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R e s u m : Tradicionalment la recerca neurocientífica sobre el bilingüisme s’ha centrat en
les implicacions funcionals. El cervell és un òrgan en constant canvi durant tota la vida
(per causes genètiques i no genètiques), i la intensitat i freqüència amb què usem el
llenguatge fan del bilingüisme una condició d’elevada demanda cognitiva. En l’última
dècada s’ha produït un progrés significatiu pel que fa als correlats neurals del
processament i la representació del llenguatge, en gran part gràcies als avanços en les
tècniques de neuroimatge. Nombrosos estudis han mostrat que el bilingüisme podria
estar relacionat amb increments del volum de substància grisa i una integritat superior de
la substància blanca en àrees cerebrals implicades en el llenguatge. També s’ha observat
que es poden produir endarreriments d’entre 4 i 5 anys en l’aparició de la demència, fet
que fa pensar que el bilingüisme podria incrementar la reserva cognitiva.
P a r a u l e s c l a u : bilingüisme, substància grisa, substància blanca, reserva cognitiva

Impacto del bilingüismo sobre la estructura cerebral
R e s u m e n : Tradicionalmente la investigación neurocientífica sobre el bilingüismo se ha
centrado en las implicaciones funcionales. El cerebro es un órgano en constante cambio
durante toda la vida (por causas genéticas y no genéticas), y la intensidad y la frecuencia
con que usamos el lenguaje hacen del bilingüismo una condición de alta demanda
cognitiva. En la última década se ha producido un progreso significativo en lo referente a
los correlatos neurales del procesamiento y la representación del lenguaje, en gran parte
debido a los avances en las técnicas de neuroimagen. Así, numerosos estudios han
mostrado que el bilingüismo podría estar relacionado con incrementos del volumen de
sustancia gris y una mayor integridad de la sustancia blanca en áreas cerebrales
implicadas en el lenguaje. También se ha observado que se podría producir un retraso de
entre 4 y 5 años en la aparición de la demencia, lo que hace pensar que el bilingüismo
podría incrementar la reserva cognitiva.
P a l a b r a s c l a v e : bilingüismo, sustancia gris, sustancia blanca, reserva cognitiva

Effects of bilingualism on brain structure
A b s t r a c t : Neuroscientific research on bilingualism has traditionally focused on its
functional implications. The brain is a continually changing organ (due to genetic as well
as nongenetic causes), and language‘s pervasiveness in human behaviour allows to
consider bilingualism as a highly demanding cognitive condition. During the last ten
years, important developments of the neuroimaging techniques have boosted significant
progresses in the knowledge about the neural correlates of language processing and
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representation. Many studies have shown that bilingualism might be involved in Grey
Matter volume’s changes in brain regions such as the inferior frontal Gyrus or the
Posterior Supramarginal Gyrus, as well as in promoting a greater White Matter integrity
in several brain structures. Furthermore, bilingualism has been recently linked to a delay
of 4 to 5 years in the onset of dementia, so suggesting that it could be an effective strategy
to enhance the Cognitive Reserve.
K e y w o r d s : bilingualism, Grey and White Matter, Cognitive Reserve

