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Fundador i director del CALDi,  

 (Centre per a la diversitat lingüística africana)  

a la University of Cape Town (Universitat de Ciutat del Cap, Sud-àfrica).  

Maig 2017  

  

Matthias Brenzinger, vostè és un lingüista amb una extensa experiència en 

l’Acadèmia, en els fòrums internacionals i, sobretot, en el treball de camp amb 

llengües parlades per comunitats minoritzades.   

En els seus treballs, donar veu a la comunitat i fer més plural l’Acadèmia van de la 

mà. Una dels seus projectes s’ha centrat en el Nǀuu, una llengua no bantú amb clics.  

Actualment, el Nǀuu té només tres parlants, són tres germanes que viuen en la 

província del Cap Septentrional de Sud-àfrica, a prop d’Upington.    

Quan va conèixer per primera vegada els últims parlants de Nǀuu i com van 

reaccionar davant de l’interès dels lingüistes per la seva llengua?  

Al principi del 2012 vaig començar a treballar al departament de Lingüística de la 

Universitat de la Ciutat del Cap (UCT) i una setmana després vaig fer el meu primer 

viatge al Cap Septentrional per visitar els pocs parlants de Nǀuu que hi quedaven. Aquesta 

és la llengua històrica dels membres de la comunitat ǂKhomani, que parlen tots Afrikaans 

com a primera llengua. Als anys 70, els lingüistes van considerar que el Nǀuu estava 

extingit i aquesta creença va ser acceptada fins a finals dels anys 90, quan uns 20 parlants 

van fer pública la seva competència en Nǀuu. La Katrina Esau, coneguda com Ouma  

Geelmeid, era una d’aquestes persones i actualment és l’última parlant de Nǀuu que 

ensenya activament la seva llengua a nens i adults.   
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L’Ouma Geelmeid em va demanar que elaborés materials didàctics per ajudar-la a 

ensenyar la seva llengua d’herència familiar. El 2012, vaig fundar el CALDi, el Centre 

per a la Diversitat Lingüística Africana a la UCT, i la Sheena Shah va afegir-se al CALDi 

un any més tard com a investigadora postdoctoral. Durant tres anys vam estar viatjant 

diverses vegades a Upington per documentar la llengua Nǀuu i per elaborar materials 

didàctics juntament amb l’Ouma Geelmeid.   

  

Convidem els nostres lectors a fer una ullada al Nǀuu reader produït per vostè i el 

seu equip. Tal com diu a la seva introducció, el Nǀuu es caracteritza per tenir un dels 

repertoris sonors més grans del món, amb 114 fonemes.    

En els últims 20 anys, diversos lingüistes han estudiat diferents aspectes del Nǀuu.  Vam 

utilitzar aquests treballs a les nostres consultes amb la Katrina i vam establir una 

ortografia pràctica del Nǀuu per a la comunitat. La llengua Nǀuu es caracteritza per un 

repertori fonètic excepcionalment ric, amb 45 clics, 30 consonants no clics i 39 vocals. 

Una de les característiques fonètiques més impressionants és una sèrie de clics bilabials, 

a vegades anomenats “clics petó”. Vam imprimir un gràfic alfabètic d’ortografia 

pràctica que s’ha utilitzat a les iniciatives didàctiques del Nǀuu des de llavors.  

 

  

  

https://open.uct.ac.za/bitstream/handle/11427/17432/Shah_N%c7%80uu%20_CALDi_2016.pdf?sequence=5
https://open.uct.ac.za/bitstream/handle/11427/17432/Shah_N%c7%80uu%20_CALDi_2016.pdf?sequence=5
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L’Ouma Geelmeid, la germana més jove, és l’única parlant que ensenya la llengua. 

Fa èmfasi en algun element particular de la seva llengua o en algun mode 

comunicatiu particular a l’hora de fer aquest gest tan extrem (i solitari) de 

transmissió?  

La Katrina és una persona meravellosa, cau bé a tothom i no està gens sola. Hi ha una 

junta escolar activa que reconeix que les classes de l’Ouma Geelmeid són d’una 

importància cabdal per a la comunitat ǂKhomani.  

