Una mà de llengües
Material didàctic sobre diversitat lingüística
per a alumnat de secundària i batxillerat

Barcelona, octubre de 2021

Autoria
Albert Badosa (GLiDi – Grup de Lingüistes per la Diversitat de la
Universitat de Barcelona)
Mònica Barrieras (GELA – Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades de la
Universitat de Barcelona)
Carla Ferrerós (GLiDi – Grup de Lingüistes per la Diversitat de la
Universitat de Barcelona i GALI – Gabinet d’Assessorament Lingüístic
per a la Immigració de la Universitat de Girona)

Edició
© Plataforma per la Llengua
C/ Sant Honorat, 7, Principal 1a
08002 Barcelona
info@plataforma-llengua.cat
https://www.plataforma-llengua.cat/

Taula de continguts
UNITAT 1: Diversitat lingüística: parentiu lingüístic 		

4

UNITAT 2: Qüestions culturals: sistemes d’escriptura
i sistemes numerals 		

18

Sistemes d’escriptura		

18

Sistemes numerals		

30

UNITAT 3: Lèxic: antropònims, topònims i metàfores

36

Els antropònims		

36

Els topònims		

42

Les metàfores i els refranys		

45

UNITAT 4: Contacte de llengües: manlleus i interferències
gramaticals 		

48

UNITAT 5: Llengües de signes		

54

UNITAT 6: Futur de la diversitat lingüística 		

59

UNITAT 7: Ecolingüística a Catalunya i a l’aula 		

68

Fonts bibliogràfiques i retallables		

75

3

1
UNITAT

UNITAT

Diversitat lingüística: parentiu lingüístic

1

Mapa 1. Famílies lingüístiques del món

4

Diversitat lingüística:
parentiu lingüístic

Diversitat lingüística: parentiu lingüístic

Al món hi ha més o menys 6.000 llengües
(hi ha lingüistes que diuen que en són 5.000
i d’altres que en són 7.000). Totes aquestes
llengües i la seva distribució formen la
diversitat lingüística del planeta Terra i dels
seus habitants. Aquestes 6.000 llengües es
classifiquen en famílies lingüístiques segons
el seu parentesc.
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1

Família lingüística: són els grups
de llengües que tenen un parentesc
comú, és a dir, que són versions més
modernes d’una mateixa llengua
comuna, més antiga.

La família lingüística més extensa del món
és la nostra, la indoeuropea. Això vol dir
que hi ha milers de milions de gent al món
que parlen llengües derivades d’una llengua
més antiga que es diu indoeuropeu. Al mapa
correspon al color verd. L’indoeuropeu es
parlava fa més de 3 mil·lennis en una zona
entre l’Est d’Europa i Centre-Àsia, i es va anar
expandint fins a assolir el domini que té avui
dia, amb forma de llengües filles: el català, el
persa, l’anglès, l’hindi, el kurd…
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Diversitat lingüística: parentiu lingüístic

ACTIVITAT 1
Esbrineu
Ratlleu la llengua que no estigui
emparentada amb les altres.
Per què ho creieu?
a) Català, àrab, hindi, persa
b) Nepalès, hongarès, rus, català
c) Asturià, aragonès, castellà, portuguès,
basc, català, gallec
d) Danès, finès, suec, noruec

Llengua aïllada: llengua
que no s’ha pogut
demostrar que estigui
emparentada amb cap
altra llengua del planeta.
El basc, parlat ja abans de
l’existència de Roma, és de
les llengües aïllades més
conegudes.
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El basc és una llengua aïllada, és a dir, que no
hem pogut demostrar amb contundència que
estigui emparentada amb cap altra llengua
del planeta Terra. Al món hi ha desenes de
llengües aïllades de les quals no sabem la
procedència. Alguns exemples són l’ainu,
parlat a l’illa de Hokkaido, al Japó, o el
buruixaski, parlada al Pakistan en una zona
muntanyosa i envoltada d’altres llengües
indoàries (indoeuropees). Sol coincidir que
les llengües aïllades es parlin efectivament
en zones aïllades, per exemple zones
muntanyoses o illes, com tots els exemples
que hem vist, inclòs el basc.
Això es deu al fet que segurament en el
passat hi havia altres llengües emparentades
a la zona, però una onada de parlants d’altres
llengües va envair el territori i només va
quedar el rastre d’una llengua que va poder
escapar de la substitució lingüística gràcies a
la condició d’aïllament.
Es creu fefaentment que l’aquità, per
exemple, parlat fins a l’edat mitjana (quan
va ser substituït per la llengua d’oc), era de
la mateixa família que el basc. Amèrica és la
zona del món amb més llengües aïllades.

Diversitat lingüística: parentiu lingüístic
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LLATÍ

català

castellà

francès

gallec

italià

occità

romanès

DIGITU

dit

dedo

doigt

dedo

dito

dit

deget

HOMINE

home

hombre

homme

home

uomo

ome

om

FILIA

filla

hija

fille

filha

figlia

filha

fiică

AURICULA

orella

oreja

oreille

orelha

orecchia

aurelha

urecha

1

Català
Romanès

Castellà

LLATÍ
Occità

Francès

Italià

Gallec
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Imatge 1. Exemples de llengües romàniques
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Diversitat lingüística: parentiu lingüístic

ACTIVITAT 2
Reflexioneu
Per què creieu que les llengües
romàniques es parlen des de Portugal fins
a Romania, a Europa? Amb quin episodi de
la història té a veure?
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Mapa 2. Llengües romàniques que es parlen des de Portugal a Romania

Què hi té a veure el basc amb les
llengües romàniques? Què es parlava a la
península Ibèrica abans de l’arribada dels
romans?

Diversitat lingüística: parentiu lingüístic

Les llengües romàniques deriven del llatí, que
és la llengua que l’Imperi Romà va imposar a
molts llocs del seu territori. Això explica per
què les llengües romàniques es parlen en llocs
tan llunyans, com Romania. Els llocs que més
ben assimilats i més temps van formar part de
l’Imperi Romà coincideixen força amb els llocs
on el llatí es va aconseguir imposar.

1

es parlava a l’actual Occitània i el celtiber al
centre de la península Ibèrica. Ens han arribat
les escriptures de les llengües preromanes, però
encara no les hem pogudes desxifrar.

Les llengües romàniques modernes són totes
formes de llatí clàssic que han anat canviant
amb el temps. La petja de l’Imperi Romà ha
fet que no sapiguem pràcticament res de les
llengües que es parlaven abans a l’Europa
mediterrània occidental. El basc, però, és una
excepció, ja que els bascos no es van romanitzar
del tot. La zona dels Països Catalans, excepte
les Illes Balears, és on es parlava l’iber. L’aquità

Imatge 2. Dama d’Elx, la peça d’obra d’art ibera més famosa

UNITAT

Mapa 3. Llengües paleohispàniques.

Mapa 4. Pobles ibers de la vessant mediterrània de la Península Ibèrica
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Diversitat lingüística: parentiu lingüístic

Imatge 3. Inscripcions iberes del Tossal de Sant Miquel

Reflexioneu
Per què creieu que les llengües indoeuropees es parlen a gairebé tots els continents
del món? A quines llengües indoeuropees creieu que fa referència el color verd de
l’Àfrica, Amèrica i Oceania? En quina època creieu que es van expandir les llengües
indoeuropees per tot el món? Com ho van aconseguir?
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Amb l’expansió portuguesa per l’Àfrica i
l’arribada de Colom a Amèrica va començar
l’època colonial europea. Primer la Corona
Portuguesa i ben aviat la Corona de Castella,
i més endavant les monarquies francesa,
anglesa i holandesa van començar a colonitzar
Amèrica, Àfrica, Àsia i Oceania. Van imposar
les seves llengües i cultures i van sotmetre
els indígenes de totes aquestes terres. Molts
dels indígenes van abandonar, forçats, les
seves llengües per passar a parlar castellà,
portuguès, anglès o francès.
A Europa, però, no solament s’hi parlen
llengües indoeuropees, tot i que és la família
lingüística més gran. Al centre-est i nord-est
d’Europa s’hi parlen llengües ugrofineses, com
l’hongarès, el finès o l’estonià, que no estan
emparentades amb les llengües indoeuropees,
sinó amb moltes llengües parlades a Rússia.
Al Caucas, per exemple, hi ha moltes llengües
aïllades i moltes famílies lingüístiques
diferents. És una zona molt muntanyosa, i és
de les àrees amb més diversitat lingüística
del planeta. A l’illa de Malta, entre Europa i
l’Àfrica, s’hi parla el maltès, una variant de
l’àrab amb influències del sicilià, el català,
l’anglès i l’italià.
Les influències entre llengües reben el nom
de contacte de llengües o contacte lingüístic,
i es donen entre totes les llengües del món
que interaccionen, independentment de quin
en sigui el parentiu lingüístic. Explorarem el
contacte de llengües més endavant.

Imatge 4. Estela escrita en iber, llengua encara no desxifrada

Contacte lingüístic: influències
entre llengües els parlants de
les quals interaccionen entre
ells, és a dir, tenen contacte.
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Diversitat lingüística: parentiu lingüístic

Dins de les famílies lingüístiques, les llengües
també poden estar agrupades en grups. Per
exemple, sabem que el francès, l’occità, el
català, el castellà i l’italià, entre d’altres,

provenen del llatí. Les llengües que provenen
del llatí reben el nom de llengües romàniques.
Dins de la família indoeuropea hi ha molts
grups i subgrups.

INDOEUROPEU
Ll. romàni- Ll.
ques
germàniques

Ll.
Ll. eslaves
cèltiques

Ll.
iranianes

Ll.
Grec
indoàries

Albanès Armeni...

asturià,

alemany,

bretó,

bielorús,

balutxi,

assamès,

-

castellà,

anglès,

còrnic,

búlgar,

kurd,

bengalí,

català,

danès,

gaèlic,

caixubi,

osset,

gujarati,

francès,

feroès,

escocès,

eslovac,

paixtu,

hindi,

gallec,

frisó,

gal·lès,

eslovè,

persa,

marathi,

italià,

holandès/

irlandès,

polonès,

tadjik,

nepalès,

occità,

neerlandès,

manx...

rus,

zazaqui...

pahari,

portuguès,

luxemburguès,

serbocroat,

panjabi,

romanès,

noruec,

sòrab,

sindhi,

romanx,

suec...

txec,

urdú...

sard,

-

-

ucraïnès...

sicilià...
Taula 1. Grups de llengües indoeuropees

Però, com podem esbrinar si dues llengües
estan emparentades entre si? Com podem
determinar si tenen un avantpassat lingüístic
comú? Hem de comparar-les i veure si hi ha
correspondències, és a dir, si hi ha semblances
entre les paraules, i si les diferències que
hi ha segueixen uns patrons determinats o
no. A vegades les semblances són evidents,
i és quan veiem clarament que estan
emparentades, i a vegades les semblances
són més difícils de veure. Per exemple, és
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molt més fàcil veure que el català i el castellà
estan emparentades (és a dir, que venen del
llatí), perquè les semblances són evidents,
però és molt més difícil veure-ho entre el
català i l’anglès, o el català i el grec.
A continuació, us presentem un exemple
ben clar d’un grup de llengües que estan
emparentades: les llengües bantu, parlades
per tota l’Àfrica subsahariana.

Diversitat lingüística: parentiu lingüístic
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1

LLENGÜES BANTU (FAMÍLIA
NÍGEROCONGOLESA)
Llengua

Persona

Gent

Chichewa

munthu

anthu

Herero

omundu

ovandu

Kikuyu

mundu

andu

Kinyarwanda

umuntu

abantu

Lingala

moto

bato

Lozi

mutu

batu

Luba

muntu

bantu

Luganda

omuntu

abantu

Shona

munhu

vanhu

Sesotho

motho

batho

Swahili

mtu

watu

Xhosa

umntu

abantu

Zulu

umuntu

abantu

Imatge 5. Nelson Mandela, expresident de la República de Sud-Àfrica,
parlant de Xhosa.

