Diversitat lingüística i cultural: un patrimoni comú
de valor inestimable
A Barcelona es parlen llengües d’arreu del món:
valorem-les com una riquesa i com una oportunitat
Linguapax i l’Any Internacional de les llengües autòctones

Les llengües són els instruments més poderosos per conservar i desenvolupar el nostre
patrimoni, tant el tangible com l’intangible. Promoure-les i divulgar-les serveix, no només per
preservar la riquesa que representa l’ecosistema cultural i lingüístic del nostre món, sinó
també per afavorir la solidaritat entre les persones i els pobles a través de la comprensió, la
tolerància i el diàleg, Nacions Unides, Dia de la Llengua Materna
“Les llengües autòctones són importants per al desenvolupament, la construcció de la pau i la
reconciliació”, Any Internacional de les llengües autòctones 2019

Aquests són els principis en què es fonamenta l’estratègia lingüística de la UNESCO. Uns
principis que des de Linguapax, en tant que entitat amb estatus consultiu d’aquesta
organització, subscrivim plenament.

Linguapax, que va néixer l’any 1987 com un programa de la UNESCO, treballa per
preservar i revitalitzar les llengües del món des de la convicció que la diversitat
lingüística és un motor de coneixement i de creació, i que aplegar les diferents
comunitats humanes al voltant de la idea que mantenir, conèixer i viure la diversitat de
llengües afavoreix la comprensió entre les persones i els pobles i la convivència en pau.
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EL VALOR DE LES LLENGÜES
Les llengües tenen un paper fonamental en la vida quotidiana de les persones. Són una
eina bàsica per a la comunicació, la socialització i el desenvolupament personal. A través
de la llengua donem forma al pensament, dialoguem, argumentem i negociem, és dir,
ens relacionem amb els altres i aprenem. A través de la llengua construïm i definim la
nostra identitat, expliquem i conservem la nostra història, vivim els nostres costums i les
nostres tradicions i creem la nostra cultura; amb la llengua defensem els nostres drets
com a persones i participem en la societat.
Gràcies a la llengua tenim memòria, conservem el passat i construïm el futur.

Malgrat el valor inestimable de les llengües, sembla que no som capaços de
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QUANTES LLENGÜES HI HA AL MÓN?
Segons dades de la UNESCO al món hi ha unes 7.000 llengües vives.

Gràfic 1. Font: Ethnologue. https://www.ethnologue.com/.
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D’aquestes, aproximadament, 7.000 llengües que hi ha al món, unes 2.500 es troben en
una situació de vulnerabilitat greu i estan al límit de l’extinció.

Gràfic 2. Font: UNESCO.

Hi ha 23 de dominants que són parlades per més de la meitat de la
població mundial.
El 96% de les llengües del món són parlades per només un 4% de la
població.
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2019, ANY INTERNACIONAL DE LES LLENGÜES AUTÒCTONES
Amb la declaració del 2019 com a Any Internacional de les llengües autòctones Nacions
Unides vol alertar sobre la disminució diversitat lingüística i demostrar la importància de
mantenir-la –especialment les anomenades llengües indígenes, parlades pels entre 370
i 500 milions de persones que pertanyen als anomenats pobles indígenes.
Els pobles indígenes, també coneguts com a primers pobles, pobles aborígens o pobles
autòctons, són els primers pobladors d’una regió determinada i tenen una continuïtat històrica
amb les societats precolonials existents en els seus territoris. Es consideren diferents dels grups
que s’hi van assentar, o la van ocupar o colonitzar amb posterioritat, s’identifiquen com a poble
i estan decidits a preservar, desenvolupar i transmetre a les generacions futures els seus
territoris ancestrals i la seva identitat ètnica com a base de la continuïtat de la seva existència,
d'acord amb els seus propis patrons culturals i lingüístics, les seves institucions socials i els seus
sistemes legals. Expliciten la voluntat de seguir existint com a tals.

L’objectiu de la declaració de l’Any Internacional de les Llengües Autòctones és
principalment incloure les llengües d’aquests pobles en tots els àmbits educatius,
facilitar-ne l'ús als espais públics i als mitjans d'informació i comunicació i promoure’n
la transmissió intergeneracional.
Tanmateix, a més d’aquests llengües “indígenes” cal tenir en compte les llengües sense
estat, com el català, el bretó o l’amazic o les que no estan reconegudes als territoris on
es parlen o estan minoritzades pels estats on es troben, com la immensa majoria de les
1.652 llengües que es parlen a l’Índia on només 22 són oficials.
Entre els objectius de l’Any, doncs, l’educació és un àmbit especialment sensible perquè
entre la imposició, encara ara, de les llengües colonials en molts països, la invisibilització
de les llengües no oficials i els moviments migratoris, el 40% de la població mundial no
té accés a l’educació en una llengua que comprengui. I això comporta que 617 milions
d’infants i adolescents no arriben als nivells mínims de competència lectora.
En definitiva, la celebració d’un Any internacional de les llengües autòctones pretén fer
visible aquesta situació i buscar les solucions per revertir-la sensibilitzant els parlants
d’aquestes llengües perquè continuïn utilitzant-les però també tots els ciutadans,
perquè valorin la diversitat lingüística i la riquesa que representa cadascuna de les
llengües que existeixen al món. Un valor clau per al desenvolupament de societats més
integradores i sostenibles i per avançar cap a una educació inclusiva de qualitat,
imprescindibles per impulsar el progrés en l'agenda educativa mundial.
4

EL COMPROMÍS DE LINGUAPAX
Des de Linguapax, compartint els objectius de la UNESCO, volem participar en la
consecució d’aquests objectius.
En aquests moments de transformacions socials profundes amb una diversitat creixent,
necessitem, més que mai, donar valor a la "intel·ligència col·lectiva" i, la diversitat
lingüística és una fortalesa que totes les societats haurien de voler compartir; perquè la
convivència entre diverses maneres de veure i entendre el món és una font d'innovació
i de creativitat important, un espai molt potent per establir el diàleg i una gran
plataforma per a la comprensió mútua. I, sobretot, per construir noves formes de
ciutadania global. Fer-ne una bona gestió contribueix a crear societats més justes i posa
els fonaments d’una pau duradora tant dins com entre societats.
Per això, creiem que cal impulsar un nou debat sobre la diversitat lingüística que
contribueixi a preservar-la en el context global en què vivim (no oblidem que està
amenaçada d’extinció, durant aquest segle, en el seu 90%) mirant de subvertir algunes
de les dinàmiques i inèrcies que plantegen com a inevitable la disminució d’aquesta
diversitat.

En les societats contemporànies el paradigma de la comunicació
humana s’està transformant de manera radical.