  

“La recerca sobre llengües africanes feta  

per lingüistes africans i experts en llengües  

locals obrirà noves dimensions en la nostra  

manera d’entendre aquestes llengües”  

  

El 2012 va fundar el CALDI a la Universitat de la Ciutat del Cap. El seu objectiu és 

promoure la sostenibilitat de la diversitat lingüística al continent, donant suport a 

les comunitats que més ho necessiten, promovent la formació de lingüistes locals. Des 

del seu punt de vista, què és el que més es necessita per aconseguir aquests objectius 

i qui podria ajudar per aconseguir-ho?  

Les nostres activitats al CALDi el que volen és establir una “lingüística africana”, que 

significa l’estudi de les llengües africanes per part d’investigadors africans en el 

continent africà. La majoria dels lingüistes que estudiem llengües africanes no som del 

continent. És hora que els investigadors africans es facin càrrec del que fins ara hem 

estat fent els estrangers. La recerca sobre llengües africanes feta per lingüistes africans 

i experts en llengües locals obrirà noves dimensions en la nostra manera d’entendre 

aquestes llengües.  

  

¿La lingüística que s’ensenya i es produeix a les universitats del Sud (Global 

South) té en compte les experiències de les llengües autòctones del voltant, o és un 

reflex de la lingüística angloamericana i de les seves representacions lingüístiques?  

http://www.caldi.uct.ac.za/
http://www.caldi.uct.ac.za/
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Les llengües africanes, i de fet les llengües orals en general, han estat ignorades en la 

teoria lingüística durant molt de temps. Això ha canviat i ara les dades lingüístiques 

recollides en les converses espontànies durant el treball de camp i la documentació de 

llengües són la base de la majoria d’estudis en la lingüística. Els investigadors de 

llengües africanes no han seguit mai la tendència general en lingüística i sempre han 

centrat la seva atenció a recollir dades de les llengües orals. Per tant, mentre que moltes 

teories han ignorat les llengües parlades al Sud, nosaltres hem fet estudis extensos de 

moltes d’aquestes llengües. En els nostres seminaris de lingüística a la UCT fem 

referència a aquests estudis i utilitzem d’exemple llengües africanes tant com podem. Els 

marcs i els discursos acadèmics encara es troben en gran part en les tradicions 

globalment dominants. No obstant això, la crida a la descolonització del temari s’ha fet 

més imperiosa en els darrers anys i causarà un canvi en aquest àmbit.   

La intel·lectualització de les llengües africanes reclamada per Neville Alexander, Ruth  

Finlayson, Russel Kaschula i altres investigadors és crucial a l’hora de tractar 

l’emancipació de la lingüística (i la investigació de manera més general) al continent 

africà. L’abril d’enguany, Hleze Kunju va graduar-se amb la primera tesi doctoral 

escrita en isiXhosa a la Universitat de Rhodes, a Sud-àfrica, i és un gran pas en la bona 

direcció.  

  

Passant a una altra part del món on ha viscut i treballat. Gairebé ha esdevingut un 

estereotip que el Japó és un país monolingüe i que el japonès és una llengua aïllada. 

No obstant això, les llengües Ryukyuan, de la família japònica, en realitat són 

llengües diferents i cadascuna viu una situació diferent. La inclusió d’aquestes 

llengües a la versió en línia de la UNESCO del “Llibre Vermell de les Llengües 

Amenaçades” el 2009 va provocar una discussió important al Japó i una reflexió 

entre les generacions més joves de lingüistes japonesos. Quina és la situació actual 

d’aquestes llengües i dels seus parlants?  

Com a mínim sis llengües diferents es parlen encara a les illes Ryukyu, concretament 

l’amami, el kunigami, l’uchinaa, el miyako i el yonaguni, però estan perdent ràpidament 

els seus parlants, majoritàriament gent gran. Les generacions més joves s’han passat al 

japonès estàndard i només algunes característiques lingüístiques de les llengües 

ryukyuan sobreviuen en variacions regionals del japonès, com ara en 
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uchinaayamatoguchi a l’illa Okinawa o en tonfutsugo a Amami (vegeu l’obra de Patrick 

Heinrich). Hi ha poca esperança de supervivència per a la majoria d’aquestes llengües 

com a llengües parlades, però si més no la seva documentació sembla que progressa amb 

la recerca i l’elaboració de gramàtiques modernes.  

 

També va participar activament en la inclusió del jejueo com a llengua amenaçada 

al “Llibre Vermell de les Llengües Amenaçades” de la UNESCO. El jejueo es parla 

a l’illa Jeju de Corea del Sud, un altre país que es va declarar monolingüe. Quina és 

la situació i les perspectives del jejueo?  