Taula 2. Parentiu de les llengües bantu a partir de les paraules per
persona i gent

"Una persona amb ubuntu és oberta i

Logotip del sistema operatiu de codi obert
Ubuntu, de Linux. La paraula ubuntu significa
‘comunitat’ en les llengües xhosa i zulu,
ambdues llengües bantu parlades al sud d’Àfrica

està disponible per a la resta, confia en els
altres, no se sent amenaçada si els altres
estan bé i són capaços de fer coses, té una
confiança en si mateixa que prové de saber
que pertany a un tot més gran, i se sent
discriminada quan la resta és humiliada o
discriminada, torturada o oprimida."
Arquebisbe Desmond Tutu
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Diversitat lingüística: parentiu lingüístic

El mateix podríem veure clarament amb les
llengües eslaves, un subgrup de les llengües
indoeuropees, també amb la paraula gent:
LLENGÜES ESLAVES
(INDOEUROPEES)

Gent

Rus

l’ud’i

Polonès

ludzie

Ucraïnès

l’udy

Serbocroat

ljudi

Eslovè

ljudi

Eslovac

l’udí

Txec

lidé

Taula 3. Parentiu de les llengües eslaves a través de les paraules per gent

En aquest enllaç podeu descobrir com sona
l’ucraïnès amb una cançó molt famosa a Ucraïna,
Люди (L’udy, gent) del grup Бумбокс (Bumboks):
https://youtu.be/AVu5wl8U_a4
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Imatge 7. Vídeo Люди, del grup ucraïnès Бумбокс

Imatge 6. Karol Józef Wojtyła, més conegut com a Sant Joan Pau II

Diversitat lingüística: parentiu lingüístic
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ACTIVITAT 3
Reflexioneu
Què observeu a les dues taules (2 i 3) sobre el parentiu de la família bantu i la família
eslava? S’assemblen les paraules o no? Quines s’assemblen més entre si? Què pot voler
dir? Coneixíeu alguna d’aquestes llengües? Parleu alguna d’aquestes llengües o coneixeu
algú que en parli alguna? Podeu pronunciar la paraula si coneixeu la llengua?
Tota la llista de paraules prové d’una mateixa paraula que ha anat canviant, s’ha anat
diversificant al llarg del temps en les diverses llengües. Els lingüistes poden intentar
reconstruir com era abans aquesta paraula comuna. En el cas de les llengües bantu, els
lingüistes creuen que en l’avantpassat comú de les llengües bantu, anomenat protobantu,
persona i gent eren “monto” i “bantu” respectivament. La paraula per a gent, doncs, dona
nom també al grup lingüístic. El programari d’ordinador de Linux “Ubuntu” és una paraula
del xhosa i el zulu que deriva de la paraula gent, i expressa el concepte de comunitat i
solidaritat entre la gent.
Les paraules que s’assemblin més poden indicar que les llengües s’assemblen també més
entre si que amb les altres. És el cas del xhosa i el zulu, les dues llengües que tanquen la
llista de les llengües bantu. Podem observar com les paraules de la llista del zulu i el xhosa
s’assemblen molt, molt més que amb les altres llengües i, en efecte, és que ambdues
llengües s’assemblen molt: totes dues es parlen a la República de Sud-àfrica. Els zulu són
prou coneguts arran de la colonització anglesa i la resistència que hi van oposar, i el xhosa
era la llengua de Nelson Mandela.
Segurament coneixeu el swahili, la llengua bantu més gran i de les llengües africanes més
coneguda. També deveu conèixer les llengües eslaves i és molt probable que alguns en
sigueu parlants (ucraïnès, rus, búlgar
i polonès, en aquest ordre, són
Imagineu
les llengües eslaves més parlades
a Catalunya).
Sabeu altres llengües romàniques?
Podríeu elaborar una taula com les de sobre
comparant la paraula gent en llengües
romàniques? I amb alguna altra paraula
(propostes: aigua, persona, nas, ull, mà...)?
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LLENGÜES
ROMÀNIQUES
(INDOEUROPEES)

Gent

Català

gent

Castellà

gente

Italià

gente

Francès

gens

Occità

gents

Portuguès

gente

Gallec

xente

Asturià

xente

Aragonès

chen

Sard

genti

Taula 4. Parentiu de les llengües romàniques a través de la paraula gent
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Fins ara hem vist el parentiu lingüístic dins
dels mateixos subgrups lingüístics, cosa fàcil.
Però dins de les famílies lingüístiques hi ha
llengües que estan emparentades entre elles
però són alhora molt llunyanes i diferents entre
si, per exemple el català i l’armeni o el lituà i
el nepalès. Sabem que les llengües romàniques
i les eslaves estan emparentades, és a dir,
són totes a la vegada llengües indoeuropees,
però hem vist també que les paraules que
tenen per a gent no tenen res a veure entre
les dues famílies, només s’assemblen entre les
romàniques i entre les eslaves respectivament.
Haurem d’anar a buscar paraules encara més
essencials per trobar el parentiu de les llengües
indoeuropees a l’activitat següent.

Diversitat lingüística: parentiu lingüístic
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ACTIVITAT 4
Esbrineu
Observeu la taula. Havent-vos fixat en
les diverses paraules per a ull, quines
creieu que tenen un avantpassat
comú? Quines en queden fora?
Quines s'assemblen més? I quines són
completament diferents?

FAMÍLIA INDOEUROPEA

Ull

Castellà

ojo

Gallec

ollo

Romanès

ochi

Amhàric (Etiòpia, afroasiàtica)

ayini

Afrikaans

oog

Suec

öga

Uzbek (Uzebkinstan, túrquica)

ko’z

Alemany

auge

Polonès

oko

Cambodjà (Cambodja, austroasiàtica)

phnek

Lituà

akis

Panjabi

akha

Persa

ashi

Basc (França-Espanya, aïllada)

begi
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Qüestions culturals:
sistemes d’escriptura i
sistemes numerals

Qüestions culturals: sistemes d’escriptura i sistemes numerals

2

Imatge 8. Diverses grafies

Sistemes d’escriptura
La diversitat lingüística també es manifesta
visualment, això és, de la manera que es
representen les llengües per posar-les per escrit.
Si quan comparem les llengües que
s’escriuen amb alfabet llatí ja hi trobem
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força diferències, i molts cops podríem
endevinar quina llengua és només en veurela escrita, les diferències encara es fan més
evidents entre llengües que usen sistemes
d’escriptures diferents.

Qüestions culturals: sistemes d’escriptura i sistemes numerals

UNITAT

2

Fins i tot dins d’una mateixa llengua pot
passar, per exemple el serbocroat, que s’escriu
tant en alfabet ciríl·lic com en alfabet llatí,
o el cas del panjabi, que usa fins a tres
sistemes d’escriptura ben diferents: gurmukhi,
shahmuki (adaptació de l’alfabet àrab) i
devanagari, molt relacionats amb la religió
que se segueix (sikhs, musulmans i hinduistes,
respectivament).

Sistema d’escriptura: és un conjunt
de símbols als quals normalment es
dona un valor fònic i que representen
gràficament una llengua.

Hi podem observar que a l’Àsia és on hi ha
més diversitat de sistemes d’escriptura, és el
lloc on se n’han originat més

Mapa 5. Sistemes d’escriptura d’arreu del món

Imatge 9. La paraula “panjabi” escrit en els tres sistemes d’escriptura
del panjabi: gurmukhi, shahmuki i alifat (alfabet àrab).
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Qüestions culturals: sistemes d’escriptura i sistemes numerals

Els sistemes d’escriptura no són tots iguals. Al
món occidental estem acostumats als alfabets
(grec, llatí, ciríl·lic, armeni, georgià…), un tipus
concret de sistema d’escriptura, però n’hi ha
molts més.
Al contrari dels alfabets, que tenen tendència
a representar per escrit tots els sons, hi ha els
sistemes ideogràfics, com l’escriptura xinesa o
els kanjis japonesos.

Entremig hi tenim els sil·labaris, les grafies dels
quals representen síl·labes senceres (vocal +
consonant normalment) o els alifats, com és
el cas de l’escriptura de l’àrab o de l’hebreu,
que representen les consonants però no solen
representar les vocals.

SISTEMA
D’ESCRIPTURA

QUÈ REPRESENTA
LA GRAFIA

EXEMPLE

ALFABET

Valor fònic: representa sons

Alfabet llatí, alfabet ciríl·lic,
alfabet grec...

ABJAD

Valor fònic: representa sons

Alifats àrab i hebreu

ABÚGIDA

Valor sil·làbic: representa
síl·labes, però hi ha un
caràcter comú per a cada
consonant i només varia per
la vocal

Alfabet amhàric (Etiòpia),
alfabet khmer (Cambodja)
alfabet assamès, alfabet
malaialam, devanagari,
gurmukhi… La majoria són a
l’Índia

SIL·LABARI

Valor sil·làbic: es representen
síl·labes; cada síl·laba té un
grafema diferent

Sil·labari cree, sil·labari
cherokee (Amèrica del Nord);
sil·labaris japonesos (hiragana
i katakana)

IDEOGRAMES

Valor logogràfic: es
representen paraules o arrels,
i no sons; a vegades hi pot
haver caràcters amb valors
fònics

Caràcters xinesos, coreans
(hanja) i japonesos (kanji)

Taula 5. Tipologia dels sistemes d’escriptura de la humanitat
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Els ideogrames tendeixen a representar
conceptes, idees, molt més que sons.

Qüestions culturals: sistemes d’escriptura i sistemes numerals

A banda del tipus de
representació de cada
grafema, els sistemes
d’escriptura també varien per
com ordenen els grafemes
sobre el suport que sigui:
d’esquerra a dreta (alfabets
europeus), de dreta a esquerra
(alifats àrab i hebreu), de
dalt a baix (alfabet mongol)
o agrupat en grups de tres
elements formant síl·labes
(alfabet hangeul coreà).
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Es llegeix de dalt a baix i d’esquerra a dreta

Vegeu exemples de
l’escriptura mongol (de dalt
a baix) i l’escriptura coreana
(agrupats en síl·labes):
Imatge 10. “República popular de Mongòlia” en mongol

Aquest diagrama mostra les agrupacions de grafies de l’alfabet coreà o hangeul, i què
representen. Els elements blaus, sempre al mig, representen les vocals, per exemple

Imatge 11. “Hangeul” en coreà
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Sabíeu que...
Les pàgines web en mongol tenen un disseny forçadament diferent perquè el sistema
d’escriptura obliga a escriure de dalt a baix. En aquesta captura de pantalla del web del
president de Mongòlia, per exemple, veiem com la capçalera del web està situada a l’esquerra:

Imatge 12. Web del president de Mongòlia
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ACTIVITAT 1
Esbrineu

CIRÍL·LIC
(RUS)

LLATÍ
(CATALÀ)

Exemples

Mireu atentament aquesta taula de
correspondències entre les lletres
de l’alfabet ciríl·lic aplicat al rus i
les lletres de l’alfabet llatí aplicat
al català (això vol dir que la <j>
indicarà el so de la paraula joc):

А
Б
В
Г
Д
E
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ы

A
B
V
G / GU
D
IE
IO
J/G
Z, S
I
I consonàntica
C/K
L
M
N
O
P
R
S, SS
T
U
F
J castellana
TS
TX
X, IX
ixtx
vocal inexistent,
semblant a I
E
IU
IA

casa
banyar-se
vi
garrafa, guitarra
dit
ieti
iogurt
gerani, joc
rosa, zel
vida
ianqui
cavall, kilo
parlar
màgia
no
or
partir
repetir
sal, terrassa
torre
voluntat
falla
(castellà) jamón
potser
empatx
xerrameca, peix
peix txec

Taula 6. Correspondències entre les lletres de
l'alfabet ciríl·lic per al rus i l'alfabet llatí per al català

Э
Ю
Я

alfabet
Iugoslàvia
iaio
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Esbrineu

Rus

Desxifreu aquestes paraules del rus tot
fent servir la taula. A quines paraules
catalanes equivalen? Per què creieu
que s’assemblen tant? Són iguals en
altres llengües? Creieu que enteneu el
rus, ara? Per què creieu que pot ser útil
conèixer altres alfabets com el grec,
l’armeni, el georgià o el ciríl·lic?

