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Vivim en un món amenaçat per la pèrdua d'un dels tresors
més grans de la humanitat: el seu patrimoni lingüístic.
Però pocs s'adonen que, molt lligada a la pèrdua de la llen-
gua, hi ha la pèrdua de coneixement sobre el nostre en -
torn. Aquesta publicació documenta les complexes interre -
lacions entre la diversitat lingüística, cultural i biològica
de la Terra, el que coneixem per diversitat biocultural.
Ofereix una introducció general a un camp complex i ex -
posa alguns dels reptes més importants que afronta el des -
envolupament sostenible des de perspectives culturals i edu-
catives. 

«Ara més que mai necessitem trobar vies per compartir i
mantenir aquest món de diversitat en què les llengües, les
cultures i els entorns se sustentin mútuament i siguin sos -
tenibles.»

La diversitat lingüística,
cultural i biològica 

de la Terra 

La preparació d’aquest mapa ha estat possible gràcies a la col.laboració
entre la UNESCO, Terralingua i el Fons Mundial per a la Natura (WWF). S’hi
mostra la distribució superposada de les 6.800 llengües del món i les 866
ecoregions. Les àrees de biodiversitat elevada (diversitat d’espècies vegetals
i animals i els seus hàbitats) tendeixen a coincidir amb un alt nombre de
grups ètnics diferenciats que parlen llengües diferents. La majoria de les
llengües del món, moltes de les quals estan en perill d’extinció, es parlen a
les àrees forestals dels tròpics, que també estan amenaçades.

Al segle XXI, cal una actuació conjunta per mantenir i restablir la integritat
i la vitalitat dels ecosistemes, les cultures i les llengües del planeta, és a dir,
la seva diversitat biocultural. Això comporta garantir la continuïtat i el
desenvolupament del coneixement ecològic tradicional i les pràctiques am-
bientals de les comunitats indígenes i tribals, entre altres comunitats locals.
També comporta fomentar l’ús i la transmissió de les llengües per mitjà de
les quals es comunica aquest coneixement.

LA DIVERSITAT BIOCULTURAL DEL MÓN:
POBLACIÓ, LLENGÜES I ECOSISTEMES

Llengües

Llengües gairebé extingides

Límits de les ecoregions

Ecoregions fortament amenaçades

Boscos tropicals i subtropicals humits de fulla ampla

Boscos tropicals i subtropicals secs de fulla ampla

Boscos tropicals i subtropicals de coníferes

Boscos mixtos temperats de fulla ampla

Boscos temperats de coníferes

Boscos boreals/taigà

Sabanes, zones d’arbustos i prats tropicals i subtropicals

Sabanes i prats temperats

Sabanes i prats inundats

Zones d’arbustos i prats de les àrees muntanyoses

Tundra

Màquia, boscos i bosquines mediterranis

Deserts i zones xèriques d’arbustos

Manglars
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Roca i glaç
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La nostra llengua no para de plorar

perquè els seus propis fills no en volen saber res,

la deixen sola amb un llast molt pesat.

Diuen dels que la parlen que són antiquats,

tot i que corre més que l’àguila.

Amb aquesta llengua meva aprecio el sabor;

com es pot assaborir res amb la llengua d’un altre?

m D’un poema en wòlof d’Useyno Gey Cosaan (Senegal)1

*1 Citat de FISHMAN, Joshua A. (1997). In Praise of the Beloved Language: a comparative view of positive 
ethnolinguistic consciousness. Berlín: Mouton de Gruyter, pàg. 292.
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Prefaci La globalització ens ha fet cada cop més
conscients tant de la unitat com de la diver-
sitat del nostre planeta. El creixement de la
societat de la informació ha permès una
comunicació global impensable fa només una
dècada, però també presenta perills d’homo-
geneïtzació cultural i lingüística. L’expansió
de l’economia mundial ha esperonat l’emi-
gració des de les petites comunitats rurals
cap als grans centres urbans, com també d’un
país a un altre, fet que ha difuminat les iden-
titats específiques de les comunitats locals.
Les interrelacions entre la diversitat lin-

güística, cultural i biològica, englobades en
aquesta publicació sota el terme de diversi-
tat biocultural, destaquen la necessitat de
conèixer les complexes relacions sobre les
quals es recolza el desenvolupament sosteni-
ble del nostre món actual per a les genera-
cions futures. És en aquest sentit que l’edu-
cació ha d’exercir una funció essencial.
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A partir de l’ensenyament de la interacció
entre els entorns naturals, les cultures i les
llengües, ajudem a preparar ciutadans cons-
cients de la necessitat de preservar el patri-
moni de la humanitat en tots els àmbits.
Despertem la curiositat sobre qui som i d’on
venim, i fomentem el debat sobre com s’ha de
preservar i desenvolupar la nostra singu-
laritat. El nostre futur, com suggereix el tí -
tol d’aquesta publicació, produïda per la
UNESCO en col.laboració amb Terralingua i
el Fons Mundial per a la Natura (WWF),
depèn d’una visió comuna. Ara més que mai
necessitem trobar maneres de compartir i
mantenir aquest món de diversitat en què les
llengües, les cultures i els entorns siguin sos-
tenibles i se sostinguin mútuament. John Daniel,
antic subdirector general d’Educació de la UNESCO



La característica més sorprenent de la vida a la Terra és la
seva gran diversitat. Aquesta publicació introdueix el concepte
de diversitat biocultural (vegeu-ne la definició al glossari).
La diversitat de la vida a la Terra no tan sols està formada per
una varietat d’espècies vegetals i animals i d’ecosistemes que
es troben en la naturalesa (biodiversitat), sinó també per una
varietat de cultures i llengües de les societats humanes (diver-
sitat cultural i lingüística). Aquesta publicació comença amb
una descripció de la biodiversitat del món i la seva diversitat
lingüística i cultural, i presenta les amenaces que afronta
cadascuna. A continuació, totes aquestes formes de diversitat
es posen en relació les unes amb les altres. Els vincles entre
llengua, cultura i medi ambient suggereixen que la diversitat
biològica, cultural i lingüística no s’hauria d’estudiar per
separat, sinó globalment, com a manifestacions diferenciades
però estretament relacionades de la diversitat de la vida a la
Terra. El terme diversitat biocultural s’ha creat per parlar
d’aquest nou camp (vegeu el requadre de text 1).

REQUADRE DE TEXT 1

La perspectiva biocultural s’ha formulat com s’indica a continuació:

«La diversitat ecològica és essencial per a la supervivència planetària a llarg termini. Tots

els organismes vius –les plantes, els animals, els bacteris i els humans– sobreviuen i pros-

peren per mitjà d’una xarxa de relacions complexes i delicades. Si es danya un dels elements

La diversitat de
la vida, en la naturalesa

i la cultura

La diversitat de
la vida, en la naturalesa

i la cultura

7
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de l’ecosistema, les conseqüències per a la totalitat del sistema són imprevisibles. L’evolució

s’ha ajudat de la diversitat genètica, ja que les espècies s’han anat adaptant genèticament

per tal de sobreviure en diferents entorns. La diversitat conté el potencial per a l’adaptació.

La uniformitat pot posar en perill una espècie en generar una manca de flexibilitat i de capa-

citat d’adaptació. La diversitat lingüística i la diversitat biològica són... inseparables. Amb

la desaparició de les llengües i les cultures disminueixen les possibilitats d’enriquiment

mutu, i es redueix el testimoni de les fites intel·lectuals humanes.

»En el llenguatge de l’ecologia, els ecosistemes més forts són aquells que són més diver-

sos. És a dir, la diversitat està directament relacionada amb l’estabilitat; la varietat és impor-

tant per a la supervivència a llarg termini. El nostre èxit en aquest planeta s’ha degut a la

nostra capacitat per adaptar-nos a diferents tipus d’entorns (ambientals i culturals) al llarg

de milers d’anys. Aquesta capacitat neix de la diversitat. Així, la diversitat lingüística i cul-

tural potencia al màxim les possibilitats d’adaptació i èxit dels éssers humans».2

Aquest nou camp té per objectiu analitzar la naturalesa d’aquests vincles entre tots els
tipus de diversitat en diferents nivells, del local al global. També mira de determinar les
amenaces que afronta la diversitat biocultural, les conseqüències previsibles d’aquestes
amenaces i les actuacions que cal dur a terme per contrarestar aquestes tendències i con-
tribuir a restablir, protegir i promoure la diversitat de la vida. Finalment, en aquesta publi-
cació s’examinen les accions que es podrien emprendre per fer front a la pèrdua de la
diversitat de la vida, en la naturalesa i la cultura.

Les relacions bioculturals s’il·lustren amb l’ajuda d’un mapa que combina aquestes
diversitats. La publicació i el mapa s’han preparat en col·laboració entre la UNESCO,
Terralingua i el Fons Mundial per a la Naturalesa (WWF).

*2 BAKER, Colin (2001). Ressenya de Tove Skutnabb-Kangas. Linguistic Genocide in Education - or Worldwide
Diversity and Human Rights? Mahwah, Nova Jersey: Erlbaum. 2000. xxxiii+785 pàg. Journal of Sociolinguistics,
5:2, maig del 2001, 279-283.
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La història del món natural és la història de l’augment del nombre d’espècies d’organis-
mes vius al llarg del temps. Els científics han identificat fins ara aproximadament un milió
i mig d’espècies diferents: vegetals (arbres, matolls, herbes...), animals (aus, mamífers,
peixos, amfibis, rèptils, mol·luscos, cucs, insectes...), fongs, algues, bacteris i virus. Aquesta
xifra, però, és petita si es compara amb el nombre total d’espècies que els científics creuen
que hi pot haver al planeta. Els biòlegs indiquen que el nombre d’espècies que viuen
actualment a la Terra pot oscil·lar entre els 5 i els 15 milions, i es treballa amb una xifra
d’uns 12,5 milions. Les estimacions varien molt a causa de la dificultat de calcular quan-
tes espècies encara hi deu haver per «descobrir», és a dir, que els investigadors no han
catalogat ni descrit. Les dades científiques indiquen que la major part de la diversitat natu-
ral es concentra a les regions tropicals del planeta (vegeu el requadre de text 2), però
aquestes regions encara estan molt poc estudiades. L’activitat de recerca no ens deixa de
sorprendre amb noves informacions sobre la riquesa del món natural.

