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Idea inicial 

Vaig partir de que havia d’haver-hi 
alguna diferència fonamental entre 
les llengües reals i les conlangs 
(idiomes creats per particulars). Una 
de les preguntes que em vaig posar 
va ser quina era aquesta diferència. A 
més, vaig plantejar la qüestió d’on 
surten les connotacions que porten 
lligades les llengües (“connotacions” 
en el sentit d’idees lligades a elles). 
Els meus objectius eren trobar les 
respostes a aquestes preguntes, i fer, 
a part d’això, un estudi sobre aquesta 
forma d’art lingüístic. Les meves hi-
pòtesis inicials eren que sí que devia 
haver-hi una diferència que es po-
gués trobar disseccionant-les, tot i 
que això no va resultar concordar 
exactament amb les conclusions fi-
nals . 

Procés d'elaboració 
El treball va constar de dues parts 
dedicades a respondre la primera 
pregunta i dues més per a la segona. 
Aquestes van ser el que jo anomeno 
dissecció (l’estudi analític de les llen-
gües fictícies i reals que havia agafat 
com a mostres pel treball; en aquesta 
part també exposo i presento el 
camp de la fonètica i de la fonologia) 
i la comparació (seguint la metodolo-
gia de la lingüística comparativa del s. 
XIX he comparat els idiomes i he 
mostrat les seves semblances i dife-
rències) per la primera pregunta;  

i, per la segona: una enquesta on pre-
guntava sobre les connotacions que li 
veia la gent a diverses llengües, tant 
reals com no, amb després un anàlisi 
dels resultats obtinguts. 

Les meves fonts han estat alguns llibres i 
articles de fonètica per entendre el te-
ma i la metodologia, diccionaris i webs 
amb informació (fonètica, gramàtica, 
etc) respecte les llengües estudiades, i 
diverses webs i llibres per exposar infor-
mació de les llengües. Com veuen, les 
fonts consultades del treball han estat 
majoritàriament d’internet. Això es deu 
a que del tema no s’ha “escrit” massa 
“en paper”. 

 

Conclusions 
Les meves conclusions han estat que sí 
que hi havia una característica fonamen-
tal que diferenciava els dos tipus d’idio-
mes, i que aquesta seria la senzillesa 
que tenen les conlangs, és a dir, tenen 
nombres de fonemes, estructures 
sil·làbiques i regles gramàtiques molt 
més simples, en contrast amb la comple-
xitat de les llengües reals. 

A l’altra qüestió, sobre les connotacions, 
les meves conclusions han estat que la 
visió d’una llengua ve d’idees culturals 
associades als parlants. També he indi-
cat que, en el cas d’un parlant 
“d’occident” les llengües romàniques 
són les més “boniques” pel que conlangs 
amb la intenció de ser agradables copia-
ran característiques d’aquestes (en el 
treball menciono que l’èlfic, per exem-
ple, té una fonotàctica molt similar a la 
del llatí per que Tolkien tenia justament 
aquesta intenció). 

Pel que fa a les aportacions del treball, 
he obert una porta a un futur estudi de 
les conlangs, que estan començant a 
tenir molta influència en la societat i en 
l’entreteniment.  
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