ДИРЕКТОР

Català

ДОМИНО
ГЕНЕРАЛ
ДИАЛОГ
ВЕНТИЛАТОР
ДОКУМЕНТ
ЖЕСТ
ГАЗ
ГИТАРА
СИМПАРИЯ
ШИФР
АДРЕС
ВИРУС
ГАРАЖ
АРТЕРИЯ
АКТËР
ШАНТАЖ
РЕСТОРАН
СИГАРЕТА
ТАБУРЕТ
КОРОНАВИРУС
Taula 7. Paraules del rus i equivalències en català
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ACTIVITAT 2
Observeu
Fixeu-vos en aquestes tres línies
de missatge. Estan escrites en
català, però com si l’alfabet llatí
fos un abjad, és a dir, com si
representés les consonants però
no les vocals. És un missatge en
català al qual hem eliminat les
vocals, doncs.

ls ssrs hmns sm gls n l dfrnc
nng n s mss dfrnt n mss gl
ç vl dr q l dvrstt ns f gls

Reflexioneu
Es pot entendre el missatge?
Què hi diu?
Hi ha alguna paraula ambigua, és
a dir, que es podria interpretar
de més d’una manera diferent?
S’assembla als missatges que
escriviu a les xarxes socials?
A quines estratègies d’abreviació
s’assembla?
Per què creieu que escrivim així a
les xarxes socials?
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ACTIVITAT 3
Observeu
Fixeu-vos atentament en el
sil·labari inuktitut adaptat i les
correspondències de cada grafia
sil·làbica amb les lletres de l’alfabet
llatí.

Imatge 13. Senyal de trànsit en anglès, francès i inuktitut (al Canadà)

Síl·laba Llatí

Curta

Llatí

Síl·laba Llatí

Final

Llatí

ᐁ

ai

ᐃ

i

ᐅ

u

ᐊ

a

ᐦ

h

ᐯ

pai

ᐱ

pi

ᐳ

pu

ᐸ

pa

ᑉ

p

ᑌ

tai

ᑎ

ti

ᑐ

tu

ᑕ

ta

ᑦ

t

ᑫ

kai

ᑭ

ki

ᑯ

ku

ᑲ

ka

ᒃ

k

ᒉ

gai

ᒋ

gi

ᒍ

gu

ᒐ

ga

ᒡ

g

ᒣ

mai

ᒥ

mi

ᒧ

mu

ᒪ

ma

ᒻ

m

ᓀ

nai

ᓂ

ni

ᓄ

nu

ᓇ

na

ᓐ

n

ᓭ

sai

ᓯ

si

ᓱ

su

ᓴ

sa

ᔅ

s

ᓓ

lai

ᓕ

li

ᓗ

lu

ᓚ

la

ᓪ

l

ᔦ

jai

ᔨ

ji

ᔪ

ju

ᔭ

ja

ᔾ

j

ᕓ

vai

ᕕ

vi

ᕗ

vu

ᕙ

va

ᕝ

v

ᕃ

rai

ᕆ

ri

ᕈ

ru

ᕋ

ra

ᕐ

r

ᙯ

qai

ᕿ

qi

ᖁ

qu

ᖃ

qa

ᖅ

q

ᙰ

ngai

ᖏ

ngi

ᖑ

ngu

ᖓ

nga

ᖕ

ng

Taula 8. Sil·labari inuktitut
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Esbrineu
Intenteu desxifrar els codis escrits en
sil·labari inuktitut segons la taula de
correspondències que heu observat.

ᐊᓪ

ᐱ

ᐃ ᐊ

ᐁ,

ᓯ

ᓚ

ᒪᒪ

ᐊᑲᕆᓯᐊ

ᓚ

ᕙᑲ

ᒧ, ᐃ

ᒣ

ᑎᖕ

ᓚ

ᓴᕙ, ᓚ

ᒐᓇ

ᕃ,

ᐊᓪ

ᐊᓪ

ᒐᑦ

ᓴᖕ

ᐳᔭ

ᓂᓐ,

ᓚ

ᐱᓄᓴ

ᐊ

ᓚ

ᓂᓇ

ᒥᐊᐅ. ᕿᓐ

ᑕᐅᓚ

ᓴᒡᓇ

ᐃ

ᐊᓪ

ᐸᐸ

ᒥᕋ

ᒪᓐᑲ?

Reflexioneu
Creieu que el sil·labari és un bon sistema per a escriure el
català en comparació amb l’alfabet? Per què ho creieu?
Amb quines dificultats ens trobaríem? Es podrien usar
sil·labaris com aquests per a escriure missatges secrets?
Qui podria estar interessat a escriure’ls?
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ACTIVITAT 4
Observeu
Fixeu-vos en els ideogrames següents
i el seu significat, és a dir, el concepte
que representen.

Ideograma xinès

Significat

地 (de)

terra

平 (píng)

nivell

线 (xiàn)

línia

灯 (deng)

llum

塔 (tǎ)

torre

笼 (lóng)

gàbia

汽 (qì)

vapor

车 (che)

carro

樵 (qiáo)

llenya

夫 (fu)

home, marit

飞 (fei)

volar

机 (ji)

màquina

直 (zhí)

recte

升 (sheng)

elevar-se, aixecar-se

电 (diàn)

electricitat

锯 (jù)

serra

话 (huà)

paraula

提 (tí)

aixecar

者 (zhe)

per mitjà de

Taula 9. Diversos ideogrames xinesos i el seu significat
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Felicitat

Longevitat
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Reflexioneu
Tots els mots compostos següents
(combinacions dels ideogrames
que hem vist abans) tenen un
significat en xinès. Són significats
molt metafòrics. Quin significat
creieu que tenen d’entre les
opcions que us proposem?
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1 地平线 (terra+nivell+línia)
a) frontera b) horitzó c) muralla d) clavegueres

2 灯塔 (llum+torre)
a) làmpada b) farola c) llanterna d) far

3 灯笼 (llum+gàbia)
a) bombeta b) llanterna c) fluorescent d) làser

4 汽车 (vapor+carro)
a) tren b) thermomix c) cotxe d) màquina de
cuinar arròs

5 樵夫 (llenya+home)
a) Pare Noel b) llenyataire c) fuster d) paleta

6 飞机 (volar+màquina)
a) helicòpter b) parapent c) ala-delta d) avió

7 直升机 (recte+elevar-se+màquina)
a) helicòpter b) motoserra c) boca d’incendis
d) pistola de bengales

8 电锯 (electricitat+serra)
a) helicòpter b) motoserra c) cablejat
d) cadena de muntatge

9 电话 (electricitat+paraula)
a) missatge SMS b) telèfon c) paraulota d) insult

10 提升者 (aixecar+elevar+per mitjà de)
a) muntanya russa b) ascensor c) plataforma
d) posar-se dret
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Sistemes numerals

(2x10)+1

20+1

Totes les llengües tenen sistemes numerals
més o menys extensos, però sempre limitats
(és a dir, sempre hi ha un mot que es refereix
al número més alt que es pot expressar en
aquella llengua).

30

12+9

15+

6

Sistema numeral: conjunt de símbols
que, combinats i expressant operacions
aritmètiques, permeten construir tots
els nombres d’un sistema. Cada un
d’aquests símbols rep un nom (en
català, per exemple, u, dos, tres, etc.).
Les paraules també expressen les
combinacions possibles i les operacions
aritmètiques que les motiven. En català,
per exemple, el mot dinou té dos
components: el que fa referència a la
desena, di, i el que fa referència al nou.
Expressa, per tant, una suma.

Qüestions culturals: sistemes d’escriptura i sistemes numerals

Cada llengua té un nombre limitat de
símbols diferents. En català n’hi ha deu (0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9). La resta de números
es construeixen mitjançant la combinació
d’aquests símbols. El català té, doncs, un
sistema numeral de base deu. Hi ha altres
llengües que tenen sistemes numerals amb
altres bases (2, 3, 4, 5, 10, 12, etc.). Els més
freqüents, però, són els de base 5 i 10, perquè
és el nombre de dits que tenim en una mà o
en dues (d’aquí, els dígits).
Hi ha, doncs, maneres diferents d’expressar
els números. En llengües tan properes com el
francès ja hi trobem diferències importants.
Tot i ser un sistema decimal per a les unitats
i les centenes, ho és de base 20 o 60 per a
les desenes deguda la influència del substrat
de les llengües cèltiques (les dels gals). Així,
en francès trobem alguns numerals de base
60, del 60 al 79 (70 és soixante-dix i 78
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soixante-dix-huit, literalment “seixanta-deu” i
“seixanta-divuit”) i també de base 20, del 80
al 99 (quatre-vingt és 80 = 4 x 20), i quatrevingt dix és 90 = 4 x 20 + 10.
El senufo supyre és una llengua
nígerocongolesa parlada a Ghana amb un
sistema numeral de base 80. El mot ŋ̀ kùù
siginifica etimològicament ‘pollastre’. És
possible que tingui a veure amb el preu
del pollastre en algun moment concret del
passat. Hi ha un terme per a 400, kàmpwò,
i 1.000 s’expressa amb la frase kàmpwòhii
ʃùùnnì ná ŋ̀ kwuu ʃùùnnì nà ŋ̀ kwuu’, que
equival a 400 x 2 + 80 x 2 + 20 x 2. Els
darrers anys s’ha començat a abandonar
el sistema tradicional a favor del sistema
decimal del bambara, especialment per a
xifres elevades.
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ACTIVITAT 5
Observeu
Fixeu-vos com una mateixa xifra, 21, es
pot expressar de maneres diferents en
llengües diferents:

aimara

pätunka-mayani

(2x10)+1 (decimal-base 10)

basc

hogei ta bat

20+1

(vigesimal-base 20)

nímbia

tuni mbe tanran

12+9

(dodecimal-base 12)

huli

nguira-ni waragaria 15+6

Fixeu-vos
Fixeu-vos ara en
el mot guaraní per
expressar el número
21, i digueu a quina de
les llengües anteriors
s’assembla:

32

Imatge 14. Guaranís

guaraní

(quindecimal-base 15)

mokõipa peteĩ

[mokõi = 2, pa = 10, peteĩ = 1]

Qüestions culturals: sistemes d’escriptura i sistemes numerals

El fet que els sistemes numerals funcionin de
maneres diferents entre les llengües pot tenir
conseqüències en l’aprenentatge d’altres
sistemes numerals:
"De la mateixa manera que dominar la
llengua comporta imprescindiblement
la necessitat de dominar en primer lloc
la llengua materna, també per dominar
la matemàtica resulta imprescindible
dominar la “matemàtica materna”
que hom viu dins la cultura pròpia o
en el grup sociològic propi. Respectar
aquesta empremta de la matemàtica
de cadascú tot potenciant-la és
l’actitud més bona que es pot adoptar
per aconseguir millorar l’aprenentatge
de la “nostra” matemàtica."
Josep Callís i Franco (2004), De debò
no saben matemàtiques?
O, en realitat, qui en sap més?,
Perspectiva escolar 284, p. 14.
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No solament els sistemes numerals són
diferents, sinó que també comptem de
maneres diferents amb els dits de les mans (i
fins i tot amb altres parts del cos!). Com hem
dit, hi ha una relació entre comptar amb els
dits i amb les bases numerals més habituals,
que són el 10 (els dits de les dues mans), el
5 (els dits d’una mà) i el 20 (dits de mans i
peus). Però hi ha llengües amb altres bases
numerals (12, 15...).
De fet, en alguns llocs del món fan servir les
mans per comptar més enllà de 10. Observeu
com aquesta noia compta amb les mans
fins a 30 en panjabi (Pakistan i Índia). En
lloc d’utilitzar un dit per a cada número, els
panjabis s’assenyalen una falange.
Cada falange de cada dit expressa un número
entre l’1 i el 30, tal com es mostra en la
imatge següent:
Podeu observar com es compta amb els
dits de les mans en panjabi i en xinès en els
vídeos que trobareu a l'enllaç següent:
https://www.udg.edu/ca/aer/gali/maneresde-veure-el-mon/ambits/comptants-amb-elsdits-i-les-mans

Imatge 15. Com es compta
amb els dits de les mans
en panjabi
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ACTIVITAT 6
Descobriu
1 Compteu fins a 40 utilitzant les vostres
parts del cos. Quines parts heu utilitzat?
Heu utilitzat tots les mateixes?