REQUADRE DE TEXT 2

Dos exemples d’indrets on abunda la biodiversitat: en un sol arbre de la selva amazònica hi

viuen tantes espècies diferents de formigues com a totes les illes Britàniques. Segons un

càlcul de la vida biològica en mitja hectàrea de bosc temperat, hi ha uns 50.000 vertebrats

(mamífers, aus, rèptils i amfibis), 662.000 formigues, 372.000 aranyes, 90.000 cucs de terra,

45.000 tèrmits, 19.000 cargols, 89 milions d’àcars, 28 milions de col·lèmbols i 2.268 kg de

vida vegetal dividida almenys en 2.000 espècies: hi ha més diversitat vegetal en mitja hec-

tàrea de bosc temperat que a tota la Gran Bretanya.3

Si mirem el mapa (i la taula 3, més endavant), podem identificar els tres primers biomes
(vegeu-ne la definició al glossari) de la llista, els boscos tropicals o subtropicals de diver-
sos tipus, tots en diferents tons de verd, i el setè bioma, sabanes, zones d’arbustos i prats
tropicals i subtropicals, en groc clar. La diversitat més alta d’espècies es troba als boscos
dels tròpics (com ara les selves pluvials de la conca amazònica a l’Amèrica del Sud, la
conca del Congo a l’Àfrica central, i moltes parts del sud asiàtic i el Pacífic), i també a
certs entorns marins i costaners (com els esculls de corall i els manglars).

Biodiversitat

*3 SKUTNABB-KANGAS, Tove (2000). Linguistic Genocide in Education – or Worldwide Diversity and Human Rights?
Mahwah, Nova Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, pàg. 80.

Biodiversitat 
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No obstant això, a tots els tipus d’entorns s’hi troba una notable varietat d’espècies
vegetals i animals. Entre aquests entorns hi ha la tundra (les planes sense arbres de les
regions àrtiques) i els deserts (biomes 11 i 13 del mapa), la flora i la fauna dels quals solen
incloure espècies rares o endèmiques (és a dir, que només existeixen en una determinada
regió).

Aquesta abundància de diversitat al món natural es coneix com a biodiversitat, un
terme tècnic que fa referència a tota la varietat d’organismes vius sobre la Terra. La diver-
sitat és la condició bàsica del món natural. Els biòlegs ens diuen que la diversitat és allò
que fa que els entorns tinguin capacitat de recuperació, és a dir, es puguin adaptar al
canvi i tolerin la variació climàtica, els desastres naturals, les plagues i altres fenòmens
potencialment destructius (requadre de text 1).

Una biodiversitat abundant és essencial per al bon funcionament dels ecosistemes
(sistemes formats per les interaccions dels organismes vius amb els seus entorns) i per
a la capacitat dels ecosistemes de proporcionar els seus serveis vitals. Entre aquests
«serveis dels ecosistemes» hi ha el reciclatge de nutrients del sòl, la purificació de l’aire
i el subministrament d’aigua dolça i també de materials biològics per a la producció
d’aliments, fibra i combustible. Tota la vida –inclosa la vida humana– depèn d’aquests
serveis.
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Com és ben sabut, la biodiversitat del món corre un gran perill. Els biòlegs parlen d’una
«crisi d’extinció» massiva, és a dir, una pèrdua mundial d’espècies vegetals i animals i dels
seus hàbitats (els entorns naturals d’aquestes espècies). Es pot trobar més informació a
les «llistes vermelles» d’espècies en perill (taula 1), supervisades pel Centre Mundial per
a la Supervisió de la Protecció del Medi Ambient (World Conservation Monitoring Centre).

TAULA 1. Llistes vermelles dels animals i els vegetals amenaçats
Els llocs web de les llistes vermelles dels animals i els vegetals amenaçats són:

* http://www.iucnredlist.org
Aquestes llistes són supervisades pel World Conservation Monitoring Centre
219 Huntingdon Road, Cambridge CB3 0DL, Regne Unit
Telèfon: 44-1223-277 314; fax 44-1223-277 136
Correu electrònic: info@unep-wcmc.org 
Lloc web més generals:
Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient/ Centre Mundial per a la Supervisió
de la Protecció del Medi Ambient 

* http://sea.unep-wcmc.org
Unió per a la Conservació Mundial

* http://www.iucn.org

Els científics coincideixen a dir que la crisi d’extinció es deu gairebé exclusivament a
l’acció humana. Dues de les causes principals són les següents:

* Destrucció dels hàbitats. Quan talem boscos per obtenir més terres de conreu, no tan
sols modifiquem la utilització de la terra, sinó que també destruïm l’hàbitat de plantes i
animals que necessiten un entorn forestal per sobreviure. A mesura que cada cop més i
més parts del planeta passen a formar part d’una sèrie molt petita d’usos humans (entre
els quals el transport i les infraestructures per a aquest transport), determinades espècies
es veuen abocades a l’extinció. La destrucció dels boscos tropicals de l’Amazones, l’Àfrica
central i el sud-est asiàtic n’és un bon exemple.

* Invasions d’espècies exòtiques, alienes a la regió on s’escampen. Algunes espècies
són capaces d’envair agressivament nous hàbitats, i d’arribar a substituir o expulsar les
poblacions d’espècies autòctones. Les espècies exòtiques són especialment devastadores
en illes remotes (com ara Hawaii i Guam), però també poden tenir impactes importants a

La biodiversitat
en perill
La biodiversitat
en perill



les grans masses continentals, com ha passat a Austràlia. Guineus, cabres, conills i rates, o
dents de lleó, ortigues, trèvols repents, verdulagues, lletsons, plataners i morrons són
exemples d’espècies que s’han escampat molt i han acabat perjudicant els ecosistemes
autòctons a moltes parts del món, en el que s’ha anomenat «imperialisme ecològic»
(Alfred W. Crosby).4

Aquestes i altres activitats humanes a gran escala afecten d’una manera tangible la capa-
citat de recuperació dels ecosistemes. Els canvis són tan grans que els ecosistemes estan
perdent la seva capacitat d’adaptació i la degradació comença a ser permanent. N’és un
bon exemple el procés de desertificació que pateixen parts de l’Àfrica, així com la pràc-
tica extinció de la vida vegetal i animal a certes masses d’aigua, com ara el mar d’Aral a
l’Àsia.

REQUADRE DE TEXT 3

El biòleg E. O. Wilson ha resumit la crisi: «Si les tendències actuals no varien, el resultat

serà l’empobriment irreversible de les espècies. Al ritme actual, perdrem la meitat de les

espècies vegetals i animals que hi ha a la Terra a final de segle... Cada espècie és una obra

mestra de l’evolució que la humanitat no podria duplicar encara que arribéssim a crear nous

organismes gràcies a l’enginyeria genètica. La pèrdua massiva d’espècies reduiria l’estabi-

litat del medi ambient mundial. A part d’això, perdrem biblioteques vives d’informació genè-

tica que en el futur podrien ser de gran ajuda per a la humanitat».5

Durant les dues últimes dècades, les iniciatives de protecció ambiental s’han intensificat
arreu del món en resposta a aquesta crisi. Els biòlegs han debatut els principis per deter-
minar quina mena d’àmbits han de tenir preferència en els plans de conservació.

En primer lloc, s’han determinat 17 països de «megadiversitat», és a dir, països en què
es considera probable que hi hagi el percentatge més alt de la riquesa global d’espècies
(taula 2). La majoria estan molt a prop de l’equador, on es concentren les selves pluvials
riques en biodiversitat. Els països nòrdics i els països àrids no estan en aquesta llista, ja
que, com ja s’ha indicat, la tundra i els deserts no són gaire rics en biodiversitat, per bé
que solen ser rics en espècies rares i endèmiques.6

TAULA 2. Els països de «megadiversitat» biològica

Àfrica Madagascar, República Democràtica del Congo, Sud-àfrica

Amèrica Brasil, Colòmbia, Equador, EUA, Mèxic, Perú, Veneçuela

Àsia Filipines, Índia, Indonèsia, Malàisia, Xina

Pacífic Austràlia, Papua Nova Guinea

12
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En segon lloc, els biòlegs han assenyalat 25 zones sensibles de biodiversitat. Es tracta de
regions relativament petites (la majoria als tròpics) amb concentracions particularment
altes d’espècies rares i endèmiques. Alguns exemples són els següents:

* la regió forestal atlàntica de l’Amèrica del Sud, on la superfície forestal s’ha reduït per
sota d’una desena part de la seva superfície original (havia estat tres vegades més gran
que l’estat de Califòrnia als EUA), fet que amenaça la supervivència de nombroses espè-
cies de primats i aus;

* la regió florística del Cap, situada al llarg de la costa occidental de Sud-àfrica, que
conté una gamma única d’espècies endèmiques que està amenaçada pel desenvolupa-
ment agrícola i la invasió d’espècies al·lòctones (no locals);

* la regió que comprèn la serralada dels Ghats Occidentals a l’Índia més l’illa de Sri
Lanka, on hi ha un gran nombre de rèptils endèmics i diversos mamífers endèmics, i on la
principal amenaça és la creixent pressió demogràfica.7

Una tercera manera de considerar la biodiversitat, adoptada pel Fons Mundial per a la
Naturalesa (WWF), es basa en les ecoregions. Es tracta de superfícies terrestres o aquà-
tiques relativament grans que presenten associacions especials d’espècies vegetals i ani-
mals, comunitats naturals i condicions ambientals. El WWF ha identificat un total de 866
ecoregions terrestres (encara s’estan analitzant les ecoregions marines i d’aigua dolça).
El WWF considera que més de 200 ecoregions del món (les «Global 200») necessiten
urgentment iniciatives de protecció perquè són especialment característiques i represen-
tatives dels hàbitats del planeta.8

El mapa adjunt representa totes les ecoregions terrestres del planeta, agrupades per «bio-
mes» i «tipus principals d’hàbitat». Un bioma és una regió, ja sigui aquàtica (aigua dolça
o marina) o terrestre (desert, bosc, prat, tundra), que conté una comunitat característica
de plantes, animals i altres organismes vius.9 De la classificació dels biomes segons dife-
rents característiques s’obtenen diversos tipus principals d’hàbitats per cada bioma. El
mapa identifica 14 tipus d’hàbitats terrestres/biomes, cadascun identificat amb un color
(més els llacs i les zones de roques i gel als pols). Les ecoregions d’aigua dolça no estan
representades al mapa, ja que coincideixen en gran mesura amb les ecoregions terres-

*4 CROSBY, Alfred W. (1994). Ecological Imperialism. The Biological Expansion of Europe, 900-1900. Cambridge:
Cambridge University Press.

