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Internacional 

de la Llengua 

Materna 
21 de febrer del 2014 

 

Ple pel Català  

al Camp de Tarragona 





Amazic (berber) 

 Nom de la llengua en amazic: tamazight 

 Família lingüística: família afroasiàtica, branca berber  

 Alfabet: tifinagh  

 Països on es parla: Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia, oest 

d’Egipte, sud de Mauritània, nord de Mali, nord de 

Níger, nord de Burkina Fasso, nord de Nigèria i la ciutat 

autònoma de Melilla (Espanya) 

 



 Estatus legal: llengua nacional (Marroc, 

2011), llengua nacional (Mali i Níger) 

  Nombre de parlants: 27,5 milions (aprox.) 

 Paraula destacada en amazic: ajjhidh 

 Paraula destacada en català: aljub 

 



Amazic (berber) 



Amazic (berber) 



Àrab 

 Nom de la llengua en àrab: al’ arabiyya 

 Família lingüística: família afroasiàtica, branca semítica  

 Alfabet: àrab  

 Països on es parla: Algèria, Aràbia Saudita, Bahrain, Djibouti, 

Egipte, Emirats Àrabs Units, Eritrea, Iemen, Iran, Iraq, Israel, Jordània, 

Líban, Líbia, Kuwait, Mali, Marroc, Mauritània, Níger, Oman, 

Palestina, Qatar, Sàhara Occidental, Senegal, Síria, Somàlia, 

Tunísia, Turquia, Txad i Xipre 

 



 Estatus legal: Llengua oficial en 20 països, 

cooficial en altres 6 

 Nombre de parlants: 255-260 milions 

 Préstecs al català: rajola, barnús, almogàver; 

la Pobla de Mafumet, Alforja... 

 Paraula destacada en àrab: اإلندماج 

 Paraula destacada en català: xiuxiuejar 

 



Àrab  



Àrab 

 

 متمٌزة وطرٌقة الجماعٌة الهوٌة عن تعبٌر هً اللغات كل .واحد

 التمتع على قادرة تكون أن ٌجب وبالتالً ،الواقع واصفا إلدراك

الوظائف جمٌع فً لتنمٌتها الالزمة الشروط .  

 
 أن مجتمع داخل مجتمعة وتشكل ،واقعة حقٌقة هو لغة كل .اثنٌن

  وتحدٌد ،للتماسك كأداة الفردي لالستعمال متوفرة تصبح



Bassari 

 Nom de la llengua en bassari: bassari, oniyan, 

tenda basari 

 Família lingüística: família nigerocongolesa,  

branca atlanticocongolesa 

 Alfabet: llatí 

 Països on es parla: Senegal, Gàmbia, Guinea 

i Guinea Bissau 

 



 Estatus legal: reconeguda al Senegal (des del 

2005) 

 Nombre de parlants: 22.510 (13.300 al 

Senegal) 

 Paraula destacada en bassari: wëno ayan 

eme 

 Paraula destacada en català: home 

 



Bassari 



Bassari  
Ofëna Ganëka 

Ofëna osëm ebahna gër Ebarah. Tama 
Bëyenja, emun end Bebarahen wac bano lawo 
irehëm kali Bënang, end gër Egaceŋ. Gëbër mo 
pëd, a yow yow bani begac bër mbaŋ emuneŋ 
gë bëlanët bërehëmbën, Bëhorebën do gë 
odënawok, bëŝosan, obaŝ bëharëk, ala 
abayibana, dek na yibani. Andëyenan osaw do 
gë ohëba ebah. Namana genkënka anëka faŷ 
bani andëyenan.  



Guaraní 
 

 Nom de la llengua en guaraní: avañe’ẽ 

 Família lingüística: llengua ameríndia: família 

tupí-guaraní, branca guaraní 

 Alfabet: llatí 

 Països on es parla: Paraguai, Argentina, 

Bolívia i Brasil 

 



 Estatus legal: llengua oficial al Paraguai 

(única llengua ameríndia que gaudeix 

d’aquest estatus), llengua oficial de Mercosur 

 Nombre de parlants: 5 milions (aprox.) 

 Paraula destacada en guaraní: kunu’û 

 Paraula destacada en català: ara 

 



Guaraní 



Guaraní 
 

Rohaʼarõta 

 
Rohaʼarõta ko tape ruʼãme 

yvytu ro ʼysã, 

amarayvingy, 

pyhare rykue guýpe. 

  

Jepeve che akã rague 

reʼõmba 

ko aratimbo 

raviju guýpe. 
 