2 Fins a quin número podem comptar si
comptéssim les falanges i les ungles dels
dits de les mans? I de les mans i dels peus?

ACTIVITAT 7

Descobriu
1 Continueu la sèrie, és a dir, escriviu
quina operació es fa en wòlof
(Senegal, Gàmbia i Mauritània) per
dir 7, 8 i 9.

2 Continueu la sèrie. Aquest cop heu
de deduir com es deu dir 70, 80 i 90
en wòlof.

3 Aneu a mercat i sentiu que algú
demana una lliura i mitja de cigrons.
Quants quilos o grams de cigrons
són una lliura i mitja?
Vegeu pàgina següent.

34

Qüestions culturals: sistemes d’escriptura i sistemes numerals

1

1 benn

1

2 ñaar

2

3 ñatt o ñett

3

4 ñeent o ñeneent

4

5 juroom

5

6 juroom ben

5+1

2

UNITAT

10 fukk

10

60 juroom benn
fukk

(5+1) x 10

70

(5+2) x 10

80

(5+3) x 10

90

(5+4) x 10

2

7 juroom ñaar
8 juroom ñatt
9 juroom ñeent
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Lèxic: antropònims,
topònims i metàfores

Els antropònims
Els antropònims o noms de persones poden
tenir uns orígens molt diferents i diversos. A
Europa i l’Àfrica, deguda la influència de les
religions cristiana i musulmana, hi ha molts
noms amb orígens àrab, hebreu, arameu
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o grec. Les invasions germàniques també
van deixar molts noms a Catalunya, com
també el contacte amb el basc (llengua de
què últimament està de moda posar noms).
Fixeu-vos en els noms i orígens següents:

Lèxic: antropònims, topònims i metàfores

Antropònim Significat

Origen

Moha /
Mohammed

‘el nom del
profeta’

àrab

Fàtima

‘l’única’

àrab

Leila

‘nit’

àrab

Elisabet

‘déu dona’

hebreu

Sara

‘princesa’

hebreu

Tomàs

‘bessó’

arameu

Andreu

‘home’

grec

Jordi

‘pagès’

grec

Sofia

‘saviesa’

grec

Albert

‘brillant per la
noblesa’

germànic

Roger

‘victoriós i despert’ germànic

Xavier

‘casa nova’

basc

Naiara

‘mare de Déu’

basc

Unai

‘pastor’

basc
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Això fa que els noms d’origen llatí siguin
clarament minoritaris en les llengües
romàniques (Marc ‘martell’, Marina ‘del mar’,
Pere ‘pedra’...).

Antropònim: nom
de persona

Unai

Taula 10. Antropònims i orígens

Roger

Sara

Tomàs
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ACTIVITAT 1
Cerqueu

Compareu

Trobeu els significats dels
noms dels vostres companys
de classe.

Compareu la composició
dels noms de l’aula amb
els noms més posats de la
vostra generació.

Imatge 16. Noms més posats a Catalunya
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Així, a Europa els noms tenen significats molt
antics dels quals la gent no és conscient.
Quants de vosaltres coneixeu el significat
etimològic del vostre nom?
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Etimologia: origen, filiació d’una
paraula.
Ètim: paraula, mot.

SABÍEU QUE…
Molts pares escullen noms de personatges de pel·lícules i sèries famoses, esportistes o
músics. Noms com Elsa (Frozen), Arya (Joc de trons) o Leo (Messi) han augmentat molt la
seva popularitat els últims anys.
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ACTIVITAT 2
Com hem vist, a Europa els noms tenen
significats molt antics, dels quals la gent no
és conscient. En d’altres cultures, però, el
significat dels noms pot ser molt important
o aparentment molt banal, com veurem a
continuació amb dues llengües africanes.
Els edo atorguen una gran importància al
significat dels noms, ja que consideren que
el nom donat a una persona en determinarà
el destí. Set dies després del naixement,
se celebra la cerimònia per donar nom a
un nadó. La cerimònia separa el nen del
món espiritual i l’inicia en el món físic de
l’existència humana. L’acció de donar nom es
considera la unió d’un individu amb l’univers
i la societat. Si un nadó està malalt, es deixen
passar catorze dies per fer la cerimònia.
Durant aquest temps, se l’anomena Umweni
‘no tens nom’. Abans de donar el nom real,
es donen a la criatura set noms d’animals
per enganyar les forces del mal i distreure’n
l’atenció respecte del nom real. Els noms edo
poden fer referència a aspectes diferents:
desitjos, valors i creences, esdeveniments,
circumstàncies del naixement, aspectes de
parentiu, etc.
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En akan, una llengua africana parlada a
Ghana, els noms posats als nounats són més
pràctics. Poden seguir diversos sistemes, per
exemple segons el dia de la setmana que
va néixer o l’ordre de naixement dins dels
germans. L’ex-secretari general de l’ONU, el
ghanès Kofi Annan, porta per nom Kofi perquè
va néixer en divendres.

Antropònim

Significat

Gumwendia

‘queda’t amb mi’

Osaro

‘Déu existeix’

Agbonifo

‘el món no s’acabarà mai’

Erhabude

‘el pare dona consell’

Ekpen

‘tigre o guerrer’

Ota

‘vespre’ (= nen nascut al
vespre)

Owen

‘sol’ (= fill preciós)

Taula 11. Exemples de noms edo

Elaboreu
Elaboreu l'arbre genealògic de la vostra
família tot canviant els noms segons el
sistema akan. A continuació, oferim les
taules que expliquen els diferents noms
que poden posar als fills segons el dia
de la setmana del naixement o l’ordre
de naixement.

Lèxic: antropònims, topònims i metàfores

  

  

  








 

 

   















































DIA DE
NAIXEMENT

NENA

NEN

Dilluns
(Dwowda)

Adjoa

Kojo

Dimarts
(Ébénada)

Abena

Dimecres
(Wukúda)

ORDRE

NENA

NEN
Piesi

Primogènit
Segon germà

Máanu

Mǎnu

Kobena,
Ebo

Tercer germà

Mánsã

Meńsã́

Quart germà

Anané

Anan

Ekua

Kweku,
Yooku

Cinquè
germà

Anúm

Núm

Dijous
(Yawóda)

Aba

Ekow

Divendres
(Fida)

Efua

Kofi

Amba, Ama

Kwame

Esi

Kwesi

Dissabte
(Memenda)
Diumenge
(Kwesida)

Taula 12. Noms akan segons el dia de naixement
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UNITAT

Esĩã́

Sisè germà
Setè germà

Nsṍwaa

Esuón
Bótwe

Vuitè germà
Novè germà

Nkróma

Ákron,
Nkróma

Desè germà

Badúwaa

Badú

Onzè germà

Dúkũ

Dotzè germà

Dúnu

Tretzè germà

Adusa

Catorzè germà
Últim nascut

Agyeman
Kaekyir

Taula 13. Noms akan segons l’ordre de naixement
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Lèxic: antropònims, topònims i metàfores

Els topònims
Si bé quan accedim als significats dels noms
de lloc ens adonem que arreu del món
anomenem els llocs tenint en compte allò
que veiem; sense el substrat d’unes llengües
o el manlleu d’unes altres els noms actuals
ens semblarien molt absurds. No cal anar a
contrades gaire exòtiques per comprovar-ho,
i és que “Vall d’Aran” vol dir, literalment, “Vall
de Vall”, i és que aran significa vall en basc. Fa
mil anys encara es parlava basc als Pirineus
aragonesos i catalans. D’altres noms més
divertits els porten accidents geogràfics com
el riu Orinoco, a l’Amazones, que significa
originalment “un lloc per remar”.
Molts dels noms d’accidents geogràfics
d’arreu del món ens han arribat pels
colonitzadors europeus, que preguntaven
“com en dius d’aquest riu?”, “quin nom
té aquesta muntanya?”, a la qual cosa els
autòctons, en la seva llengua, responien “riu”,
“muntanya”. Una llegenda popular és la del
nom del riu Senegal, que es creia que volia

dir “aquestes barques són meves”, resposta
aparent que va donar un local al colonitzador
que assenyalava el riu preguntant alguna cosa
incomprensible.
Els noms dels llocs també ens parlen dels
mateixos llocs; ens permeten establir
paral·lelismes entre llocs molt diferents o ens
permeten traçar el recorregut de les llengües.
La paraula port, per exemple, és una paraula
amb molt recorregut en totes les llengües
indoeuropees, des del Mar del Nord fins a
l’Oceà Atlàntic. Si pensem en Noruega, el mot
fiord no deixa de voler dir “port”, paraula que
arriba a totes les ciutats, de l’Índia a Malàisia
que porten el sufix “pur”, originàriament
‘port’ i que ara signifiquen ‘ciutat’: Jaipur,
Singapur... entre d’altres.
Si hem dit que fiord en noruec és la mateixa
paraula que port, també ho és ford en anglès.
Així, la prestigiosa ciutat d’Oxford (ox=bou
+ ford=port) té exactament el mateix origen
i significat que la nostra il·lustre vila de
Portbou (port + bou).
És a dir, originalment ambdues localitats eren
llocs per on passaven bous, un port de bous.

Topònim: nom
de lloc
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ACTIVITAT 3
Elaboreu
Feu una llista de topònims propis dels
territoris d’origen familiar (per tant,
qualsevol llengua que parleu a casa)
que continguin algun element que
faci referència a localitzacions com
‘port’, ‘camp’, ‘muntanya’, ‘vall’, ‘vila’,
etc. Quina en seria la traducció literal
al català o en una altra llengua? Com
us sona (graciosa, còmica, queda bé o
malament…)?

La diversitat i el pas del temps han alterat la
transparència del significat d’aquests noms
i l’han tornada més opaca, fins al punt que
hem de fer recerca per esbrinar el significat
de molts dels topònims que corren pel món.
N’hi ha d’altres, però, que tenen significats
més poètics. L’antic nom de la capital de
Vietnam, Hanoi, és Thăng Long, que significa
“el drac que s’enlaira”. El lloc més famós de
Vietnam, la bonica badia de Hạ Long significa
per contra “el drac que descendeix”.
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Lèxic: antropònims, topònims i metàfores

ACTIVITAT 4
Balcans ‘muntanya’ (del turc balkan).
Seül ‘capital’ (coreà).
Pekín ‘capital del nord’ (xinès).
Nankin ‘capital del sud’ (xinès)
Finisterre ‘fi de la terra’ (del llatí finis terrae).
Molina ‘ciutat enmig de la plana’ (del llatí
Mediolanum).
Belgrad ‘ciutat blanca’ (del serbi Beograd).
Nàpols ‘ciutat nova’ (del grec Νέα Πόλις, Néa Pólis).
Singapur ‘ciutat dels lleons’ (del sànscrit singha
‘lleó’ i pura ‘ciutat’).
Sappor ‘gran terra àrida’ (de l’ainu).
Quebec ‘lloc on les aigües es fan estretes’ (de
l’algonquí).
Marràqueix ‘fortificada’ (de l’amazic).
Oran ‘lleons’ (de l’amazic).
Jamaica ‘terra de fonts’ (de l’arauac).
Xile ‘fi de la terra’ (de l’araucà).
Haití ‘terra muntanyosa’ (del carib).