1. BILINGÜISME
D’acord amb la Comissió Europea (Europeans and their languages 2006), el 56% de la
població de la UE es reconeix com a bilingüe (BL). La creença que el bilingüisme afecta el
desenvolupament cerebral és antiga, però les connotacions que hi estan associades han
canviat molt amb el temps. Inicialment eren clarament negatives, com ara que aprendre
dues llengües podia resultar confús per als infants1 , o fins i tot que podia produir retard2 .
Més d’un segle després, alguns professionals educatius i clínics continuen mostrant-se
escèptics respecte al bilingüisme, i recomanen als pares d’infants amb problemes
d’aprenentatge que simplifiquen el context lingüístic, i renuncien al bilingüisme, malgrat
que hi ha evidència que el bilingüisme podria comportar avantatges comunicatius i
cognitius, tant a curt com a llarg termini (Bialystok et al. 2012, Fiszer 2008).
Si ens centrem en les bases neurals del llenguatge, el model tradicional de WenickeGeschwind, que distingeix entre comprensió (amb centre neural a l’àrea de Wernicke) i
producció (a l’àrea de Broca), està essent substituït per una nova divisió: processos
automàtics i controlats (Abutalebi i Green 2007, citats per Struys et al. 2013). El nou
model proposa que les àrees de Broca3 i Wernicke estarien implicades en el processament
automàtic, mentre que unes altres regions cerebrals s’encarregarien del processament
controlat. La funció d’aquest últim, també conegut com a control cognitiu o funció
executiva, consistiria a suprimir les interferències de la informació no rellevant, inhibir
les respostes inadequades i seleccionar els trets rellevants de la tasca per a executar-la.
Tot això no recauria sobre una única regió cerebral, sinó sobre una xarxa neural formada
per les escorces prefrontal, cingulada anterior i parietal inferior, així com pel nucli caudat
i els ganglis basals (Struys et al. 2013).
Una de les dificultats inicials de la investigació és com cal decidir si algú és BL o no.
Actualment ja no és tan freqüent trobar monolingües (ML) purs (sense contacte amb una
altra llengua que no siga la familiar), tot i que haver tingut contacte amb altres llengües i
saber-ne algunes frases no ens converteix en BL. Les propostes per a discriminar entre BL
i ML van des de les més estrictes, que consideren BL només qui parla amb total fluïdesa
dues llengües (Bloomfield 1933), fins a les més laxes, que accepten que ho és qui pot
funcionar en dos idiomes, per satisfer unes necessitats determinades (Grosjean 1989,
1

“Si fos possible per a un infant viure en dues llengües al mateix temps igual de bé, encara seria

pitjor. El seu creixement intel·lectual no es multiplicaria per dos sinó que es dividiria. La unitat de ment i
caràcter tindrà més dificultats per a manifestarse en aquestes circumstàncies” (Laurie 1890: 15, citat per
Baker 2001: 135)
2

“[…] l’ús d’una llengua estrangera a casa és un dels principals factors que produeixen retard mental

tal com es mesura amb els tests d’intel·ligència” (Goodenough 1926: 393, citat per Bialystok et al. 2012:
248).
3

Estudis recents han observat que l’àrea de Broca també està implicada al processament del

llenguatge i que és possible parlar sense aquesta àrea (Struys et al. 2013).
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citat per Fiszer 2008). Convé afegir que, dins del bilingüisme, també s’han proposat
diverses classificacions (Wei 2006), i els estudis solen tenir en compte tres variables
principals: edat d’adquisició, competència i freqüència d’ús de cada llengua.
S’ha proposat (Gorlitzer von Mundy 1959, citat per Gómez-Ruiz 2010) que els BL
experimentarien una més gran lateralització cerebral del llenguatge4, però la
inconsistència dels resultats obtinguts (Paradis 1990; 1992; 1995; 2002; 2007, citat per
Gómez-Ruiz 2010) no permet afirmar que l’hemisferi dret tinga un paper diferent en BL i
ML, i remarca la necessitat de revisar els paradigmes utilitzats i de justificar per què cada
procediment produeix resultats diferents. A més, en lloc de confirmar-se la pressuposició
que la primera llengua (L1) i la segona llengua (L2) estan necessàriament representades
en regions diferents del cervell, l’evidència disponible (Perani i Abutalebi 2005) indica
que ambdues són processades pels mateixos dispositius neurals, que varien en funció de
l’edat d’adquisició, el grau de competència i el nivell d’exposició a la L2. Atenent a tot allò
exposat, i tenint en compte que els BL han de dominar dos vocabularis i dos sistemes
fonològics, el bilingüisme podria suposar un esforç cognitiu extra i els costos associats
podrien manifestar-se en forma de desavantatges lingüístics.
Així sembla que els infants BL tenen un vocabulari més reduït en cadascuna de les
dues llengües (Bialystok et al. 2009 i Oller et al. 2007, citats per Sadat et al. 2012), tot i
que el nombre de paraules que utilitzen, tot considerant els dos idiomes, és superior en
els bilingües.
També s‘ha observat, en BLs adults, una vulnerabilitat més gran al fenomen conegut
com en la punta de la llengua, així com alguns desavantatges en producció lingüística en
tasques de laboratori (Bialystok et al. 2008, Gollan et al. 2001, Gollan et al. 2004, Gollan
et al. 2002, Portocarrero et al. 2007, Rosselli et al. 2000, Rosselli et al. 2002. Citats per
Sadat et al. 2012). Aquest desavantatge s’ha documentat més per a la L2 que no per a la
L1 (Ivanova i Costa 2008, citats per Sadat et al. 2012).
També s’han referit avantatges dels BL en nombroses tasques extralingüístiques, com
ara les relacionades amb creativitat (Jacobs i Pierce 1966, Kessler i Quinn 1987,
Ricciardelli 1992. Citats per Fiszer 2008), pensament divergent i imaginació (Ricciardelli
1992), resolució de problemes (Seceda 1991 i Costa et al. 2006, citats per Fiszer 2008;
Bialystok et al. 1998, citat per Bialystok et al. 2012), memòria de treball (Morales et al.
2013), memòria episòdica (Ljungberg et al. 2013) i control cognitiu (Bialystok 1999,
Bialystok et al. 2004 i 2005, Bialystok et al. 2005 i Costa et al. 2007, citat per Fiszer
2008). Així mateix, recentment s’ha referit un avantatge addicional, com és la capacitat
superior per a modificar el punt de vista, que aporta flexibilitat al comportament de les
persones bilingües (Athanasopoulos et al. 2015).