El jejueo el parlaven tots els illencs de Jeju abans del 1910 i actualment està a punt de 

desaparèixer. Estudis més recents demostren que les dades dels 5.000 a 10.000 parlants 

de jejueo, proporcionades pel Llibre Vermell de la UNESCO (és a dir per mi), són 

probablement massa optimistes. Tots els parlants de jejueo que són plenament competents 

tenen més de 70 anys i les generacions més joves de l’illa Jeju parlen coreà estàndard 

amb algunes interferències del jejueo. Lingüistes de la Universitat Nacional Jeju i 

investigadors associats que han dut a terme treball de camp sobre el Jejueo durant 

dècades  han produït recursos lingüístics rellevants, com ara diccionaris jejueo-coreà i 

esbossos gramaticals. Induïts per persones externes a la comunitat durant dècades, els 

parlants de jejueo mostren una autoestima lingüística baixa així com una actitud negativa 

cap a la llengua i la cultura, fet que ha provocat que la llengua s’anés abandonat. Les 

polítiques lingüístiques tant nacionals com provincials han canviat en els darrers anys i 

ara, tot i que encara amb certa reticència, són favorables als esforços de revitalització 

lingüística. Les estratègies de manteniment lingüístic evidentment necessiten la 

implicació i dedicació també de les generacions més joves per tal que tinguin èxit. Fins 

al moment, però, els nadius joves es mostren reticents a l’hora d’invertir temps per 

aprendre la seva llengua d’herència que està desapareixent.    

  

En aquests casos, observem com les ideologies lingüístiques tradicionals 

d’Estatnació, com en el cas del Japó i Corea, però també a la majoria de països 

europeus, poden anar en detriment de la diversitat lingüística autòctona. La 

constitució postapartheid de Sud-àfrica - el país on vostè ha estat vivint els darrers 

5 anys - presenta un clar contrast, ja que no només accepta el multilingüisme sinó 
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que també reconeix 11 llengües oficials. Tot i així, vostè es mostra escèptic en certa 

manera, tal com va expressar en el nostre simposi recent a Barcelona, – a considerar 

que aquest reconeixement oficial garanteixi necessàriament històries felices de 

diversitat. Podríem dir que la diversitat lingüística, com a fenomen de facto, no és 

fàcil de “domesticar” mitjançant polítiques i programes oficials?   

La Constitució de Sud-àfrica de 1996 reconeix 11 idiomes oficials en un mateix nivell, 

sense acordar una condició especial a l’anglès o a qualsevol de les altres  10 llengües. 

La Constitució respecta la diversitat lingüística i per això mereix ser considerada un 

poderós missatge de reconeixement a les llengües africanes majoritàries al país. Després 

de 20 anys, però, el gran nombre de llengües oficials ha demostrat ser un obstacle per al 

desenvolupament de polítiques lingüístiques significatives i per a la seva aplicació. Les 

mesures legals i les polítiques lingüístiques van tenir poc efecte sobre l'ús real de les 

llengües que no fossin l’anglès en els àmbits oficials. De fet, l'anglès és ara la llengua 

dominant en tots els àmbits públics de tot el país. Les llengües africanes són la clau per 

a la millora de les condicions de vida de les majories negres, que encara ara són molt 

pobres. No obstant això, aquestes comunitats no han rebut l'atenció necessària per part 

del govern per millorar de manera significativa el futur dels seus parlants.  

  

 

http://www.linguapax.org/catala/que-fem/simposi-llengues-i-estatus
http://www.linguapax.org/catala/que-fem/simposi-llengues-i-estatus
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 Vostè acaba de ser distingit amb el Premi Linguapax 2017, fins al moment l'únic 

premi del món dedicat a reconèixer els esforços de persones o entitats destacades 

en el camp de la diversitat lingüística. Com se sap, el 2007 se li va atorgar a Neville 

Alexander, un amic seu proper - una figura clau en el post-apartheid multilingüe a 

Sud-àfrica. Encara ara el trobem a faltar a les nostres reunions de Linguapax, 

quan solia insistir en dos conceptes clau que volem recordar aquí amb vostè:  

El primer és el que ell va anomenar "l'habitus multilingüe", idealment, una actitud 

que hauria de ser adoptada per tots els parlants. Aquest ideal podria ser la clau per 

contrarestar les amenaces a la diversitat lingüística, com ara les que hem descrit 

del Japó i Sud-àfrica?  

