NOVA ANTENA EUROPEA DE LINGUAPAX
Olimpia Squillaci i Manuela Pellegrino s’han proposat treballar per la defensa de la
seva llengua familiar, dues varietats d’origen grec parlades al Sud d’Itàlia: el greko i
el griko.
Ho faran en tant que antena Linguapax-Europa i amb el suport del programa SMiLE
de la Smithsonian Institution. Linguapax, entitat que treballa per a la diversitat
lingüística del món, té estatus consultiu davant la UNESCO.
El greko i el griko són les dues llengües minoritàries
d’origen grec que es parlen actualment en el sud d’Itàlia.
El greko perviu sobretot a Calàbria, en la coneguda com
a “Area Grecanica”, que inclou algunes poblacions
situades en els vessants del massís Aspromonte, com ara
Bova, Condofuri, Gallicianò i alguns pobles arran de
costa. El griko el trobem a la zona italiana coneguda com
a ‘Grecìa Salentina’, es parla en la zona sud de Salento, a
l’Apúlia.
Linguapax, una organització no governamental, amb seu a Barcelona, dedicada a
la valoració, protecció i revitalització de la diversitat lingüística mundial
L’origen de Linguapax és una trobada d’experts convocada per la UNESCO a Kiev, Ucraïna, al gener del 1987
sota el lema “L’ensenyament de les llengües estrangeres per a la pau i l’entesa”. El 2001, el Centre UNESCO de
Catalunya va impulsar la creació de l’associació Linguapax per donar continuïtat al projecte ja consolidat a
l’escenari internacional. En 2006, Linguapax es va dotar d’una xarxa internacional amb delegacions als diferents
continents. Actualment, Linguapax treballa per consolidar-se i assegurar que, en la seva condició d’entitat
internacional de base catalana, pugui continuar liderant, arreu del món, actuacions significatives a favor de la
diversitat lingüística, de l’educació multilingüe i de la pau mitjançant el respecte a la diversitat cultural.
Linguapax manté relacions oficials amb la UNESCO en la categoria d'organització amb estatut consultiu.

El projecte, co-finançat per Linguapax i pel programa SMiLE de l’Smithsonian
Institution, explora les estratègies que les comunitats parlants de griko i greko a
Itàlia han dut a terme per conservar i donar vida a les seves llengües durant les
darreres dècades. D’altra banda, la recerca servirà per comparar aquest cas amb
altres pràctiques de revitalització de llengües petites d’Europa. Linguapax donarà
suport a la creació de materials per a l’ensenyament d’aquestes llengües,
especialment a través de cursos online.
Olimpia Squillaci acaba d’obtenir el seu doctorat a
la Universitat de Cambridge i fa anys que es dedica
amb passió a la revitalització del greko, la seva
llengua materna. Entre les iniciatives que promou
destaquen la fundació de la Escola d’estiu de greko,
una app-diccionari greko-italià/ italià-greko, el
primer curs greko online i la producción d’una obra
teatral en quatre llengües (grec antic, greko, italià,
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varietat romànica local) que ofereix al públic una experiència sonora de la història
lingüística de Calàbria.
Entre el 24 i el 27 de gener, l’Olimpia Squillaci, antenna Linguapax-Europa, visita
Barcelona per la reunió del programa SMiLE de l’Smithsonian Institution, reunió de
treball acollida per la UB.

INFO ADDICIONAL
L'altra responsable del projecte és Manuela Pellegrino: Llicenciada en Llengües i
Literatura Estrangeres (BA, Universitat de Salento, 2000); Màster (2006) i Doctora
(2014) en Antropologia per l'University College de Londres. Va impartir classes a
temps parcial a Brunel University London (2014-2017). Com a part del seu doctorat,
va realitzar dos anys de treball de camp etnogràfic a Itàlia i Grècia per investigar la
política de revitalització del Griko. El seu treball destaca la interacció de les
ideologies i polítiques lingüístiques promogudes per la UE, Itàlia i Grècia. És
originària de Zollino (Grecìa Salentina, Apulia).

CONTACTE A LINGUAPAX
Alícia Fuentes Calle, directora (a.fuentes_calle@linguapax.org)
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