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RESUMEN 

Como en los volumenes anteriores, este se divide en dos partes, el analisis del discurso y la 
enseñanza y aprendizaje de lenguas, principales ejes vertebradores de la linguistica aplicada. 
Recoge nueve capitulos que atañen a diferentes ambitos como el discurso de los comics, la mineria 
de datos, la variacion linguistica, las metodologias activas, la integracion de las tecnologias 
digitales, la traduccion, el aprendizaje asistido por ordenador, entre otros.
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Prólogo 

En el cuarto volumen de Estudios de lingüística aplicada que tenemos el grato placer 
de presentar se recogen las investigaciones llevadas a cabo en el campo de la 
lingüística aplicada por estudiantes del Programa de Doctorado en Lenguas, 
Literaturas, Culturas y sus Aplicaciones, del Máster en Lenguas y Tecnología, así 
como por investigadores consolidados.  

Este libro contiene las participaciones seleccionadas de los seminarios de investigación 
celebrados en el Departamento de Lingüística Aplicada durante el curso académico 
2018-2019, después de una revisión ciega por pares. Al igual que en las anteriores 
publicaciones y conforme aparece reflejado en el índice, la publicación está 
estructurada en dos secciones, el análisis del discurso y la enseñanza y aprendizaje de 
lenguas, principales ejes vertebradores de la lingüística aplicada. Esta disciplina de 
dimensión tanto teórica como práctica tiene como finalidad aplicar los conocimientos 
teóricos a un campo de estudio específico, buscando la resolución de problemas reales 
relacionados con el uso de las lenguas. Así se plasma en los distintos artículos reunidos 
en esta obra que atañen a diferentes ámbitos, como son el discurso de los cómics, la 
minería de datos, la variación lingüística, las metodologías activas, la integración de las 
tecnologías digitales, la traducción, y el aprendizaje asistido por ordenador, entre otros.    

La primera parte de esta obra está conformada por tres investigaciones relativas al 
análisis del discurso. Anna I. Montesinos López propone un estudio sobre el cómic 
underground actual y su función social. Para ello, analiza las historias de la revista Alta 
Tensión y nos traslada a la década de los sesenta en la que se desprende una voluntad 
de alterar el orden establecido. A continuación, Igor Dzichkovskii expone el diseño y el 
desarrollo de un lexicón de polaridad para el análisis del sentimiento. Se trata de una 
herramienta que permite analizar los sentimientos en una gran cantidad de datos 
digitales en tiempo real y sin intervención humana. Finalmente, Sonia Martínez 
Rodenes fundamenta su artículo en el desarrollo de estrategias para la mejora de 
sistemas de búsquedas simultáneas multilingües de textos. Estas dependen de las 
aplicaciones informáticas utilizadas, del software instalado, así como de las páginas de 
Internet que se utilicen.    

La segunda parte de este volumen alberga seis capítulos relacionados con la enseñanza 
y el aprendizaje de lenguas, como ya hemos indicado. En el primero, Nicolás Panzuto 
Piccini se centra en las variedades diatópicas del español bonaerense e incorpora en 
una página web actividades para trabajarlas. Esta plataforma de autoaprendizaje 
pretende colmar el hueco observado en los recursos disponibles en la formación de esta 
variedad. En el segundo capítulo de esta parte, Ricardo Casañ Pitarch presenta Lyrics 
Training, un software en línea gratuito. Esta herramienta permite realizar 



transcripciones de cualquier tipo de vídeos previamente cargados en Youtube. Está 
especialmente pensada para los docentes de lengua para fines específicos que necesitan 
crear su propio material para situaciones concretas. A continuación, Qindan Xiao y 
Daniela Gil Salom proponen unos vídeos didácticos para el aprendizaje de chino 
mediante la clase inversa o flipped classroom. Esta metodología utiliza dicho material 
para preparar a los discentes a las clases presenciales de chino como lengua extranjera. 
En el siguiente capítulo, Alexia Larchen estudia los hábitos globales relacionados con 
la tecnología de la generación Z. Determina unos patrones relacionados con las 
preferencias para la memorización del vocabulario, así como la experiencia con 
aplicaciones de realidad aumentada y tarjetas de aprendizaje del léxico en dispositivos 
móviles. Le sigue el capítulo de Sofía Di Sarno García focaliza su investigación en el 
concepto de competencia comunicativa intercultural. Desarrolla una unidad didáctica 
con el objetivo de fomentar la interculturalidad y detalla el experimento llevado a cabo 
con una clase de segundo de primaria. Por último, Oana Militaru, tras analizar el 
currículum oficial vigente en Educación Primaria y basarse en las competencias, 
comunicativa y digital, diseña un instrumento de evaluación de materiales educativos 
estableciendo las actividades necesarias para el aprendizaje de lenguas como ítems de 
valoración. 

