-li visitar-los durant llargs períodes de temps. El fet de tenir un 
infant sord a casa dóna dret a obtenir una instal·lació de videotelèfon d’un servei de trucades 
amb videointèrprets. Alternativament, es pot instal·lar el programari de videoconferència en 
l’ordinador personal. Amb aquests equipaments, la família i el nen sord poden parlar en 
llengua de signes a través de vídeo directament amb les persones sordes que vagin coneixent 
i d’aquesta manera enfortir la relació. Fins i tot es pot acordar fer una tutoria de llengua de 
signes a través del videotelèfon. Aquests equipaments solen no costar res a la família, excepte 
la connexió a Internet. Si la família té l’oportunitat de viure en una zona urbana que compta 
amb una comunitat de persones sordes, podria ser el moment per materialitzar totes aquestes 
oportunitats.  

Aquestes responsabilitats familiars poden ser costoses en diversos sentits, més enllà del que 
es refereix als diners i el temps. Knoors i Marschark (2012) argumenten que l’ús de la llengua 
de signes pot entorpir la dinàmica familiar i que l’aprenentatge d’una llengua de signes pot 
sobrepassar les capacitats d’alguns membres de la família, sobretot els de més edat. Suggerim 
que, independentment de si els membres de la família aprenen la llengua de signes, un nen 
sord que neix en una família oient sempre té un impacte en la dinàmica familiar, simplement 
pel fet que el nen és sord. A més, tot nen sord té dret a ser reconegut i acceptat com a sord i 
a desenvolupar la seva pròpia identitat com a persona sorda. La Convenció de les Nacions 
Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (2006) fa una crida als Estats per 
protegir els drets dels infants sords tot “facilitant l’aprenentatge de la llengua de signes i la 
promoció de la identitat lingüística de la comunitat sorda” i assegurant que la seva educació 
“s’ofereixi en les llengües i les maneres i mitjans de comunicació més apropiats per a 
l’individu, i en entorns que fomentin el màxim desenvolupament acadèmic i social.” 

Knoors i Marschark (2012) assenyalen, a més, que l’educació bilingüe dels nens sords no ha 
tingut un èxit uniforme. No obstant això, les preguntes de com garantir l’accés al llenguatge 
en els primers anys de vida i de com educar els nens sords són diferents. Els problemes 
educatius són abundants i complexos, i sorgeixen independentment del tipus de programes 
en què el nen s’escolaritza (bé sigui un programa pertanyent a una de les diverses classes de 
modalitat ordinària o bé un de les diverses classes de programes bilingües/biculturals que hi 
ha; vegeu Ramsey 1997, Stinson i Liu 1999, Oliva 2004, Marschark 2009, i molts altres). 
Estem segurs que els esforços presents i futurs (incloent-hi més recerca) conduiran a mestres 
més qualificats que utilitzaran mètodes i materials més apropiats i eficaços (vegeu Humphries 
2013). El fet és, però, que el factor cognitiu que es correlaciona millor amb l’alfabetització 
entre els nens sords és la fonamentació d’una primera llengua. Molts treballs anteriors 
mostren això, i les troballes més recents continuen confirmant-ho: Davidson i els seus 
col·legues (2014) mostren que els nens amb IC que també signen obtenen millors resultats 
en les proves estandarditzades de llengua que els nens amb IC que no tenen exposició a una 
llengua de signes. (Un cop més, triem no interrompre el flux de la discussió amb una llarga 



llista de treballs anteriors, així que en comptes d’això marquem les referències pertinents 
amb tres asteriscs en la bibliografia.)  

(8) L’ensenyament de la llengua de signes a aquestes famílies ha de ser finançada amb fonts 
governamentals. Tot ésser humà té el dret a una llengua (tal com argumentem a Humphries 
et al. 2013). Per tant, els governs federals i estatals haurien de finançar l’ensenyament de la 
llengua de signes a tots els nens sords i a les seves famílies. Aquest finançament hauria de 
continuar almenys fins a l’edat de dotze anys.  