Pasadena ‘vall entre muntanyes’ (del chipewa).
Wyoming ‘prats amplis’ (del delaware).
Etna ‘forn’ (del fenici).
Orinoco ‘lloc on es rema molt fort’ (del guaraní).
Pernambuc ‘braç de mar’ (del guaraní).
Honolulu ‘port tranquil’ (del hawaià)
Kentucky ‘terra de pastures’ (de l’iroquès).
Niàgara ‘aigua que trona’ (de l’iroquès).
Ohio ‘riu bonic’ (de l’iroquès).
Kuala Lumpur ‘desembocadura del riu de fang’
(del malai).
Timor ‘est, orient’ (del malai).
Nairobi ‘aigües fresques’ (del massai).
Katmandú ‘temples de fusta’ (del nepalès).
Mississipí ‘riu gran’ (de l’ojibwa).
Ifni ‘aigua, riu’ (del tuareg).
Timbuctú ‘l’antiga’ (del tuareg).

Jamaica

Oran

Pekín

a’

‘temples de fust
(del nepalès)
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‘fortificada’
(de l’amazic)

Etna

A les pàgines 77 i 79 trobareu les fitxes retallables.

Lèxic: antropònims, topònims i metàfores
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Les metàfores i els refranys
Les paraules de camps semàntics bàsics (és a dir,
aquelles que es refereixen a entitats de la realitat
més concretes) poden tenir significats associats
més abstractes. Les paraules per a parts del cos
s’utilitzen per parlar d’altres dominis semàntics
més abstractes, com ara les emocions. En català i
en les llengües que tenim més properes, la majoria
d’emocions s’associen al cor, per herència de la
tradició grecollatina. Els clàssics llatins associaven
d’una manera literal al cor aspectes relacionats
amb el pensament, la memòria o la intel·ligència,
a més de les emocions. Això explica que tinguem
expressions com ara “no tenir cor” per referir-nos
a una persona que no té sentiments, o “aprendre
una cosa de cor” per explicar que ens l’aprenem
de memòria. Tot i així, podem relacionar emocions

amb altres òrgans interns
com el fetge: l’expressió “no
posar-se pedres al fetge” faria
referència al fetge com a ‘seu de
la tolerància, la despreocupació’.
Les llengües assignen aquests
tipus de significats de maneres
diferents a les parts del cos. Però
fins i tot en llengües properes
com el català i el francès i amb
la mateixa tradició grecollatina,
podem assignar significats
diferents a mots per a parts del
cos. En francès, per exemple, la
por s’associa amb la panxa: “avoir
la peur au ventre”.

Habitualment, les parts del cos amb què s’associen
més freqüentment les emocions i els sentiments
són les abdominals: la panxa, el fetge o el cor:

En aquesta tradició, la vesícula està estretament
vinculada al fetge: la malaltia de l’un afecta l’altre.
Psicològicament, el fetge és l’òrgan que s’ocupa
de la contemplació i la reflexió, però el judici i la
decisió corresponen a la vesícula. També té una
relació especial amb el cor, xin, l’òrgan que governa
les activitats mentals i psicològiques.

jùsú fetge
seu de l’angoixa
MANDINGA
tasa fetge
seu de l’amor matern AMAZIC
kangu panxa seu del benestar
DALABON

Però també s’associen amb altres òrgans interns
que no són els que hem mencionat:
dan vesícula biliar

seu del coratge

XINÈS

La importància de la vesícula biliar respon al
paper que se li dona en la medicina xinesa, que
el considera l’òrgan de la justícia, d’on emanen
els judicis i les decisions, i per això determina
l’atreviment o la timidesa d’una persona. Aquell que
té una vesícula forta és probable que tingui calma
enfront de l’adversitat, el perill o la tragèdia. Aquell
que té una vesícula feble és probable que pateixi
confusió emocional sota l’impacte d’estímuls
negatius, i, per tant, és més probable que tingui
insomni i malsons, per exemple.

D’altra banda, el cor en la tradició xinesa és l’òrgan
que guia el pensament i el comportament, però
també emmagatzema els sentiments; és la seu de
les activitats cognitives i afectives. Això contrasta
amb la clara dicotomia que s’estableix en les
cultures occidentals entre el cap i el cor.

45

UNITAT

3

Lèxic: antropònims, topònims i metàfores

ACTIVITAT 5
Reflexioneu
Llegiu les expressions fetes i refranys
catalans següents que contenen mots per a
parts del cos. Què significa cada expressió?
Podeu deduir quins significats es relacionen
amb cada part del cos? És a dir, podeu
descobrir el motiu pel qual apareixen en
aquestes expressions?

Estar amb l’ai al cor
Ballar alguna cosa pel cap
Fer el cor fort
No tenir dos dits de front
Estar de braços plegats
Tenir-hi la mà trencada/el braç trencat
Arribar al cap del carrer
Tenir un bon nas

Compareu
Compareu aquestes expressions amb
d’altres dites en altres llengües, a ser
possible en les llengües dels teus companys
de classe. Hi ha expressions semblants o
equivalents? Hi ha expressions amb d’altres
parts del cos? Les parts del cos tenen els
mateixos significats metafòrics que en
català?
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Tenir mà esquerra

Lèxic: antropònims, topònims i metàfores
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Vegeu la taula següent per a tenir més idees:
Llengua

Expressió

Significat literal

Significat

Expressió equivalent i
comentaris

anglès

break a leg

trenca’t una cama

bona sort!

molta merda!

anglès

to be all ears

ser tot orelles

estar atent |
orelles=atenció

ser tot orelles

anglès

to cry your heart out

plorar el cor cap
enfora

plorar fortament

plorar com una
magdalena

francès

avoir le bras long

tenir el braç llarg

tenir poder, influència

remenar les cireres,
tallar el bacallà | en
català, tenir el braç
llarg vol dir propensió a
robar

francès

avoir l’estomac
dans les talons

tenir l’estómac als
talons

tenir molta gana

em menjaria un bou |
estómac = gana

francès

mettre l’eau à la
bouche

posar l’aigua a la
boca

ser apetitós, tenir-ne
ganes, fer enveja

posar la mel als llavis,
fer dentetes

àrab

f GamDat 9ein

en un parpelleig
d’ull

molt ràpidament

en un tancar i obrir
d’ulls

àrab

9uyuunaha wsaa9

ella té els ulls
molt grans

és una persona molt
curiosa

ulls = curiositat

àrab

muxxu mrakkab
shmaal

té la ment cap a
l’esquerra

no és una persona
sàvia

és una descerebrada

vietnamita

chân nam đá chân
xiêu

la cama dreta
colpeja la cama
esquerra

ser un sapastre,
maldestre, tenir poc
equilibri

cames = equilibri

vietnamita

l’habilitat no
segueix el cor

per molt que t’ho
proposis, no ho
podràs fer sense tenir
l’habilitat necessària

cor = voluntat

vietnamita

paraula de Buda i
cor de serp

dir paraules boniques
no ho és tot, cal ser
també bona persona
per dins (tenir un bon
cor, no un cor fred
de serp)

tenir el cor fred (de
serp) = ser mala
persona, no tenir
sentiments

Taula 14: Expressions en llengües diferents i els seus equivalents
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manlleus i interferències
gramaticals

Contacte de llengües: manlleus i interferències gramaticals

4

El contacte de llengües és un fenomen molt
freqüent: hi ha molt pocs territoris que
siguin monolingües. D’altra banda, hi ha
altres tipus de contactes que són derivats

Contacte de llengües: fenomen pel
qual dues o més llengües conviuen en
un mateix territori.

dels moviments de persones i això s’ha
intensificat aquests últims anys a causa del
fenomen de la globalització i dels moviments
migratoris, per exemple.

Manlleu: element lingüístic,
normalment lèxic, que passa d’una
llengua a una altra i s’hi integra.
Interferència: canvi lingüístic,
normalment gramatical, produït per
la influència d’una altra llengua que
hi està en contacte.
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ACTIVITAT 1
Esbrineu

Descobriu

Quantes llengües hi ha al món,
aproximadament? I quants estats hi ha?
Quantes llengües “toquen” per estat,
de mitjana? Creieu que és més freqüent
el fet que en un país es parli una sola
llengua, o bé que se n’hi parlin moltes?

Catalunya és un territori relativament
petit i, tot i així, s’hi parla
tradicionalment més d’una llengua.
Sabríeu dir quines?

Des d’un punt de vista sociolingüístic,
l’estudi del contacte lingüístic es relaciona
amb les dinàmiques que s’estableixen
entre les llengües com ara les relacions de
subordinació, el bilingüisme o la diglòssia

entre d’altres. Des d’un punt de vista
estrictament lingüístic, el fet que convisquin
dues o més llengües pot originar una sèrie de
fenòmens, d’entre els quals destacarem els
manlleus i les interferències.
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Contacte de llengües: manlleus i interferències gramaticals

ACTIVITAT 2
Observeu
Llegiu la llista de paraules següent. Per
què creieu que són manlleus? De quina
llengua venen?
Atrezzo. Xauarma. Sushi. Handbol.

Descobriu
Detecteu alguna interferència en l’oració
següent? De quina llengua creieu que
ve? Per què creieu que passa? Us passa,
també, quan parleu en castellà?

A lo millor puc anar jo demà i tu et
quedes a casa.
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Sempre hi ha hagut contactes entre grups
humans, propers o llunyans, sobretot a través
del comerç i també dels conflictes i això ha
ocasionat el contacte de llengües. Gràcies a
aquests contactes ens han arribat menjars,
jocs, roba, animals, etc., d’arreu del món i,
amb aquestes coses o conceptes, les paraules
per anomenar-les. El fet de manllevar
paraules és un fenomen que afecta només

el lèxic i que la majoria de vegades permet
designar un referent que no té etiqueta en la
llengua meta.
Els manlleus es van adaptant a cada llengua
i acaben semblant termes propis. Només
els més recents es perceben encara com
a manlleus. Com més recents són, més
reconeixibles són.

Contacte de llengües: manlleus i interferències gramaticals
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ACTIVITAT 3
Esbrineu
Classifiqueu els manlleus següents
segons si considereu que són recents
o si són fruit de contactes de llengües
més antics:
anorac
random
espagueti
babaganuix
sabó		
crush		
xocolata
patata		
ghosting
derbi		
magatzem

inuit
anglès
italià
àrab
germànic
anglès
nàhuatl
quítxua (papa) + taïno (batata)
anglès
anglès
àrab

Com més recents són els manlleus més
reconeixibles són. Però els que són més antics
solen passar-nos desapercebuts. Un exemple
és el mot sabó: és una paraula que ha fet la
volta al món:
D’origen germànic (saipo), es perpetua
en les llengües germàniques: anglès soap,
alemany seife, danès saebe, islandès sápu,
noruec sape, holandès zeep. Passa al llatí
sapo, i d’aquí, a les llengües romàniques,
per exemple, al francès savon, al portuguès
sabão, a l’italià sapone, al català sabó,
al romanès sapun o a l’espanyol jabón.
Des d’aquestes llengües, passa també a
l’albanès sapun, a l’àrab assabun, a l’àzeri
sabun, al bengalí sabana, al bosnià sapun,
al búlgar sapun, al cebuà sabon, al croata
sapun, al basc xaboi, l’estonià seep, el finès
saippua, el gal·lès sebon, el georgià sapnis,
el gujarati sabu, l’hindi sabuna, el hmong
xab npum, l’hongarès szappan, l’indonesi
sabun, l’islandès sápu, el kannada sabunu,
el khmer sabou, el laosià sabu, el letó
ziepes, el malai sabun, el marathi sabana,
el serbi sapun, el tagal sabon, el suahili
sabuni, el kikuiu thabuni, el tailandès sbu, el
telugu sabbu, el turc sabun, el vietnamita
xà phong…
El contacte de llengües també pot ocasionar,
com hem dit, interferències gramaticals
(fonètiques, morfològiques i sintàctiques).
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Contacte de llengües: manlleus i interferències gramaticals

ACTIVITAT 4
Observeu

Esbrineu

Fixeu-vos en els fenòmens de l’anglès
següents, una llengua que tots coneixeu,
més o menys:

Quines interferències pot ocasionar,
en aquest sentit, el català com a L1
quan aprenem anglès com a L2? Quins
errors podem fer relacionats amb les
característiques gramaticals de la nostra
primera llengua? I al revés? Què li pot
passar a algú que parli anglès com a
primera llengua si aprèn català?