Los distintos trabajos de investigación compilados evidencian la vitalidad de la 
lingüística aplicada poniendo de manifiesto su utilidad y valor a la hora de buscar 
soluciones, basadas en la fundamentación teórica, a los problemas relacionados con la 
lengua sean cuales fueren su temática: la enseñanza de lenguas, la lingüística 
computacional, la traductología, la planificación lingüística, etc. De ahí emana la 
importancia de que las publicaciones en este campo expongan resultados que detallen 
los avances conseguidos y den pistas nuevas a los docentes y a los investigadores, sean 
noveles o experimentados.  

Como característica de esta nueva edición, es de destacar la formación de un 
prestigioso comité científico (véase contraportada de este volumen), del que queremos 
destacar la disponibilidad para evaluar los distintos volúmenes, ya que estamos seguros 
que su gran valía académica aportará calidad a las publicaciones. Deseamos finalizar 
este prólogo expresando nuestro más profundo agradecimiento a los autores y a los 
miembros de este comité, reconocidos lingüistas a nivel nacional e internacional, por 
haber aceptado formar parte de él y brindar así su apoyo científico a la publicación de 
esta serie de Estudios de lingüística aplicada.  

Los editores
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Capítulo 1 
El llenguatge 

underground actual i les 
variacions lingüístiques 
en el còmic Alta Tensión
Anna I. Montesinos López

1.1. Introducció  

Com parla el còmic underground actual? Aquesta és la pregunta que contestem en 
aquest capítol mitjançant l’anàlisi sociolingüística de la variació del nou còmic Alta 
Tensión, sorgit el proppassat any 2019. Certament, el nové art és fonamentalment visu-
al i està format per la imatge i pel text, generalment; encara que no sempre hi apareix el 
text, com veurem més endavant. Així i tot, proposem l’estudi del còmic underground 
des del punt de vista de la variació funcional del llenguatge. 

Segons els experts en el discurs del còmic, aquest és un mitjà de comunicació de mas-
ses de naturalesa lexipictogràfica, que apareix com una singular cruïlla de l’art del 
dibuix i de la narració literària, però que fins fa poc ha interessat escassament als inves-
tigadors del món acadèmic (Gasca & Gubern, 2011: 9). En aquest sentit, Eisner (1996: 
7) va mostrar la seua queixa quan remarcava l’escassa consideració que ha tingut lanarració gràfica malgrat que els elements que la componen sí que han merescut atenció acadèmica per separat; però que en un format únic s’ha guanyat un lloc 

Departamento de Lingüística Aplicada Universitat. Politècnica de Valencia
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insignificant en el  món literari i artístic. Porcel (2002: 11) explica que en aquest menyspreu subjau el vell prejudici que identifica la paraula escrita amb allò culte i la imatge que l’explica i l’enriqueix amb allò illetrat. Per tot això, l’art seqüencial no sols mereix una seriosa consideració per part de l’artista i de la crítica literària sinó també per part de la lingüística, especialment dels estudis del llenguatge i del discurs. 
Alta Tensión s’aparta d’una manera conscient i voluntària de les normes tradicionals i 
de les estructures establertes. Aquesta és una publicació en format revista, la qual supo-
sa una experiència de descobriment per al lector, que pot accedir a tot un catàleg de 
nous autors i autores i, sobretot, a renovades formes d’entendre la historieta (Pons, 
2019). Quant al context discursiu, pertany a l’àmbit de l’underground del segle XXI. 
Com és sabut, l’underground  és un moviment contracultural, de caire artístic i contes-
tatari, sorgit en la segona meitat del segle XX. El còmic underground (historieta sub-
terrània) en origen, és simplement un concepte tècnic referit als canals d’edició, im-
pressió i distribució de les historietes, que es desenvolupen al marge de les grans 
editorials dels EUA als anys 60 (Onliyu, en la introducció de la recopilació Antologia 
española del comix undergrond, 1981: 5). 