2. BILINGÜISME EN EL CERVELL
En la investigació sobre el substrat neural del bilingüisme s’observa una tendència a
centrar-se en la relació amb la plasticitat funcional, és a dir, l’augment o la disminució del
teixit neural implicat en una determinada habilitat a causa de l’experiència o de lesions
(Struys 2013). Es disposa, per tant, de menys informació sobre plasticitat estructural,
entesa com els canvis en el volum i la qualitat de les estructures neurals, que poden
afectar tant la substància grisa (SG)5 com la blanca (SB)6 (Struys 5 6 2013). No obstant
4

Aquest autor fou el primer a parlar de lateralització en els BL i proposava que la llengua que s’havia après

de forma oral es localitzava a tots dos hemisferis i la llengua que s’havia après formalment (oral i escrit) es
lateralitzava a l’hemisferi esquerre.
5

La SG és el teixit del sistema nerviós central que està format pels somes de les neurones i les

prolongacions d’aquests que no estan recobertes de mielina.
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això, sembla que l’interès creixent per les estructures anatòmiques implicades en els
processos cognitius, així com el desenvolupament de les tècniques de neuroimatge (Li et
al. 2014), han afavorit la producció d’estudis centrats en els canvis estructurals derivats
d’aprendre dues llengües.
Així, el debat nature-nurture aportaria dues propostes no incompatibles sobre la
relació bilingüisme-cervell. Mentre que determinades característiques neuroanatòmiques
(nature) podrien predisposar, per exemple, a una facilitat superior per a adquirir
habilitats lingüístiques (Ortiz-Mantilla et al. 2010, citat per Struys et al. 2013),
l’aprenentatge i la pràctica d’una L2 (nurture) podrien modificar certes característiques
neuroanatòmiques (SG i SB) de les àrees implicades en el llenguatge (Li et al. 2014). És en
aquest últim punt que se centra la present revisió.

3. SUBSTÀNCIA GRISA
Una de les àrees cerebral en què s’han trobat canvis en el volum de la SG en els BL és
el gir posterior supramarginal, al lòbul parietal inferior, que ha estat relacionat amb el
vocabulari en els ML (Lee et al. 2007). El primer estudi sobre SG i bilingüisme de què
tenim constància (Mechelli et al. 2014) trobà un volum superior de SG en els BL,
relacionat positivament amb la competència lingüística i negativament amb l’edat
d’adquisició. Un estudi posterior (Grogan et al. 2012) no va replicar aquests resultats però
sí que trobà més volum de SG en el grup multilingüe. Açò podria estar relacionat amb la
quantitat de vocabulari. Al gir frontal inferior, on es troba l’àrea de Broca, implicada en
producció del llenguatge, processament automàtic i canvi de llengua, s’han observat
augments del volum de SG després de cinc mesos d’immersió lingüística (Stein et al.
2012) i de tres mesos de curs intensiu d’una L2, especialment en els aprenents menys
competents (Mårtensson et al. 2013). Això podria estar relacionat amb les demandes
funcionals de producció, en el cas dels competents, i de recepció en el cas dels menys
competents, i reflecteix l’estreta relació entre funció i estructura. Un altre estudi (Klein et
al. 2013) no trobà cap canvi estructural quan l’aprenentatge de les dues llengües era
simultani, però sí quan era seqüencial, cosa que podria reflectir els diferents processos
d’aprenentatge: implícit en els BL simultanis i explícit en els seqüencials, i remarcaria el
paper de l’edat d’adquisició en els canvis estructurals.
A més, a la pars opercularis, al gir frontal inferior, associada amb aspectes fonològics
de la llengua, s’ha trobat que el volum de la SG correlacionava positivament amb
l’eficiència lèxica en la L2 i negativament amb l’edat d’adquisició (Hosoda et al. 2012).
Altres àrees on s’ha observat més densitat de la SG als BL han estat l’escorça cingulada
anterior (Abutalebi et al. 2011), relacionada amb el control cognitiu, el gir frontomedial
(Mårtensson et al. 2012), que forma part de la xarxa articulatòria i està també implicat en
el processament de dalt a baix, el gir de Heschl (Ressel et al. 2012), part fonamental de
l’escorça auditiva, l’hipocamp dret (Mårtensson et al. 2012), implicat en l’aprenentatge
mitjançant associació, el cerebel (Pliatsikas et al. 2013), implicat en el processament
gramatical, i el lòbul temporal (Stein et al. 2012), implicat en la xarxa semàntica que
integra informació externa (auditiva, visual…) i interna (emocions, memòria…).

