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L’Església Evangèlica de Filadèlfia és una confessió religiosa cristiana 
nascuda els anys 1950 a França. Arriba a Catalunya fa uns 50 anys, 
s’estén ràpidament i aplega milers de fidels els anys 70 i 80 del segle xx. 
Actualment hi ha 121 esglésies d’aquesta confessió arreu de Catalunya.

En el culte de la nostra església té un pes especial la paraula, perquè és 
sobretot a través de la paraula que es difon la nostra fe. La llengua és, 
per tant, un element fonamental en la nostra comunitat.

La nostra església, malgrat que té creients de molts orígens diferents, 
té un arrelament força gran entre el poble gitano. La llengua tradicional 
d’aquesta comunitat és el romaní, amb origen a l’Índia, i que ha perdurat 
fins als nostres dies. És una llengua de la qual se senten especialment orcgullosos i que ha estat 
reprimida durant molts anys pel fet de ser la llengua dels gitanos. Avui, desgraciadament, és una 
llengua molt poc utilitzada.

És d’aquesta perspectiva que es pot entendre una empatia cap a la llengua catalana, llengua de 
molts dels fidels de l’Església Evangèlica, i llengua que també ha patit la repressió. En aquest sentit, 
de la mateixa manera que l’Església és oberta a totes les persones, tant gitanes com paies, tant 
negres com blanques, l’Església entén i promou llengües com el català o el romaní.

Estem molt contents de poder participar en l’edició d’aquesta guia bilingüe en aquestes 
dues llengües. Teixir ponts entre dues comunitats i dues llengües és sempre positiu, i encaixa 
perfectament en la tasca que ens pertoca com a Església oberta a tothom.

Joan Valentí 
Secretari de l’Església Evangèlica de Filadèlfia de Catalunya

Presentació

Un dels trets característics de la història de Catalunya és la presència de població gitana en la 
nostra societat. De fet, els primers documents que acrediten la presència de gitanos a Catalunya 
daten de principis del segle xv. Per tant, la cultura gitana, amb la seva llengua, tradició oral, música 
i itinerància històrica, forma part de la cultura catalana. No podem entendre la cultura catalana 
sense tenir en compte la cultura gitana.

Quan posem el focus sobre les creences religioses, trobem que 
avui la gran majoria de les persones gitanes que viuen a Catalunya 
professen la fe cristiana, i que moltes d’elles assisteixen als cultes de 
l’Església Evangèlica de Filadèlfia. Ara bé, si la presència de població 
gitana a Catalunya data de fa més de 600 anys, la història 
de l’Església Evangèlica de Filadèlfia és molt més recent i 
forma part de la història contemporània de les comunitats 
gitanes que viuen al sud d’Europa i, per tant, de la història 
contemporània de Catalunya.

L’Església Evangèlica de Filadèlfia neix gràcies a la tasca 
evangelitzadora que el pastor francès Clement Le Cossec va 
dur a terme amb la població gitana del sud de França durant 
la dècada de 1950. En molt pocs anys, molts gitanos del sud 
de França van començar a professar la fe cristiana evangèlica 
i es van batejar. La influència de Le Cossec i aquesta onada 
de conversió i de fe van travessar les fronteres a finals de la 
dècada de 1950 i es van estendre també entre els gitanos de 
Catalunya i de la resta de l’estat espanyol.

Actualment, a Catalunya viuen prop de 53.000 persones 
d’ètnia gitana i hi ha quasi 140 esglésies evangèliques de 
Filadèlfia, i és la denominació cristiana que té un nombre més 
elevat d’esglésies al país. Es tracta d’esglésies cristianes, que 
comparteixen amb la resta d’esglésies protestants els principis  
de la reforma i que adapten les formes pentecostals a 
l’expressivitat pròpia de la cultura gitana. Totes formen part de la 
història i la societat catalanes. De la mateixa manera que la cultura  
catalana està impregnada de diversos elements (lingüístics  
i musicals, entre d’altres) propis de la cultura gitana, el mapa religiós 
de Catalunya no es pot entendre sense tenir en compte la presència  
i l’activitat de les esglésies de Filadèlfia, esglésies en què una gran 
part de la població gitana celebra en comunitat la fe cristiana.