*5 Entrevista, gener del 2002, http://www.salon.com/people/conv/2002/01/14/eowilson/
*6 Cerqueu al web http://www.conservation.org/xp/CIWEB/library/videos/megadiversity.xml un vídeo edu-

catiu sobre països de megadiversitat.
*7 Per saber més coses sobre les zones sensibles, visiteu 

http://www.conservation.org/xp/CIWEB/regions/priorityareas/hotspots.xml
o http://www.biodiversityhotspots.org

*8 http://www.worldwildlife.org/wildworld o http://www.nationalgeographic.com/wildworld són un lloc
web interactiu dedicat a les ecoregions.

*9 Visiteu http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss5/biome/ per a més informació sobre els biomes.



tres; tampoc hi són representades les ecoregions marines, ja que aquest mapa se centra
en les àrees habitades per humans, que són àrees terrestres. La taula 3 enumera aquests
14 tipus d’hàbitats/biomes, la distribució dels quals es pot veure sobre el mapa.10

TAULA 3. Els tipus d’hàbitats terrestres/biomes del planeta

1. Boscos tropicals i subtropicals humits de fulla ampla

2. Boscos tropicals i subtropicals secs de fulla ampla

3. Boscos tropicals i subtropicals de coníferes

4. Boscos mixtos temperats de fulla ampla 

5. Boscos temperats de coníferes

6. Boscos boreals/taigà

7. Sabanes, zones d’arbustos i prats tropicals i subtropicals

8. Sabanes i prats temperats

9. Sabanes i prats inundats

10. Zones d’arbustos i prats de les àrees muntanyoses

11. Tundra

12. Màquia, boscos i bosquines mediterranis

13. Deserts i zones xèriques d’arbustos

14. Manglars

El WWF també ha classificat les ecoregions segons el seu estat de conservació actual
(segons el bon estat de preservació actual de cada ecoregió) i en relació amb el nivell d’a-
menaça que afronten per l’acció humana, per tal que sigui possible predir tendències
futures, en altres paraules, quines ecoregions estan «més amenaçades» i, per tant, la seva
protecció és més urgent. Les àrees «més amenaçades» estan marcades amb una tonali-
tat de color violeta en el mapa adjunt. Com es pot veure, moltes d’aquestes àrees es tro-
ben a les regions tropicals i subtropicals d’Amèrica, l’Àfrica, l’Àsia i el Pacífic, on els hàbi-
tats forestals s’estan destruint a un ritme alarmant. Però els boscos i altres hàbitats molt
amenaçats també es troben a les regions septentrionals de l’Amèrica del Nord i Europa,
on l’agricultura a gran escala i el desenvolupament industrial i urbà estan fent estralls en
el medi ambient durant un període més llarg de temps.

14

*10 A http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/ecoregions/maps/index.cfm
s’hi pot trobar més informació sobre els tipus principals d’hàbitats.
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Malgrat tot, la diversitat no és tan sols una característica
del món natural. La idea de «diversitat de la vida» no es
redueix a la biodiversitat. Inclou la diversitat cultural i lin-
güística que hi ha en les societats humanes. La història de
l’espècie humana forma part de la història de la vida a la
Terra, d’ençà que la primera espècie del nostre gènere
Homo (que significa «humà»), l’Homo habilis, va aparèi-
xer a l’Àfrica probablement fa uns 2,5 milions d’anys. La
nostra història com a humans també es caracteritza per
l’augment de la diversificació a mesura que la població es
va anar adaptant als nous entorns i als climes. Amb tot, per
bé que existeixen diferències genètiques dins de l’espècie
humana, aquestes diferències són superficials, per això 
els hu mans són biològicament una sola espècie.

La diversitat 
cultural  
i lingüística

La diversitat 
cultural  
i lingüística
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No obstant això, les comunitats humanes d’arreu del món han desenvolupat al llarg del
temps grans diferències en els seus comportaments culturals i lingüístics: diferents mane-
res de conèixer el món que les envolta i d’adaptar-s’hi, diferents models d’organització
social, diferents conjunts de creences, valors i hàbits, i diferents maneres de comunicar-
se en la vida quotidiana, com també en els rituals, la política, la tradició oral, els contes,
les cançons i en totes les situacions en què ens expressem a través del llenguatge.

La diversitat cultural i lingüística es pot descriure com la totalitat de la «riquesa cul-
tural i lingüística» present en l’espècie humana. Històricament, la particularitat de la
cultura i la llengua ha constituït la base sobre la qual les societats humanes han definit
les seves identitats: pensem en nosaltres mateixos com a parlants de certes llengües 
i ens adherim a determinades religions, costums, valors i visions del món que ens sem-
blen evidents. També és a partir d’aquestes característiques, que poden ser semblants
o diferents, que les societats han mantingut relacions amb altres societats. Aquells que
parlen la mateixa llengua i tenen les mateixes creences se senten part d’un «nosaltres»;
aquells que parlen altres llengües i tenen costums i creences diferents són considerats
com «els altres». Aquests «altres» es poden veure d’una manera neutral com a «estran-
gers» o, més negativament, com l’equivalent del que en l’antiguitat es denominaven
«bàrbars» o fins i tot més positivament com a «estrangers» que són benvinguts per-
què aporten coneixement i riquesa.

Els coneixements, els costums i les creences varien, doncs, per raons socials. Però
també depenen de condicions ambientals específiques a les quals s’han adaptat les
persones –els aliments que mengem, la manera de conservar-los, els ritmes de treball
(influeix la llum, els règims de fred i calor, l’hivern i l’estiu, les estacions plujoses i
seques), etc.– tot depèn del lloc on vivim. Entre les societats humanes hi ha grans dife-
rències culturals. Molts aspectes, però, també són universals, i per això, tot i que variïn,
tots els pobles tenen creences sobre les forces externes i invisibles que els influeixen o
els guien i tots tenen rituals per celebrar les etapes de la vida: el naixement, la puber-
tat, el part, la mort, etc.

Entre les llengües també hi ha semblances i diferències. Totes les llengües tenen els
mateixos «elements bàsics»: totes les llengües parlades tenen sons, paraules, catego-

Semblances 
i diferències
Semblances 
i diferències
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ries gramaticals, oracions. Però el que sí que varia molt és la manera de dir les coses,
la manera en què les nostres llengües utilitzen els elements bàsics. El nombre de casos
en les llengües, per exemple, oscil·la entre només dos (com en l’anglès, amb el nomi-
natiu i el genitiu: girl, girl’s) i 14-16 (moltes llengües finoúgriques) fins a llengües com
el tsez al Daguestan, amb 126 casos diferents. Allò que diem també s’adapta als nos-
tres entorns biològics i socials; parlem sobre allò que és important per a nosaltres.
Diferents llengües han desenvolupat vocabularis específics per expressar aquelles dife-
rències que són importants per als seus parlants. No trobarem desenes de paraules per
designar els diferents tipus de neu o els rens en les llengües que es parlen al desert del
Sàhara, ni tampoc gaires paraules per designar els diferents tipus de sorra i els camells
a les llengües del nord remot. En aquest sentit, s’ha dit que les llengües són «l’ADN de
les cultures», perquè codifiquen el coneixement que la població ha heretat dels seus
avantpassats, i cada generació continua fent aportacions a aquest patrimoni. Evident -
ment, una persona que viu als tròpics pot descriure una classe específica de ren en la
seva llengua, però probablement haurà de fer servir una descripció detallada en lloc
d’una sola paraula.

Encara sabem massa poc dels diferents llenguatges de signes (les llengües utilitza-
des sobretot pels sords), ni tan sols quantes diferències hi ha entre aquestes llengües
pel que fa als «elements bàsics» ni en quina mesura difereixen de les llengües parlades
(orals) (vegeu el requadre de text 4).

REQUADRE DE TEXT 4

La majoria de llenguatges de signes ni tan sols han estat descrits pels lingüistes, però són

llengües completes, abstractes i complexes. Aquelles que s’han pogut desenvolupar plena-

ment, tenen un vocabulari que permet mantenir les mateixes converses que les llengües

orals: des de temes quotidians fins a les convencions de drets humans, l’estructura de les

Nacions Unides o la física nuclear.11

En general, la variació lingüística és molt més àmplia en els humans que la variació bio-
lògica. Fins ara, la major part d’aquesta variació és una cosa que no té gaire explicació.
Les llengües són una autèntica mina d’informació sobre les possibilitats de comunicació
dels éssers humans entre si, tant dins de la mateixa comunitat lingüística com entre comu-
nitats amb llengües (i cultures) diferents.