A la meva presentació en el simposi a Barcelona vaig seguir els arguments de Neville  

Alexander a l’hora d’afirmar que el focus a Sud-àfrica no hauria de centrar-se en 

llengües africanes específiques i singulars, sinó en l'establiment de patrons d'ús 

multilingüe. Aquesta és l'única manera de construir una forta contra-hegemonia respecte 

a l’anglès. En lloc d'elevar i donar suport a certes llengües concretes i donar-los un 

estatus oficial, un marc legal hauria de tenir més aviat per objectiu estimular el 

multilingüisme com una pràctica de la comunicació entre tots els ciutadans. Un dels 

suggeriments de Neville en aquest sentit va ser - ja que les llengües nguni i sotho estan 

estretament emparentades - que les llengües de cada grup haurien d’alternar-se per a 

l’ús de les comunicacions oficials. Aquesta seria una mesura important en l'establiment 

de pràctiques multilingües al país.  

  

El segon mantra que li agradava a en Neville era aquest: "si no tens un pla, llavors 

segur que acabaràs duent a terme el pla d’algú altre". Es referia, entre altres 

coses, a la formulació de polítiques, a la cooperació molt necessària de la política 

lingüística amb altres dominis socials. Què significa això per a la Sud-àfrica 

actual?  

Segur que està al cas del discurs actual sobre la descolonització que aborda alguns dels 

temes que Neville Alexander té en ment quan parla de la realització dels plans d'altres. 

Àfrica i els africans han de trobar solucions pròpies per resoldre els seus problemes i per 

construir les nacions africanes. Les llengües africanes, com he comentat abans, juguen 
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un paper important en el desenvolupament d'aquest tipus de plans per a un millor futur 

de les majories al continent.  

 

Vostè va arribar a les llengües portat per la seva curiositat pels éssers humans i per 

la relació d’aquests amb el seu entorn. En quin itinerari de recerca-acció somiaria 

el jove explorador Matthias Brenzinger avui?  

Vaig seguir les meves intuïcions i sempre he tractat de realitzar els meus somnis. Atès 

que tots vivim en el nostre temps, no puc pensar en mi mateix com si fos una altra persona. 

Per aquesta raó, els meus somnis són els d'un explorador de 60 anys que es reflecteixen 

en els projectes en els quals estic implicat actualment, tant en la meva vida acadèmica 

com personal.  

 

Tenint en compte les perspectives plurals sobre les llengües que vostè té presents, 

quins serien els seus suggeriments als estudiants que fan treball de camp en 

entorns com ara les ciutats multilingües europees? I l'entorn digital?  

La tecnologia moderna i els programaris de gestió de dades poden processar grans 

corpus de dades lingüístiques. Si bé aquestes bases de dades tan riques proporcionen una 

millor base per a la comprensió de la complexitat de la naturalesa en aquest món divers 

d'avui, la clau per aconseguir nous coneixements segueix sent la mateixa, és a dir, fer 

preguntes rellevants i encertades.  

“La recerca sobre altres llengües ens obliga  

a estar a punt per albergar pensaments  

inesperats  que poden desafiar les nostres 

pròpies formes  de pensar”  

  

Vostè ha estat en contacte amb moltes ideologies lingüístiques diferents, amb molts 

enfocaments diferents de la comunicació i d’allò que anomenem 'llengua'. En poques 

paraules, què ha après en aquest àmbit que consideri útil de recordar a l'Acadèmia 

occidental?  
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Sempre m’han interessat els conceptes amb nocions subjacents sobre les llengües. Quan 

es tracta de llengües no occidentals, sovint em trobava atrapat utilitzant i aplicant les 

meves formes occidentals de veure i entendre el món. No és fàcil, però ens hem de 

recordar constantment que existeixen conceptes molt diferents. La recerca sobre altres 

llengües ens obliga a estar a punt per albergar pensaments inesperats que poden desafiar 

les nostres pròpies formes de pensar.  

  

Quina hauria de ser avui en dia la prioritat de les organitzacions amb seu a Europa 

que es dediquen a sensibilitzar sobre la diversitat lingüística i sobre el perill al qual 

es veu exposada? Quin hauria de ser, des del seu punt de vista, el nostre missatge 

clau per tenir un cert impacte en la preservació i la continuació de la diversitat 

lingüística?  