El cristianisme de les esglésies de 
Filadèlfia i la cultura gitana a Catalunya
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Al territori on es parla el català viuen més de 13 milions de persones. D’aquestes, 12,8 milions 
l’entenen i 10 milions el poden parlar. Avui aquesta àrea està dividida en set territoris, que es 
distribueixen en quatre estats europeus:

• Espanya: el català es parla a Catalunya, al País Valencià (on també rep la denominació 
de valencià), a les Illes Balears (on també és conegut per mallorquí, menorquí, eivissenc o 
formenterer, segons l’illa), a la Franja de Ponent (Aragó) i a la comarca murciana del Carxe.

• Andorra.

• França: a la Catalunya del Nord. 

• Itàlia: a l’Alguer (Sardenya). 

Per demografia, el català és la novena llengua de la Unió Europea. El nombre de persones que 
parlen català és superior o equiparable al de les que parlen danès, suec, grec o portuguès a Europa. 
La Unió Europea té com un dels principis fundacionals el respecte per la diversitat lingüística. 
L’estima per aquesta diversitat és, doncs, un dels valors bàsics que defineixen la Unió. 

El català, juntament amb l’occità (llengua 
pròpia de la Vall d’Aran), és la llengua 
oficial i nacional de Catalunya. 

A l’estat independent d’Andorra 
el català és l’única llengua 
oficial. A les Illes Balears i 
al País Valencià és també 
llengua oficial i l’única 
reconeguda com la pròpia 
del territori. També 
té diversos graus de 
reconeixement a França, 
Itàlia i l’Aragó.

El català, llengua  
de milions d’europeus

El català, llengua oficial
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El romaní és una llengua indoària, originària de l’Índia, que es parla pràcticament a tot el món però 
no és pròpia d’enlloc: és la que pertany a la comunitat gitana o rom (‘home’, en romaní). Aquesta 
extensió fa que hi hagi molta varietat dialectal i se’n derivin diversos pidgins i criolls, entre els quals 
el parlat a la península Ibèrica, el caló.

El caló té influències castellanes, catalanes i basques i també té particularitats en cada zona on es 
parla. El caló català ha passat al català diverses paraules que avui dia tots entenem (i algunes fins i 
tot s’han afegit al diccionari!).

De les 7.000 llengües que hi ha al món, el català és dins de les cent primeres quant al nombre de 
parlants. A més, sis dels deu webs més visitats del món són en català, i és la dinovena llengua en 
nombre d’usuaris a Twitter.

Així, doncs, per demografia, estatus jurídic i vitalitat, en cap cas ningú no pot dir que el català és 
una llengua minoritària.

El català ha estat, amb relació a les llengües oficials de la Unió Europea, una llengua pionera en 
molts aspectes. Va ser de les primeres en què es va fer ciència i filosofia, i disposa d’una codificació 
ortogràfica estandarditzada ja des de l’Edat Mitjana. Es tracta, doncs, d’un idioma plenament 
codificat i normativitzat, amb un consens acadèmic total.

En català trobem textos escrits i literaris ininterrompudament des del segle xii dC. Actualment hi ha 
més de 1.200 autors que escriuen en català i cada any es publiquen més de 8.000 títols en aquest 
idioma. El català també és la desena llengua del món més traduïda en l’àmbit editorial. A Internet, 
segons els darrers informes, el català apareix com la dinovena llengua en nombre de pàgines web 
per parlant, d’entre les 7.000 llengües que hi ha al món, per damunt de llengües com el xinès, el 
castellà, el rus, el portuguès o el turc.

Sabies que…? Algunes curiositats 
sobre el caló/ romaní i el català

El català,  
un idioma ple de vitalitat

Algunes d’aquestes paraules són: 

Calés Diners

Cangueli Por

Pirar Anar-se’n

Xaval Noi

Dinyar-la Morir-se  

Halar Menjar
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Aprendre català és 
una font d’avantatges. 
Comprova-ho en els 
exemples següents:

Et pot ajudar a millorar laboralment.
Amb el català pots accedir a feines en què és necessari parlar-lo i 
entendre’l. Si tens un negoci propi, saber el català et permet oferir 
un millor servei als clients, perquè acostumen a valorar molt que els 
atenguin en la seva llengua.

Et servirà per a estudiar o ajudar els teus fills a l’escola.
El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge que s’empra 
normalment en l’ensenyament. Per això, s’utilitza a les escoles,  
els instituts i les universitats.

El català, una llengua 
d’oportunitats
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El necessites per a obrir un negoci.
La llei estableix que els cartells d’informació i els documents d’oferta 
de serveis dels establiments oberts al públic han d’estar redactats, 
almenys, en català.