Segons Dopico (2005: 10), el còmic underground que va nàixer en la premsa contra-
cultural dels EUA va suposar un atac a la manera tradicional de pensar i viure el món 
burgés i manifestava un descontent radical i un profund sentiment de renovació que 
semblava voler destruir el sistema. A més a més, presentava un immediatisme profund, 
que es manifestava en la idea del “fes el que vulgues ara”, i exposava un humanisme 
d’una simplicitat aclaparadora que establia que allò revolucionari era ser jove. En con-
trast, continua Dopico dient que, en l’actualitat, la contracultura s’ha convertit en un 
estereotip, que agrupa allò underground, allò alternatiu, i tot moviment que, sent jove i 
contestatari, no es pot etiquetar amb els tradicionals noms a l’ús. Així, alguns dels te-
mes que romanen són les drogues i el sexe, i les vinyetes sovint contenen testimonis 
irrespectuosos i blasfems, amb expressions vulgars, amb uns dibuixos d’aspecte brut i 
recarregat que no busquen la bellesa. 

1.2. Objectius  i metodologia de la investigació 

D’acord amb Gasca i Gubern (2011), que plantegen el còmic com una narrativa dibui-
xada, anem més enllà i plantegem que aquest gènere creatiu mereix l’estudi detallat 
d’una de les parts integrants, sense oblidar-ne l’altra (les imatges), encara que això és 
matèria d’estudi d’una altra investigació. L’objectiu principal del present treball és 
caracteritzar el llenguatge i les varietats lingüístiques que són pròpies d’un còmic un-
derground actual. A fi de portar a terme aquesta investigació, partim de dos planteja-
ments diferents i complementaris per a la nostra anàlisi. 

En primer lloc, des de la perspectiva comunicativa i discursiva, els discursos són for-
mes d’acció i interacció social, situats en contextos socials en què els participants no 
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són tan sols escrivents i lectors, sinó que també són actors socials que són membres de 
grups i cultures, de manera que les regles i normes del discurs són socialment compar-
tides; per la qual cosa, les condicions, funcions i efectes del discurs són socials, i la 
competència discursiva s’adquireix socialment (Van Dijk, 1999: 19). 

A més a més, des de l’antropologia lingüística, considerem que l’estudi del llenguatge 
és un recurs de la cultura i de la parla com una pràctica cultural (Duranti. 2000: 21). En 
aquest cas, es tracta de la cultura underground a través del llenguatge emprat pels per-
sonatges i els narradors de les historietes il·lustrades. En aquest sentit, els autors i les 
autores de les historietes s’encarreguen d’observar i recopilar, a fi de fer palés en la 
narració de les seues històries, les formes lingüístiques que donen els punts de vista que 
volen exposar de la realitat que volen transmetre. 

Des d’aquesta perspectiva, les llengües són considerades com constructes humans que 
són símptomes i part de la vida dels pobles i alhora instruments de comunicació i re-
presentació del món (Duranti, 2000: 8). Per això, es focalitza en els usos lingüístics que 
es produeixen per explicar el significat d’aquestes formes que poden adquirir  d’acord 
amb els contextos en què són utilitzades, i establir patrons d’interacció, capaces de 
desvetllar la imatge del món. El llenguatge serveix per construir identitats individuals i 
col·lectives (relacions de poder, solidaritat, domini o resistència) i així les persones són 
considerades com vertaders agents socials (Heras, 2006: 291). 

En segon lloc, des del punt de vista de la sociolingüística variacionista, realitzem una 
anàlisi del còmic segons els factors de temps, espai, grup social i situació comunicati-
va, els quals donen lloc a les variacions lingüístiques següents: 

 Variació diacrònica o històrica.

 Variació diatòpica o dialectal.

 Variació diastràtica o social.

 Variació diafàsica o funcional.

Seguint Casesnoves (2012: 13), un únic tret lingüístic pot esdevenir símbol de diferen-
ciació social, d’identificació amb un grup, i es pot convertir, en definitiva, en un indi-
cador. Aquest és una variable lingüística que, tot i que els parlants no en siguen consci-
ents, es troba distribuïda diferentment entre els grups socials d’una comunitat de parla, 
açò és, que el trobem de forma sistemàtica quantitativament parlant entre les dades 
lingüístiques en determinats grups, per la qual cosa ens indica la classe social a la qual 
pertany qui parla. 