(9) Han de reduir-se els riscos actuals associats als IC. S’haurien de comprendre molt millor 
els riscos de danys associats als IC, i s’ha d’alleujar l’alt risc actual de conseqüències en el 
llenguatge derivades de l’ús de l’IC com a única resposta a la sordesa en la família, en gran 
mesura per mitjà de l’ús de la llengua de signes juntament amb l’IC. Els implants coclears 
comporten molts altres riscos més enllà de la privació lingüística. Tota intervenció quirúrgica 
té un risc implícit, i les que involucren el cervell poden ser particularment preocupants. Amb 
la cirurgia de l’implant coclear sorgeixen moltes complicacions, incloent-hi dany al nervi 
facial, necrosi i ruptura del penjall de pell, lesió dels fol·licles pilosos, col·locació 
d’elèctrodes inadequada, infeccions post-cirurgia sota el penjall de pell i en l’orella mitjana, 
i meningitis (Cohen i Roland 2006, McJunkin i Jeyakumar 2010, Rubin i Papsin 2010, Thom 
et al. 2013) També hi ha un gran risc (del 40% al 74% dels pacients) de vertigen que pot 
durar anys (Steenerson et al. 2001, Walker 2008). L’aparell pot fallar, cosa que requereix una 
cirurgia repetida amb els mateixos riscos associats (Borkowski et al. 2002, Marlowe et al. 
2010). Atès que moltes cirurgies d’IC desactiven la còclea (O’Reilly et al. 2008), l’oïda 
implantada perd qualsevol resta auditiva que tingués; per la qual cosa, si l’IC no ofereix 
l’accés a la llengua al nen, la cirurgia acaba tenint  un resultat contrari a la seva mateixa 
finalitat. Els danys de la cirurgia de l’implant coclear estan augmentant a mesura que 
incrementa la popularitat de la implantació binaural (Snow i Wackym 2008), mentre que els 
suposats beneficis encara no s’han establert (i vegeu els resultats en Tyler et al. 2010). A 
més, alguns nens sords i hipoacúsics s’implanten fins i tot quan ja reconeixen fins a un 30% 
de l’oració amb o sense audiòfon (Tobin 1995), cosa que és millor que la taxa de 
reconeixement que molts nens tenen després de la implantació. Aquests nens realment poden 
estar retrocedint respecte a les habilitats de la parla. Finalment, els audiòfons no presenten 
els riscos quirúrgics de l’IC i poden oferir avantatges comparables o més grans pel que fa al 
desenvolupament de la parla en funció de les necessitats específiques de cada nen (Figueras 
et al. 2008). Nosaltres creiem, per tant, que cap nen hauria de ser implantat a menys que la 
implantació s’acompanyi de la llengua de signes, i hi hagi una possibilitat molt gran que 
aquest nen tingui unes habilitats de comunicació oral excel·lents com a resultat de la seva 
curiositat i la motivació per parlar, de la preferència del nen cap a un estil d’aprenentatge 
auditiu, i la resposta neurològica del nen a la implantació. 

 

4. EL QUE HEM FET FINS ARA. Som un equip amb un nucli compost d’un psicòleg 
evolutiu, un pediatre, un especialista en educació, i un grup de lingüistes. En diverses 
ocasions el nostre equip ha augmentat amb l’addició de pediatres, un filòsof, un teòleg i un 



advocat. La majoria dels components d’aquest nucli, però no tots, han estat actius en tots els 
nostres projectes.  

Escrivim articles destinats a garantir el dret dels nens sords a tenir una llengua, i per tant a 
participar en la societat humana (Kushalnagar, Mathur, et al. 2010, Blankmeyer Burke et al. 
2011, Humphries et al. 2012a,b, 2013). Alguns de nosaltres hem presentat la nostra feina en 
congressos nacionals i internacionals. La major part dels nostres articles han estat dirigits a 
professionals de la medicina (vegeu p. ex. Humphries et al. 2014), en particular als metges 
d’atenció primària, encara que un estava dirigit als líders espirituals, i l’article més recent 
(Humphries et al. 2013) està adreçat a advocats i legisladors. Esperem que aquesta informació 
s’inclogui en el pla d’estudis dels cursos de ciències de la salut en general, i en el pla d’estudis 
troncal de les escoles de medicina i escoles d’infermeria. Un dels nostres treballs en curs està 
dirigit a mirar d’aconseguir-ho. El fet que el nostre equip compti amb especialistes d’un 
ventall d’àrees diverses ens permet complementar el coneixement d’uns i altres, tant de la 
matèria com de la terminologia/cultura dels diferents camps de cada un. Un article adreçat 
als metges, per exemple, té un estil diferent d’un d’adreçat a especialistes en bioètica, o un 
d’adreçat a pastors, i així successivament.  