Els moviments humans s’han incrementat en un 41% des de l’any 2000. Hi ha 244
milions de persones migrants internacionals, dels quals 20 milions són refugiats (els
migrants i els refugiats, sumats, constituirien el cinquè país més poblat del món)— i
l’entorn digital, fan que la diversitat cultural i lingüística sigui present arreu i
simultàniament.
Les tecnologies faciliten l’intercanvi de coneixements en diferents llengües, les ciutats
es perfilen com ecosistemes culturals i lingüístics súper-rics que generen noves formes
de comunicació i de creació i, al mateix temps, el rol de les llengües dominants i
especialment el de l’anglès global genera noves i diverses subordinacions lingüístiques.
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Els paisatges lingüístics globals canvien de manera permanent i ens cal superar els
termes habituals del debat sobre la integració de les diferents poblacions (migrants,
professionals, acadèmiques; permanents o puntuals) per avançar cap a la idea que la
diversitat lingüística és una font inesgotable per a la creació de coneixement, que ens
aporta noves maneres d’entendre la coexistència humana, d’explorar i crear diàlegs
interculturals i fórmules innovadores de debat ciutadà. I creiem que cal aprofitar els
entorns urbans contemporanis, en tant que nòduls de connexió global, per fer-ne
laboratoris de pau.

La celebració d’enguany ens fa evident com és d’imprescindible
reflexionar sobre la regulació del fet lingüístic i el desplegament de
polítiques adreçades a salvaguardar o promoure el coneixement i l’ús de
les llengües en diferents àmbits. Ens aboca a analitzar com es pot articular
l’acció dels poders públics i dels actors socials, a partir de marcs legals
determinats i a partir de principis, instruments o formes d’intervenció amb
continguts i intensitats variables a cada context. Perquè aquest és un
fenomen d’abast universal que ens interpel·la a tots.

Des de Linguapax volem aportar la nostra experiència en el reconeixement i el
tractament de la diversitat al món a través de la nostra xarxa internacional aprofitant el
potencial del nostre consell científic i de la nostra xarxa de delegacions analitzant
l’impacte que tenen sobre les llengües i la seva supervivència els dos fenòmens –
absolutament rellevants a Barcelona- que incideixen de forma més significativa en els
processos de globalització: els moviments humans i les tecnologies de la comunicació.
Abans, però, és important tenir en compte algunes dades.

LA JERARQUIA DE LES LLENGÜES DEL MÓN
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En primer lloc, per motius demogràfics. Vèiem abans que el 96% de les llengües del món
són parlades per un 4% de la població. Això vol dir que el 96% de la població parla el 4%
de les llengües del món.

Gràfic 3. Font: Ethonologue.

Gràfic 4. Font: Ethnologue.
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El pes demogràfic jerarquitza les llengües atorgant valor a unes sobre les altres, la qual
cosa afavoreix l’extensió i el creixement de les primeres i la disminució i la manca d’ús
de les altres. Però com és mesura el valor de les llengües?
Si pensem en termes econòmics, el valor d’un idioma augmenta en funció del nombre
de parlants que té i, sobretot dels que atrau. És el cas de les llengües franques i molt
especialment de l’anglès. Això afavoreix el monocultiu d’unes poques llengües ja que la
concentració de la producció en aquestes poques llengües genera més negoci.
Les llengües també prenen valor quan contribueixen a la internacionalització de les
societats, tant en l’àmbit empresarial com en l’acadèmic o el cultural. És el cas de les
llengües dels ciutadans d’orígens diversos que esdevenen una peça efectiva de
revalorització de les seves habilitats professionals.
Això no obstant, el valor de les llengües també augmenta en relació a la quantitat
d’afecció que genera. La identificació i el sentit de pertinença que generen en els seus
parlants les converteixen en capital social. Les llengües formen part del patrimoni
cultural de les societats, com el paisatge, els monuments o les tradicions i per tant els
ciutadans tenen la voluntat de conservar-les. Les llengües petites no es mesuren com a
valor de canvi sinó que el valor que tenen és la seva preservació. Es mesuren en funció
del seu prestigi, normalment associat a la qualitat amb què s’expressen, i això és el que
en pot incrementar l’ús.

Les llengües, per sobreviure, necessiten prestigi i legitimitat davant la
pròpia comunitat i davant les comunitats dominants i, actualment, a
més, necessiten poder fer servir la tecnologia.

Les tecnologies lingüístiques estan esdevenint un element clau per al futur de les
llengües. L’Internet de les coses, és a dir la intel·ligència artificial, s’expressa a través de
la llengua. Les llengües que no hi tinguin accés no seran útils per a moltes accions, fins i
tot aquelles més bàsiques de la vida quotidiana.
Una vegada més, les dades són eloqüents. Fixem-nos amb les llengües que viuen a
internet.
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Gràfic 5. Font: Ethnologue. Fan servir la forma Lahnda per referir-se al “panjabi occidental”.

El cas més paradigmàtic és el de l’anglès. Mentre el 55% de la informació que circula a
la WEB és en anglès, només el 8% de la població té l’anglès com a primera llengua.
Les altres estan a una gran distància: Amb 1.200 M de parlants el xinès només té una
presència del 2,2% a la xarxa o l’espanyol, amb 400M, només un 4.1%.
El mateix passa amb les plataformes de continguts com Netflix, HBO, Prime, Youtube,
etc. on la presència de l’anglès és abassegadora.
I si ens fixem amb les tecnologies de la parla, el domini de la llengua anglesa és gairebé
total.
Per bé que renunciar a una llengua franca és, a aquestes alçades, impensable, encara és
possible evitar la uniformització i, en conseqüència l’empobriment lingüístic i cultural
del nostre món.
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L’objectiu de Linguapax és identificar les accions que poden tenir un
impacte efectiu en la preservació i la visibilitat de la diversitat lingüística,
compartir-les i sensibilitzar la ciutadania, les administracions, les
empreses i la societat civil perquè canviïn actituds i comportaments en
benefici d’aquesta diversitat.

És imprescindible que ens interpel·lem tots plegats i ens conjurem, cadascú a partir de
la seva expertesa i de la seva experiència, per salvar el nostre ecosistema cultural i
lingüístic. Les llengües són talaies des d’on es veu el món des d’òptiques diferents i
canals que ens acosten a realitats diverses. En la llengua hi ha el paisatge, la història i les
emocions dels seus parlants. Si desapareixen, elles i la seva íntima relació amb la
naturalesa i l’entorn, desapareix una manera de veure i entendre el món, una
cosmologia, una religió, tota la saviesa que aquest conté i, també, la manera de viure'l i
de descriure'l. Cada vegada que desapareix una llengua ens fem més pobres, més
homogenis i perdem una oportunitat d'enriquir-nos amb l'aportació de l'altre.
Com va dir el lingüista Kenneth Hale: «Cada vegada que perdem una llengua és com si
caigués una bomba al Louvre».
La idea és intentar evitar que segueixin caient.