*11 Vegeu els llocs web de la Unió Europea dels sords, EUD (http://www.eudnet.org) i la Federació Mundial de
Sords (http://www.wfdeaf.org).
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Es calcula que el nombre de cultures i llengües diferents que
hi ha actualment a la Terra és molt més petit que el nombre
d’espècies biològiques conegudes, però tanmateix és sor-
prenent i considerablement més gran del que molta gent
creu. En aquest cas les xifres també varien, en funció de la
definició de què constitueix exactament «una llengua». No
hi ha criteris lingüístics exactes per valorar què és una llen-
gua independent i què és un dialecte d’una altra llengua.
La intel.ligibilitat mútua permet diferenciar entre llengües
i dialectes en alguns casos, però hi ha molts dialectes d’una
mateixa llengua, per exemple els dialectes de l’anglès o el
xinès, en què els parlants no s’entenen gaire bé entre si, de
vegades gens i tot. Les semblances i les diferències estruc-
turals també permeten diferenciar entre llengües que són
distants entre si, per exemple entre una llengua indoeuro-
pea (com el rus, l’hindi, l’italià, l’anglès i l’alemany) i una
llengua bantu (com el zulu o el xhosa). No obstant això, no
es pot dir si l’espanyol i l’italià, d’estructura semblant, són
dues llengües diferents o dos dialectes de la mateixa llen-
gua (en aquest cas, el llatí). En definitiva, però, la distin-
ció és sobretot política: les decisions relatives a l’estatus
dels dialectes les pren moltes vegades una elit selecta de
parlants d’un dialecte determinat que eleva el seu estatus
al de llengua.

Les llengües
i els seus parlants
Les llengües
i els seus parlants



Aquesta dificultat per definir què és una llengua consti-
tueix una de les raons per les quals no podem dir exacta-
ment quantes llengües hi ha. Una altra és que hi ha moltes
llengües que encara no han estat descrites pels lingüistes.
Les xifres sobre el nombre de llengües parlades oscil.la entre
les 5.000 i les 7.000, o fins i tot les 10.000. A més, és pos-
sible que també hi hagi tants llenguatges de signes com llen-
gües parlades. Ningú en sap les xifres exactes perquè encara
estan molt poc estudiades i perquè cada país només sol
reconèixer un llenguatge de signes, si és que en reconeix
algun. La majoria de les llengües del món són parlades (o
expressades per signes) per molt poques persones (requa-
dre de text 5).

REQUADRE DE TEXT 5

Informació bàsica sobre les llengües

* Hi ha entre 6.000 i 7.000 llengües parlades, i potser el mateix nombre de llenguatges de
signes.

* La mitjana de parlants d’una llengua se situa probablement entre 5.000 i 6.000.
* Més del 95% de les llengües parlades del món tenen menys d’un milió de parlants nadius.
* Unes 5.000 llengües parlades tenen menys de 100.000 parlants.
* Més de 3.000 llengües parlades tenen menys de 10.000 parlants.
* Unes 1.500 llengües parlades i la majoria de llenguatges de signes són utilitzades per
menys de 1.000 persones.

* Unes 500 llengües tenien el 1999 menys de 100 parlants.
* El 83-84% de les llengües parlades del món són endèmiques: només existeixen en un país.

Segons Ethnologue, el catàleg més utilitzat de llengües del món,12 l’any 2000 hi havia
6.809 llengües en 228 països, la majoria parlades (s’hi inclouen 114 llenguatges de sig-
nes). Al mapa adjunt, aquestes 6.809 llengües estan representades per punts col·locats
aproximadament al centre del lloc on es parla cada llengua, segons dades d’Ethnologue.
Les llengües, evidentment, es parlen a més d’un territori, però és molt difícil mostrar la
distribució territorial exacta de totes les llengües del món en un únic mapa mundial. 
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*12 http://ethnologue.com. 



A més, no es disposa d’informació sobre la distribució geogràfica exacta de moltes llen-
gües o bé la informació és qüestionable. Tot i que la majoria de llengües són endèmiques
(parlades en un sol lloc), la gran part de les llengües majoritàries es parla a més d’un lloc,
ja que s’han estès més enllà dels seus llocs d’origen a conseqüència de la colonització o
la immigració. Fins i tot moltes de les llengües endèmiques poden presentar distribucions
discontínues. Per això, aquest mapa no s’ha de considerar com una font d’informació
exacta, sinó a títol orientatiu. És una eina que serveix per il·lustrar els models generals de
distribució de les llengües del món.

Un aspecte especialment destacable d’aquest gran nombre de llengües parlades arreu
del món és que menys de 300 compten amb més d’un milió de parlants. Aquestes «mega-
llengües» representen més del 95% de la població mundial de 6.100 milions de perso-
nes. Les deu llengües més parlades, amb dades del 2001, són el xinès, l’hindi, l’espa nyol,
l’anglès, el bengalí, el portuguès, l’àrab, el rus, el japonès i l’alemany. Representen menys
de l’1% de totes les llengües, però comprenen pràcticament la meitat de la població mun-
dial (vegeu la taula 413 i la figura 1).

TAULA 4. Les 10 llengües principals en nombre de parlants de llengua materna
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Classificació Llengua Parlants de llengua
materna en milions

1 xinès, mandarí 874

2 hindi 366

3 espanyol 358

4 anglès 341

5 bengalí 207

6 portuguès 176

7 àrab 175

8 rus 167

9 japonès 125

10 alemany 100

*13 Són estimacions de Terralingua, 2002, basades principalment en Ethnologue, 14a edició.
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*14 Actualitzat a partir de HARMON, David (1995). La situació de les llengües del món segons dades d’Ethnologue.
Southwest Journal of Linguistics 14: 1-33.

*15 HARMON, David (1995). La situació de les llengües del món segons dades d’Ethnologue. Southwest Journal of
Linguistics 14: 1-33. Recompte total de les llengües del món basat en la 12a edició d’Ethnologue.
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Figura 1. Llengües amb més parlants de llengua materna: 
proporció de la població mundial14

En canvi, una mica més de la meitat de les llengües del món són parlades per comunitats
de 10.000 parlants o menys. En general, les llengües de fins a 10.000 parlants sumen un
total de 8 milions de persones, és a dir, un 0,13% de la població mundial (figura 2).

Figura 2. Classificació de les llengües del món segons el nombre de parlants 
de llengua materna – totals numèrics (n = 6.760)15
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Nombre total de llengües amb 10.000 
parlants o menys = 3.406

[*] Una llengua auxiliar és com una llengua «específica», utilitzada per un nombre restringit de
persones que pertanyen a categories especials (p. ex., un grup d’iniciació) i que no s'aprèn com
a llengua materna.
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Per això, tot i que més de nou de cada deu persones del món són parlants nadius d’una
llengua entre una selecció de 300, la proporció més gran de diversitat lingüística del món
es troba amb diferència a les comunitats petites. La majoria són pobles indígenes i mino-
ritaris, que continuen parlant les llengües dels seus avantpassats. Aquestes són les llen-
gües que han estat i continuen estant amenaçades a causa de les pressions cada cop més
grans derivades de l’assimilació.

La distribució geogràfica de les llengües del món també és desigual. En primer lloc, la
distribució per continents no és uniforme: el 33% de les llengües es parlen a l’Àsia, el
30% a l’Àfrica, el 19% al Pacífic, el 15% a Amèrica i només el 3% a Europa (taula 5,
basada en Ethnologue, 14a edició).

TAULA 5. La distribució de les llengües

Regió Nombre de llengües Percentatge del total

Europa 230 3%

Amèrica (Sud, Central, Nord) 1.013 15%

Àfrica 2.058 30%

Àsia 2.197 33%

Pacífic 1 .3 1 1 19%

En segon lloc, de la mateixa manera que hi ha zones sensibles de biodiversitat, també
hi ha zones sensibles de diversitat lingüística: àrees del món amb concentracions espe-
cialment altes de llengües diferents, moltes de les quals són endèmiques en aquells paï-
sos o regions. La zona del món amb més diversitat lingüística és l’illa de Nova Guinea,
al Pacífic, que comprèn el país de Papua Nova Guinea i la província indonèsia de Papua
(anteriorment Irian Jaya): hi ha més de 1.000 llengües en total, parlades en un terri-
tori de gairebé 885.000 km2 (una mica més petit que França i Alemanya juntes), amb
una població total inferior a set milions de persones. Altres zones sensibles de diversi-
tat lingüística es troben a l’Àsia (especialment a Indonèsia i l’Índia), l’Àfrica (sobretot
a Nigèria, el Camerun i la República Democràtica del Congo), el Pacífic (sobretot Papua
Nova Guinea i Austràlia) i Amèrica (principalment a Mèxic i el Brasil).

Papua Nova Guinea, amb més de 850 llengües, i Indonèsia, amb unes 670, repre-
senten juntes una quarta part de les llengües parlades del món, i a totes les altres
zones sensibles n’hi ha més de 200 a cada un (taula 6, basada en Ethnologue, 13a
edició). En el mapa es poden reconèixer fàcilment algunes d’aquestes zones sensi-
bles: a Mèxic i l’Amèrica Central, l’Àfrica occidental i central, el sud asiàtic i Nova
Guinea, la concentració de punts és tan alta que en alguns indrets semblen «taques».
A cadascuna d’aquestes àrees es parla un gran nombre de llengües diferents en un



territori relativament petit. En altres casos (com ara el Brasil i Austràlia), el nombre
de llengües és comparativament elevat, però estan distribuïdes per territoris molt més
grans.

TAULA 6. Els països de «megadiversitat» lingüística

Àfrica Nigèria, Camerun, República Democràtica del Congo

Amèrica Brasil, Mèxic

Àsia Indonèsia, Índia

Pacífic Papua Nova Guinea, Austràlia

A més d’aquestes zones sensibles, a cadascun dels següents països es parlen més de 100
llengües: les Filipines, Rússia, EUA, Malàisia, la Xina, el Sudan, Tanzània, Etiòpia, el Txad,
la República Centreafricana, Myanmar, Nepal i Vanuatu. Amb tot, aquest pot ser un càl-
cul massa baix. Com hem dit, el mapa il·lustra el fet que, en alguns casos (p. ex. Vanuatu),
moltes llengües es parlen en un territori petit; en altres (p. ex. Rússia) les llengües es dis-
tribueixen sobre un territori extens.
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Les llengües del món constitueixen una riquesa extraordinària de la creativitat humana.