També, d’acord amb la llei, les empreses i els establiments que es 
dediquen a la venda de productes o la prestació de serveis han de 
poder atendre els consumidors que s’expressen en català.

Et facilita la relació amb les administracions 
públiques.
El català és la llengua d’ús normal i principal de les administracions 
públiques (l’ajuntament, la Generalitat…), i a més cal que el sàpigues 
si hi vols treballar.
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Et permet ampliar la xarxa d’amistats  
i relacions socials.
El català és una bona eina de promoció social, perquè t’ajuda a 
connectar amb més gent, i a conèixer i entendre el lloc on vius. 
 La gent valora molt que parlis en català, i guanyes simpaties si ho fas.

Et resulta útil per a accedir a diversos recursos  
i serveis.
Amb el català tens accés a qualsevol tipus d’informació i, per tant, et 
pots assabentar de tot allò que passa o es fa al municipi (ofertes de 
feina, participació en la vida associativa local…).
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El català es va formar fa més de mil anys; és una llengua romànica, és a dir, forma part del conjunt 
de llengües que provenen del llatí.

El conjunt de llengües romàniques està compost, a part del català, per llengües com el castellà, el 
portuguès, el francès o l’italià, entre d’altres.

Com que aquestes llengües tenen el mateix origen, hi ha coincidències i similituds entre si. Això fa 
que molt sovint els parlants de les llengües romàniques es puguin entendre entre ells i també que 
els sigui més fàcil aprendre una llengua nova del mateix grup lingüístic.

Aprendre català, doncs, facilita l’aprenentatge d’altres llengües pròximes, com ara el castellà o el 
francès.

Llet 
Català

Leite 
Portuguès

Lait 
Francès

Leche 
Castellà

Latte 
Italià

Orella 
Català

Orelha 
Portuguès

Oreille 
Francès

Oreja 
Castellà

Orecchio 
Italià

Flor  
Català

Flor 
Portuguès

Fleur 
Francès

Flor 
Castellà

Fiore 
Italià

El català,  
una llengua romànica

Un mallorquí molt savi
L’aportació de la llengua catalana a la literatura i a la cultura europees ha estat molt gran.  
El valencià Joanot Martorell va escriure Tirant lo Blanc, que ha estat definida pels crítics literaris 
com la primera novel·la moderna de la literatura universal. En aquesta obra l’islam hi té molta 
importància. Martorell descriu les aventures del jove cavaller Tirant amb les tensions polítiques  
i religioses de l’època com a rerafons (segle IX H. / segle XV d. C.).

Un altre dels grans autors de la literatura catalana va ser el mallorquí Ramon Llull, que va sintetitzar 
tot el saber filosòfic i científic de la seva època (segle VII H. / segle XIII d. C.). Ramon Llull va il·lustrar 
la voluntat d’entesa entre el cristianisme i l’islam. A part del català, el llatí i l’occità, també parlava  

i escrivia en àrab (algunes de les seves obres més importants 
van ser publicades en aquesta llengua), i va 

destacar, en comparació amb altres savis 
de l’època, pel seu coneixement de la 

filosofia àrab i de la religió musulmana.
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El català, llengua comuna

El català, llengua comuna

El català, llengua comuna
El català, llengua comuna

El català, llengua comuna

El catalán, lengua común
El catalán, lengua común El catalán lengua común

El catalán, lengua común

aprèn català

Vols parlar català? 
Conversa amb nosaltres!
Si ja coneixes una mica el català i el parles, 
encara que sigui amb dificultats, millora’n la 
parla practicant-la amb nosaltres.

A la Plataforma per la Llengua t’oferim 
conversar una hora a la setmana amb una 
persona que el parla habitualment, durant deu 
setmanes.

Disposem d’una àmplia xarxa de voluntariat 
jove i dinàmic amb la qual organitzem sortides  
i activitats variades.

Plataforma per la Llengua:

Tel. 933 211 803 
vxl@plataforma-llengua.cat 
www.plataforma-llengua.cat 
https://twitter.com/llenguacat 
https://www.facebook.com/
PlataformaxLlengua

També el pots practicar implicant-te 
en qualsevol dels projectes de parelles 
lingüístiques interreligioses que han impulsat, 
arreu de Catalunya, la Direcció General d’Afers 
Religiosos i la Direcció General de Política 
Lingüística. Per fer-ho, contacta amb el 
Consorci per a la Normalització Lingüística.
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Amb la col·laboració de:

Donen suport a aquest projecte les organitzacions següents: Casal dels Infants,  
Consorci del barri de la Mina, Institut Escola La Mina i Salesians Sant Jordi (PES La Mina).