SINTAXI:
Els adjectius van davant del nom:
red flower – flor vermella
Les construccions amb el verb agradar són
diferents. Fixeu-vos qui fa de subjecte en cada
cas (en vermell) i qui fa d’objecte (en verd):
I like apples – m’agraden les pomes.
En anglès s’utilitza el verb to be ‘ser/estar’ per
a determinades estructures que en català són
possessives, amb el verb tenir:
I am hungry – Tinc gana
MORFOLOGIA:
En anglès els verbs gairebé no tenen flexió
de nombre i de persona (només en la 3a del
singular), mentre que en català, sí:
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I play

Jo jugo

You play

Tu jugues

He/she/it plays

Ell/ella juga

We play

Nosaltres juguem

You play

Vosaltres jugueu

They play

Ells juguen

L1: primera llengua que s’adquireix,
habitualment en l’àmbit familiar.
L2: segona llengua, o qualsevol
llengua apresa després de la primera.

Contacte de llengües: manlleus i interferències gramaticals
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ACTIVITAT 5
Escolteu

Àudio 1 Anglès

Escolteu aquestes tres gravacions
1: L1 anglès - L2 català
Enllaç amb el vídeo: https://www.
youtube.com/watch?v=-ybnKyIG3Sw
(des del segon 0 fins al segon 27)

2: L1 xinès - L2 català
Enllaç amb vídeo: https://www.
youtube.com/watch?v=I-2tYM2VaJ4

Àudio 2 Xinès

(des del segon 21 fins al segon 35)

3: L1 àrab marroquí - L2 català
Enllaç amb el vídeo: https://www.
youtube.com/watch?v=PIHwpIm9t9Y

Àudio 3 Àrab

(des del segon 4 fins al segon 17)

Finalment, es pot reflexionar sobre les
interferències que un mateix té i parlar
d’interferències de llengua dominant a
llengua subordinada.

jo menjat tres
bol arròs

1. confusió de temps de
passat
(Exemple: abans vaig pensar)
2. problemes de concordança
de gènere
(Exemples: la idioma, història
llarg)
1. confusió dels sons r/l
(ala puc anar a complar, etc.)
2. elisió dels morfemes de
número
(altre immigrants que també
està estudiant)
1. confusió i/e
2. dificultat de pronúncia
del so corresponent al dígraf
<ny>
(Catalunia)

MATERIAL
Necessitareu que el professor us doni les tres
gravacions i un reproductor.
També necessitareu targetes amb el número
de gravació, el nom de cada llengua i les
característiques gramaticals.

Wŏ chī le
sān wăn fàn
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Llengües
de signes

Si en el llenguatge oral la comunicació
s'estableix mitjançant un canal auditiu, en la
llengua de signes s’estableix per un canal visual
i espacial. La llengua de signes té una estructura
gramatical pròpia que es caracteritza pels
paràmetres següents: la configuració d'una o
dues mans, dels seus moviments, de les seves
orientacions, de la seva ubicació espacial, i
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dels elements no manuals (moviments labials,
que poden ser verbals i orals, facials, linguals,
d'espatlles i de cap).

Llengua de signes: llengua
natural de les persones
sordes.

Llengües de signes

A Catalunya hi ha tres llengües amb arrelament
històric reconegudes legalment: el català i
l’aranès, que són oficials, i la llengua de signes
catalana, que té només reconeixement jurídic.
La majoria de la població, però, o bé no sap
que aquesta darrera existeix o bé en té una
noció molt poc precisa. Moltes persones creuen
que les llengües de signes no són llengües
independents, sinó una mena de codi que
representa o transcriu una llengua oral. Així,
la llengua de signes catalana seria el català
transformat en gestos. Com si fos una forma
d’escriptura gestual. El cas és que la llengua de
signes catalana té, lingüísticament parlant, molt
poca cosa a veure amb el català. És una llengua
completament independent que, com que es fa
servir en una part del territori catalanoparlant
(a Catalunya, però no pas al País Valencià o a la
resta de territoris), per contacte en pot haver
rebut alguna influència, i res més. I el mateix
amb la llengua de signes espanyola, o la llengua
de signes tailandesa.

Una variant de la creença anterior és que
els gestos que fan les persones sordes i les
sordcegues es corresponen amb lletres, de
manera que transcriuen les paraules, siguin en
la llengua que siguin. En efecte, les llengües de
signes tenen un sistema de transcripció per a
termes que no compten amb un signe assignat,
com ara certs noms propis, especialment
cognoms; quan no hi ha un gest ja fixat és
quan es recorre a aquest alfabet, anomenat
dactilològic. De fet, la majoria de malentesos
i prejudicis entorn de les llengües de signes
en general, i de la LSC en particular, tenen
a veure amb el fet d’ignorar que es tracta
de llengües naturals, amb la seva estructura
gramatical i el seu lèxic. Amb les mateixes
capacitats expressives, la mateixa potència
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per a l’abstracció i per a la concreció, els
mateixos recursos creatius o la mateixa
tendència natural al canvi i a la diversificació,
amb els seus registres i els seus dialectes. Com
qualsevol llengua, també són vehicles culturals i
identitaris.
Aquests tres vídeos ens poden ajudar a conèixer
la LSC i a comprovar que és una llengua com
qualsevol altra:
La llengua de signes catalana (LSC)
Generalitat
https://www.youtube.com/
watch?v=Zl4eWxXYTj8
Compta amb mi, Txarango (en llengua de
signes)
https://www.youtube.com/
watch?v=d6CkrASDQgk
La petita rambla del Poble Sec, Cesk Freixes
(en llengua de signes)
https://www.youtube.com/watch?v=dRp8hNfGn8

Imatge 17. Alfabet dactilològic de la llengua de signes catalana
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Llengües de signes

ACTIVITAT 1
Esbrineu
Quantes llengües de signes creieu que
es parlen al món? Són llengües naturals?
Com es creen?
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Llengües de signes
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ACTIVITAT 2
Les persones que parlen una llengua de signes
tenen dos noms: un d’oïdor i un de signat.
Normalment el nom en llengua de signes és
alguna configuració senzilla relacionada amb
l’aspecte físic, amb algun tret característic de la
persona, amb la seva professió.
Si aprens una llengua de signes, pots triar el teu
propi nom signat.

Descobriu
Descobriu com es creen signes per a
polítics actuals i altres personatges
públics en aquest vídeo de BTV:
https://beteve.cat/societat/noussignes-per-a-nous-liders-politics/
Recordeu el signe d’algun personatge
basat en un tret físic? I en la
professió?
Quins noms signats triaríeu per a
aquests personatges?
Quin nom triaríeu per a vosaltres
mateixos?
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Llengües de signes

ACTIVITAT 3
Observeu
Mireu els vídeos següents i fixeu-vos bé en aquests signes:
Bon dia. Gràcies. Des res. Perdó/Disculpa. Si us plau.
https://llengua.gencat.cat/ca/llengua_signes_catalana/recursos-iactivitats/vocabulari/ambits-tematics/salutacions/
Estimar.
https://llengua.gencat.cat/ca/llengua_signes_catalana/recursos-iactivitats/vocabulari/ambits-tematics/verbs/
Feu grups de quatre o cinc persones. Cada membre del grup ha d’agafar una
de les targetes (cap per avall) on hi ha una de les paraules o expressions
que heu vist als vídeos, amb la imatge en llengua de signes i amb la paraula
o expressió escrita. Cadascú ha de reproduir el signe que li ha tocat, sense
mostrar la targeta, i els altres han d’identificar el mot signat.
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A la pàgina 81 trobareu les fitxes retallables.
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Futur de la diversitat
lingüística

Per a aprofundir en el tema de la diversitat
lingüística, recomanem la consulta d’aquest
material didàctic, el llibre de Carme Junyent:
La diversitat lingüística: didàctica i recorregut de
les llengües del món. (Octaedro)

Imatge 18. Diversitat religiosa

Imatge 19. Llibre La diversitat lingüística: didàctica i recorregut de les
llengües del món de Carme Junyent.
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La diversitat i les seves prediccions
catastròfiques. Què hi perdem amb la
diversitat?
Hem vist que la diversitat es pot manifestar de
formes molt diverses. Hi ha diversitat biològica,
inherent a la natura i imprescindible per a
aquesta. Dins de l’experiència de la humanitat
la diversitat es pot manifestar en molts àmbits,
i és que la diversitat també és inherent a la
humanitat, i és precisament el que ens fa iguals
entre nosaltres.
Diversitat religiosa: entenem la
diversitat religiosa com la convivència
de cultes religiosos diferents (islam,
xamanisme, hinduisme, cristianisme,
etc.), amb la idea que no hi ha cap
religió o creença millor que cap altra
i que totes les formes de culte s’han
de respectar, inclosa l’opció de no
professar cap culte (agnosticisme i
ateisme).

Importancia: 80% 10%
Cristianisme
Islam
Budisme
Induisme
R. xineses
Altres
Animismes
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Mapa 6. Diversitat religiosa al món

Què és la diversitat religiosa? Quantes
religions hi ha al món? Quines són les
religions majoritàries al món? Quina
diversitat religiosa hi ha a l’aula? Què pot
aportar la diversitat religiosa?
La diversitat religiosa és l’aproximació a
l’experiència dels mites que expliquen els
grans perquès de la humanitat (d’on venim?,
què som?) i el sentit de la nostra existència
des de perspectives diferents, sovint lligades a
les cultures locals. En aquest sentit, diferents
religions i creences s’han influït entre si, i han
aportat noves explicacions, nous matisos i
noves experiències espirituals i místiques. Al
món hi ha centenars de religions diferents
seguides per ètnies i cultures molt diferents. La
zona del món on s’han originat més religions és
probablement el nord del subcontinent indi, lloc
on l’espiritualitat hi té un rol molt important.
Les religions més seguides del món són el
cristianisme i l’islam, amb centenars de milers
de fidels. La religió islàmica és la religió que
més està creixent actualment.

Futur de la diversitat lingüística
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ACTIVITAT 1
Reflexioneu
Fixeu-vos bé en el mapa de la diversitat
religiosa al món (pàgina anterior).
Quanta diversitat religiosa hi ha al món?
És molta o poca? Quanta diversitat
religiosa creieu que hi ha a Catalunya?
I a l’aula? A l’aula, hi ha més diversitat
religiosa o lingüística? I al món?
Què és la diversitat biològica? Quantes espècies
hi ha al món? On hi ha més diversitat d’espècies?
On hi ha les espècies més diferents? Què ens
aporta la diversitat biològica? Quina relació hi ha
entre les llengües i la diversitat biològica?
La diversitat biològica és el nombre d’espècies
diferents que hi ha al món. Es calcula que al món
hi ha uns nou milions d’espècies d’éssers vius
diferents. Les zones del món amb més diversitat
són les zones tropicals, les més favorables a la vida,
a destacar l’Amazones, els boscos centreafricans,

o el sud-est asiàtic. Les espècies més diferents són
en aquelles zones del món que han quedat aïllades
de les altres durant més temps, és a dir, a llocs
com Oceania (Austràlia i Nova Zelanda sobretot)
o les illes Galàpagos. La diversitat biològica ens
ajuda a entendre com funciona la vida i com s’ha
originat (biologia). Sense aquesta, Darwin no
ens hauria pogut explicar com evolucionen les
espècies. També ens aporta coneixements naturals
que podem aplicar a la medicina o a la tecnologia
(com el làtex, per exemple). Moltes llengües
contenen coneixements molt preuats sobre la
natura (plantes medicinals, bolets, cicles climàtics).
La seva desaparició pot afectar greument la vida
de les persones i la preservació del medi ambient, i
pot trencar equilibris mil·lenaris (com la destrucció
de zones forestals, la pesca desmesurada...), però
també tanca la porta a l’accés a coneixements
que podrien ser cures a diverses malalties o nous
materials per desenvolupar nova tecnologia.
La desaparició de les llengües és, per tant, una
desaparició dels coneixements sobre la diversitat
biològica, un empobriment que ens pot costar,
literalment, la vida.