Val a dir que, en general, contenen i expressen la totalitat de les idees, l’univers de pen-

sament produït per l’espècie humana (vegeu el requadre de text 6).

REQUADRE DE TEXT 6

Cada llengua reflecteix una visió del món única i un patrimoni cultural, com també la manera

en què una comunitat de parla ha resolt els seus problemes en la interacció amb el món, i

ha formulat el seu pensament, el seu sistema filosòfic i de comprensió del món que l’en-

volta. En aquest sentit, cada llengua és el mitjà d’expressió del patrimoni cultural intangi-

ble d’un poble i continua sent un reflex d’aquesta cultura durant algun temps fins i tot des-

prés que aquesta es descompongui i es desmembri, sovint per la influència d’una cultura

diferent, invasora, poderosa i normalment metropolitana. Tanmateix, amb la mort i la des-

aparició d’aquesta llengua, es perd per sempre un element insubstituïble del nostre conei-

xement i comprensió del pensament humà i la visió del món.16

Segons els lingüistes i els antropòlegs, la diversitat d’idees transmeses per les diferents
llengües i sostingudes per les diferents cultures és tan necessària com la diversitat d’es-
pècies i ecosistemes per a la supervivència de la humanitat i la vida al planeta. Per què?
L’explicació és que aquesta diversitat ofereix la varietat més gran possible de solucions a
les dificultats de la supervivència. Com més gran sigui la «biblioteca» del coneixement
de la humanitat al qual tenen accés tots els humans, més gran serà la probabilitat que,
allà on falli un plantejament, altres aportin una visió fonamental. L’accés a la «biblioteca»
només s’obté a través de les llengües del món. Aquesta perspectiva és un element cen-
tral de la Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural de la UNESCO, adoptada en la
31a sessió de la Conferència General de la UNESCO (París, França, 15 d’octubre-3 de
novembre de 2001) (requadre de text 7).

REQUADRE DE TEXT 7

«... la diversitat cultural és tan necessària per al gènere humà com la biodiversitat per als

éssers vius. En aquest sentit, constitueix el patrimoni comú de la humanitat i ha de ser reco-

neguda i afermada en benefici de les generacions actuals i de les generacions futures.»

(Article 1)17

Les llengües,
la riquesa de la creativitat humana

Les llengües,
la riquesa de la creativitat humana
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No obstant això, aquest patrimoni inestimable de la humanitat està en perill. Davant nos-
tre s’està produint una altra crisi d’extinció que amenaça la diversitat cultural del món,
sobretot la diversitat i la riquesa de les llengües. Moltes de les cultures i llengües del món
–en particular les minoritàries, però no tan sols aquestes– corren un greu perill de ser
engolides per altres llengües i cultures més dominants. Ja han desaparegut centenars de
llengües en els últims segles, sobretot des de finals del segle XV, quan va començar l’è-
poca de la colonització europea. Aquesta tendència, a més, s’està accelerant a tot el món,
sota les pressions d’homogeneïtzació que exerceixen l’assimilació nacional i la globalit-
zació econòmica. En aquest sentit, gairebé totes els llengües amb menys de mil parlants
estan amenaçades, per bé que fins i tot llengües més parlades també estan sotmeses a
les mateixes pressions. Entre aquestes llengües més petites, moltes estan a prop de l’ex-
tinció, ja que només en queden uns quants parlants d’edat avançada. Segons les dades
estadístiques, entre el 6 i l’11% de les llengües que es parlen actualment estan «gairebé
extingides».18

La pèrdua de llengües ha estat especialment forta a Amèrica i el Pacífic. De les 250
llengües d’Austràlia, amb un mínim de 600 dialectes, almenys 50 llengües han desapa-
regut19 i 100 afronten una extinció imminent. A principis de la dècada de 1990, només
nou tenien més de mil parlants. Als Estats Units d’Amèrica i el Canadà, la situació pre-
senta la mateixa gravetat.20 Ethnologue comptabilitza 417 llengües gairebé extingides
amb dades de l’any 2000, és a dir, llengües que només compten amb uns quants par-
lants vius d’edat avançada. Això vol dir que aquestes llengües no es transmeten a les
generacions més joves i, per tant, quan les generacions més grans morin, les llengües es
deixaran de parlar. El mapa que acompanya aquesta publicació destaca aquelles llengües

*16 The Atlas of the World’s Languages in Danger of Disappearing, editat per Stephen Wurm, 2a edició, 
publicat per la UNESCO, 2001: 13.

*17 http://www.unesco.org/confgen/press_rel/021101_clt_diversity.shtml
*18 MAFFI, Luisa (1998). «Language: A Resource for Nature». A: Nature and Resources: The UNESCO Journal on the

Environment and Natural Resources Research 34(4): 12-21.
*19 O no «extingides» sinó «adormides» i esperant que les despertin, com diuen amb optimisme alguns pobles

aborígens australians.
*20 Els lingüistes Leanne Hinton i Ken Hale, però, utilitzen la paraula «verd» al títol del seu llibre The Green

Book of Language Revitalization in Practice (Academic Press, 2001) per expressar l’esperança que les llengües
puguin sortir dels llibres «vermells» de llengües amenaçades (vegeu la taula 7) o que mai s’hi inscriguin.
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que Ethnologue considera «gairebé extingides» amb punts vermells, mentre que les altres
llengües apareixen de color negre. De les llengües «gairebé extingides», 161 es parlen a
Amèrica (sobretot als EUA) i 157 al Pacífic (sobretot a Austràlia). A Àsia hi ha 55 llengües
«gairebé extingides», a l’Àfrica 37 i a Europa 7.

Aquestes xifres de llengües «gairebé extingides» poden semblar petites, però els lin-
güistes alerten que només són la punta de l’iceberg. Són moltes més les llengües consi-
derades «en perill», que mostren indicis que els seus parlants comencen a adoptar altres
llengües, i que les generacions més joves ja no aprenen la llengua dels seus avis. De la
mateixa manera que hi ha llistes vermelles dels animals i les plantes en perill, també s’han
elaborat llibres vermells de les llengües amenaçades (taula 7).

TAULA 7. Llibres vermells de les llengües amenaçades

Europa http ://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_index.html

Nord-est asiàtic http ://www.helsinki.fi/~tasalmin/nasia_index.html

Àsia i el Pacífic 

http ://www.tooyoo.l.u-tokyo.ac.jp/redbook/asiapacific/asia-index.html

Àfrica http ://www.tooyoo.l.u-tokyo.ac.jp/redbook/africa-index.html

Bancs de dades de les llengües finoúgriques amenaçades

http ://www.helsinki.fi/~tasalmin/deful.html ; http ://www.suri.ee

Rússia http ://www.eki.ee/books/redbook/

Amèrica del Sud http ://www.tooyoo.l.u-tokyo.ac.jp/redbooks/Samerica/index.html

Segons els càlculs de l’última edició (2001) de l’Atlas of the World’s Languages in Danger
of Disappearing (Atles de les llengües del món en perill de desaparició), publicat per la
UNESCO, potser la meitat de les llengües del món estan actualment amenaçades en dife-
rents graus. Alguns especialistes pronostiquen que fins a un 90% de les llengües que es par-
len actualment poden desaparèixer o estar a punt de desaparèixer a finals d’aquest segle.21

A més, de la mateixa manera que la majoria de les espècies biològiques que poden
desaparèixer són les que no han estat estudiades científicament, la majoria de les llen-
gües en perill no s’han descrit, ni se n’ha enregistrat el so ni en queda constància escrita.
Si es deixen de parlar, serà una pèrdua absoluta, no tan sols per als membres d’aquestes
comunitats lingüístiques, sinó també per a tota la humanitat.

Amb la llengua, també es pot perdre o reduir-se greument bona part del coneixement,
les creences i els valors d’una comunitat, substituïts pels d’una llengua i una cultura domi-
nants.

*21 KRAUSS, Michael 1992. «The world’s languages in crisis». A: Language 68(1): 4-10.
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Algunes de les principals raons que expliquen la desaparició de llengües són:

* La utilització d’una llengua vehicular en l’educació formal que no és la materna de
l’infant, fet que li impedeix d’aprendre plenament la seva llengua (per exemple, no aprèn
a llegir i escriure i no aprèn el vocabulari i les estructures que coneix la generació dels seus
pares). Aquesta és una situació d’aprenentatge subtractiu d’una llengua, en què la llen-
gua dominant s’aprèn a costa de la llengua materna. Com a alternativa, el coneixement
de les llengües dominants es pot afegir al repertori lingüístic dels infants, sense perjudici de
les llengües maternes. En aquest cas, la situació d’aprenentatge de llengües addicionals
dóna lloc a un bilingüisme o multilingüisme additiu i a la conservació de la llengua mater-
na. L’aprenentatge subtractiu d’una llengua també implica que els infants probablement
no parlin la seva llengua materna als seus propis fills.

* La utilització homogeneïtzadora de les llengües dominants en els mitjans de comuni-
cació, l’entreteniment i altres productes culturals. Aquests productes transmeten el mis-
satge que les llengües en què es veuen les pel·lícules, la televisió i s’escolta la música pop
tenen un estatus més alt que les altres.

* La urbanització, la migració i la mobilitat laboral de la població solen comportar la des-
integració de les comunitats lingüístiques, fet que dóna menys possibilitats als infants d’es-
coltar i fer servir cada dia la llengua o llengües dels seus pares.

* Un mercat laboral que exigeix conèixer les llengües dominants i no ofereix cap incen-
tiu econòmic ni psicològic per conservar les llengües més petites.

* Una protecció insuficient dels drets humans lingüístics.