Agraïments: Martí Gasull i Avellán
Textos: Plataforma per la Llengua
Traducció del català al romaní: Carlos Muñoz Nieto
Disseny gràfic i il·lustracions: Estudi Muto
Tiratge: 2.000 exemplars
Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)



Jekh sikavipen vi por romanes vi 
po katalanikanes kotar-i katalakani 
chib pal-o Evangelikano Khetanipen 
Filadelfia and-i Katalùnia

Camela’t  
del català!
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I Evangelistikani Khangeri Filadelfia si jekh dasikano paćapen so biandǎs 
pe deśiberś 1950 and-i Frància . Areslǎs k-i Katalùnia pretele 50 berśa 
anglal thaj buxlardǎs pes siges mìlǎ ӡenen and-o berśa 70 thaj 80kotar-o 
śeliberś 20. Akana isi 121 khangerǎ kotar akava anavǎripen pe sasti 
Katalùnia..

And amari khangeri si but vastno o lav, sostar andar-o lav amaro 
paćapen ӡal maj dur. Odolesqe, i ćhib si vareso fundamentàlno and 
amaro khetanipen..

Amare khangerǎθe isi menuśa save aven kotar but verver thana, àmi kaj i 
khangeri del zorales si e rromenθe. I tradicionàlni ćhib akale manuśenqiri 
si i rromani ćhib, savi avel kotar-i Ìndia, thaj vàӡe si ӡivdi, ӡi adacire. Von si barikane ӡene pe lenqiri 
ćhib thaj pe but berśa pe akaja ćhib sine bari reprèsia, sadaj sosqe sine i ćhib e rromenqiri. Avdives 
si jekh ćhib so na vakerel pes but.

Andar akava dikhipen śaj te xaćaras i empatìa karing i katalakani ćhib, chib kotar but somdasne 
and-i Evangelikani Khangeri, ćhib savi vi dine pe laθe reprèsia. I khangeri si putardi savorrenqe, vi 
e rromenqere vi e gaӡenqere, vi e parnenqere vi e kalenqere, odolesqe andar i khangeri ӡamavas 
ćhibǎ sar o katalanikanes thaj o rromanes.

Sam but lośale te śaj te las kotor and-i edìcia akale lilesqiri dujećhibǎqiri. Kerandoj phurt maśkar 
duj komunitète thaj duj ćhibǎ, so savaxt si but śukar, thaj vi but śukar avel andar-i butǐ so sar putardi 
khangeri savorrenqe si te keras.

O Joan Valentí 
Sekretàrio kotar-i Evangelistikani Khangeri Filadelfia and-i Katalùnia

Sikavipen

Vareso so dikhel pes and-i història e Kataluniaqiri si o rromane ӡene amare dostipnasθe. Kadial, o 
anglune lila save ćaćǎren so and-i Katalùnia sine rroma, si kotar-o śeliberś 15. Odolesqe, i rromani 
kultùra, vi laqere ćhibǎça, laqere muj mujesθe tradìciaça, baśalpnaça thaj historiaça, len kotor and-i 
Kataluniaqiri història. Naśti te xaćaras e Kataluniaqiri història te na las i rromani kultùra ande laθe.  

Kana dikhas pe religikane paćamàta, arakhlǎm so adacire o 
buterderipen e rromenqoro save te beśen and-i Katalùnia si dasne, 
thaj but lenθar ӡan k-i Evangelistikani Khangeri Filadelfia. Àmi naśti 
te bistaras so o rroma and-i Katalùnia aresle pretelele 600 berśa maj 
anglal, thaj i Evangelistikani Khangeri Filadelfia si maj nevi thaj lel 
kotor and-i akanutni història e rromenqiri save beśen and-o sùdo 
e Evropaqoro, thaj kadial, vi len koto rand-i akanutni història e 
Kataluniaqiri.