Col·laborar amb les comunitats i escoltar i abordar les seves preocupacions no era gaire 

comú quan vaig començar el treball de camp en llengües africanes fa més de 35 anys.  

Afortunadament, la investigació d’acord amb estàndards ètics ha esdevingut una 

pràctica comuna en els últims anys. De cara al futur, la formació i apoderament dels 

parlants ha de ser una prioritat en el món acadèmic, així com el suport als esforços de 

conservació de la llengua de la comunitat.  
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De tant en tant som testimonis de les gestes assolides en l’àmbit de la diversitat 

lingüística amenaçada. El cas de Hawaii, amb el seu heroi Harry Kimura, és un dels 

exemples que sovint es posen com a referència. A la Universitat de Hawaii 

actualment és possible completar un doctorat en hawaià sense l'ús de l'anglès.  

Sí, això és un èxit increïble tenint en compte que Hawaii forma part dels Estats Units, 

amb l’anglès com a llengua dominant. No només la tesi doctoral es pot presentar en 

hawaià, sinó que la defensa pot dur-se a terme en hawaià també, i fins i tot 

l'administració del departament de hawaià es duu a terme per complet en hawaià. Això 

va passar l'any 2010 per primera vegada a la història. Tot gràcies a molta dedicació, a 

una bona planificació i a una implementació eficient per part d'un petit grup d'entusiastes 

de la llengua durant més de 35 anys; tot això ha donat lloc a la reactivació del hawaià, 

una llengua que estava gairebé extingida.  

  

Vostè ha escrit que el seu interès per les llengües va ser inicialment "impulsat pel 

desig d'entendre els pensaments de la gent que anava trobant a les diferents 

cultures". Podem llegir, per exemple, un article seu on aborda la relació entre 

significat, vida humana i paraules: “Blood Becomes Money: Lexical Acculturation 
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in Southern Africa” (2013) ("La sang es converteix en diners: L'aculturació lèxica 

al sud d’Àfrica"). En aquest article vostè explica la història de com els significats de 

dues paraules, 'sang' i 'diners', han acabat ajuntant-se en la ment i paraules dels 

parlants d'algunes llengües del sud d'Àfrica. No es tracta d’un d'aquells exemples 

clàssics de categorització que ens fa idealitzar les 'llengües exòtiques' i les seves 

visions del món essencials, sinó que ens mostra més aviat com algunes d'aquestes 

categories sorgeixen a partir del contacte de llengües i del contagi semàntic.   

En la investigació de la lingüística històrica, els fenòmens de contacte lingüístic sovint 

han estat vistos com impactes negatius en la llengua i com un obstacle per a la 

reconstrucció de la relació 'real', és a dir, genètica de les llengües. Avui dia, la majoria 

dels lingüistes accepta que el contacte de llengües i la posterior convergència de llengües 

no relacionades genèticament és la norma. El contacte entre els parlants de diferents 

llengües és, en alguns casos, l’origen principal del canvi lingüístic i genera llengües 

mixtes o híbrides. El contacte lingüístic no només altera el lèxic i la gramàtica, sinó que 

els conceptes subjacents també es van estenent a altres llengües. Aquells conceptes que 

no s'ajusten a les normes globals són els aspectes més vulnerables de la diversitat 

lingüística.    
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Per descriure una llengua és crucial entendre les estructures conceptuals subjacents, 

que depenen en gran mesura dels entorns naturals i culturals. És igualment 

important, podríem dir, estar immers en aquest entorn, disposat a viure a través 

dels ulls de la llengua, i també segons les maneres locals de comunicar-se. En el seu 

relat How I Became a Linguist hi diu que, quan era adolescent, es va sentir 

"estranger a la seva ciutat natal i va créixer amb l'impuls d'escapar-ne".  

Així doncs, des del seu punt de vista i experiència - arrelada en aquell desig juvenil 

per altres entorns i en la varietat de llengües i cultures que va anar coneixent a partir 

de llavors -, en quina mesura diria que avui en dia una llengua addicional "ens dóna 

una ànima addicional", com tradicionalment es diu? O en termes contemporanis, 

augmenta la nostra realitat?  

