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INTRODUCCIÓ

Aquest llibre té el seu origen en la celebració del I Congrés In-
ternacional sobre Revitalització de Llengües Indígenes i Minorit-
zades, organitzat per la Universitat de Barcelona, La Universitat 
de Vic-Universitat Central de Catalunya i la Indiana Universi-
ty-Bloomington (Barcelona i Vic, 19-21 d’abril de 2017). Les edi-
tores d’aquest volum van formar part del comitè organitzador del 
Congrés i la major part dels autors dels capítols van participar-hi. 
L’objectiu del Congrés era reunir investigadors, activistes, parlants, 
professors, etc. que treballessin sobre llengües que requereixen ac-
cions de revitalització, per intercanviar coneixements, experiències 
i punts de vista. Davant la situació d’amenaça extrema en què es 
troba la diversitat lingüística del planeta, avançar en aquest camí 
ens sembla que s’imposa com una tasca urgent.

Vam decidir centrar aquesta publicació en la transmissió, ja que 
es tracta d’un element crucial pel que fa a la vitalitat de les llengües. 
Quan s’interromp la transmissió intergeneracional, quan els pares 
decideixen no parlar amb els fills la mateixa llengua que van rebre 
dels seus pares, la substitució pot ser tan sols qüestió de temps si no 
s’apliquen mesures de revitalització (i tot i així…). Per això volem 
avançar en el coneixement de les causes que condueixen a aquesta 
situació i conèixer exemples de resistència; descobrir experiències 
de transmissió formal, amb infants o adults, quan la transmissió 
familiar no es produeix, i examinar la situació de la transmissió de 
les llengües d’herència, quan les famílies es troben fora de la comu-
nitat lingüística –realitat cada cop més freqüent en el món actual. 

Els tres estudis inicials tracten la transmissió familiar en contex-
tos diferents. Monteagudo et al. analitzen la situació delicada en 
què es troba el gallec, pel descens del nombre de parlants, sobretot 
entre les generacions més joves, i per l’afebliment del percentatge 
de transmissió intergeneracional. Se centren, tanmateix, en dues 
àrees metropolitanes, desenvolupades fa pocs anys, i constaten di-
ferències significatives pel que fa a l’ús i la transmissió del gallec en 
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aquests dos contextos. Sichra analitza testimonis de famílies que 
transmeten la llengua indígena en contextos urbans a Bolívia com 
a acte de resistència a la tendència hegemònica de transmissió de 
la llengua dominant, el castellà. Unamuno i Romero analitzen dos 
aspectes de transmissió lingüística, la familiar i la institucional, en 
dues comunitats lingüístiques del Chaco (Argentina): la llengua 
wichi, amb una alta vitalitat, i la llengua qom, amenaçada. L’ar-
ticle conclou que un dels punts claus per a investigacions futures 
és la relació de la llengua amb els complexos processos d’identifi-
cació i es vincula amb diversos elements (cosmològics, espirituals, 
històrics i sociolingüístics). 

Els tres estudis següents aborden la transmissió extrafamiliar o 
formal. Barberà et al. presenten la situació particular d’amenaça 
de les llengües de signes en relació amb les altres llengües mino-
ritzades, a causa de l’associació amb una discapacitat i de la trajec-
tòria atípica pel que fa a l’adquisició, ja que amb poca freqüència 
es produeix en l’entorn familiar. L’estudi se centra en la situació 
específica de la llengua de signes catalana. Bichurina i Dunoyer 
descriuen una experiència innovadora de transmissió del franco-
provençal a individus adults fora de l’àmbit acadèmic, centrada 
en les representacions culturals dels parlants. Les autores conside-
ren que una transmissió responsable de la llengua ha de prendre 
en consideració els usos reals dels parlants, i el lligam de la llengua 
amb les pràctiques i les representacions culturals. Henne-Ochoa, a 
través de l’anàlisi de testimonis de parlants de lakota, mostra que 
certs patrons i funcions de la parla indígena haurien d’incorpo-
rar-se als progarmes de revitalització. L’ensenyament de l’estruc-
tura de la llengua no és suficient perquè els parlants desenvolupin 
una competència comunicativa completa. Les comunitats indíge-
nes, a més, no només treballen per mantenir i revitalitzar les seves 
llengües sinó també per perpetuar les seves cultures i, per aquest 
motiu, la revitalització lingüística s’hauria de fer tenint en comp-
te l’etnografia de la comunicació. 