______________________________________
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Barcelona, ciutat global. A Barcelona es parlen llengües
d’arreu del món.
Catalunya ha demostrat al llarg de la història una enorme capacitat per conservar la
llengua pròpia malgrat haver patit situacions d’extrema marginació i minorització.
Gràcies a l’esforç de la societat civil i els parlants, organitzats en diferents entitats i
organismes -Òmnium cultural, Plataforma per la Llengua, Softcatalà, la Wikipèdia en
català, el .cat, etc.- ). Gràcies a les universitats, impartint docència en català i fent
recerca en i sobre la llengua catalana. Gràcies als mitjans de comunicació públics i també
privats i gràcies a les administracions públiques i a les institucions del país, a través de
la legislació i de la política i la planificació lingüístiques. Aquesta tasca persistent i la
implicació del conjunt de la societat han convertit el català en el que la lingüista Allison
Schachter, va anomenar, en el seu cas referint-se a l’hebreu, una llengua minoritària
cosmopolita.
A més, el català ha estat capaç d’incorporar persones procedents d’altres indrets i
aborda, en aquests moments, la complexitat que suposa la convivència entre milers de
persones amb llengües, cultures i visions del món enormement diverses. Tenim, doncs,
un bagatge ampli i un coneixement profund. I uns quants reptes al davant.
L’evolució de la procedència dels habitants de Catalunya és prou eloqüent.

Gràfic 6. Font: IDESCAT.
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I també quines són les procedències dels grups majoritaris d’aquests habitants.

Gràfic 7. Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació.

Les dades de la ciutat de Barcelona no difereixen gaire.
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POBLACIÓ DE BARCELONA NASCUDA A L’ESTRANGER. 2019

Gràfic 8. Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estadística.

LES LLENGÜES QUE ES PARLEN A BARCELONA
Segons el Padró Municipal d’Habitants, actualment a Barcelona hi viuen 392.743
persones1 que han nascut a l’estranger (174 nacionalitats diferents) i sabem que s’hi
parlen llengües d’arreu del món.
Si fem una observació ràpida pels carrers de la ciutat, identificarem les dues llengües
oficials a Catalunya i que són les llengües familiars de la majoria dels barcelonins: el
català i el castellà. Si els carrers que observem són els del centre de la ciutat, amb una
presència important i constant de turistes, les llengües canvien segons el moment de
l’any però, tot i això, les que sentim amb més freqüència són l’alemany, l’anglès, el
francès i l’italià. «Els grans països emissors són les grans potències econòmiques i
demogràfiques de la UE (França, Regne Unit, Itàlia i Alemanya), amb aproximadament
un 28,6% del total [...] queda per esmentar la puixança dels països agregats sota la

1

Font: Instituto Nacional de Estadística. Xifres oficials població a 1 gener 2018.
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categoria resta del món, entre els quals en destaquen alguns del Pròxim Orient com
Qatar, Turquia o els Emirats Àrabs Units»2.
Ara bé, quan parlem de les llengües que viuen a la ciutat, ens referim també a les
llengües que han portat els ciutadans arribats d’arreu del món. Barcelona es consolida
com una ciutat més cosmopolita i diversa encara, com una ciutat oberta al món on hi
conviuen les llengües i les cultures dels seus ciutadans.

Com sabem quines són les llengües dels ciutadans de Barcelona? La resposta a aquesta
pregunta, que aparentment és senzilla, demana que fem algunes observacions prèvies.
El padró municipal recull informació sobre «nacionalitat» i «lloc de naixement» i d’aquí
no en podem concloure quines són les llengües familiars, habituals i/o conegudes pels
residents a la ciutat. De la mateixa manera que seria un error considerar que totes els
espanyols tenen com a llengua familiar o llengua preferent l’espanyol, també ho seria
considerar que totes les persones amb passaport del Pakistan tenen com a llengua
familiar l’urdú.
Hi ha estats que reconeixen totalment o parcial la seva diversitat (Suïssa, l’Índia,...)
mentre que n’hi ha d’altres que només reconeixen una única llengua (amb o sense
estatus legal o oficial). És precisament per aquest motiu que la informació relativa al país
d’origen recollida a les estadístiques oficials no és suficient per poder conèixer bé la
realitat sociolingüística pel que fa a les llengües i cultures de les llars barcelonines3.
De fet, la tendència a considerar que a cada país li correspon una única llengua acostuma
a amagar la diversitat lingüística real. La relació entre el nombre d’estats reconeguts
(187) i el de llengües (7000) demostra que la tendència uniformitzadora de la realitat
lingüística d’alguns estats no és creïble. La norma doncs és la diversitat lingüística arreu,
encara que no sempre estigui reconeguda.

2

Indicadors econòmics de Barcelona i de la regió metropolitana (2014).
http://barcelonaeconomia.bcn.cat
3 http://www.linguapax.org/que-fem/gt3-cultura-del-multilinguisme/proposta-per-al-tractamentde-les-llengues-de-la-immigracio-en-les-comunicacions-municipals/
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A més, les llengües són transfrontereres:
El panjabi és primera llengua a: Índia, Pakistan, Afganistan, Bangla Desh
El quítxua és primera llengua a: Perú, Argentina, Bolívia, Colòmbia, Equador i Xile.
El wòlof és primera llengua a: Senegal, Gàmbia, Guinea, Guinea Bissau, Mali, i Mauritània.
El xinès cantonès o yue és primera llengua a :Xina, Indonèsia, Malàisia, Singapur, Tailàndia i Vietnam.

Gràcies a l’observació de grups de recerca i a les dades recollides per algunes institucions
podem saber quines són algunes de les llengües que es parlen a Catalunya, la majoria
de les quals es parlen també a Barcelona. La proporció de parlants canvia segons el
nombre de persones i les oportunitats d’interrelació que tinguin en el seu dia a dia, però,
el que volem destacar és la seva existència i el fet que conèixer-les i reconèixer-les ens
aproxima a les altres maneres de veure i viure el món.