I Evangelikani Khangeri Filadelfia biandǎs nais e butǎqe 
so o evangelistikano araśaj kotar-i Frància, o Clement Le 
Cossec, kerdǎs e evangelioθe e rromença save beśenas 
k-o Franciaqoro sùdo pe deśiberś 1950. Na but berśa palal, 
but rroma save te beśenas othe ӡele k-i evangelistikani 
khangeri thaj boldine pen. I influència kotar-o Le Cossec aj vi 
i influència kotar sa o manuśa save ӡanas k-i khangeri ӡelǎs 
dur i granìca thaj pe palutne berśa kotar o deśiberś 1950 vi 
akaja khangeri areslǎs e katalanikane rromenθe thaj vi k-o 
espanikane rromenθe.

Akana, and-i Katalùnia beśen pretele 53.000 rroma thaj isi 
140 evangelikane khangerǎ kotar-i Filadelfia, si o dasikano 
anavǎripen kaj isi les maj khagerǎ kotar-o them.  Si dasikane 
khangerǎ, so, sar o aver protestànte khangerǎ, len o nevǎripen 
thaj i forma pentekostal thaj thoven sa akava andre i rromani 
kultùra. Sa len koto rand-i història thaj and-o dostipen kotar-i 
Katalùnia. Vi i katalanikani kultùra isi la kotora (chibǎqere thaj 
baśalnasqere, thaj aver) kaj aven andar-i rromani kultùra, i religikani 
màpa kotar-i Katalùnia naśti te xaćarel pes te na las i aktivitèta kaj 
kerel pes andar-e Filadelfiaqere khangerǎ, khangerǎ kaj jekh baró 
kotor e rromenqoro keren lenqoro dasikano paćapen and komunitèta.

O dasipen kotar-e Filadelfiaqere khangera 
thaj i rromani kultùra and-i Katalùnia 
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Pe phuv kaj vakerel pes katalanikanes beśen pretele 13 millònǎ ӡene. Lenθar, 12’8 millònǎ xaćaren 
thaj 10 millònǎ vakeren. Avdives akava than si ulavdo pe èfta thana, save si pe śtar evropune thema:

• Espània:  vakerel pes and-i Katalùnia, i València (kaj vi anavǎrel pes valencianikanes), Baleàres 
(kaj vi anavǎrel pes majorkinikanes, menorkinikanes, thaj aver) i Franja de Ponent (Aragon) thaj i 
komàrka Carxe (Murcia).

• Andorra.

• Frància: and-i Katalùnia Nòrdo. 

• Itàlia: Alguer (Cerdènia). 

Kotar-i demografia, o katalanikanes si i enǎto ćhib and-o Eopuno Khetanipen. O manuśa save 
vakeren catalikanes si buter vaj sajekh sar o manuśa save vakeren suedikanes, gregikanes vaj 
portugikanes and-i Evròpa. O Evropuno Khetanipen isi les sar jekh fundacionàlna xaing, o respèto 
pal-i linvistikani diversitèta. O molipen pe akaja diversitèta si jekh e bazikane molilmatenθar save 
brakhel o Evropuno Khetanipen. 

O katalanikanes, vi o occitanikanes (ćhib 
savi vakerel pes and Vall d’Aran), si o 
ćhibǎ oficiàlne thaj themutne kotar-i 
Katalùnia. 

And-i Andòrra o 
katalanikanes si i jekhorri 
oficiàlni ćhib. And-i Baleària 
thaj València vi si oficiàlni 
ćhib thaj i jekhorri savi 
paćan la sar i ćhib e 
thanesqiri. Vi den paćapen 
pe laθe and-i Frància, and-i 
Itàlia thaj and-o Aragon.

Katalanikanes, jekh chib kotar 
millòna evropune manusenqere

Katalanikanes, jekh oficiàlni chib
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O rromanes si jekh indoarianikani ćhib, biandi and-i Ìndia, vakerel pes pe sa o sundal, àmi naj ćhib 
e thanesqiri: si i ćhib e rromenqiri. Odolesqe isi but dialektonqiri varietèta kaj vi den pena aver 
hamimàta thaj pogadolèkte, maśkar lenθe si o kaló , so vakerel pes and-i iberikani península.

O kaló isi les espanikane, katalikane thaj euskerikane influèncie thaj vi thanesqere ćhanda kaj 
vakerel pes. O kaló kotar-i Katalùnia nakhavdǎs pe katalanikanes verver lava si vi akana savorre 
xaćaren (thaj aver vi si lekhavde and-i lavustik).