Així, un altre concepte que incloem és el de prestigi lingüístic (segons Casesnoves, 
2012: 27), que incorpora diversos elements com són l’ús de la normativa, ús en contex-
tos formals, ús d’una determinada varietat de la llengua, ja que el prestigi d’aquesta 
prové del que tenen les persones que la utilitzen, la conducta i manifestació d’un esta-
tus social i cultural alt. Així, el prestigi lingüístic suposa una valoració positiva de la 
varietat o de la llengua per l’ascens social. 
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1.3. Descripció del còmic objecte d’estudi 

El còmic Alta Tensión és una publicació que recupera, l’aparença formal de la revista 
dels anys vuitanta, que va desaparèixer després d’una crisi (Aguilar, 2019), i que conté 
una selecció d’autores i autors d’àmbit tant local com internacional, la qual cosa dona 
un panorama de la increïble diversitat i riquesa que viu el còmic avui (Pons, 2019). De 
les paraules amb què ha estat definit el còmic, en destaquem les següents: té un esperit 
trencador (Pons, 2019), electritzant i tremendament estimulant, un bon  aparador en 
llibertat per a les signatures locals de dibuixants; pur còmic gamberro i subversiu, amb 
contingut explícit (solo para adultos) (Devís, 2019); serveix de revulsiu en el panora-
ma de còmic actual, constitueix una bona raó per tornar a enganxar-se al còmic adult 
(segons Pablo Herranz, editor de la revista, en Tebeosfera). 

A nivell formal, la revista sorgeix el dia sis de maig de 2019 amb una periodicitat tri-
mestral, amb una grandària de 27’5cm x21cm, en una enquadernació en rústica sense 
solapes, de color a la portada i la contraportada i blanc i negre a l’interior i conté 68 
pàgines. Quant a la macroestructura, té 16 seccions, de les quals 13 són historietes, 
realitzades per 14 autores i autors, i les altres tres seccions són l’editorial, una entrevis-
ta a un autor i un article sobre les realitzacions artístiques de diversos autors i autores. 

En una entrevista, el mateix editor comenta que un dels objectius principals de la pu-
blicació és fer tornar als antics lectors, aquells que deixaren de llegir còmic i que, amb 
el pas dels anys, ara ja són adults; i d’una altra banda, la joventut de vint anys que ara 
sí que està disposat a consumir còmic d’aquesta manera, encantats de connectar-se amb 
còmics de tot arreu (Rodríguez, 2019). 

La consideració de qui llegeix és tal que la revista inclou també entrevistes o articles 
sobre l’autoria de la historieta perquè el lector puga entendre també el context artístic i 
sociopolític de la història que s’hi planteja. La revista pretén descobrir i explicar el 
context al lector perquè no sols llegisca el còmic sinó que l’entenga també. D’aquesta 
manera, a més de donar a conèixer els artistes més joves i subversius també pretén un 
esperit didàctic perquè qui llegeix augmente el seu bagatge de coneixement del còmic, 
així com afavorir una millor comprensió de les historietes que s’hi inclouen. 

D’altra banda, quant al títol, cal observar que l’alta tensió són els sistemes que empren 
energia elèctrica amb una tensió eficaç nominal superior a un límit preestablert i és, per 
això, que la revista evoca una eixida per dalt de l’status quo ante. Socialment, el con-
text dels últims anys, és de pèrdues de llibertats i de retalls en els drets laborals, 
d’agressió masclista i feminicidis, de repressió contra els artistes, la detenció de can-
tants, l’atur juvenil, etc. És per això que el moment en què veu la llum aquesta revista 
és de denúncia de les situacions limitants, especialment per als més joves. 

A més de la portada, de les 13 historietes il·lustrades que conformen la revista, dues no 
contenen text, més que de forma ocasional bé en alguns objectes que apareixen a les 
vinyetes (Una década de Luna Pan) o bé en els titulars de les seqüències de la historie-
ta (Tobacco Road d’Igor Hofbauer). També trobem dues històries on les joves 



El llenguatge underground actual i les variacions lingüístiques en el còmic Alta Tensión 