Mentre que els nostres arguments i recomanacions poden ser obvis per al lector lingüista, 
esdevenen una sorpresa (de vegades inquietant) a molts de fora del nostre camp. Des de la 
nostra primera publicació, que va sortir el 2010, s’han posat en contacte amb nosaltres 
diversos grups i persones de tot el món en els seus esforços per protegir els nens sords. El 
2012 vam intercanviar correus electrònics amb un comitè de Dinamarca quan estaven 
reelaborant la seva política nacional sobre les necessitats lingüístiques i educatives dels nens 
sords; els vam assessorar en el contingut així com també en la formulació de les polítiques. 
El 2013 vam intercanviar correus electrònics amb els membres de l’Associació Nacional de 
Sords (NAD) dels Estats Units mentre estaven treballant en campanyes de pressió i en 
iniciatives legislatives. Un dels membres del nostre equip va ser convidat a unir-se al Comitè 
de Política d’Educació de la NAD i està ajudant a preparar un document de posicionament i 
altres escrits informatius (sobre els efectes de la privació del llenguatge i informació acurada 
sobre els riscos dels IC) per a aquesta organització. Un dels nostres articles de 2012 
(Humphries et al. 2012a) ha estat descarregat més de 27.000 vegades (a abril de 2014), així 
que estem atraient de manera continuada l’atenció sobre el problema.  

També ens atansem als altres, assistint a reunions en les que tenim l’oportunitat d’influir en 
persones interessades que podrien donar suport a la nostra causa. Per exemple, al Congrés 
Anual de Professors de Dret de la Salut organitzat per la Societat Americana de Dret, 
Medicina i Ètica el juny de 2013, vam recollir la informació de contacte del professorat que 
ensenya dret sanitari i bioètica i després els vam enviar còpies dels nostres articles tot 
suggerint-los com podrien utilitzar-los en les seves classes. Quan propaguem el missatge 
entre col·legues d’Estudis Sords, especialment d’altres països, els donem les versions de 
Microsoft Word dels nostres articles, en lloc de les versions en PDF, perquè puguin copiar i 
enganxar el material i utilitzar-lo de la manera que més els convingui per avançar en les 
nostres fites compartides. 



A part dels articles, hem publicat una eina de presa de decisions per als pacients i els seus 
metges, anomenada GRAELLA D ’OPCIONS. Aquestes graelles proporcionen un quadre resum 
que permet comparacions entre les opcions amb què un pacient (o la família del pacient) 
s’enfronta tot enumerant les preguntes freqüents amb respostes molt curtes, amb el suport 
d’un document que dóna referències per a altres lectures. Normalment, el pacient llegeix la 
graella i després es reuneix amb el metge per discutir-la i prendre una decisió final. S’ha 
demostrat que les graelles d’opcions són eficaces en la millora de la confiança dels pacients 
quan prenen decisions, fins i tot sobre qüestions molt complexes, i per augmentar la seva 
implicació en el seu propi tractament (Elwyn et al. 2013). La nostra Graella d’Opcions està 
etiquetada com a Language Options for Deaf Newborns [Opcions lingüístiques per a nounats 
sords]. Està disponible a través de la pàgina web http://www.optiongrid.org/, que és 
administrada per un col·lectiu de professionals de la salut al Dartmouth College. Estem oberts 
als suggeriments dels lectors, i estem oberts a compartir els nostres materials i la nostra 
saviesa basada en la nostra experiència fins al moment sobre el que funciona i el que no, en 
la creació d’un equip d’activistes, en el treball en equip, i en la tria de llocs per publicar. 
Encara tenim molt per aprendre i molta feina per davant, però ens sentim encoratjats pels 
resultats obtinguts fins a la data i no hem reduït la velocitat; en tot cas, el nostre ritme s’ha 
accelerat. 
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