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Llengües, Diveristat i Art 

 

Convocant: 

 

Mattu, Katjuscia 

Linguapax International 

 

Participants: 

 

Antinori, Sonia. 

MALTE – Musica, Arte, Letteratura, Teatro, Ecc. 

 

Bellinzis, Francesco 

Investigador Independent 

 

Brenzinger, Matthias 

University of the Free State in Bloemfontein 

 

Flores Farfán, José Antonio 

CIESAS – Linguapax Latin America 

 

Fuentes-Calle, Alícia  

University of York 

 

Les llengües i les arts estan estretament interconnectades. La creació artística sovint sorgeix d'una 

llengua i s'expressa mitjançant aquesta. Totes les llengües tenen les seves pròpies formes artístiques 

que les distingeixen i, al mateix temps, les atansen a altres llengües. 

No obstant això, l'ús d'una llengua o una altra no està lliure de restriccions culturals, polítiques i 

econòmiques. La jerarquia entre les llengües, així com la forta relació entre la llengua i la nació, 

condicionen l'elecció de la llengua en la qual es crea i es manifesta l'art. Sovint les llengües 

subalternes i minoritzades amb poc reconeixement s’exclouen del món artístic de les ciutats, 

juntament amb la gent que les parla. En conseqüència, la cultura oficial només parla un grapat de 

llengües i representa només una part de la societat. Això suposa una gran pèrdua d'oportunitats per a 

conèixer i entendre diferents idiomes, cultures i experiències i per a fer que es comuniquin entre si. 

Amb l’objectiu de revertir aquesta exclusió i aquest empobriment, cada cop més artistes estan fent 

projectes en els quals l'art es converteix en un vehicle per a la revitalització i reivindicació 

lingüística, i un espai per al diàleg i la coexistència entre diferents llengües, cultures, punts de vista i 

visions del món. 

En aquest panell, explorarem casos en què la llengua representa un recurs artístic, així com una eina  

d'afirmació (Bellinzis, Flores Farfan), i on les arts i les llengües es fusionen en idees i pràctiques 

mailto:info@linguapax.org
mailto:info@linguapax.org
mailto:info@linguapax.org
http://www.linguapax.org/


 

Linguapax International NIF G62644232 
Carrer Maria Aurèlia Capmany 14-16, 08001 Barcelona · Tel. 932701620 (ext. 332) 
info@linguapax.org · www.linguapax.org  
 

2 

que afavoreixen el reconeixement i l'empoderament de grups minoritzats (Antinori, Brenzinger, 

Fuentes-Calle). 
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