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GRAN CELEBRACIÓ DEL
“VISHWA AHIRANÍ

SAMMELAN”

L’ahiraní és una llengua indoària que es parla, originalment, a la regió de Khandesh,
situada a l’estat de Maharashtra, a l’Índia. Tot i la seva llarga història i rica literatura,
no ha estat inclosa al llistat de llengües oficials de la Constitució de l’Índia ni ha rebut
cap patrocini governamental.

Recentment, persones de tots els estrats de fora i dins de l’Índia (en la seva majoria
parlants d’ahiraní i practicants de la cultura khandeshi) van participar a una conferència
mundial sobre l’ahiraní,  el  Vishwa Ahirani Sammelan. La conferència, celebrada de
manera virtual del 26 al 28 de desembre de 2020, tenia com a objectiu donar visibilitat
a l’ahiraní, amb la una extraordinària mobilització d’autoritats polítiques i religioses,
persones , empresàries, científiques,  professionals i artistes de tot el món.

El Vishwa Ahirani Sammelan va incloure una gran varietat d’activitats i temes. A la
majoria de xerrades es va destacar la llarga tradició i riquesa de la llengua ahiraní, així
com la seva potencialitat a la vida contemporània. La conferència es va inaugurar amb
una invitació a tota la població d’Uttar Maharashtra a unir-se per a salvar la llengua. En
la  mateixa  línia,  diferents  persones  distingides  van  manifestar  amb  orgull  la  seva
identitat khandeshi i van destacar la necessitat de protegir i promoure l’ahiraní.

Amb aquest propòsit, el vicepresident d’Uttar Maharashtra Khandesh Vikas Mandal va
proposar una resolució, aprovada per unanimitat. El document reclama la celebració del
Dia  Mundial  de  l’Ahiraní  cada  11  de  març  (dia  del  naixement  del  Maharajá  Ahir
Sayajirao  Gaikawad),  l’estatus  de  la  llengua  estàndard  per  a  l’ahiraní  i  la  seva
incorporació com a llengua materna a les enquestes que es fan a la població índia, així
com la seva inserció als programes escolars i als cursos de grau. D’altra banda, també
demana  l’admissió  de  la  literatura  ahiraní  als  premis  patrocinats  pel  Govern,  la
financiació regular per part  del  Govern del Sammelan Literari  Ahiraní i  del Drama
Ahiraní, la creació d’una acadèmia ahiraní, un major espai per a programes d’ahiraní a
les  emissores de ràdio de Khandesh,  transmissions diàries de programes ahiranís al
canal Sahydari i el canvi del nom oficial de la regió de «Khandesh» a «Kanhdesh».
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Apart  de  la  qüestió  lingüística,  a  la  conferència  es  van  tractar  molts  assumptes
relacionats amb la vida, la cultura, la religió, el desenvolupament personal i col·lectiu i
l’economia del poble kanhdeshi. La majoria dels discursos es van presentar en ahiraní,
tot demostrant la idoneïtat d’aquesta llengua per parlar de tot tipus de temes.

Va haver-hi vàries presentacions de llibres, pàgines web, videoclips i altres productes
en ahiraní, així como biografies de Maha Nayaka’ i llegendes en kandheshi. El nombrós
públic internacional va poder gaudir també de recitals de poesia, narracions, cançons,
balls, obres de teatre i altres espectacles presentats per artistes kandheshi.

El  Vishwa  Ahirani  Sammelan  va  durar  més  de  70  hores  i  va  comptarar  amb
l’assistència  de  cent  mil  persones  de  l’Índia  i  d’altres  27  països.  Ara  mateix,  la
conferència es troba disponible a la plataforma YouTube. 

Vikas Patil, docent, treballador social i activista per la llengua ahiraní & Linguapax.  
20 de maig de 2021.
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