Kotar-o 7000 ćhibǎ save vakeren pen po sundal, o katalanikanes si jekh kotar o anglune śel ćhibǎ 
save vakeren la maj but ӡene. Vi śov kotar o deś web-lila maj dikhle po sundal si lekhavde po 
katalanikanes, thaj si i deśuenǎto ćhib maj labardi po Twitter.

Kadial, pe demografà, pe juridìko stàtus thaj ӡivipen, khonik śaj te phenel so o katalanikanes si jekh 
minoritetaqiri ćhib.

O katalanikanes, sine jekh angluni ćhib and relàcia aver oficiàlne ćhibǎ kotar-o Evropuno 
Khetanipen. Sine jekh kotar-o anglune ćhibǎ kaj lekhavde ӡantripen, filosofia, thaj inkerel pesqiri 
alfabèta andar-o Maśkarutne Śeliberśa. Kadial śaj tephenas so si jekh ćhib rendvali thaj thamikani, 
sar mothoven sa o akademikane manuśa.  

Po katalanikanes śaj te lekhavas literaturaqere lila andar-o śeliberś 12 biaćhadutnes. Akana isi 
pretele 1200 avtòrǎ save lekhaven po katalanikanes thaj sarkon berś den pen avri 8000 pustika po 
katalanikanes. Vi akaja ćhib si i deśto ćhib e sundalesqiri maj rinćhibǎrdi pe editoriàlno trujalipen.  
Vi po internet, sar mothoven o palutne rodimàta, o katalikanes si i deśuenǎto ćhib pe número 
e web-lilenqoro po ӡeno, maśkar o 7000 sundalutne ćhibǎ, si maj anglini sara ver ćhibǎ sar o 
ćhinikanes, espanikanes, rusikanes, portugikanes vaj xoraxanes. 

¿Ӡanes so...? Cudamàta vas o 
rromanes thaj o katalanikanes

Katalikanes,  
jekh chib praӡidvi

Varesave akale lavenθar si:

Calés Love

Cangueli Dar

Pirar Te ӡal tar

Xaval Ćhavo

Dinyar-la Te merel  

Halar Te xal
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Te siklǒves 
katalanikanes si jekh 
ӡamavimatenqiri 
xaing. Śaj te ćaćǎres 
pe akala misalǎ:

Śaj te del vast tuqe te laćhǎrel tiri butǐ.
Te vakeres katalanikanes śaj ӡas pe butǎ kaj kampel te vakeres vi te 
xacares. Te oves tut tiri autònomo butǐ, te ӡanes katalanikanes śaj te 
des mal laćho sevipen e manuśenqere, sosqe molkućharel pes but so 
te seven and-i tiri ćhib.

Ka del tuqe vastte siklǒves vaj te aźutisares te ćhaven  
k-i skòla.
O katalanikanes si i ćhib savi te siklovel pes aj labǎrel pes normales 
and-o siklǎripen. Odolesqe, vakerel pes pe skòle, pe maśkarutne skòle 
thaj universitète.

Katalanikanes,  
jekh chib kotar sajmàta
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Si te lekhaves po katalanikanes te kames te putres  
tiri butǐ.
I thami mothovel so e informaciaqere lava kaj thoves and-i tiri butǐ si te 
lekhaves len po katalanikanes, sar mìnimun. Vi i thami phenel, so o fìrmǎ 
save te bikinen vaj te den sevimàta, kampel vi te seven po katalikanes e 
manuśenqere so kadial te vakeren. 

Lokhǎrel tiri relàcia e publikane administraciença.
O katalanikanes si i ćhib kaj normales vakerel pes and-o publikane 
administràcie (komùna, Generalitat....) thaj kampel te ӡanes i ćhib te 
kames te keres butǐ and-o administràcie.
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Śaj te buxlǎres tire amalimàta thaj sociàle relàcie.
O katalanikanes si jekh laćho labno pal-o sociàlo ӡamavipen, sosqe del 
tuqe vast te les kontàkto but manuśença, vi te pinӡares vi te xacares o 
than kaj beśes. O ӡene molkućhǎren so te vakeres katalikanes, thaj ka 
les amalimàta te vakeres.

Si but śukar tuqe te kames te nakhes pe verver 
laćhimàta thaj sevimàta.
Te ӡanes katalanikanes śaj te les sa e informàcie, thaj kadial śaj te 
ӡanes sa so nakhel and-o gav vaj foros (butǎ, sar te les koto rand-o 
asociacienqoro  ӡivipen...).
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O katalanikanes biandǎs jekh mìla berśa maj anglal; si jekh latinikani ćhib, jekh e ćhiběnθar save 
aven kotar-o latinikanes.