Compartir la vida quotidiana i pensaments amb la gent sovint fa desafiar les nostres 

formes de concebre els nostres horitzons limitats. A través d'altres llengües som capaços 

d'obrir-nos a noves idees i punts de vista sobre el món i la nostra pròpia vida. Això ens 

permet una visió exterior cap a nosaltres mateixos i del que fem, i el més important és 

que ens permet qüestionar-nos si té sentit el que fem en un context més ampli. Viure al 

Japó definitivament va tenir un gran impacte en la forma en què veig les coses i com 

m’implico amb el món del meu voltant.  

  

Ampliant la pregunta anterior, a How I Became a Linguist, vostè diu "M'agrada 

estar en llocs remots a les zones muntanyoses, a les regions semidesèrtiques o a la 

selva profunda. Sovint he passat molts mesos en els assentaments sense electricitat i 

subministrament limitat d'aigua.” I després d'això torna i presenta les seves 

descripcions lingüístiques a la universitat, en forma de textos acadèmics,  o via 

informes de la UNESCO, o fent classes entusiastes als estudiants.  

A banda de tota aquesta producció, però, un es queda amb la impressió que hi ha 

molt més coneixement que va ser adquirit en el procés de viure a través d'altres 

llengües en els seus propis entorns: compartint la vida de les persones (parlants 

entrevistats, amics) les comunitats de les quals són, en la seva major part (com 

esmenta), a la perifèria de l’economia i de la societat predominant. Un tipus de 

coneixement i comprensió de la condició humana que segurament podria ser molt 

http://blog.linguistlist.org/fund-drive/featured-linguist-matthias-brenzinger/
http://blog.linguistlist.org/fund-drive/featured-linguist-matthias-brenzinger/
http://blog.linguistlist.org/fund-drive/featured-linguist-matthias-brenzinger/
http://blog.linguistlist.org/fund-drive/featured-linguist-matthias-brenzinger/
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valuós en altres àmbits més enllà de la lingüística, i potencialment es podria 

compartir en altres àmbits acadèmics i culturals.  

Li agradaria compartir amb nosaltres alguns pensaments o suggeriments al 

respecte?  

Fer excursions per les muntanyes o pel desert calent no només és una experiència 

meravellosa i fatigant sinó que també ajuda a comprendre la vida quotidiana i els 

pensaments de les persones que viuen en aquests entorns. He iniciat programes d’atenció 

sanitària a Namíbia i em vaig involucrar en la implementació d'educació en llengua 

materna a Etiòpia. Aquestes van ser les meves respostes a les demandes dels parlants 

amb qui vaig treballar. Alguns d'aquests compromisos van més enllà del que la majoria 

dels lingüistes considerarien com la seva tasca.  Per a mi la qüestió principal que sempre 

pregunto abans de donar suport o iniciar aquestes activitats és si puc contribuir com a 

lingüista i com.  

  

Té algun projecte imminent que li agradaria compartir amb nosaltres?  

Juntament amb Sheena Shah, que ara està al SOAS, a Londres, he començat a treballar 

en el siPhuthi, una llengua bantú en perill d'extinció parlada principalment a la part sud-

oriental de Lesotho. Aquest mes d'abril vam fer el nostre segon viatge a la vall del riu 

Daliwe, on viu la majoria dels parlants de siPhuthi. Ens vam sentir com a casa quan la 

gent en els pobles ens van rebre com amics. La documentació d'aquesta llengua, així com 

el suport de les activitats de manteniment de la llengua de la comunitat, és un nou repte 

meravellós.  
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En quina llengua parla 

al  seu  Cotxe  de  

Salvament Lingüístic? 

Com que és japonès, 

utilitzo les poques frases 

en japonès que sé amb ell 

i sembla que funciona. 

Després de més de 5 anys 

junts, encara ens sentim 

contents de poder 

respondre  trucades 

d’emergència  de  les 

comunitats lingüístiques.   

  

Moltes gràcies.  

  

L’acte de lliurament del Premi LINGUAPAX tindrà lloc el 23 de novembre de 2017, en 

un acte públic a la ciutat de Barcelona, en el marc de la celebració dels 30 anys de 

Linguapax.  

  

Entrevista d’Alícia Fuentes-Calle (Linguapax)  

Edició de Renée Pera Ros (Linguapax)  

  

Font de les imatges: pàgina de facebook de CALDi – Centre for African Language 

Diversity i pàgina web de Linguapax   


