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Estem experimentant una revolució digital que s'espera que canviï la nostra manera de viure, 

treballar, interactuar i parlar. Mentre que la tecnologia avança per a unes quantes llengües, la 

majoria de les que es parlen avui en dia estan en clar risc d'extinció digital, com assenyala (Kornai, 

2013). No es tracta només de l’amenaça que comporta la globalització d’Internet; les noves 

tecnologies estan envaint tots els aspectes de la nostra vida. Aviat parlarem amb les màquines igual 

que parlem amb els veïns. Hem de canviar la nostra llengua perquè les màquines ens entenguin? En 

una era de tecnologies digitals omnipresents, la diglòssia digital compromet seriosament la 

supervivència de milers de llengües. Els parlants bilingües d'una llengua minoritària i una llengua 

global, per no quedar enrere en la transformació digital, opten per la llengua més gran que els dona 

accés a més contingut digital, una audiència més àmplia o tecnologies més desenvolupades. Això 

afecta especialment als joves i augmenta la bretxa lingüística entre generacions. D'altra banda, la 

tecnologia ha demostrat ser molt eficaç per a la preservació i revitalització de les llengües 

amenaçades. En la publicació de Linguapax Review, podem veure la relació particular entre la 

tecnologia i la diversitat lingüística. A més, Juan Carlos Moreno Cabrera ofereix una visió 

interessant de com la diversitat lingüística ha impulsat l'evolució de l'escriptura, la tecnologia 

lingüística més bàsica, mentre que Daniel Pimienta ens il·lumina sobre el multilingüisme d'Internet. 

La qüestió clau, tal com planteja Tunde Adegbola, és si «les noves tecnologies de la informació i la 

comunicació afavoriran o perjudicaran la diversitat lingüística». Ell mateix assenyala que això 

«dependrà de la manera en què s'utilitzin». S’afegeixen, també, Steven Bird, Subhashish Panigrahi, 

Roland Kuhn i Eddie Avila per compartir amb nosaltres les seves estratègies per a l'activisme 

digital efectiu «de l'individu al col·lectiu, del regional al global, del parlant natiu al tecnòleg 

agnòstic de la llengua». 
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