O latinikane ćhibǎ si o katalanikanes, thaj vi o espanikanes, o portugikanes, o francikanes, o 
italianikanes thaj aver.

Sa akala ćhibǎ aven kotar sajekh ćhib, odolesqe von si but paśe maśkar lenθe. Thaj o manuśa save 
vakeren akala ćhibǎ butvar śaj te xaćaren pen maśkar lenθe thaj so akale manuśenqe śaj te siklǒven 
aver nevi ćhib kotar akaja linvistikani grùpa maj lokhes.

Te ӡanes katalanikanes si maj lokhes tuqe te siklǒves aver paśutne ćhibǎ, sar o espanikanes vaj o 
francikanes

Llet 
Català

Leite 
Portuguès

Lait 
Francès

Leche 
Castellà

Latte 
Italià

Orella 
Català

Orelha 
Portuguès

Oreille 
Francès

Oreja 
Castellà

Orecchio 
Italià

Flor  
Català

Flor 
Portuguès

Fleur 
Francès

Flor 
Castellà

Fiore 
Italià

Katalanikanes,  
jekh latinikani chib

Jekh Majorkaqo manuś but ӡantro
I katalanikani ćhib dinǎs but pal-i evropuni literatura vi pal-i evropuni kultùra. O valencikano 
Joanot Martorell lekkavdǎs Tirant lo Blanc, kaj o literaturikane krìtike phende so sine i angluni 
akanutni novèla kotar sa i sundalutni literatura. Pe akaja novèla o Islàm sine but vastno. O Martorell 
mothovel so kerelas o terno raj o Tirant pe vaxta kaj sine politikane vi religiokane tensiònǎ po 
trujalipen (śeliberś 9 / śeliberś 15)    

Aver kotar-o bare avtòrǎ and-i katalakani literatura sine o Majorkaqo o Ramon Llull, kon kidǎs sa 
o filosofokano vi ӡantripno godǎripen kotar pesqo vaxt (śeliberś 7 / śeliberś 13). O Ramon Llull 
sikavdǎs o xaćaripen maśkar o dastipen thaj o Islàm. Vov ӡanelas katalanikanes thaj vi latinikanes vi 

occitanikanes thaj vi vakerelas vi lekhavelas xoraxanes (but 
bare butǎ lesqere sine lekhavde pe akaja ćhib), 

thj sine but ӡantro and-i xoraxani filosòfia 
vi and-i xoraxani relìgia, buter sar o aver 
akanutne ӡantrenθar. 
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El català, llengua comuna

El català, llengua comuna
El català, llengua comuna

El català, llengua comuna

Katalanikanes, somkhetani chib

Siklǎr vaj sivlǒv 
katalanikanes pe sa o sundal

¡Le la tuqe! Śaj te les la pal-o/i

Thov o kidipen e 
materialenqoro kaj den 
vast te buxlǎren o vakerimàta

Sikav kaj si linvistikane 
ӡuta sadaj kerindoj klik

¿Kames te vakeres po 
katalanikanes? ¡Vaker amença!
Te pinӡares jekh cìra o katalanikanes thaj vakeres 
madikh so na but śukar, śaj te praktikers amença 
aj te laćhǎres to vakeripen.

And-i Plataforma per la Llengua das tuqe divàno 
jekh òra sarkon kurko pe duj kurke jekhe ӡeneça 
so vakerel katalanikanes śukar.

Isi amen jekh bari drakhin kotar terne manuśa 
save keren butǐ bilovenqere lośales save te 
organizaren droma thaj aver aktivitète.

Plataforma per la Llengua:

Tel. 933 211 803 
vxl@plataforma-llengua.cat 
www.plataforma-llengua.cat 
https://twitter.com/llenguacat 
https://www.facebook.com/
PlataformaxLlengua

Vi śaj te zumaves te vakeres te les kotor pe 
varesave projèkte kotar-o linvistikane maśkar-
religiakine ӡute save ӡamavde pe sa Katalùnia 
i Direcció General d’Afers Religiosos i la Direcció 
General de Política Lingüística. Te kames te 
des pe akava projèkto śaj te les konkàkto el 
Consorci per a la Normalització Lingüística-ça.

Katalanikanes, somkhetani chib 
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Katalanikanes, somkhetani chib
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