Quines són les llengües més parlades a Barcelona?
Des de Linguapax, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, vam preparar unes
fitxes4 informatives i descriptives de les llengües amb més parlants a la ciutat. Barcelona
recull i reflecteix la diversitat lingüística del país: aimara, alemany, amazic, anglès, àrab,
armeni, bambara, basc, castellà, bengalí, búlgar, diola, francès, fula, gallec, georgià,
guaraní, hindi, igbo, ioruba, italià, mandinga, moldau, occità, paixtu, panjabi, portuguès,
quítxua, romanès, rus, serer soninké, tagal, ucraïnès, urdú, wòlof, wu i xinès mandarí.
Hem partit de les nacionalitats (lloc de naixement) amb més de 1000 persones residents
a Barcelona, per fer una llista de llengües, entre les quals, es troben les llengües amb
presència al país:
aimara, albanès, alemany, amazic, anglès, àrab, arameu, armeni, baixkir, balutxi, basc,
bengalí, bicolano, bielorús, bretó, búlgar, cabil, caixmiri, calmuc, cebuano, coreà, crioll
haitià, croat, danès, diola, eslovac, eslovè, estonià, finès, francès, frisó, friülès / friülà, ful
/ fula, gal·lès, gallec, georgià, grec, guambiano, guaraní, gujarati, hindi, hindko,
4

http://www.linguapax.org/que-fem/gt3-cultura-del-multilinguisme/proposta-per-al-tractamentde-les-llengues-de-la-immigracio-en-les-comunicacions-municipals/
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hongarès, locano, isfahani, italià, japonès, karatxai, kirguís, kurd, lituà, luxemburguès,
macedoni, malinké / maninka, mandinka, mapudungu /maputxe, marathi, mongol,
nàhuatl, neerlandès / holandès, nepalès, noruec / bokmal, occità, pahari / potwari,
paixtu, panjabi, persa / farsi, polonès, portuguès, quítxua, rapa nui, retoromànic /
romontsh, romanès / moldau, rus, sami, saraiki, sard, serbi, serer, shuar, sicilià, sileti,
sindi, soninké / saranhule / sarahole, suec, tagàlog / tagal, tamang, tarifit / rífia, tàtar de
Crimea / tàrtar, telugu, tibetà, turc, txec, txetxè, txetxè, txol / ch'ol, tzeltal, ucraïnès,
urdú, vietnamita, wòlof, wu, xinès cantonès / yue, xinès kunminès, xinès mandarí /
putonghua, xinès teochew, zapoteca, zhuang.
Cadascuna de les llengües que es parlen a Barcelona i a Catalunya és una manera de
veure el món. Diferents, o no tan diferents?

CADA LLENGUA, UNA MANERA DE VEURE EL MÓN
El llenguatge ens fa humans i totes les llengües posen de manifest que els humans
parlem de les mateixes coses: dels sentiments, de la família, de la supervivència, de
l’entorn... de la vida i de la mort. I és així com cada cultura, i cada llengua, dona resposta
als mateixos fenòmens. Tenim molt més en comú del que potser ens pensàvem.
Tot seguit, per exemplificar-ho i com a mostra de la riquesa cultural que compartim a la
ciutat, presentem algunes característiques i maneres de veure i viure la vida d’algunes
de les llengües que es parlen a Barcelona: unes quantes maneres diferents de veure el
mateix món.
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LES LLENGÜES D’AMÈRICA
El guaraní, l’única llengua ameríndia amb estatus d’oficialitat en un estat americà, és
cooficial, al costat de castellà, al Paraguai. Es parla també a l’Argentina, a Bolívia i al
Brasil, i té uns 5 milions de parlants. Al Paraguai, el 95% de la població la parla; com a
primera o com a segona llengua. En aquest país, tan sols un 6% de la població és
monolingüe en espanyol. Així doncs, bona part dels paraguaians residents a Barcelona
parlen també el guaraní.
A Barcelona s’hi parlen altres llengües ameríndies com l’aimara, parlat a Bolívia, a Perú
i a Xile per més d’un milió i mig de persones. En aquesta llengua cada vegada que donen
informació sobre una acció o esdeveniment cal dir com és que ho sabem; fer saber la
font d’informació és molt important. Això ho expressen a través d’uns morfemes que es
diuen ‘evidencials’. Per exemple, en català es pot dir: ‘la Maria és a les Oluges’, i ja és
suficient, però en aimara hem de dir com ho sabem què la Maria és a les Oluges: perquè
l’hem vista? Ens ho ha dit ella mateixa? Ens ho ha confirmat una tercera persona? I això
es fa inserint una marca o morfema al verb que ho indica; és com si cada vegada
diguéssim alguna cosa com: ‘la Maria és a les Oluges perquè m’ho han dit’, o bé, ‘perquè
m’ho dit ella mateixa’...

LES LLENGÜES D’ÀSIA
A Barcelona també hi trobem comunitats que provenen de països amb comportaments
sociolingüístics característics de les llengües sense reconeixement o estatus legal.
Aquest seria el cas, per exemple, de l’urdú que és la llengua oficial del Pakistan, al costat
de l’anglès, i que no és ni de bon tros la llengua autòctona o llengua familiar per a la
majoria dels seus ciutadans: tan sols el 7,75% de la població el té com a primera llengua,
rere el panjabi (44.15%), el paixtu (15,42%), el sindi (14,1%) i el saraiki (10,53%). L’urdú
és emprat com a segona o tercera llengua pels pakistanesos, ja que és llengua oficial i
obligatòria en l’ensenyament a tot l’Estat. Els urdús han exercit un rol dominant des de
la creació de l’Estat pakistanès, fet que ha afavorit l’expansió de l’urdú com a llengua
nacional i la devaluació social de la resta de llengües.
El panjabi és una llengua que també parlen a l’Índia uns 30 milions de persones, on és
llengua oficial. És una llengua que es pot escriure en tres alfabets diferents. Al Pakistan
s’escriu amb una variant de l’alfabet àrab. Cal tenir en compte que la religió influencia
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l’escriptura de moltes llengües. Així doncs, a l’Índia el panjabi es pot escriure en
devanagari, que és el mateix alfabet que utilitza l’hindi, i també s’escriu amb gurmukhi,
que és un alfabet derivat del devanagari i que utilitzen els practicants de la religió sikh.
Tant el panjabi, com l’urdú, el sindi o el saraiki, són llengües indoeuropees, com ho és la
catalana. Són llengües que provenen d’una mateixa llengua que va existir ara fa uns 7 o
8 mil anys. També són indoeuropees les llengües eslaves (rus, txec, croat, etc.), les
llengües germàniques (alemany, anglès, noruec, etc.) i les llengües llatines (castellà,
francès, etc.). Malgrat el pas dels anys, encara es poden observar similituds entre
aquestes llengües. Per exemple, en hindi el número nou, es diu ‘nau’ i potser no és cap
casualitat.
Per a la majoria d’aquestes llengües, la divisió temporal més bàsica és la que separa el
moment present de tot allò que no és el moment present; per exemple, en panjabi, ahir
i demà s’expressen en un sol mot, ‘kállh’; en català, ‘aleshores’ serveix tant per al passat
com per al futur.