* Les ideologies que consideren normal, suficient i desitjable el monolingüisme de les
llengües dominants i no el multilingüisme, tant per als estats (una nació, una llengua) com
per als individus. Això fa que els pares pensin sovint que els seus fills han d’escollir entre
aprendre la seva llengua materna (i sortir perdent en el mercat laboral) o aprendre la llen-
gua dominant (i sacrificar la pròpia llengua).
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El creixent reconeixement de l’abast i les implicacions de la
crisi de la diversitat lingüística és comparable al procés que
anteriorment va permetre el reconeixement de la crisi de la
biodiversitat. Però, a més, com indica el paràgraf anterior,
cada cop hi ha una consciència més gran que la diversitat bio-
lògica i la diversitat cultural i lingüística no són aspectes sepa-
rats de la diversitat de la vida, sinó que són aspectes que estan
íntimament relacionats i que, en la pràctica, se sustenten
mútuament. Així mateix, és possible que les crisis d’extinció
que afecten aquestes manifestacions de la diversitat de la vida
també estiguin convergint –a causa de factors econòmics, polí-
tics i socials comuns– i potser fins i tot alimentant-se entre si.
Aquesta situació s’observa sobretot en les comunitats indí-

genes i minoritàries que viuen a prop de l’entorn natural i en
depenen per subsistir. Aquestes comunitats depenen directa-
ment de l’entorn natural per aconseguir aliments, medica-
ments, materials de construcció i altres productes essencials
per a la seva subsistència (per mitjà de l’agricultura, la rama-
deria, la caça, la pesca o la recol.lecció), com també per a les
seves necessitats culturals i espirituals. Amb el temps, aques-
tes comunitats han desenvolupat, a partir d’aquestes activi-
tats, un coneixement profund dels ecosistemes locals, als quals
s’han adaptat al mateix temps que aprenien a utilitzar-los i
gestionar-los per satisfer les seves necessitats. Aquestes socie-

La diversitat
biocultural
La diversitat
biocultural
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tats també han elaborat complexos sistemes de classificació del
món natural que reflecteixen un profund coneixement de la
flora i la fauna locals, les relacions ecològiques i la dinàmica
dels ecosistemes. Els antropòlegs l’anomenen coneixement
ecològic tradicional. Bona part d’aquest coneixement també
s’expressa i es transmet a través de la llengua, en paraules,
històries i acudits, en les bromes i les crítiques, en la planifi-
cació i l’explicació de les coses, i en general en totes les dis-
cussions quotidianes, els rituals, les tradicions i les festivitats.
En molts casos, s’ha vist que el coneixement indígena i tradi-
cional és més sofisticat que la ciència occidental i que és ante-
rior a altres fonts de coneixement, com els descobriments dels
científics. És irònic que el coneixement que estava incorporat
a les llengües més petites de vegades és «redescobert» pels
forasters (requadre de text 8).

REQUADRE DE TEXT 8 

Pekka Aikio, el president del Parlament Sami a Finlàndia (i actiu pastor de rens), va comen-

tar (el novembre del 2001) un «descobriment» anunciat recentment per ictiòlegs nòrdics,

que el salmó també pot fresar en rierols molt petits, un fet que els biòlegs no creien possi-

ble. Però els samis, com va explicar Aikio, sempre ho han sabut: molts dels rierols estudiats

fins i tot tenen un nom en sami que conté la paraula per dir «lloc on els salmons fan la

fresa».

Quan els joves ja no aprenen la llengua dels seus avantpassats, o només la coneixen par-
cialment, el coneixement especial que duen incorporat les seves llengües no se sol trans-
ferir a la llengua dominant que la substitueix. Generalment això es deu al fet que la llen-
gua dominant no disposa del vocabulari per a aquest coneixement especial, o fins i tot
perquè les mateixes situacions en què s’aprèn aquest tipus de coneixement i la impor-
tància que té per a la supervivència no es produeixen en la cultura dominant la llengua
de la qual adopten els pobles indígenes o minoritaris. Aquesta situació es dóna sobretot
quan l’educació formal substitueix l’anterior educació no formal familiar i comunitària.
Per exemple, els joves maies de les terres altes de Chiapas reben la major part de l’edu-
cació formal a les escoles, però els llibres de text no els ensenyen el món de les plantes
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medicinals que hi ha a l’entorn local i que les generacions anteriors han fet servir durant
molt de temps amb eficàcia per tractar les malalties. Així, doncs, bona part d’aquest conei-
xement no es transmet en el transcurs de la vida quotidiana. Molts joves no aprenen els
noms, les característiques i els usos d’aquestes plantes, que constitueixen un recurs medi-
cinal fiable i a l’abast. En lloc d’això, han de recórrer a una assistència mèdica que sol ser
més pobra, la que ofereix el sistema mèdic «modern». Tot i no ser poc habitual que els
pobles indígenes vagin abandonant a poc a poc les seves tecnologies de baix impacte,
per la gran explotació que han patit i la invasió dels seus territoris, les comunitats encara
s’esforcen per documentar i transmetre el coneixement dels més grans a les noves gene-
racions. La mateixa existència del coneixement ecològic tradicional no tan sols depèn de
les bases de dades, els centres de coneixement o les publicacions de recerca, sinó també
de la possibilitat d’utilitzar-lo i desenvolupar-lo a través dels sistemes tradicionals de ges-
tió i subsistència.
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*22 La taula està modificada per Skutnabb-Kangas, a partir de HARMON, David; MAFFI, Luisa (2002). 
«Are Linguistic and Biological Diversity Linked?» A: Conservation Biology in Practice 3(1): 26-27. Les 
xifres corresponents a les llengües s’han tret de Harmon, a partir de la 12a edició d’Ethnologue, i la dels 
vertebrats de GROOMBRIDGE, B. (ed.) (1992). Global Biodiversity: Status of the Earth’s Living Resources. Centre
Mundial per a la Supervisió de la Protecció del Medi Ambient. Londres: Chapman and Hall. Els països 
que estan entre els primers de les llistes d’endemisme de vertebrats i llengües estan en negreta i en
majúscula a la taula 8.

Les correlacions entre la diversitat lingüística i cultural i la biodiversitat es poden obser-
var comparant els models de distribució geogràfica de la biodiversitat del planeta i els de
la diversitat lingüística i cultural, com també la relació entre les localitzacions de les llen-
gües i els entorns amenaçats. A les àrees amb un alt grau de biodiversitat hi sol haver un
gran nombre de llengües diferents. Si comparem la taula 2 (països de megadiversitat bio-
lògica) amb la taula 6 (països de megadiversitat lingüística), 7 dels 9 països amb major
diversitat lingüística estan també entre els primers 17 països amb major diversitat biolò-
gica. A més, en els primers 25 països en nombre de llengües endèmiques (és a dir, les
llengües que només es parlen dins de les fronteres dels respectius països), hi trobem 13
dels 17 països de megadiversitat biològica (vegeu l’última columna de la taula 8).

Arreu del món hi ha un alt nivell de coincidència d’endemisme entre vertebrats i llen-
gües, plantes de flor i llengües, i aus i llengües. Aquestes correlacions es poden observar
a la taula 8. La llista classifica els països no pas en funció de totes les llengües, sinó d’a-
cord amb el nombre de llengües endèmiques. Recordem que les llengües endèmiques
representen la gran majoria (un 83-84%) de les llengües del món. Com es pot veure,
Papua Nova Guinea, primer país en nombre de llengües endèmiques, ocupa el tretzè lloc
pel que fa als vertebrats endèmics. Els EUA ocupen l’onzè lloc pel que fa a llengües i
també vertebrats. En canvi, Nigèria ocupa el tercer lloc en la llista de llengües, però no
està entre els primers 25 països per cap dels indicadors de diversitat d’espècies que s’u-
tilitzen aquí.

El mapa que acompanya aquesta publicació revela la distribució superposada de les
6.809 llengües del món (les identificades per Ethnologue) i les 866 ecoregions (les iden-
tificades pel WWF). Com es pot observar al mapa, aquesta superposició es produeix sobre-
tot a les superfícies forestals dels tròpics, els primers tres biomes del mapa. Els climes
humits tropicals semblen especialment favorables a la diversificació biològica i lingüística.
Al mateix temps, com indica el mapa, els boscos tropicals també estan entre les regions

La superposició de las diversitats
etnolingüístiques y biológiques
La superposició de les diversitats
etnolingüístiques i biològiques
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Posició, nombre total de...

País Llengües endèmiques Vertebrats endèmics Plantes Àrees d’aus

de flor endèmiques
Posició Nombre Posició Nombre (EBAs)

PAPUA
NOVA GUINEA 1 847 13 203 18 6 sí

INDONÈSIA 2 655 4 673 7 1 sí

Nigèria 3 376

ÍNDIA 4 309 7 373 12t 11 sí

AUSTRÀLIA 5 261 1 1.346 11t 9 sí

MÈXIC 6 230 2 761 4t 2 sí

CAMERUN 7 201 23 105 24t

BRASIL 8 185 3 725 1t 4 sí

REPÚBLICA
DEMOCRÀTICA
DEL CONGO 9 158 18 134 17t sí

FILIPINES 10 153 6 437 25t 11 sí

ESTATS UNITS
D’AMÈRICA 11 143 11 284 9t 15 sí

Vanuatu 12 105

TANZÀNIA 13 101 21 113 19t 14

Sudan 14 97

Malàisia 15 92 14t sí

ETIÒPIA 16 90 25 88

XINA 17 77 12 256 3t 6 sí

PERÚ 18 75 8 332 13t 3 sí

Txad 19 74

Rússia 20 71 6t

SALOMÓ 21 69 24 101

Nepal 22 68 22t

COLÒMBIA 23 55 9 330 2t 5 sí

Costa d’Ivori 24 51

Canadà 25 47

Figura

a la lista

de la

megadi-

versitat?

TAULA 8. L’endemisme de les llengües en comparació 
amb la classificació de la biodiversitat22
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*23 MAFFI, Luisa (1998). «Language: A Resource for Nature». A: Nature and Resources: the UNESCO Journal on the
Environment and Natural Resources Research 34(4): 12-21. Mapa basat en un estudi de David Harmon.