Finalment, els darrers quatre articles se centren en la transmis-
sió de llengües d’herència, un àmbit d’estudi que ha tingut un 
gran desenvolupament en els darrers anys, d’acord amb la ten-
dència creixent en el món actual de trobar famílies fora de la seva 
comunitat lingüística. David i Manan analitzen si les estratègies 
de revitalització del sindhi per part d’activistes (top-down) tenen 
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9Introducció

resultats encara que no hi hagi hagut transmissió familiar. Els ar-
ticles de Moustaoui i Moroni són molt pròxims pel que fa al plan-
tejament però presenten perspectives d’anàlisi força diferenciades. 
El primer analitza dades obtingudes a través d’entrevistes a famí-
lies marroquines residents a l’Estat espanyol, amb l’objectiu de do-
nar resposta a qüestions com ara quines ideologies lingüístiques 
contribueixen al procés de capitalització de l’àrab i l’amazic fora 
del Marroc, com se’n defensa la transmissió i el manteniment, i 
com es resisteixen les famílies al domini de l’espanyol en l’esfe-
ra pública. La segona analitza dades obtingudes a través d’entre-
vistes a catorze famílies lusòfones per mirar de determinar quin 
grau d’imprevisibilitat hi ha en les polítiques lingüístiques fami-
liars; l’estudi d’aquesta imprevisibilitat, segons l’autora, és impor-
tant per establir patrons d’ús lingüístic de la llengua d’herència. 
El darrer estudi, de Barrieras i Ferrerós, analitza la transmissió, a 
Catalunya, de llengües d’herència que pateixen una situació de 
minorització als estats d’origen, concretament entre estudiants 
universitaris. Les dades analitzades procedeixen d’un qüestionari 
amb preguntes semitancades que l’any 2015 es va fer arribar als 
estudiants al·loglots de la Universitat de Barcelona. Els resultats 
mostren que el percentatge de transmissió d’aquestes llengües és 
força elevat.

Aquest és un llibre multilingüe. Hi trobareu articles escrits en 
català, gallec, castellà, francoprovençal, portuguès i anglès, les llen-
gües en què els autors ens els han fet arribar; en alguns casos són 
les llengües objecte d’investigació i en d’altres casos, no. És un lli-
bre multilingüe perquè creiem que també en l’àmbit de la recerca 
hi ha d’haver espai per a qualsevol llengua; perquè ens sembla que 
tenim recursos per comprendre llengües que potser no hem sentit 
parlar mai, que no hem estudiat mai, i convindria descobrir-los o 
no oblidar-los. En definitiva, és un llibre multilingüe perquè nos-
altres gaudim del multilingüisme i us volem donar l’oportunitat 
de gaudir-ne, també.

Volem expressar el nostre agraïment a les universitats respon-
sables de l’organització del I Congrés Internacional sobre Revita-
lització de Llengües Indígenes i Minoritzades: la Universitat de 
Barcelona, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
i la Indiana University Bloomington. Sense el seu suport, la publi-
cació d’aquest llibre no hauria estat possible. També cal fer esment 
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del projecte de recerca La transmisión lingüística intergeneracional 
de lenguas alóglotas en Cataluña (FFI2013-47768-P, dirigit per M. 
Carme Junyent), Ministeri d’Economia i Competitivitat, del qual 
forma part aquesta publicació.
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