Una comunitat amb molta presència a Barcelona és la xinesa. La llengua oficial de la Xina
és el xinès mandarí o putonghua; a la Xina però, s’hi parlen unes 200 llengües. La majoria
dels xinesos residents a Barcelona són del sud de la Província de Zhejiang. D’aquests, la
meitat són de la ciutat costanera de Wenzhou i l’altra meitat de la comarca de Qingtian,
uns 60 km més a l’oest. Wenzhouès i qingtianès són variants de la branca ‘oujiang’ o
‘dong’ou’ del grup wu de llengües han o xineses. Encara que alguns parlants d’aquestes
varietats afirmen que són mútuament inintel·ligibles, molts altres consideren que amb
paciència i bona voluntat parlants d’ambdues llengües es poden arribar a entendre.
Altres llengües de la Xina amb presència a la ciutat són les llengües min, com el cantonès
o dialecte mandarí del nord. A Barcelona, en general, el mandarí és la llengua franca de
la comunitat xinesa, reflex de la situació sociolingüística a la Xina. La llengua «per
defecte» entre xinesos que no es coneixen és el mandarí i no pas cap de les variants no
mandarines, que serveixen més com a llengües intragrupals entre compatriotes de la
mateixa regió. Parlants de llengües wu de vegades fan servir el mandarí entre ells; de
vegades qingtianesos i wenzhouesos parlen cadascú en la seva llengua i s’entenen més
o menys, sobretot si no dominen prou el mandarí. A Barcelona també es parla alguna de
les llengües de les considerades minories etnolingüístiques del país, com ara el tibetà.
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Una altra comunitat important a la ciutat és la dels filipins, país on s’hi parlen unes 180
llengües. La llengua oficial a les Filipines és el tagal o filipí, juntament amb l’anglès. A
Barcelona hi ha parlants de diverses llengües de les Filipines: de tagal, ilocano, bicolano,
cebuano... La implantació de població filipina a Barcelona té una història força antiga,
com a fenomen bàsicament femení, en l’àmbit del servei domèstic de les classes
benestants. Aquestes llengües pertanyen al grup de llengües anomenades austronèsies,
que és el tronc de llengües més ampli que hi ha, amb unes 1300 llengües. Entre aquestes
llengües n’hi ha que tenen milions de parlants, com el bahasa indonesi o indonesi, amb
43 milions de parlants com a primera llengua, però utilitzada per més de 150 milions de
persones com a llengua franca.
Les llengües austronèsies es van originar a Taiwan, on curiosament estan en perill
d’extinció. Els taiwanesos de l’època eren molt bons navegants i aquest fet ha facilitat
que hi hagi llengües austronèsies a Madagascar, però també a les Filipines, Indonèsia,
Malàisia, a la Polinèsia, Micronèsia, Nova Zelanda i fins a Hawaii i l’Illa de Pasqua. Així
doncs, no només són una munió de llengües, sinó que és el grup de llengües amb més
extensió geogràfica.

LES LLENGÜES D’ÀFRICA
L’amazic el parlen uns 40 milions de persones a moltes zones del nord d’Àfrica. De fet,
molts marroquins que viuen a Barcelona, parlen l’amazic a les seves llars. Aquesta
llengua es pot escriure en tres alfabets diferents, l’alfabet llatí, l’àrab i el tifinag que és
un alfabet que avui mantenen viu els tuaregs.
Sense moure’ns de la zona on es parla l’amazic, hi ha una altra llengua molt important i
àmpliament parlada a Barcelona, l’àrab, que malgrat ser poc visible és una de les més
parlades a la ciutat. L’àrab és una llengua amb una gran diversitat interna, com totes les
llengües amb molts parlants distribuïts per extensos territoris. No és el mateix l’àrab del
Marroc que el del Iemen o de Síria. L’àrab s’escriu de dreta a esquerra, i l’estàndard té
tres vocals: ‘a’, ‘i’, ‘u’, i a més, els sons representats per la ‘p’ i la ‘b’ no són contrastius,
això vol dir que no els diferencien. I això pot fer que una persona que parli àrab pot tenir
dificultats alhora de distingir entre ‘pou’ i ‘bou’.
Una altra característica de l’àrab és que els pronoms personals tenen el singular, amb
una marca per al ‘tu’ masculí: ‘anta’, i una altra per al ‘tu’ femení:’ antí’, i tenen el plural
dual. És a dir que, així com el català té ‘el jo’ i ‘el nosaltres’, en àrab hi ha ‘el jo’, ‘el
19

nosaltres’, i també ‘el ‘nosaltres dos’ —nahnu, ‘el ‘vosaltres dos’ —antuma, i ‘ells dos i
elles dues’ —humaa.

L’àrab que es parla amb més freqüència a Catalunya és l’àrab marroquí o dàrija. L'àrab
marroquí és el resultat de l'evolució de l'àrab oral al Marroc. Procedeix de la llengua
àrab importada pels conqueridors musulmans el segle VII. El dàrija té un fort substrat
amazic que es pot percebre al vocabulari, a la fonètica i a la gramàtica. A més, té
influència de l’àrab andalusí, i més modernament del francès. Al nord del Marroc, es
detecta també influència del castellà.
L’àrab és una llengua semítica, i una característica d’aquestes llengües (compartida per
altres famílies de llengües) és que les arrels de les paraules es fan amb consonants, no
necessiten vocals per a formar l’arrel d’una paraula.

A Barcelona també es parlen algunes llengües subsaharianes. Per exemple, hi ha el bubi,
llengua parlada a l’illa de Bioko, a Guinea Equatorial. Aquesta llengua pertany a la família
de llengües bantu, que és una família que conté més de 500 llengües, totes parlades a
l’Àfrica. Algunes d’aquestes llengües són parlades per milions de persones, com el
suahili. Del suahili ens han arribat paraules com safari (viatjar). El bubi té uns 50 mil
parlants a Bioko.
Una característica de les llengües bantu és que poden tenir fins a 16 gèneres gramaticals
o classes nominals, mentre que, en llengües com el català només n’hi ha dos, el masculí
—sense marca— i el femení. El gènere serveix per a classificar els substantius (els noms),
i mentre les llengües romàniques classifiquen entre femenins i masculins, les llengües
bantu poden classificar entre si són animats o no animats, si són fenòmens
meteorològics, si són prims, si són éssers vius, si són animals, etc. El bioko no és l’única
llengua bantu que es parla a Barcelona, n’hi ha més, com ara el bafut i el bakossi
(Camerun), el digo (Kènia i Tanzània) i moltes més. Per cert, que la paraula bantu vol dir
gent.