Mapa 7. Densitat de diversitat biològica
(nombre d’espècies en cada territori)
en una escala de colors freds-menys
diversitat a colors càlidsmés diversitat.
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ACTIVITAT 2

Llegiu
Llegiu aquest article sobre la pèrdua de la
diversitat biològica al món.
https://www.elpuntavui.cat/territori/article/11mediambient/1599416-un-milio-d-especiesanimals-i-vegetals-en-risc-d-extincio.html

Un milió d’espècies animals
i vegetals, en risc d’extinció
l’home de l’explotació d’organismes,
• Un estudi presentat a la Unesco culpa
la contaminació i el canvi climàtic
ediates per preservar la biodiversitat
• L’informe insta a prendre mesures imm
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Reflexioneu
Fixeu-vos en el mapa de la distribució
de la diversitat biològica al món. Per
què creieu que la diversitat biològica es
concentra en aquestes parts del món?
Què hi ha en aquestes parts del món?
Què hi ha a les parts del món amb menys
diversitat biològica?

Què és la diversitat lingüística? Quantes
llengües hi ha al món? Quines són les
zones amb més diversitat? Quina diversitat
lingüística hi ha a l’aula?
La diversitat lingüística és el nombre de llengües
diferents que es parlen al món. Si bé és complicat
determinar què és una llengua o què no, cal
tenir en compte que la diversitat lingüística és
en realitat un contínuum de petites variacions
lingüístiques, que es fan més grans amb la
distància, o s’interrompen per la història dels grans
moviments de població.
Tanmateix, es parla que al món hi ha entre 5.000
i 7.000 llengües, segons els criteris que fem servir.
Podem dir, doncs, que aproximadament hi ha unes
6.000 llengües. Les zones amb més diversitat són
les zones tropicals, sobretot l’Amèrica Central i
l’Amazones, l’Àfrica Central, el subcontinent indi,
el sud-est asiàtic i Austràlia. Veiem que són les
zones tradicionalment més còmodes per viure
per raons climàtiques, en una distribució que

En vermell els 8 països més diversos lingüísticament, més del
50% de les llengües del món es parlen a llur territori.
En blau les regions geogràfiques de major diversitat lingüística
del planeta.
Mapa 8. Diversitat lingüística al món

s’assembla molt a la de la diversitat biològica. Les
zones amb més diversitat biològica són aquelles on
hi ha més espècies amenaçades (Equador, Mèxic,
l’Amazones, Indonèsia… però també els Estats
Units i Espanya).
Per a més informació consulteu aquest enllaç:
https://www.consumer.es/ca/medio-ambienteca/els-pasos-amb-el-major-nombre-despciesamenaades-del-mn.html

Diversitat biològica: entenem la
diversitat biològica com l’existència
d’espècies diferents d’éssers vius al
planeta Terra. La diversitat biològica
ajuda els ecosistemes a sobreviure
i dinamitza la vida a la Terra, per a
qui és tan necessària com inherent.
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Què ens aporta la diversitat?

ACTIVITAT 3

La diversitat permet l’intercanvi entre els
humans, ja que sense diferència, l’intercanvi
(una cosa que es té per una cosa que no es té)
no és possible. Conseqüentment, la diversitat és
garantia de creativitat, és a dir, idees o solucions
noves, innovadores, motor que fa avançar la
tecnologia o la cultura.

Observeu
Fixeu-vos en el mapa. En vermell hi ha
els estats del món on es parlen més
llengües. En blau, les zones amb més
diversitat lingüística del món.

Compareu i reflexioneu
Quins són aquests països en vermell?
Compareu les zones en blau amb el mapa
de la diversitat biològica. Coincideixen
les zones amb més diversitat biològica
i lingüística? Per què creieu que
coincideixen?
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Exemples de tots aquests intercanvis i de la
creativitat innovadora són: el món de la moda,
influït per nous teixits i materials, noves trames
inspirades en tèxtils indígenes d’arreu del món,
tendències antigues en altres llocs que esdevenen
novetat en d’altres (per exemple els pantalons
xinesos –amb els camals per sobre del taló-, o
les gorres com a nou element de vestir fins i tot
elegant). També ho són difusions culturals que
canvien radicalment els nostres costums socials,
com l’aparició de les terrasses de bar. Fa 70
anys, a Catalunya la gent estava a l’interior dels
locals, no pas a fora. Les terrasses són un element
cultural originalment parisenc que es va anar
estenent per tot Europa durant el segle XX i ara
ens sembla que sempre ha format part del nostre
paisatge urbà. Les modes gastronòmiques, o la

Imatge 20. Boa Sr, última parlant de Bo

Futur de la diversitat lingüística

possibilitat d’accedir a cuines d’altres racons del
món són també fruit de l’intercanvi que possibilita
la diversitat cultural. Finalment, la tecnologia
avui dia no es pot entendre si no és de forma
col·laborativa i, per tant, mitjançant l’intercanvi de
coneixements i tècniques. Per fabricar un Airbus
o un telèfon mòbil intel·ligent, per exemple, hi
intervenen empreses, fàbriques, coneixements i
materials de molts països de tot el món.
Quina és l’amenaça comuna a la preservació
de totes aquestes diversitats? Què hi perdem,
quan perdem la diversitat? L’amenaça a aquesta
diversitat som precisament nosaltres mateixos, els
éssers humans i la tendència economicocultural
imperant avui dia. Empreses i estats tendeixen
a uniformitzar-ho tot, a tallar-ho tot segons uns
mateixos patrons. A la vegada, l’objectiu primer
és el benefici econòmic a tot cost, subjugant la
creativitat i l’intercanvi a aquest objectiu. Tot
intercanvi, tota iniciativa creativa, tota diversitat
que no duu necessàriament a aquest objectiu
de benefici econòmic a tot cost és anivellada,
destruïda. Els interessos de les empreses que
gestionen l’aigua i l’agricultura de països de
l’Amèrica Central o de l’Amazones, per exemple,
són una greu amenaça tant per al medi ambient

Mapa 8. Diversitat lingüística al món
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(deforestació, desertització de terres, anihilació
d’espècies...) com per a la cultura autòctona
d’aquestes terres i les llengües que parlen els seus
habitants, amenaça que sovint arriba a l’assassinat
o la massacre de poblacions. A casa nostra, sense
anar més lluny, és la voluntat d’assemblar-se a
allò que té poder i prestigi el que ens uniformitza,
és l’abandonament de cultures i llengües petites
per d’altres de més grans amb promeses d’un
futur millor i més ric que sovint no arriba, un futur
en el qual aquestes cultures i llengües petites ja
no tindran res a oferir, res a intercanviar perquè
ja no existiran, i seran mers apèndixs de cultures
i llengües més grans. Hi perdem, doncs, grans
oportunitats. I hi perdem també la nostra essència
com a humans, perquè precisament la diversitat
és el que ens fa iguals. Iguals en la diferència.

La diversitat, tant biològica, com
cultural, tant lingüística com religiosa,
és inherent al planeta Terra i a
l’ésser humà, forma part de la nostra
essència. Ens enriqueix i ens permet
adaptar-nos millor a l’entorn.
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ACTIVITAT 4

Llegiu
Llegiu aquest article adaptat d’El Periódico
sobre l’extinció de la llengua Bo
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El Periódico, 04/02/2010

grup
La llengua bo, una de les deu llengües del
ngigran andamanès, de l'Índia, ha quedat exti
, ha
da amb la mort de la seva última parlant
zació
informat avui en un comunicat l'organit
Survival International.
pasBoa Sr, de 85 anys, va morir la setmana
de
sada, i en fer-ho va posar fi al llarg viatge
inila seva tribu, l'existència de la qual es va
man,
ciar fa uns 65.000 anys a les illes d'Anda
al sud-est de l'Índia.
antiDescendents d'una de les cultures més
grup
gues de la Terra, els bo pertanyen a un
és
tribal que ara, amb la mort de Boa Sr, té nom
n
52 membres, enfront dels 5.000 que poblave
briles illes quan van arribar els colonitzadors
tànics, el 1858.

mas"Els grans andamanesos van ser, primer,
es
sacrats i, després, exterminats amb polítiqu
les
paternalistes que van causar estralls per
seva
epidèmies, i els van robar la seva terra i la
independència", ha censurat Corry.
uns
Les illes Andaman i Nicobar, situades a
eren
1.000 quilòmetres del subcontinent indi,
vifins a l'època del colonialisme escassament
er
sitades, de manera que els pobles van pod
ada
mantenir intacta la seva forma de vida, bas
en la caça de senglars i llangardaixos.

Una tribu manté la seva forma de vida

a les
La progressiva invasió de colons indis
ia
illes amenaça cada vegada més la subsistènc
eted'aquest poble, per la construcció de carr
per
res, la introducció de l'alcohol i malalties
a.
a les quals la població local no està preparad
ò
aix
e
qu
e
etr
rm
pe
t
po
es
o
"N
n en
En l'actualitat, els grans andamanesos viue
passi amb les altres tribus"
qual
assentaments habilitats pel Govern indi, del
aenEl director de Survival, Stephen Corry, ha dem
depenen per obtenir menjar i refugi, tot i que
orté la
nat que la desaparició dels bo serveixi de "rec
cara queda una tribu, la dels jarawa, que man
amb
datori que no es pot permetre que això passi
seva forma de vida prehistòrica als boscos.
n".
ama
And
les altres tribus de les illes

➝
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sola,
"Com que era l'última parlant se sentia molt
teperquè no tenia ningú amb qui xerrar... Boa Sr
es
nia molt de sentit de l'humor i el riure amb què
bo
petava era contagiós", ha dit sobre la difunta
at.
la lingüista Anvita Abbi, en el mateix comunic

Sobreviure al tsunami
veSegons rememora Abbi, Boa Sr li va dir una
selgada que els jarawa tenien sort de viure a la
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al
va, lluny dels colons indis. Boa Sr va sobreviure
del
tsunami que va escombrar l'Índic el desembre
tri2004 i va fer témer per l'extinció d'aquestes
els
bus, que, no obstant, gairebé no van patir-ne
erta
efectes, guiades pels seus propis sistemes d'al
i protegides per la selva.
l. El
"Tots érem allà quan va passar el terratrèmo
fugiu
més vell ens va dir: 'La terra es partirà, no
, va
ni us mogueu'. Els més vells ens ho van dir'"
declarar als lingüistes l'última parlant de bo.

Reflexioneu

Compareu

Com us sentiríeu si fóssiu els últims
parlants de la vostra llengua? Us
agradaria? Què faríeu per la vostra
llengua si fóssiu l’últim parlant?

Quina reacció us ha provocat l’article
comparat amb la reacció a l’article
de l’activitat anterior sobre l’extinció
d’espècies? Creieu que els dos fenòmens,
extinció d’espècies i de llengües, són
igual de greus? Per què? Segons els dos
articles, quines són les causes i qui en
són els causants, d’aquestes extincions?

Imatge 21. Illes Andamaneses, Oceà Índic, on es parlava la llengua bo
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Ecolingüística a
Catalunya i a l’aula

yoruba
català

escocès

à ra b

La diversitat lingüística a Catalunya i a l’aula.
Com podem preservar-la?
Quina és la llengua que parleu més amb els
companys, al pati, o amb els vostres amics
en general? Quina llengua feu servir quan
escriviu missatges a les xarxes socials? En
quina llengua estan els jocs, els mems, els
vídeos...? Sabríeu dir altres àmbits en què el
castellà és majoritari? El que és clar és que,
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com més augmenta l’ús del castellà, més
disminueix l’ús del català. Cap a on ens porta
això? Cap a la desaparició del català, cap a la
reducció de la diversitat lingüística que s’està
produint arreu del món.

