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Una presentació de la llengua catalana
a la comunitat sikh i de parla panjabi de Catalunya. 
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Presentació

L’origen del sikhisme el trobem a la regió del Panjab, en l’anomenada 
“regió dels cinc rius”, que s’estén pel nord-est de l’Índia. 
Actualment, la comunitat sikh està formada per uns 27 milions de 
seguidors arreu del món, i una part d’aquesta comunitat sikh, 
aproximadament uns 12.000, som els que avui dia vivim a Catalunya.

Als homes sikhs se’ns reconeix fàcilment, ja que un dels elements 
que ens identifica és el nostre turbant elegant, i les nostres barbes 
llargues. Algunes dones també porten el turbant, i tant els homes com les dones portem una 
polsera al canell dret que ens distingeix com a sikhs.
 
Els sikhs ens sentim molt identificats amb Catalunya, perquè tot i que Catalunya i el Panjab 
són dos territoris que es troben en indrets diferents i que els separa una distància ben llarga, 
tenim moltes similituds. Una de les característiques comunes fonamentals és el paper tan 
rellevant que tenen ambdós territoris dins de l’estructura estatal, ja que són un dels territoris 
més rics. D’altra banda, igualment que els catalans, també nosaltres tenim unes tradicions i 
una cultura pròpia, així com també una llengua pròpia, el panjabi.

L’arrelament a Catalunya de la comunitat sikh a partir dels anys vuitanta, va permetre que 
durant el 1992 es pogués crear un espai de culte per als sikhs, el primer Gurudwara a 
Catalunya. 

Gràcies als preceptes de forma de vida religiosa dels sikhs dictats pel seu fundador Sri Guru 
Nanak Dev Ji, fa uns 500 anys aproximadament, els sikhs vivim sobre tres pilars fonamentals: 
el Nam Japo (meditar en nom de Déu), el Kirat Karo (guanyar-se la vida d’una manera honrada) 
i el Wand ke Chhako (compartir una part dels nostres guanys). D’aquí deriva la importància del 
Langar (menjar gratuït) que es comparteix en el Gurudwara, i que ha fet que ambdues 
comunitats puguin aproximar-se i compartir a tots els nivells, fins i tot impartint classes del 
català al Gurudwara mateix.

Sóc sikh i em sento també català. L’aprenentatge de la llengua catalana ha estat fonamental i 
decisiu per a mi i també per a la meva comunitat, ja que ens ha donat l’oportunitat de trencar 
barreres. Per a mi el català ha estat la clau que m’ha obert moltes portes. El fet d’aprendre 
l’idioma propi del lloc on vius és molt important per mantenir una cohesió entre tots nosaltres.

Gagandeep Singh Khalsa
Portaveu de la Comunitat Sikh de Catalunya
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Al territori on es parla el català hi viuen més de 13 milions de persones. D’aquestes, 12’8 
milions l’entenen i més de 10 milions el poden parlar. El nombre de persones que el parlen 
és superior o equiparable al de les que parlen suec, grec o portuguès a Europa. De les 6.000 
llengües que hi ha al món, el català és dins de les 100 primeres quant al nombre de parlants. 
A més, dels 10 webs més visitats del món, 6 són en català, i és la 19a llengua per nombre 
d’usuaris a Twitter. Així, doncs, per la seva demografia, estatus jurídic i vitalitat, en cap cas 
no pot dir-se el català que sigui una llengua minoritària.

El català és l’única llengua pròpia i oficial, juntament amb l’occità a la Vall d’Aran, de 
Catalunya, de les Illes Balears i de la major part del País Valencià. A Andorra el català és 
l’única llengua oficial, mentre que a la Franja de Ponent, a la Catalunya del Nord i a l’Alguer 
el català té diferents graus de reconeixement. 

El català, una llengua
de milions d'europeus
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Panjabi
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El panjabi és una llengua indoària (originada a la península de l’Índia després de la migració 
massiva de pobles indoeuropeus) i el català, una llengua romànica (provinent del llatí). 
Ambdues pertanyen a la gran família de les llengües indoeuropees, per això avui dia trobem 
paraules en panjabi i en català que presenten similituds, com ara: 

El català i el panjabi, llengües de la 
família lingüística indoeuropea



El català,
una llengua
d'oportunitats

Et pot obrir més portes en el món laboral 
perquè pots accedir a feines en què és 
necessari parlar-lo i entendre’l. 

El necessites per obrir un negoci i per
garantir la qualitat del servei que s’ofereix
als consumidors.
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Et servirà per estudiar o per ajudar els teus
fills a l’escola.

Et permetrà ampliar la xarxa d’amistats
i de relacions socials.

Et serà útil per accedir a recursos i a serveis 
diversos.
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El català, llengua comuna

On puc aprendre català?

Consorci per a la Normalització Lingüística 
(CPNL)
C. de Mallorca, 272, 8è - 08037 Barcelona
Tel. 932 723 100
A/e: cpnl@cpnl.cat
www.cpnl.cat

Voluntariat per la Llengua

Vols parlar en català?
Conversa amb nosaltres!
Inscriu-te a: 
Tel. 933 211 803
A/e vxl@plataforma-llengua.cat
www.plataforma-llengua.cat

© Comunitat Sikh de Catalunya
© Plataforma per la Llengua
Barcelona, setembre de 2016

Amb el suport de:

El català, llengua comuna

llengua comuna

Coordinació: Gemma Ponsa
Textos: Comunitat Sikh de Catalunya i Plataforma per la Llengua
Traducció del panjabi al català: Gagandeep Singh Khalsa 
Correcció lingüística del text en català: Plataforma per la Llengua
Disseny gràfic i il·lustracions: Estudi Muto
Tiratge: segona edició 2.000 exemplars

Comunitat Sikh 
de Catalunya
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