6

La SB és el teixit del sistema nerviós central conformat per cèl·lules glials i axons recobertes de mielina.

Aquesta fa la funció d’aïllant, entre d’altres, i té un paper fonamental en la transmissió i velocitat dels senyals
nerviosos i, a més, és la responsable del color blanc a la SB. Té un rol fonamental en les habilitats cognitives com
el llenguatge.
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4. SUBSTÀNCIA BLANCA
Al cos callós (CC), l’estructura més important de SB que uneix tots dos hemisferis, s’ha
trobat més densitat de SB al segment mitjà anterior (implicat en funcions motores i el
processament fonològic) en BL (Coggins et al. 2004). Un altre estudi (Luk et al. 2011)
trobà una integritat superior de la SB en BL ancians així com més connectivitat
distribuïda7, mentre que els ML presentaven més connectivitat 7 intrafrontal. Açò podria
ser indicatiu que la SB compensaria el deteriorament de la SG en els BL. Altres estudis
(Schlegel et al. 2012) observaren una correlació positiva entre la SB al genoll del CC i la
competència lingüística en la L2, i una menor densitat de la SB en el segment anterior del
CC, que podria indicar una millor comunicació de l’àrea de Broca amb l’àrea simètrica de
l’hemisferi dret en els ML. També s’ha observat una menor integritat de SB en subjectes
BL respecte a un grup ML amb les mateixes capacitats cognitives, que podrien compensar
la degeneració d’aquesta integritat mitjançant xarxes de funció executiva més eficients
(Gold et al. 2013).
Pel que fa al lòbul frontal, amb implicacions en el processament lingüístic i el control
cognitiu, s’ha observat un augment progressiu del volum de SB en subjectes ML que feien
un curs intensiu d’una L2 durant tres mesos, correlacionant positivament amb
competència lingüística (Schlegel et al. 2012). En BL primerencs també s’ha observat una
connectivitat superior en àrees temporoparietals i frontals esquerres (García-Pentón et al.
2014).
A la pars opercularis s’ha observat una correlació entre la densitat de la SB i el
rendiment lingüístic en la L2, sent necessària la pràctica continuada perquè es mantinga
aquest canvi (Hosoda et al. 2013).
Altres àrees a esmentar són el nucli caudat, part dels ganglis basals i implicat en el
processament controlat del llenguatge, i l’escorça cingulada (Cummine et al. 2013), que
presentaren una correlació negativa amb el temps de resposta en una tasca de
denominació en BL tardans. El fascicle occipitofrontal inferior esquerre, ja esmentat,
presentà més densitat de SB que correlacionava positivament amb l’edat d’adquisició
(Mohades et al. 2012). D’altra banda, les regions temporoparietals i occipitals esquerres,
associades al processament i control del llenguatge, també han presentat més densitat als
BL (García-Pentón et al. 2014).