MAPA 1. L’endemisme en les llengües i els vertebrats superiors: 
comparació dels primers 25 països23
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El mapa 1 mostra visualment algunes de les dades de la taula 8, a partir de la superposició global 
de les llengües i els vertebrats endèmics per país.

Font: HARMON (1996), basat en dades de Groombridge 1992, 139-141 (per a les espècies), i de la 12a edició d’Ethnologue
(per a les llengües). Les xifres per a Etiòpia inclouen Eritrea. Els vertebrats superiors inclouen els mamífers, els
ocells, els rèptils i els amfibis; no s’han inclòs els rèptils dels EUA, la Xina i Papua Nova Guinea perquè les xifres
no estaven indicades a la taula original.
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més amenaçades i presenten algunes de les concentracions més altes de llengües «gai-
rebé extingides» (com es pot veure en la superposició dels punts vermells per a les llen-
gües «gairebé extingides» i la tonalitat violeta per a les ecoregions molt amenaçades).
Però els humans i les seves llengües estan presents a la majoria d’ecoregions i la majoria
de biomes, i moltes d’aquestes ecoregions i llengües també estan amenaçades. Moltes
de les amenaces són les mateixes per als mateixos ecosistemes i els pobles que hi viuen
i, per tant, per a les llengües que parlen. La transformació a gran escala de l’ús de la terra
i l’explotació insostenible dels recursos naturals per les empreses agrícoles, la ramaderia,
la tala d’arbres, la mineria, la perforació de pous de petroli, la creació de grans embas-
saments, la urbanització i la construcció de carreteres són algunes de les activitats que
perjudiquen aquestes ecoregions.

Els ràpids canvis socioeconòmics i polítics afecten les societats locals i les allunyen de
les seves formes de vida tradicionals o fins i tot dels seus entorns d’origen. Això provoca
al mateix temps un canvi lingüístic i cultural (l’adopció d’una llengua i una cultura dife-
rents, generalment majoritàries o dominants). Una conseqüència d’aquests canvis és que
l’ús del coneixement ecològic tradicional i la capacitat de comunicar-lo per mitjà de la
llengua comencin a desaparèixer. Les conseqüències solen ser greus per al benestar del
poble i el seu entorn. Les poblacions locals poden acabar adoptant (o veure’s forçades a
adoptar) models d’explotació de l’entorn que no s’han desenvolupat localment i que no
estan ben adaptats a les condicions locals. Tot això ha provocat un esgotament ràpid dels
recursos naturals i la degradació de l’entorn. N’és un exemple la transformació de la super-
fície forestal dels tròpics en camps agrícoles i pastures. El sòl de les àrees de selva pluvial
és fràgil i depèn totalment del mateix bosc per regenerar-se. Quan s’han talat tots els
arbres, al cap de pocs anys el sòl s’esgota i l’àrea es torna estèril. Això redueix la capaci-
tat de la població per obtenir aliments, aigua, medicaments, llocs per viure i altres neces-
sitats bàsiques de la vida i en surt perjudicada la seva salut i el seu estat psicològic, social
i espiritual.

La diversitat lingüística és, doncs, el nostre tresor de coneixements desenvolupats al
llarg de la història, incloent-hi coneixements sobre com s’han de mantenir i utilitzar d’una
manera sostenible alguns dels entorns més vulnerables i biològicament diversos del món.
Si durant el pròxim segle perdem més de la meitat de les nostres llengües, també perju-
dicarem greument les nostres possibilitats de viure a la Terra. Des d’aquesta perspectiva,
promoure la salut i la fortalesa dels ecosistemes és el mateix objectiu que promoure la
salut i la fortalesa de les societats humanes, les seves cultures i les seves llengües.
Necessitem un enfocament biocultural integrat per afrontar la crisi ambiental del planeta.



Com afrontar la crisi 
d’extinció de la diversitat biocultural

El suport a les llengües del món, i a través de les llengües al patrimoni cultural dels pobles
que les parlen, hauria de ser una prioritat per a tots aquells que es preocupen per la con-
servació del medi ambient i el desenvolupament sostenible. Les idees, el coneixement i
la informació són els productes principals d’allò que anomenem la «societat del coneixe-
ment» o la «societat de la informació». Les àrees del món riques en llengües contenen
igualment coneixements diversos d’entorns diferents, diferents cosmovisions i una gran
varietat d’idees creatives. La riquesa d’aquestes àrees s’ha anomenat «capital de conei-
xement», l’element necessari per a la innovació. Cal mantenir totes les nostres llengües
per resoldre els problemes que ens posem a nosaltres mateixos, ja sigui a partir del conei-
xement tradicional que incorporen les diferents llengües i cultures o a través de la inno-
vació derivada d’aquest coneixement.

L’educació, formal i no formal, pot contribuir al manteniment i el desenvolupament de
les llengües i les cultures en el seu context ecològic o fer-los més difícils. Com s’ha demos-
trat, el mitjà «inadequat» de l’educació formal pot ser una de les causes de la desapari-
ció de la diversitat lingüística. No entendre la llengua a l’aula augmenta considerable-
ment els índexs d’abandonament escolar en edats joves i complica l’aprenentatge de llegir
i escriure. La gran majoria dels infants dels grups de llengües petites, si van a l’escola,
han d’acceptar l’ensenyament a partir d’una llengua que no és la seva.

L’assimilació lingüística, per la qual els infants indígenes i de minories han de canviar
de llengua a través de l’educació formal, normalment per assemblar-se a aquells que
només (o principalment) parlen la llengua majoritària o dominant, no és voluntària. Els
pares d’aquestes comunitats sovint no tenen elecció, ja que no hi ha escoles que ense -
nyin en la seva llengua. Fins i tot quan n’hi ha i els pares poden escollir, moltes vegades
no tenen prou informació sobre les conseqüències a llarg termini de les seves eleccions.

Les llengües dels infants indígenes i de comunitats minoritàries sovint no es tenen en
compte a les escoles, on preval la creença errònia que aquestes llengües no són de cap
utilitat i que no estan adaptades a les modernes societats de la tecnologia de la infor-
mació. A més, moltes vegades es dóna la falsa impressió a pares i fills que han d’escollir
entre dues llengües, que no les poden aprendre bé totes dues. L’organització del sistema
educatiu els aboca a la falsa creença que han de renegar de la seva llengua si volen apren-
dre la llengua dominant i progressar a la vida.
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Al darrere de les influències homogeneïtzadores de l’educació i els mitjans de comu-
nicació hi ha forces econòmiques, socials, militars i polítiques que promouen l’homoge-
neïtzació lingüística, cultural i ideològica, tant globalment com dins dels països, en nom
del lliure mercat, la religió, la unitat nacional, els costos, els requisits de la tecnologia, l’e-
ficiència i la modernització, etc. La Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural de la
UNESCO (2001) fa una crida a lluitar contra l’homogeneïtzació lingüística i cultural. El
seu pla d’acció estableix diversos objectius que reflecteixen aquesta voluntat, en concret
«protegir el patrimoni lingüístic de la humanitat i contribuir a l’expressió, la creació i la
divulgació en el major nombre de llengües possible» (punt 5).

Durant els últims deu anys, activistes comunitaris, investigadors i altres interlocutors
interessats, entre els quals ONG i organitzacions internacionals, han treballat molt en
aquestes qüestions. Entre les activitats realitzades hi ha estudis sobre la situació de les
llengües del món, la documentació de les llengües amenaçades, l’elaboració de progra-
mes de manteniment de llengües i la utilització de la llengua materna en l’educació, així
com la preparació d’instruments de drets humans i polítiques educatives. La UNESCO ha
participat activament en totes aquestes activitats. Tanmateix, malgrat els nombrosos i
seriosos intents per valorar i promoure la diversitat lingüística i cultural, en general aquests
intents encara no han aconseguit influir en la política governamental. A continuació mos-
trem alguns exemples dels arguments que poden ajudar a canviar aquesta situació.

A moltes parts del món, la recerca ha demostrat que els infants indígenes i de comu-
nitats minoritàries que reben l’educació principalment en la seva primera llengua, i que
al mateix temps reben un bon ensenyament en la llengua dominant com a segona llen-
gua (a càrrec de professors bilingües), al final aprenen la llengua dominant almenys tan
bé, i moltes vegades fins i tot millor, que aquells infants que han cursat tot l’ensenya-
ment amb la llengua dominant. A més, acaben sent bilingües o multilingües.24

Sovint es diu que no hi ha diners per a l’ensenyament en les moltes llengües que es
parlen a l’Àfrica o Àsia. En el seu estudi comparatiu de l’educació primària a Zàmbia i
Malaui, Edward Williams (1995) va arribar a la conclusió que «el que es pot desprendre
de l’experiència malauiana és que quan els recursos són escassos, hi ha més probabilitats
d’èxit si s’intenta ensenyar els alumnes una llengua local coneguda, en lloc d’una que no
coneixen».25 És perfectament possible utilitzar llengües que no hagin estat escrites ante-
riorment per ensenyar qualsevol cosa a l’escola, fins i tot quan aquestes llengües siguin
nombroses, com demostra el cas de Papua Nova Guinea (vegeu el requadre de text 9).

*24 Vegeu CUMMINS, Jim (2000). Language, Power, and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. Clevedon, Regne
Unit: Multilingual Matters i SKUTNABB-KANGAS, Tove (2000). Linguistic Genocide in Education – or Worldwide
Diversity and Human Rights? Mahwah, Nova Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

*25 WILLIAMS, Edward (1998). Investigating bilingual literacy: Evidence from Malawi and Zambia. Education Research
No. 24. Londres: Departament per al Desenvolupament Internacional.