El fula és una llengua que es parla en uns 20 països de l'Àfrica central i occidental.
Juntament amb altres llengües relacionades com el serer i el wòlof, pertany a la branca
senegambiana de les llengües nigergocongoleses. Es parla com a primera llengua pel
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poble fula de la regió del Senegal-Gàmbia i Guinea, al Camerun, Nigèria i Sudan i per
grups relacionats com els toucouleur a la vall del riu Senegal. També es parla com a
segona llengua per diversos pobles de la regió, com els kirdis del nord del Camerun i el
nord-est de Nigèria. Té uns 24 milions de parlants.
El fula és una llengua que té 24 gèneres o classes nominals i això els permet fer totes les
classificacions que consideren rellevants com per exemple entre humans i no humans
—on dones i homes comparteixen el gènere humà—. Altres criteris de classificació són:
líquids, objectes llargs, noms no comptables, o per exemple un gènere per vaca, foc, sol
i gana. A més, té un pronom personal de primera persona singular inclusiu ‘en’, i un de
no inclusiu ‘min’.
És interessant també observar les diferents maneres de comptar de les llengües.
Observem com compten en fula de l’1 al 10:
1- go'o

6- jeego'o

2- ɗiɗi

7- jeeɗiɗi

3- tati

8-: jeetati

4- nayi

9 - jeenay

5- jowi

10 - sappo

Fixem-nos com del 6 al 9 és jee+1, jee+2, etc. És un sistema de base cinc, on s’està dient
que el 6 és 5+1, el 7 és 5+2, etc.
En algunes llengües la mateixa paraula serveix per designar el número 5 i la mà, perquè
a la mà hi tenim cinc dits. En fula, ‘hondu’ vol dir mà i braç, tot alhora. És a dir, hi ha
llengües que no fan distinció entre les dues parts del cos.
Totes les cultures fan o han fet servir els dits i les mans per comptar (d’aquí els nostres
dígits). Però els gestos associats a cada número poden variar molt d’una llengua a una
altra. Per als haussa (Nigèria i Níger), per exemple, ‘cinc’ s’expressa amb el puny tancat
i ‘deu’ amb les dues mans juntes amb tots els dits aparellats; la mà estesa és un signe de
maledicció.

El wòlof és una llengua de la família de les llengües nigerocongoleses. La parlen
aproximadament 13 milions de persones. És l'idioma més parlat al Senegal.
21

Al Senegal el 40% de la població té la llengua wòlof com a llengua materna i l'altre 40%
com a segona llengua. A Gàmbia el 15% de la població (unes 200.000 persones) la tenen
com a llengua materna, però a la capital, Banjul, més o menys el 50% l'utilitza com a
primera llengua. A Mauritània, si fa no fa el 7% (185.000 persones) de la població parla
wòlof, sobretot a les zones costaneres de l'oest. Originalment s’escrivia amb l’alfabet
alifat (l’alfabet àrab), però actualment s’escriu emprant l’alfabet llatí.
Fixem-nos, també com hem fet amb el fula, quin sistema fan servir per a comptar de l’1
al 10, i veurem que és un sistema clarament de base cinc:
1- benn

6- juróom-been

2- ñaar

7- juróom-ñaar

3- ñett

8- juróom-ñett

4- ñeent

9- juróom-ñeent

5- juróom

10 - fukk

Com moltes altres llengües africanes el wòlof té gènere gramatical o classes nominals,
en aquest cas en té 10. Una característica del wòlof és que els verbs no es conjuguen,
sinó que es conjuguen els pronoms. Per tant, per els diferents temps d’una acció es
conjuguen els pronoms personals. Per exemple, el verb ‘dem’ (anar) no canvia, i és el
pronom ‘maa ngi’, qui indica el temps: ‘jo aquí i ara’. El pronom ‘dinaa’ vol dir ‘jo aviat’.
Per tant, ‘maa ngi dem’ vol dir ‘hi vaig ara’. I ‘dinaa dem’ hi vaig aviat.
El ioruba és una de les llengües nigerocongoleses més parlades amb més de 22 milions
de parlants nadius repartits entre Nigèria (on és oficial), el Benín i Togo. Una de les seves
característiques és que és una llengua tonal, com el xinès. Hi ha llengües tonals a l’Àsia,
a l’Àfrica, a Amèrica i a Oceania. Però què són les llengües tonals? Doncs són llengües
que poden diferenciar entre paraules segons les variacions de to. El xinès mandarí
diferencia 4 tons i el ioruba en té tres.
Una altra característica del ioruba és la reduplicació. Per emfatitzar o per a fer el plural
d’una paraula la diuen dues vegades. Així en ioruba, ‘púpọ̀ ’ vol dir molt, i ‘púpọ̀ púpọ̀ ’ vol
dir moltíssim.
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En ioruba és un tabú dir que el rei és mort ‘oba ti ku’. El que cal dir és que el rei ha entrat
al cel o al sostre ‘oba w’aja’, que vol dir que s’ha reunit amb els seus avantpassats o que
se n’ha anat a l’arrel de la tradició. La raó és que es considera un sacrilegi equiparar el
rei amb una simple persona que mor, ja que els ioruba conceptualitzen el rei com un
déu mortal que se’n va a descansar amb els seus avantpassats després d’una feina ben
feta a la terra.
De fet, en català quan es parla de la mort també fem servir sinònims —traspassar, finar,
expirar...— o frases fetes per referir-s’hi: anar-se’n a l’altre barri, passar a millor vida,
aclucar el ulls, exhalar el darrer sospir...

LES LLENGÜES DEL PRÒXIM ORIENT
A Barcelona a més de l’àrab s’hi parlen altres llengües semítiques, com l’hebreu (Israel)
i l’amhàric (Etiòpia). Per cert, que el terme semític, ve de Sem, un dels fills de Noè.
La llengua hebrea havia perdut el seu ús social, és a dir que no es feia servir per a la
comunicació entre parlants de la comunitat jueva. Era la llengua dels textos bíblics, dels
textos antics i de les pregàries. Els jueus aprenien l’hebreu per a la pràctica religiosa. A
finals del s. XIX, però, Eliezer Ben Yehuda, el pare de l’hebreu modern, va fer el primer
diccionari de l’hebreu modern i hi va incorporar un munt de neologismes. El seu fill va
ser el primer parlant d’hebreu nadiu després de 17 segles. Quan es va crear l’estat
d’Israel, com que hi havia jueus provinents d’arreu del món que parlaven una gran
diversitat de llengües, es va decidir que l’hebreu fos la llengua oficial i d’ús comú al país.
Això va ser l’impuls definitiu per la normalització i recuperació d’una llengua que avui
parlen uns 6 milions de persones. Una llengua normalitzada en tots els àmbits de la
societat israeliana.