5. RESERVA COGNITIVA I DEMÈNCIA
La hipòtesi de la reserva cognitiva (RC) postula que les diferències individuals en les
bases neurals o processos cognitius que subjauen al rendiment en el desenvolupament de
tasques fan que unes persones s’enfronten amb més èxit que altres al dany cerebral (Stern
2009). Així, una RC més gran facilitaria un ús més eficaç de les xarxes cerebrals, o
d’estratègies cognitives alternatives8.
Així, es podria entendre el bilingüisme com un facilitador de la plasticitat neural que
permet fer front al dany cerebral. En el cas de la demència i, concretament en el mal
d’Alzheimer (MA), una revisió destaca que aproximadament un 30% dels individus que

7

Entenem per connectivitat distribuïda la comunicació entre xarxes neurals que estan situades a

regions cerebrals distants entre si. Aquesta podria implicar una facilitació en la transferència
d’informació entre aquestes i en conseqüència un millor rendiment executiu.
8

És a dir: “Amb un nivell similar de patologia cerebral, s’espera que aquells que tenen més reserva

cognitiva presenten menys deteriorament cognitiu, i que entre subjectes amb un estatus cognitiu similar,
aquells amb més reserva cognitiva siguen més capaços de tolerar graus més elevats de patologia” (DíazOrueta et al. 2010: 150).
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excedien els criteris patològics en l’autòpsia, no havien manifestat deteriorament cognitiu
en vida (Valenzuela et al. 2006). Sembla que en aquest desajustament hi té un rol
fonamental la RC. Segons aquesta revisió, el millor predictor de la demora en l’aparició de
la demència seria fer activitats mentalment estimulants9. D’acord amb la hipòtesi de
l’ambient bilingüe enriquit10, el bilingüisme contribuiria a la RC. Els mecanismes concrets
dels possibles efectes neuroprotectors del bilingüisme en els processos d’envelliment són
encara desconeguts. Tanmateix, els estudis fets suggereixen que la superior complexitat
de l’activitat neural, especialment pel que fa al control executiu i la cognició semàntica,
podria ser l’origen dels canvis neuroplàstics que contrarestarien el deteriorament cognitiu
causat per la neurodegeneració associada a l’envelliment o a processos patològics
(Abutalebi et al. 2014).
Pel que fa a la demència, trobem que el bilingüisme ha estat associat a un retard
d’entre 4 i 5 anys en l’aparició del MA (Alladi et al. 2013, Bialystok et al. 2007, Craik et al.
2010, Gollan et al. 2011), que s’ha observat fins i tot en estadis primerencs de la patologia
(Ossher et al. 2012), i que s’estén a uns altres tipus de demència (Alladi et al. 2013).
Cal destacar que no s’ha trobat relació entre bilingüisme i velocitat del declivi cognitiu,
una vegada apareixen els primers símptomes el ritme d’avanç de la malaltia és el mateix.
D’altra banda, convé esmentar la polèmica establerta al voltant de les possibles
variables estranyes (estatus migratori, nivell educatiu, ocupació…), les quals han
contribuït al qüestionament dels resultats d’alguns estudis (Bialystok et al. 2007,
Chertkow et al. 2010, Gollan et al. 2011). Així, algunes investigacions s’han centrat
especialment a esbrinar el paper d’aquestes variables. Els últims estudis semblen indicar
que els efectes del bilingüisme sobre l’aparició de la demència són independents
d’aquestes variables (Alladi et al. 2013). També n’hi ha evidències físiques com el volum
més elevat de SG (Abutalebi et al. 2014) i SB (Luk et al. 2011) en els BL en regions
afectades pel MA, o més atròfia cerebral en BL respecte a ML amb el mateix rendiment
cognitiu (Schweizer et al. 2012). D’altra banda, els resultats obtinguts, tot considerant les
possibles variables estranyes com a potencials moduladors (Gollan et al. 2011), plantegen
la possibilitat que hi haja un límit màxim de RC acumulable a partir del qual el fet de fer
més activitats ja no produiria cap increment addicional.

6. CONCLUSIONS
Ateses les limitacions dels estudis que relacionen demència i bilingüisme (dimensions
mostrals insuficients, ús de diferents definicions de bilingüisme i de criteris per a establir
la competència lingüística, predominança d’estudis retrospectius i transversals, etc.), cal
ser prudents a l’hora de formular conclusions. Així, les nostres conclusions són les
següents:
1.