 
 



Panjabi 

 Nom de la llengua en panjabi: pañjābī 

 Família lingüística: família indoeuropea, 

branca indoirànica 

 Alfabet: xahmukhi (Pakistan), gurmukhī 

(Índia), devanāgarī  

 Països on es parla: Pakistan, Índia 



 Estatus legal: llengua oficial al seu territori (Índia), protegida 

genèricament (Pakistan). Malgrat ser la llengua del 

Pakistan amb més parlants (44,15%), el panjabi no és oficial 

i es troba en situació de diglòssia, supeditat a l’urdú 

 Nombre de parlants: 92 milions 

 Paraula destacada en panjabi: Tere Munh ch gheo Shakar 

 Paraula destacada en català: L’entusiasme m’envaïa el 

cor 
 



Panjabi 



Panjabi 

 

 

ਸਭ ਭਾਸਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਅਤ ਮਹਹਸੂਸ ਅਤੇ 
ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ ਹੈ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਸ ਈ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸਨ ਹਵੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਈ ਜਰੂਰੀ 
ਹਾਾਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 



Romanès 

 Nom de la llengua en romanès: limba româna 

 Família lingüística: família indoeuropea, branca 

romànica  

 Alfabet: llatí 

 Països on es parla: Romania, Moldàvia, Ucraïna, 

Sèrbia, Hongria, Bulgària, Grècia, Albània i 

Macedònia. 

 



 Estatus legal: llengua oficial a Romania i Moldàvia, oficial al 

seu territori  (Sèrbia), reconeguda i protegida (Ucraïna, 

Hongria, Macedònia, Bulgària i Albània). 

 Nombre de parlants: 23,5 milions (aprox.) 

 Curiositats: nas i cap s’escriuen igual en català i romanès 

 Paraula destacada en romanès: nascut 

 Paraula destacada en català: tothom 

 



Romanès 



Romanès 

 

Toate limbile sunt expresia unei identități 

colective și un mod distinct de a percepe și 

de a descrie realitatea și, prin urmare, 

trebuie să poată să se bucure de condițiile 

necesare pentru dezvoltarea lor la toate 
funcțiile.  

 

 



Ucraïnès 

 Nom de la llengua en ucraïnès: ukrayins’ka 

 Família lingüística: família indoeuropea, branca 

eslava  

 Alfabet: ciríl·lic 

 Països on es parla: Ucraïna, Federació Russa, 

Polònia, Romania, Eslovàquia, Sèrbia, Hongria, 

Croàcia, Moldàvia, Bielorússia, Letònia i Lituània 

 



 Estatus legal: llengua oficial a Ucraïna; reconeguda 

legalment a Sèrbia, Polònia, Hongria, Eslovàquia i Croàcia; 

protegida genèricament a Bielorússia, Romania, Federació 

Russa i Moldàvia (oficial a Transnístria).   

 Nombre de parlants: 36 milions (aprox.) 

 Paraula destacada en ucraïnès: парасолька  

 Paraula destacada en català: De mica en mica s’omple la 

pica 

 



Ucraïnès 



Ucraïnès 

 

Всі мови є вираженням колективної 

ідентичності та окремого спосіб 

сприйняття і опису реальності і, отже, 

повинні мати можливість користуватися 

умови, необхідні для їх розвитку у всіх 

функцій.  

 

 



Xinès mandarí 
 Nom de la llengua en xinès: putonghua 

 Família lingüística: família sinotibetana, branca sinítica, grup 

mandarí 

 Alfabet: xinès  

 Països on es parla: nord-est i centre de Xina, Taiwan i Singapur 

 Estatus legal: llengua oficial a la Xina i Taiwan i reconeguda a 

Singapur   

 Nombre de parlants: 930 milions (aprox.) 

 



 Curiositats: llengua tonal 

 mā (‘mare’) 

 má (‘sèsam’) 

 mǎ (‘cavall’) 

 mà (‘insultar’) 

 ma (partícula int.) 

 Paraula destacada en xinès: 爱 

 Paraula destacada en català: bon dia! 

 



Xinès mandarí 



Xinès mandarí 

之一。所有语言都是一个集体认同和感知和 描述
现实的独特的方式表达，因此必须能够享受必要
为他们的所有功能发展的条件。  

 
二。每种语言是一个现实，一个社区，成为可供
个人使用的凝聚力的工具，识别，通信和创意表
达内共同构成。 



Fonts consultades 

 Linguamón. Casa de les Llengües: 

http://www10.gencat.cat/casa_llengues/

AppJava/ca/index.jsp 

 Ethnologue. Languages of the World: 

http://www.ethnologue.com/ 

 20 contes comptats. El món en un munt 
de contes. CNL Sabadell, 2010. 

 Viquipèdia 

http://www10.gencat.cat/casa_llengues/AppJava/ca/index.jsp
http://www10.gencat.cat/casa_llengues/AppJava/ca/index.jsp
http://www10.gencat.cat/casa_llengues/AppJava/ca/index.jsp
http://www10.gencat.cat/casa_llengues/AppJava/ca/index.jsp
http://www.ethnologue.com/


Moltes gràcies! 
Ple pel Català al Camp de Tarragona 

 

 