LES LLENGÜES D’EUROPA
I, per descomptat, a Barcelona són presents les llengües de la resta de l’estat espanyol,
com per exemple, l’asturià, l’aragonès, el gallec o el basc. Un cas diferent és el de l’occità,
que és llengua oficial a Barcelona –i a tot Catalunya. De fet, fins a principis del segle XX
es deia que el català era un dialecte de l’occità per les seves grans similituds. L’occità es
parla des d’Itàlia a gairebé tota la meitat sud de França i a la Vall d’Aran. L’aranès és una
subvariant del gascó, una variant de l’occità.
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L’aragonès és la llengua pròpia de l’Aragó que es parla i es pot aprendre a Barcelona.
Actualment, el poden parlar unes 30.000 persones aproximadament, especialment a les
zones pirinenques. S’ensenya en algunes escoles d’Aragó. L’aragonès té un fort substrat
bascoïde, com també té influències de l’occità, del català i del castellà. Només parant
una mica d’atenció podrem veure com un text en aragonès s’entén prou bé per als
parlants d’occità, català o castellà.

L’asturià que actualment es troba en procés de revitalització, és una llengua que té tres
gèneres gramaticals, el masculí ‘u’, el femení ‘a’, i el neutre ‘o’. Així per exemple tenim:
‘ríu ensuchu’ (riu sec), ‘manga ensucha’ (màniga eixuta) i ‘ropa ensucho’ (roba eixuta).

El gallec, llengua romànica que va néixer a Galícia, es va anar estenent cap al sud, cap al
que és ara Portugal. Galícia i Portugal van tenir diferents destins polítics, cosa que va fer
que, allò que en principi era una única llengua, acabés evolucionant per camins
diferents. El gallec es va acostar al castellà i el portuguès va seguir el seu camí de forma
independent. El portuguès no es forma com a evolució del llatí sinó del gallec, que es va
anar expandint cap al sud.

Una altra llengua parlada a la península ibèrica és l’euskera o basc. És una llengua aïllada,
que vol dir que se’n desconeixen els orígens i no es poden identificar les relacions que
té amb altres llengües i, per tant, no està inclosa a cap família lingüística. El basc no és
una llengua ni llatina ni indoeuropea, això és, no presenta cap similitud ni amb el
castellà, ni amb el francès, però tampoc amb l’anglès, l’alemany, el rus, el turc, ni, de
moment, amb cap altre. Una de les característiques del basc és que posa el verb al final
de la frase, com en alemany o en japonès. Per exemple, per a dir com em dic: ‘nire izena
David da’, que traduït literalment vol dir: el meu nom David és.
El basc té un sistema de comptar vigesimal. Això vol dir que quan arriba al 30, es diu
‘vint-i-deu’ (hogeita hamar),… i el quaranta és ‘dues vegades vint’ (berrogei):.
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La llengua més coneguda i més parlada a Barcelona és la castellana, llengua d’origen
llatí, com la catalana. És la llengua parlada per a la gran majoria dels habitants vinguts
de la resta de l’estat espanyol, per la gent que ve de l’Amèrica de parla hispana, i la que
també saben parlar tots els catalanoparlants.

Una altra llengua amb força parlants a Barcelona és la italiana. Hi ha una certa creença
en el fet que a Itàlia l’única llengua és l’italià, i la realitat no és ben bé aquesta. Itàlia és
un país de gairebé 60 milions d’habitants, dels quals gairebé tots parlen italià. Però què
és l’italià? L'italià és una llengua estesa per tota la península itàlica, allò que
n'anomenem la bota, i les illes del voltant com Sicília i Sardenya. Però no és la llengua
primera, si més no fins no fa gaire, de bona part dels habitants del país. La llengua que
va fer servir Dant a La Divina Comèdia, durant el Renaixement es va convertir en la
varietat estàndard i de prestigi: era la llengua utilitzada per gran part de l'alta societat.
L’italià de la Toscana, el de Florència, era la varietat més prestigiada fins a la unificació
del país al segle XIX. De fet, quan Itàlia encara era un grapat d’estats, el toscà ja era
oficial. Però aquesta era la llengua del poder, i no la de la majoria d’habitants, que
parlaven la seva varietat regional.
A Venècia, Sardenya, Nàpols o Sicília, el llatí va evolucionar cap a varietats diferenciades
de les seves veïnes. Avui dia, aquests parlars regionals són el que equivocadament es
coneixen com a «dialetti italiani». És clar que la paraula «dialetti» ha estat connotada
negativament, però, les varietats del llatí que van evolucionar a Venècia, Nàpols o Sicília,
no són variants del toscà, sinó que són varietats evolucionades directament del llatí, i
són llengües independents des de tots els punts de vista. És més, la intercomprensió
entre algunes d'aquestes llengües és força baixa, molt més baixa que la que es pot donar
entre el català i el castellà.
Per exemple, l’italià l’estàndard —el toscà—, el napolità i el sicilià pertanyen al mateix
subgrup de llengües romàniques (italodàlmata), però altres llengües es classifiquen dins
d’altres subgrups: gal·loitàliques (piemontès, vènet i lígur, entre d’altres) i
retoromàniques (ladí i friülà, igual que el romanx, parlat a Suïssa). El sard, parlat a l’illa
de Sardenya, constitueix un subgrup per si sol. Molts lingüistes la consideren la llengua
romànica més conservadora, és a dir, la que ha evolucionat menys respecte del llatí.
I per què a Itàlia hi ha tantes llengües diferents? Doncs perquè és on es va originar el
llatí i on s'hi va estar més temps. Normalment, en els llocs on s'origina una llengua és on
s’hi està més temps i té més oportunitats per diversificar-se.
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Altres llengües que es parlen a Itàlia són el català a l’Alguer, el grec al sud o l'albanès.