El bilingüisme pot afavorir un increment de la densitat de la SG, en qualsevol edat,
com a resultat tant de la pràctica continuada i durant llargs períodes de temps, com
de l’aprenentatge a curt termini.
9

En 2010 hi havia al món més de 35 milions de persones amb demència, amb un cost econòmic

estimat en 604 mil milions de dòlars. La previsió és que en 2050 hi haurà 115,4 milions de pacients
d’aquesta patologia que hom considera crònica i, fins ara, incurable. Si considerem la forta càrrega
econòmica i social que representa, els factors que puguen retardar l’aparició de la demència assoleixen
una gran importància científica i social. S’estima, per exemple, que un retard de només un any en
l’aparició del MA reduiria en 12 milions el nombre de malalts en 2050 (Brodaty et al. 2011).
10

Aquesta considera que el bilingüisme produeix ambients enriquits que induirien plasticitat

estructural en el cervell humà (Struys et al. 2013).
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2. La SB no sempre varia conjuntament amb la SG i sembla prou clar que la pràctica
bilingüe continuada exerceix un rol crític en el manteniment dels canvis estructurals.
3. Les regions cerebrals que experimenten millores amb el bilingüisme estan
implicades en les funcions lingüístiques.
4. L’edat d’adquisició del segon idioma i la competència lingüística són variables que
poden afectar els canvis estructurals.
5.

Mentre que en BL s’ha observat una connectivitat funcional més distribuïda, els ML
presenten més connectivitat intrafrontal. Algunes àrees cerebrals que presenten
deteriorament cognitiu a causa de l’envelliment podrien ser més vulnerables a la
neurodegeneració en els ML.

6. El bilingüisme ha estat associat a un retard d’entre 4 i 5 anys en l’aparició del mal
d’Alzheimer, que s’ha observat fins i tot en estadis primerencs de la patologia, i que
es pot estendre a altres tipus de demència. En canvi, no s’ha trobat relació entre
bilingüisme i velocitat del declivi cognitiu, després de l’aparició dels primers
símptomes.
7.

Malgrat l’evidència existent sobre la relació entre complexitat ambiental i RC, i de la
probable funció neuroprotectora de la RC, és difícil saber si les activitats que
estimulen la cognició milloren el rendiment, o si, en sentit contrari, és la capacitat
d’assolir un millor rendiment cognitiu, el factor que predisposa a dur a terme
aquestes activitats i proporciona una protecció natural contra l’aparició de la
demència. Com que l’aprenentatge d’una (segona) llengua ve determinat en la
majoria dels casos per les característiques de l’entorn i no per les capacitats
cognitives dels subjectes, estudiar la relació del bilingüisme amb l’aparició de
demències pot superar el problema esmentat i facilitar l’avaluació dels efectes de
l’ambient enriquit sobre la RC.

8. La reserva cognitiva és un concepte clau per abordar la prevenció, i sembla que el
bilingüisme és una condició d’exigència cognitiva que contribuiria a millorar-la, tal
com ho fan altres activitats estimulants de caràcter intel·lectual o social, amb millors
resultats, fins ara, que cap intervenció farmacològica, sobre el retard de l’aparició de
la demència.
9. És probable que hi haja un límit màxim de reserva cognitiva acumulable a partir del
qual el fet de fer més activitats ja no induiria cap increment addicional. Així, és
rellevant la pregunta sobre si la RC podria continuar millorant amb activitats que
estimulen estructures cerebrals diferents d’aquelles implicades en el llenguatge.
Aquestes hipòtesis poden ser punt de partida per a futures investigacions sobre el
fenomen de la reserva cognitiva.
Així, en la nostra opinió, les futures investigacions sobre la repercussió cerebral del
bilingüisme haurien de centrar-se a:

-

Aprofundir en el rol de la competència lingüística i de l’edat d’adquisició de la segona
llengua.

Impacte del bilinbüisme sobre l'estructura cerebral
Ferran Suay i Anthyma Franco (2015)
Llengua, Societat i Comunicació, 13 http://revistes.ub/index.php/LSC / lsc@ub.edu

64

-

Determinar si el nombre d’idiomes parlats (dos o més) té repercussions estructurals
diferents.

-

Establir la temporalitat amb què es produeixen els canvis estructurals derivats de
l’aprenentatge o l’ús d’una segona llengua.

-

Esclarir si els canvis en SG i SB responen a un mateix procés o si es produeixen
independentment.
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