REQUADRE DE TEXT 9

Papua Nova Guinea, el país amb més llengües parlades del món (unes 850 llengües, una

població de poc més de cinc milions), va utilitzar durant el curs 2000/2001 380 llengües

com a vehicle d’instrucció a preescolar i els dos primers anys de l’ensenyament elemental,

i va preveure incorporar 90 llengües més el curs 2001-2002. Malgrat els nombrosos pro-

blemes i contratemps, sembla que «[els infants] aprenen a llegir i escriure més ràpidament

i fàcilment en les seves llengües maternes que amb l’anglès. També sembla que aprenen

l’anglès més ràpidament i fàcilment del que ho van fer els seus germans i germanes més

grans en l’antic sistema. Les matrícules estan augmentant perquè, segons sembla, molts

pares se senten més disposats a portar els seus fills a l’escola i a fer els sacrificis necessa-

ris per escolaritzar-los. L’abandonament escolar s’ha reduït. En concret, ha augmentat la pro-

porció de noies escolaritzades. També sembla que els infants mostren més entusiasme, ini-

ciativa, confiança en si mateixos i interès en l’aprenentatge. Fan més preguntes. Els profes-

sors moltes vegades expliquen els seus records de sentir-se confusos i espantats quan van

començar l’escola i el professor els parlava en una llengua que no entenien. Se senten alleu-

jats pel fet que els seus estudiants no s’hagin de veure en la mateixa situació. Alguns pro-

fessors tenen sentiments contradictoris: si bé tenien més control sobre els seus estudiants

quan aquests eren dòcils i passius, també estan contents perquè els infants aprenen més

ràpid d’ençà que es va introduir la reforma.»26

Moltes iniciatives d’escoles, professors, comunitats i projectes locals han demostrat el
principi que els mètodes d’ensenyament socialment i culturalment rellevants han d’in-
corporar el coneixement indígena i tradicional, com recomana la UNESCO (L’educació i
la diversitat cultural, 2001). L’escola de skolt sami de Sevettijärvi, a Finlàndia, n’és un bon
exemple (requadre de text 10, amb fotografia).

REQUADRE DE TEXT 10

Hi ha menys de 400 parlants de skolt sami al món. Només són un exemple del que es pot arri-

bar a aconseguir amb la integració dels coneixements bioculturals als plans d’estudis escolars.

Els infants bilingües skolt sami-finlandès de Sevettijärvi (Finlàndia) aprenen en les dues llen-

gües. Els infants i el professor creen els materials escolars a partir del propi entorn.

L’ensenyament contribueix al manteniment del coneixement ecològic tradicional, que es veu

reforçat amb el treball amb els pares i els avis que visiten l’escola i el seu centre cultural (i

reben una remuneració per les seves contribucions). Els infants de l’aula de la qual s’ha tret la

fotografia que es mostra a continuació també han començat a aprendre una tercera llengua,

l’anglès.
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*26 KLAUS, David. (en prensa). «The use of indigenous languages in early basic education in Papua New
Guinea: a model for elsewhere?». Language and Education.
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*27 SKUTNABB-KANGAS, notes de camp, informació de Satu Moshnikoff, Ulla Aikio-Puoskari, novembre del 2001.

Dels ocells dibuixats a l’esquerra de la fotografia, el nom tan sols apareix en sami. Els ani-

mals del mig, en sami i anglès, i els fulls que pengen a l’esquerra estan en finlandès i sami.

La llengua skolt sami és present a tot arreu i també, per tant, el seu vincle amb el coneixe-

ment tradicional.27

Foto: Kari Torikka.
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El camí cap 
endavant
El camí cap 
endavant
El 1992, les Nacions Unides van celebrar la Conferència
sobre Medi Ambient i Desenvolupament (la «Cimera de la
Terra») a Rio de Janeiro (Brasil) per elaborar un marc que
vinculés la protecció del medi ambient al desenvolupament
humà sostenible. Els diversos documents internacionals que
va generar la Cimera (la Declaració de Rio, la Convenció
sobre la Diversitat Biològica (vegeu el requadre de text 11),
la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic, la Declaració
de Principis Forestals, l’Agenda 21 i posteriorment la Con -
venció per Combatre la Desertificació i la Convenció sobre
Zones Humides) van reconèixer la importància del conei-
xement ecològic tradicional per a la conservació i la utilit-
zació sostenible de la biodiversitat.28

REQUADRE DE TEXT 11

El paràgraf j de l’article 8 de la Convenció sobre la Diversitat Biològica afirma que els estats

part han de «respectar, preservar i mantenir el coneixement, les innovacions i les pràctiques

de les comunitats indígenes i locals que comportin estils de vida tradicionals rellevants per

a la conservació i la utilització sostenible de la diversitat biològica i promoure la seva apli-

cació àmplia amb l’aprovació i la participació de les persones que tinguin aquests coneixe-

ments, innovacions i pràctiques, i fomentar que els beneficis derivats de la utilització d’a-

quests coneixements, innovacions i pràctiques es comparteixin equitativament».

*28 Els textos d’aquests documents es poden trobar a
http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/unceddocs.html.
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Cap d’aquests documents, però, no reconeix explícitament que la preservació, el mante-
niment i la promoció del coneixement ecològic tradicional requereix la preservació, el
manteniment i la promoció de les llengües a través de les quals s’expressa i es transmet
aquest coneixement. Últimament, però, s’ha admès expressament la funció que exercei-
xen les llengües en el manteniment d’aquest coneixement. El 1999, el Programa de les
Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) va publicar un suplement a la seva Global
Biodiversity Assessment del 1995 (ed. V. N. Heywood), titulat Cultural and Spiritual
Values of Biodiversity (ed. D. Posey), en què es reconeixia que aquests valors, i les llen-
gües en què es transmeten, exerceixen una funció fonamental en la conservació de la
biodiversitat. El Programa i Pressupost per a 2002-2003 de la UNESCO es manifesta en
aquest sentit (vegeu el requadre de text 12).

REQUADRE DE TEXT 12

«El respecte de la diversitat cultural i lingüística, dels diferents sistemes de creences i conei-

xement indígena exercirà una funció important en la concepció de solucions locals per a la

sostenibilitat, amb especial atenció a la funció exercida per les llengües locals com a recep-

tacle del coneixement sobre biodiversitat i desenvolupament sostenible.»29

Al cap de deu anys de la Cimera de Rio, hi ha molts motius per estar preocupats per l’es-
tat dels tres «pilars» del desenvolupament sostenible: el medi ambient, la societat i l’e-
conomia. És més urgent que mai promoure una cultura de la pau, perquè la humanitat
aprengui a valorar i protegir aquest món de diferències que tots compartim. El progrés
real en el segle XXI s’aconseguirà si la humanitat s’uneix per mantenir i restablir la capa-
citat de recuperació i la vitalitat dels nostres ecosistemes, cultures i llengües, dels quals
depèn la vida de les generacions futures.

*29 Programa i Pressupost de la UNESCO per a 2002-2003 (document 31C/5, paràgraf 01212).
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Glossari 
Aprenentatge de llengües addicionals
S’aprèn una nova llengua a més de la
llengua materna, que es continua
utilitzant i desenvolupant. El repertori
lingüístic total de la persona s’amplia.

Aprenentatge subtractiu de llengües
Una nova llengua (dominant/majoritària)
s’aprèn a costa de la llengua materna, 
que es veu desplaçada (ja no es pot
utilitzar per a totes les funcions) 
o de vegades substituïda. El repertori
lingüístic total de la persona no mostra
un (gran) augment com a resultat de
l’aprenentatge.

Biodiversitat
La varietat total de gens, espècies vegetals
i animals i ecosistemes que es troben a la
naturalesa.

Bioma
Una regió, ja sigui aquàtica (aigua dolça 
o marina) o terrestre (desert, bosc, prat,
tundra) que conté una comunitat
característica de plantes, animals 
i altres organismes vius.

Coneixement ecològic tradicional
Coneixement profund de les espècies
vegetals i animals, de les seves relacions
mútues i dels ecosistemes locals
mantingut per les comunitats 
indígenes o tradicionals, desenvolupat 
i transmès de generació en generació.

Diversitat biocultural
La diversitat de la vida a la Terra, 
tant en la naturalesa com en 
la cultura.

Diversitat cultural
La varietat i riquesa de cultures en les
societats humanes.

Diversitat lingüística
La varietat i la riquesa de les llengües 
en les societats humanes.

Ecoregions
Superfícies relativament grans de terra 
o aigua que presenten associacions
característiques d’espècies, comunitats
naturals i condicions ambientals.

Ecosistema
Un sistema interdependent de
components vius i inanimats, però
biològicament actius; designa sistemes
terrestres i aquàtics de dimensions molt
diferents, des de boscos fins a selves
tropicals, des de prats fins a planúries 
i des d’estancs fins a oceans.

Endèmic
Característic i específic d’una
determinada regió o país.

Llengües amenaçades
Llengües parlades per un cert nombre
d’infants almenys en una part del seu
àmbit d’ús, però que es parlen cada cop
menys.

Llengües extingides
Llengües (diferents de les antigues) sense
parlants.

Llengües gairebé extingides
Llengües el nombre de parlants de les
quals, tots ells d’edat avançada, es limita
a unes desenes.



47

Llengües greument amenaçades
Llengües parlades per un nombre
substancial de persones, però entre 
les quals hi ha molt pocs infants.

Llengües no amenaçades
Llengües la transmissió de les quals a 
les noves generacions està assegurada.

Llengües possiblement extingides
Llengües sense una informació fiable 
de l’existència de parlants.

Llengües potencialment amenaçades
Llengües parlades per un gran nombre
d’infants, però que no tenen un estatus
oficial o reconeixement social.

Països de megadiversitat
Països susceptibles de presentar el
percentatge més alt de la riquesa mundial
d’espècies.

Tipus d’hàbitat
Tipus específics de biomes, classificats
segons diverses característiques (per
exemple, selves tropicals i boscos boreals,
o prats temperats i prats de muntanya).

Zones sensibles de biodiversitat
Regions relativament petites amb
concentracions especialment altes
d’espècies endèmiques.
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