9

protagonistes parlen des dels seus soliloquis, amb un to intimista sobre les seues preo-
cupacions, desànim i evolució personal (Algunos días d’Amelia Navarro; Nunca nadie 
me dijo de Rut Pedreño). En altres casos, trobem escenaris festius relacionats amb la 
festa d’octubre (Oktoberfest de Sofia Olsson) o la celebració satànica en un akelarre 
(Akelarre de Magius), escenaris formals com ara la missa o la confessió a l’església 
(La iraa d’Irto Montana) o el teatre i altres escenaris públics (Una furtiva lágrima de 
Boris Caramull i Adrián Bago), escenaris informals al bar (Garret. Ante la duda... de 
Gerardo Sanz) o en la intimitat del llit (Fucked up & ready to die de Pedro d'Apre-
mont) i escenaris d’evasió, de deliris i somnis psicotròpics (Viaje extraño en tren de 
Pedro Mancini; Aventuras Turbo Increiblísimas del Tercer Mundo d’Iurhi Peña). 
D’aquesta forma, es despleguen diversos camps semàntics segons els contextos tractats 
en les historietes, com ara el del Satanisme en els mots: akelarre, luna brillante, noche, 
ojos rojos, ritual de invocación satánica, Satán, macho cabrío, altar, sentimiento reli-
gioso, dogma, trono, ascenso espiritual, satanismo o el de la pedofília en el lèxic se-
güent: abusos sexuales, nos tocaba debajo de la ropa, maltratos físicos, golpes, meno-
res, pederastia, pedofilia, abuso a menores, pederasta. 

Quant a la part formal, la portada del còmic analitzat només conté el títol de la revista i 
altres aspectes formals com ara la data, el número, el preu i la limitació d’edat. No 
obstant això, la imatge que conté és ben expressiva i comunicativa, com es veu en la 
imatge 1.1. 

Font: Desfiladero Ediciones (2019) 

Imatge 1.1. Portada del còmic Alta Tensión 
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La intertextualitat de la portada es resol dins de la revista en un quadre informatiu de 
l’editorial, sobre l’autor. Witchcraft és una obra de l’autor de la portada, a la qual fa un 
gest de complicitat a la portada de la revista. Aquella realitza una visita en clau under-
ground al Hollywood dels anys 50 i mostra dos personatges: Frank Sinatra i Anton S. 
LaVey. Qui llegeix aquesta portada de l’Alta Tensión ha de fer una clara al·lusió textu-
al a un còmic conegut del mateix autor, ja que aquest pot inspirar-se en qualsevol text 
previ disponible al seu abast, i en aquest cas fa ús d’un text conegut de la pròpia auto-
ria. L’autor fa una pressuposició pragmàtica, en la qual reconeix un coneixement del 
món i saber enciclopèdic compartits amb qui llegeix (Calsamiglia & Tusón, 1999: 
190). 

En aquest sentit, la intertextualitat es refereix a la relació de dependència que 
s’estableix entre, per un costat, els processos de producció i de recepció d’un text de-
terminat i, per un altre, el coneixement que tinguen els participants en la intenció co-
municativa d’altres textos anteriors relacionats amb el text (Beaugrande & Dressler, 
1997: 249). 

Pel que fa a la interpretació de la portada, la figura del dimoni existeix per oposició o 
qüestionador de l’àngel. Per això, encara que només aparega el dimoni a la part esquer-
ra del personatge de la portada, ometent l’àngel complementari d’aquest al costat dret, 
en la ment de qui llegeix igualment està aquest últim, atés que el primer existeix per 
oposició al segon. És un joc semanticovisual en el qual qui llegeix interpreta aquest 
buit com una elisió intencionada de l’autor a fi de ressaltar exclusivament una de les 
parts del tot. A més a més, hi ha altres elements que reforcen la interpretació de la in-
formació com són els dits disposats en forma de banyes, el foc de l’infern i els símbols 
de les estrelles de cinc puntes o pentagonals disposades del revés. 

La primera historieta il·lustrada és La iraa, que encaixa perfectament amb la revista de 
caire irreverent i amb el seu nom Alta Tensión. Ambdues expressions ens remeten a 
situacions explosives i fulminants dins d’un mateix camp semàntic en què es relaciona 
una de les emocions més explosives amb el títol que també pot ser interpretat com 
l’emoció detonant que genera la revista. Per això, és molt interessant l’estructura que 
proposa el lligam entre la portada i la primera historieta, vist que atorga en la lectura 
gran cohesió i coherència textuals, temàtiques i pragmaticosemàntiques. 

1.4. La variació lingüística 

En aquest apartat, mostren les dades qualitatives referents a la variació lingüística que 
han resultat de l’anàlisi del còmic objecte d’estudi. 

1.4.1. Variació diacrònica 

La varietat lingüística diacrònica o històrica és la que reflecteixen les llengües quan es 
modifiquen les seues estructures en els contextos d’ús amb el pas del temps. Aquest és 
un fet del qual són conscients els lectors quan en textos de la seua mateixa època 
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