Ecolingüística a Catalunya i a l’aula

Per entendre la situació del català hem
d’introduir alguns conceptes. En primer lloc,
el de llengua minoritzada:
Els àmbits d’ús es defineixen com el conjunt
d’ocasions o de situacions en què una llengua
(o una varietat lingüística) és usada. Podem
diferenciar entre els àmbits d’ús formals o
públics i els àmbits d’ús informals o privats.

UNITAT

7

requereixen l’ús d’un llenguatge més formal
(discursos, conferències, mitjans de comunicació,
administració, etc.), mentre que els segons són
aquells en què es produeixen les interaccions
lingüístiques que es donen en les relacions
humanes més pròximes a cada persona, en
l’àmbit de les relacions personals o privades
(família, grups d’amics, etc.).

Els primers són aquells en què es produeix el
tipus d’interaccions lingüístiques públiques, que

Llengua minoritzada: és aquella
llengua que –independentment que
sigui parlada per molta o poca gent–
pateix una reducció dels àmbits d’ús,
tant públics com privats, i que pot
portar-la a la substitució, és a dir, a
l’extinció de la llengua.

Llengua dominant: és la que
produeix la situació de minorització
sobre la llengua subordinada. Sovint
la dominat és la llengua oficial de
l’estat. L’expansió de la llengua
oficial provoca la minorització i la
substitució de les altres llengües de
l’estat.
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ACTIVITAT 1
Descobriu
Quina és la llengua dominant a
França? En aquest estat es parlen
moltes altres llengües (català, occità,
basc, bretó, etc.), i totes estan
minoritzades i amb una salut feble
o molt feble. Quina és la llengua
dominant a Espanya i a Catalunya? Per
què? Què passaria si només parléssim
llengües dominants?
Cal conèixer encara dos conceptes més. El
de bilingüisme individual, que fa referència
a qualsevol persona capaç de fer servir dos
idiomes, i el de bilingüisme social, que fa
referència a una situació en la qual dins una
comunitat hi ha conjunts de persones que
usen més d’una llengua: una de pròpia, apresa
per transmissió familiar, i una altra, pròpia
d’un altre grup.
Aquesta alternança idiomàtica sol estar
organitzada segons unes normes d’ús socials
i sol estar desequilibrada, en el sentit que
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no és uniforme per a les dues llengües.
L’existència del bilingüisme social testimonia
l’existència d’una situació de subordinació
lingüística que pot portar a la substitució
lingüística.
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ACTIVITAT 2
Llegiu
Llegiu atentament aquest fragment
del conte de Toni Sala El discurs de
l’Ateneu.
El trobareu disponible sencer a
https://pdvcontes.wordpress.
com/2015/05/19/toni-sala/

El discurs de l’Ateneu
Senyores, senyors, presidenta. M’honora
haver estat l’escollit per tancar aquest
cicle a l’Ateneo Barcelonés. Per més
retirat que estigui i per temps que en faci,
qualsevol que hagi escrit en català no pot
evitar sentir les veus que encara ressonen
entre aquestes parets, parets que avui
tornen a viure moments de tanta vitalitat.
Miraré de parlar a poc a poc. Com saben,
hi ha auriculars pels que tinguin dificultats
per seguir-me.
Se m’ha demanat que reflexioni sobre el
moment de no retorn, el moment que va
marcar el final de qualsevol esperança per la
llengua catalana, i se m’ha permès exposarho en aquest idioma, cosa que em fa sentir
doblement agraït, i una mica sobrepassat,
haig de dir, perquè fa dècades que no
elaboro un discurs complex en català.
Em sap greu haver de començar d’una
manera previsible, però estic d’acord amb

els sociolingüistes, que estableixen com a
data simbòlica de la defunció de l’idioma
l’any dos mil vint-i-set, concretament
el dia que el president Puig va fer el seu
últim discurs en català, amb motiu de la
inauguració de l’aeroport de Tarragona.
Aquell dia fins i tot els més optimistes es
van desenganyar, a partir d’aquell moment
ja només vam continuar mantenint-nos
fidels a l’idioma —fidels, s’entén, en el
sentit de donar-li alguna possibilitat de
futur, d’un futur estrictament personal—
els que ja érem grans i ens era més fàcil,
ens era molt més còmode no abandonar-lo
del tot. Vam decidir seguir sentint a dintre
el cap els pensaments en català, vull dir,
vam continuar parlant-nos en català a
nosaltres mateixos. No vull ofendre ningú,
però haig de confessar que encara avui no
he fet el pas definitiu a l’espanyol i dubto
que, a la meva edat, arribi a fer-lo mai.
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Reflexioneu
Qui és que parla? Sobre què parla?
A quin any creieu que té lloc aquest
discurs? Trobeu realista el conte?
Creieu que és possible que la llengua
catalana acabi deixant-se de parlar
per a parlar castellà en un futur tan
proper? Per què creieu que pot passar?
Què podem fer perquè no passi?
Ja hem vist que la diversitat lingüística del
món està en perill. Per lluitar contra aquesta
amenaça cal tenir cura de les llengües al
seu territori. Com que la llengua del nostre
territori és el català, i mostra signes de
feblesa, és la llengua de la qual haurem
de tenir cura. Coneixeu la frase “pensa
globalment i actua localment”? Doncs
és això, intentem preservar la diversitat
lingüística mundial preocupant-nos per
la supervivència del català. És la nostra
contribució a la sostenibilitat lingüística.
Això vol dir sobretot parlar català, fer-lo
servir. Però no vol dir de cap manera que la
resta de llengües hagin de desaparèixer de
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cop i volta. Les llengües són acumulables, les
persones podem ser bilingües o multilingües.
De fet, a Catalunya es parlen moltes llengües,
més de 300. Llengües d’arreu del món, de
tots els continents. Ja hi ha aproximadament
un 10% de la població catalana que no té el
català ni el castellà com a primera llengua.
També en aquest institut es deuen parlar unes
quantes llengües.
Valorem les llengües dels altres, les llengües
parlades a Catalunya, les llengües dels
nostres veïns, dels nostres amics. Com hem
vist, la diversitat és riquesa. Eliminem els
prejudicis lingüístics, que jerarquitzen
les llengües i els parlants. La veritat és
que totes les llengües son iguals, totes
poden fer les mateixes funcions, totes són
igual d’importants. I alhora, compartim
el català amb tothom, no l’amaguem. No
discriminem ningú negant-li el català per la
seva aparença o pel seu cognom. Els catalans
actuals són de molts colors i parlen moltes
llengües.
Encomanem el català, la llengua que
compartim i ens fa iguals, que ens fa
membres d’una mateixa comunitat. La
llengua de tots.
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ACTIVITAT 3
Llegiu
Recordeu que ja hem llegit un article sobre la mort de la llengua bo a la unitat
anterior. Quan aquesta llengua va morir, el sociolingüista Carles de Rosselló va
explicar a Núvol quins són els indicadors que mostren que una llengua està en procés
de substitució lingüística. Vegeu pàgina següent.

Reflexioneu
En quina situació creieu que es troba
el català? En podríeu fer un diagnòstic
seguint els quatre punts de l’article? I
la llengua de la vostra família, en cas
de ser diferent del català i el castellà?
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Carles de Rosselló. Publicat a Núvol, 11/12/2015
La senyora Boa Sr va morir el 2010, a l’edat de
85 anys. Era l’última parlant del bo, una llengua
que es parlava a les illes Andaman (Índia). Us
heu preguntat mai com s’extingeixen les llengües en el seu territori d’origen? Alguns episodis
històrics ens ensenyen que alguns idiomes s’han
perdut perquè, ras i curt, s’ha liquidat tota la població: morts els parlants, morta la llengua. Però
en contextos més civilitzats, s’hi poden distingir
quatre etapes.

Bilingüització
La primera fase sempre comença amb la bilingüit
zació. És obvi: només és possible substituir una
llengua per una altra quan la persona pot triar entre dues o més llengües. El problema es presenta
,
quan la bilingüització no ateny tota la població
sinó només aquells individus que pertanyen a una
comunitat políticament minoritzada. En aquesta
etapa, doncs, hi ha un bilingüisme asimètric: uns
parlen les llengües X i Y i els altres només Y.

Interrupció de la llengua de pares a fills
Arriba un punt que els parlants d’X veuen la seva
pròpia llengua com un estigma, un sistema de comunicació no útil, antic , prescindible. El punt de
no retorn es produeix quan els pares X decideixen
parlar en Y als seus fills. Això provocarà que els
fills col·loquialitzin Y i que només tinguin co-

neixement parcial d’X. Amb els anys, la tercera
generació ja no és capaç de parlar en la llengua
dels avis, de manera que la substitució queda
consolidada.

Interferència
Paral·lelament a les tres fases descrites, n’hi ha
una quarta que afecta l’estructura de l’idioma.
La llengua a poc a poc es degrada, no es desenvolupa nou vocabulari, i la llengua X adopta
solucions morfosintàctiques d’Y i molts manlleus lèxics. Tot plegat reforça la percepció que
la llengua X ja no és una llengua útil.

Molt esquemàticament, doncs, aquest és un
dels camins que expliquen de quina manera
L’objectiu de qualsevol conversa és la comuni- una llengua es mor. No he parlat de les causes
cació. Això només és possible si els interlocutors que porten a assumir aquest comportament
comparteixen un codi (Y, en el cas que plante- lingüístic . Ara només em limitaré a dir que no
gem). Aquest fet provoca que totes les converses és una decisió lliure dels parlants, sinó que la
en què hi hagi membres dels dos grups lingüístics política (lingüística) que adopta el govern d’Y
es resolguin sempre en Y: a la feina, a l’escola, al condiciona de formes diverses les tries lingüísbar, etc. De manera que la llengua X va perdent
tiques de les persones. El fet que no hi hagi una
cadels
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cosa que accelera el procés de substitució.

Pèrdua d’àmbits d’ús
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Retallables Unitat 3 - Activitat 4

Balcans

‘muntanya’
(del turc balkan)

Seül

‘capital’ (coreà)

Pekín

Molina

‘ciutat enmig de la plana’
(del llatí Mediolanum)

Belgrad

‘ciutat blanca’
(del serbi Beograd )

Nàpols

Quebec

‘lloc on les aigües es fan
estretes’ (de l’algonquí)

Marràqueix

‘fortificada’
(de l’amazic)

Oran

Haití

‘terra muntanyosa’
(del carib)

Pasadena

‘vall entre muntanyes’
(del chipewa)

Wyoming

Pernambuc

‘braç de mar’
(del guaraní)

Honolulu

‘port tranquil’
(del hawaià)

Kentucky

Kuala Lumpur

‘desembocadura del riu
de fang’ (del malai)

Timor

‘est, orient’
(del malai)

Nairobi

Ifni

‘aigua, riu’
(del tuareg)
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‘capital del nord’
(xinès)

Nankin

Singapur

‘capital del sud’
(xinès)

‘ciutat dels lleons’
(del sànscrit singha
‘lleó’ i pura ‘ciutat’)

Finisterre

‘fi de la terra’
(del llatí finis terrae)

Sappor

‘gran terra àrida’
(de l’ainu)

‘lleons’
(de l’amazic)

Jamaica

‘terra de fonts’
(de l’arauac)

Xile

‘fi de la terra’
(de l’araucà)

‘prats amplis’
(del delaware)

Etna

‘forn’ (del fenici)

Orinoco

‘lloc on es rema molt
fort’ (del guaraní)

‘terra de pastures’
(de l’iroquès)

Niàgara

‘aigua que trona’
(de l’iroquès)

Ohio

‘riu bonic’
(de l’iroquès)

‘aigües fresques’
(del massai)

Katmandú

‘temples de fusta’
(del nepalès)

Mississipí

‘riu gran’
(de l’ojibwa)

Timbuctú

‘l’antiga’ (del tuareg)
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Retallables Unitat 5 - Activitat 3

BON DIA

GRÀCIES

DE RES

PERDÓ/DISCULPA

SI US PLAU

ESTIMAR
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