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OpenSpeaks: Desenvolupant
recursos oberts per a arxivers

multimèdia
Subhashish Panigrahi*

Mentre que les persones parlants de llengües indígenes i amb pocs recursos s’enfronten als
horrors de la pandèmia de la COVID-19, també hi ha una greu preocupació per l’imminent
perill de l’extinció de les seves llengües (Langlois 2020). Treballant amb activistes digitals
per a les llengües a Àsia, concretament durant el començament de la pandèmia l’any passat,
ens vam adonar d’algunes de les dificultats pràctiques de la documentació audiovisual de les
llengües indígenes i en perill d’extinció, cosa que ens va ajudar a crear un enfocament que
tenia en compte els i les ciutadanes arxiveres. Aquesta pandèmia va ser una advertència per a
construir  recursos  i  capacitats  per  a  crear  iniciatives  descentralitzades   i  liderades  per  la
comunitat per a la protecció de les llengües. 

Basant-nos en una enquesta bilingüe (anglès i santali), les històries narrades per amistats i
col·legues indígenes, i l’experiència de treballar de prop per al desenvolupament de mitjans
de comunicació en llengües indígenes, vam afegir un capítol breu en anglès a OpenSpeaks, la
nostra caixa d’eines obertes per a la documentació multimèdia d’idiomes. El tema d’aquest
capítol  és  “Consentiment,  drets  de  continguts  i  llicències  de  continguts”,  ja  que  moltes
persones que es dediquen a l’arxivació digital no tenen una idea clara d’aquests temes crítics
que estan lligats al futur de la documentació.

OpenSpeak es pot trobar a Wikiversity (un projecte germà de Wikipedia).  No només està
obert a tothom per a fer-hi contribucions, també el fan servir els i les arxiveres. Vam tenir
l’honor de comptar amb tres persones que parlen santali (el santali és una de les llengües
indígenes de l’Índia) per dirigir l’adaptació del capítol a aquesta llengua. Segurament aquest
va ser el primer cop que es van crear aquests conceptes en santali, ja que els nostres amics R
Ashwani Banjan Murmu, Fagu Baskey i Joy Sagar Murmu van fer malabarismes per definir i
transliterar termes com “consentiment”, “copyright” i “llicències obertes” al santali.
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Quan la COVID-19 empitjora els problemes relacionats amb la salut, l’accés a la informació,
la convivència amb altres, el fet que la informació crítica relacionada amb la prevenció estigui
disponible en llengües natives és vital (UN 2021). Algunes iniciatives com virALLanguages
estan garantint que moltes comunitats locals siguin capaces de crear recursos en format vídeo
en les llengües natives perquè es puguin difondre per xarxes socials i altres canals populars
(Panigrahi 2020).

Mentre aprofundíem en aquests  assumptes a través d’una enquesta,  per  entendre millor  a
quines dificultats s’enfrontaven els i les activistes a l’hora de dur a terme una documentació
audiovisual,  ens  vam adonar  que  la  falta  de  recursos  financers  i  tècnics  era  el  problema
principal.  Però,  sobretot,  no  es  coneixien  alguns  temes  de  vital  importància  com el  dret
d’autor/a o la necessitat d’obtenir llicències i consentiments per fer documentació en les seves
llengües. Atès que aquests temes són els fonaments del futur de l’arxivament de materials, ens
vam centrar a desenvolupar-ne tot un capítol sencer dins d’OpenSpeaks. Tenint en compte
tant arxivers/es principiants com de nivell més avançat, la llengua materna dels quals no és
l’anglès, vam intentar emmarcar en termes senzills la modalitat de recerca de consentiment
partint d’un entorn complex i divers. És molt difícil saber quina és la llicència necessària per
a una atribució correcta i garantir que els àudios i vídeos arxivats estiguin disponibles per a
una comunitat de parlants d’una llengua nativa. Així doncs, vam fer servir un enfocament de
“primer la comunitat” mentre alhora explicàvem els temes tècnics i legals. Però per assegurar-
nos que el contingut sigui rellevant per a una comunitat indígena, vam convidar alguns/es
líders de la comunitat santali que formen part del moviment per al coneixement obert perquè
poguessin confirmar que el capítol no és només rellevant per a la comunitat, sinó que està ben
contextualitzat des d’un punt de vista cultural. Van crear paraules noves basades en vocabulari
conegut per la comunitat, i van transliterar paraules popularment conegudes (com llicència) o
noms de marques (com Creative Commons). Com que la comunitat santal està distribuïda al
llarg de l’est de l’Índia i països veïns com Bangladesh, Nepal i Bhutan, vam tenir sort en tenir
un col·laborador de l’estat indi d’Assam. Tots tres col·laboradors ens van assegurar que el
capítol podia ser rellevant per a totes les comunitats santals dels diferents països.

La lingüista Mandana Seyfeddinipur i el seu col·lega Felix Rau, entre d’altres, han assenyalat
el  factor  de  constant  evolució  de  les  especificacions  tècniques  per  a  la  documentació
lingüística  (Seyfeddinipur  2020)  i  aquestes  guies  professionals  ajuden  a  enfortir  les
estratègies  d’arxivament  ciutadà que hem intentat  crear.  Nosaltres  ens  hem centrat  en els
factors socials i culturals, a més dels legals i tècnics, dels temes coberts. Tenim l’esperança
que els recursos educatius com aquestes eines puguin ser d’ajuda a les comunitats mentre
continuen documentant les seves llengües. 
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En un futur, llançarem un corpus paral·lel (anglès-santali) sota la Llicència Zero de Creative
Commons (CC0 1.0 -- equivalent a Domini Públic)  per sumar-nos als esforços constants de
la comunitat vers la traducció assistida. A més, tenim un repte constant amb les discapacitats i
el nostre proper objectiu és ampliar el capítol per a incloure l’accessibilitat en el context de la
documentació lingüística ciutadana.

*Biografia  de  l’autor:  Subhashish  Panigrahi  és  fundador  d’OpenSpeaks.  Director  de
documentals  i  Explorador  de  National  Geographic,  treballa  en  el  desenvolupament
d’infraestructures  per a  Recursos Educatius  Oberts  (Open Educational  Resources) i  en la
documentació  de  llengües  indígenes  o  amb  pocs  recursos.  Panigrahi  ha  col·laborat  amb
Linguapax amb una video-lliçó del MOOC Diversitat Lingüística: Per a què?

Traducció: Linguapax.
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