El francès també és una llengua àmpliament parlada a Barcelona, també parlada per
molts barcelonins com a llengua estrangera a causa dels vincles històrics amb la ciutat.
El francès és una llengua llatina com el català, originària dels voltants de París,
pertanyent al grup de llengües anomenades d'oil («sí» en francès antic). Pertanyen a
aquest grup de llengües altres llengües germanes del francès com el való, el picard o el
normand, la majoria amb problemes greus de salut en no tenir un estat darrere que les
hagi potenciades. Entre els segles XVII i XX el francès es va estendre per tot el món arran
dels processos de colonització que van dur a terme França i Bèlgica. És per això que avui
dia és la quarta llengua amb més parlants del món, més de 200 milions (algunes fonts
en compten fins a 375). La majoria (uns 115 milions) són a l’Àfrica i no en són nadius,
sinó que la tenen com a segona llengua.
El francès és una llengua molt pròxima al català, fet que és evident no només perquè el
vocabulari s’assembla molt, o perquè no és especialment difícil entendre’n un text, sinó
també per la seva estructura gramatical: en molts aspectes, el català s’assembla més al
francès que no pas al castellà. Per exemple, en francès també hi ha pronoms febles: hi
he d’anar: ‘je dois y aller’.
No tot són similituds, però. Una diferència que crida molt l’atenció és la fonètica, i és
per la posició de l’accent. En català la síl·laba tònica (o forta) d’una paraula canvia: pot
ser l’última (paraula aguda: ca-mi-ó), la penúltima (plana: can-ta-va) o l’antepenúltima
(esdrúixola: mà-qui-na). El francès és una llengua d’accent fix, cosa que vol dir que
l’accent sempre és a l’última síl·laba.
Finalment, una altra característica de la cultura francesa és la manera com s’expressen
les xifres a partir del setanta i fins al noranta-nou. El 70 és soixante-dix (seixanta-deu) i
el 74 es diu soixante-quatorze (seixanta-catorze). El procediment és el mateix entre el
70 i el 79: setanta-onze, setanta-dotze, etc. Pel que fa als nombres entre 80 i 99, encara
és més rebuscat. El 80 és quatre-vingt, quatre (vegades) vint. 4 x 20 = 80! Quantre-vingtun, quatre-vingt-deux… I el noranta? Doncs és evident: quatre-vingt-dix (4×20+10), i així
anar fent. És possible que l’origen tingui arrels en els pobles celtes i víkings, que tenien
un sistema en base a vint. Després de la Revolució, l’Acadèmia Francesa va començar a
recomanar l’ús d’aquest sistema, en comptes del decimal, fet que fa pensar que ja devia
estar ben establert arreu del país. Cal dir, però, que a Suïssa i Bèlgica ( i a les ex colònies
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franceses d’Àfrica) diuen septante i nonante. Pel que fa a vuitanta, Bèlgica fa servir la
forma francesa i Suïssa vacil·la, algunes regions diuen quatre-vingt i d’altres, huitante.

Parlem de l’anglès? L'anglès és la tercera llengua més parlada del món, i la més utilitzada
internacionalment. Pertany a la branca germànica occidental de la família indoeuropea,
encara que ha estat molt influenciada per llengües llatines, principalment pel normand
arran la conquesta del seu territori pel ducat de Normandia (el 30% del vocabulari de
l’anglès ve directament del francès). La llengua actual que li és més propera és la frisona.
L'anglès va sorgir als regnes anglosaxons d'Anglaterra.
Moltes llengües fan servir el verb anar d’auxiliar per a indicar el futur, ho fan l’anglès
(‘I’m going to eat an apple’), ho fa el francès (‘Je vais manger une pomme’), ho fa el
castellà (‘Me voy a comer una manzana’), i moltes altres llengües. I sembla lògic que es
faci servir aquest verb, perquè mirar endavant és sempre mirar al futur en la cultura
occidental –en altres cultures no sempre és així. En el cas del català, però, si es diu: ‘Jo
vaig menjar una poma’, es refereix al passat. En català el verb anar, es fa servir per
indicar passat, i aquesta és una diferència important del català en relació al castellà i
amb d’altres llengües de l’entorn.

PARAULES D’ARREU DEL MON
Totes les llengües tenen les paraules que els parlants necessiten. Si apareixen objectes
o realitat noves, hi ha diversos sistemes per crear noves paraules que les designin. Però
sovint les novetats venen d’altres parts del món, les porten els seus parlants i arriben
amb el nom d’origen: ‘kebab’, ‘sushi’, ‘futbol’...
Observem ara algunes paraules que ha anat incorporant el català al llarg dels segles com
a resultat dels contactes amb d’altres cultures. Per exemple, ‘albergínia’ que arriba al
català des de l’àrab, i que aquest ja l’havia manllevat del persa. En aquest cas la paraula
ja es troba documentada en català al segle XIV, així com ‘síndria’ que és del mateix segle
i també ens arriba a través de l’àrab, baṭîḫa sindîia que volia dir: meló del país de Sind,
al Pakistan actual. O termes com ‘al dente’, que prové de l’italià. En el cas de ‘xocolata’
i ‘tomàquet’ arriben al català des del nàhuatl, llengua mexicana que compta avui, amb
parlants a Barcelona. La paraula ‘persiana’ que prové del nom Pèrsia, perquè les
primeres importacions de persianes venien d'aquest país. Algunes paraules que
provenen del basc són ‘motxilla’, ‘pissarra’ o ‘samarreta’. El ‘kiwi’ arriba al català des de
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les antípodes, des del maori. De més a prop tenim ‘cotxe’ d’origen hongarès o ‘caviar’,
‘iogurt’ i ‘quiosc’ del turc.
I no cal dir totes les paraules d’arribada recent com ‘humus’, ‘xix’ ‘kebab’ o per exemple’
xuarma’, que sembla ser que ve del turc ‘çevirme’, originalment, però passada pel sedàs
de l’àrab ‘xāwarma’. Fixem-nos com la cuina és una gran importadora de paraules
recents com ‘sushi’ o ‘xiitake’ que ens provenen del japonès. Hi ha també paraules molt
arrelades que tenen orígens bens diferents, per exemple ‘xampú’ i ‘bungalow’ –aquesta
darrera la podem sentir pronunciada de moltes maneres en català–, que provenen de
l’hindi. O paraules com ‘mocassí’ i ‘tobogan’ que venen del micmac, una llengua
ameríndia parlada al Canadà i als Estats Units per unes vuit mil persones.

Barcelona, com a ciutat global que és, dinàmica, innovadora i creativa en
tants aspectes ha de poder liderar, a escala internacional, el
reconeixement i la reflexió sobre la diversitat lingüística i cultural i
proposar formes de gestió igualitàries i equitatives perquè aquesta
diversitat ocupi l'espai central a la nostra societat que li correspon.

Els esforços col·lectius i els exemples reeixits en la conservació i l’activació
del català com a llengua pròpia i els reptes identificats amb la
transformació multilingüe de la ciutat, poden obrir el debat al món i
convertir la ciutat de Barcelona en referent de la valorització de la
diversitat lingüística fent-la visible, de manera transversal, en aspectes
diversos de la vida social i cultural de la ciutat i, per extensió de tot el
territori lingüístic.
Linguapax5. Barcelona, 25 de novembre de 2019.

Exemples i referències extrets d’informes elaborats per a Linguapax per part de Mònica
Barrieras i Carla Ferreros (GELA), i David Valls.
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