
EL XIULET GOMERENC  
de La Gomera, Espanya, és un antic 

llenguatge a base de xiulets que 
encara s’ensenya a les escoles locals.

EL MALTÉS 
és l’única llengua europea de la família 
afroasiàtica (que també inclou l’àrab, 

l’hebreu, el berber i l’hausa). 

“Sgeons un etsdui, no ipmotra l’odre en 
què les ltelres etsan ersciets, el que ipmrota 
és que la pmrirea i la útlima lterla etsiigun 

ecsrites en la psciioó ccroreta. La rstea 
pdoen etsar ttaolmnet doaerdseends i 

erncaa pàdros lgleir-els ssnee poberlems 
prqeue no llgiem cdaa lterla per si mteixaa 

sinó cdaa paalrua snceera.”

 

L’ÈUSCAR, 
la llengua dels bascos, es considera una 
de les llengües europees més antigues. 

Els seus orígens són desconeguts.

El rus fou la primera llengua en ser parlada a  

l’ESPAI EXTERIOR

El LITUÀ és molt similar al sànscrit antic. 
És també la llengua indoeuropea viva més 

antiga. 

Es creu que 

FA UNS 70.000 ANYS 
es produí un canvi al cervell humà que 

permeté als humans desenvolupar 
sobtadament un llenguatge complex i idees 
sobre coses que no són directament visibles. 

Això donà lloc a la capacitat de concebre 
conceptes, plans i creences més amplis i a 

poder expressar-les a través del llenguatge.

Més de la meitat d’Europa és BILINGÜE.

Els idiomes tenen al voltant de  

50.000
paraules o més. 

Els parlants nadius solen conèixer entre

15.000 i 20.000 
famílies de paraules, però normalment en fan 

servir amb regularitat menys de mil.

A Europa hi ha unes  

225 LLENGÜES INDÍGENES,
 aproximadament el 3% del total mundial.

αβγδε
És probable que sàpigues més grec del que 
creus! Segur que coneixes alfa, beta, delta, 

gamma i potser π. De fet, les matemàtiques, 
l’astronomia, la biologia, la geografia, la 
tecnologia, la filosofia; així la política, la 

democràcia i molts altres termes comuns en 
les llengües europees tenen arrels en el grec.

ř 
LA MÉS DIFÍCIL DE PRONUNCIAR? 

Es diu que la lletra txeca ř és una de les més 
difícils de pronunciar del món, tret que siguis 

txec, és clar!

La CARTA EUROPEA DE LES 
LLENGÜES REGIONALS O 

MINORITÀRIES  
del Consell d’Europa és l’únic 
tractat del món l’objectiu del 

qual és protegir i promoure les 
llengües de les minories.

La llengües maternes de la major part dels 
europeus són el rus, l’alemany, el francès, 

l’anglès i el turc, en aquest ordre. 
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La principal regla ortogràfica del serbi és 

“ESCRIU COM ES PRONUNCIA I LLEGEIX 
COM S’ESCRIU“. 

Això vol dir que, fins i tot els noms propis 
que arriben al serbi procedents d’un altre 

idioma, es transcriuen d’acord amb la seva 
pronunciació: p. ex., Nova York és “Njujork”,  

i Gérard Depardieu és “Žerar Depardje”.

S’han creat més de   

200 LLENGUES ARTIFICIALS
 per produccions literàries i cinemàtiques 
(com l’èlfic de “El “Senyor dels Anells” i el 

klingon de “Star Trek”).
 

Estudis mèdics 
recents han demostrat que 

l’aprenentatge d’un segon idioma 
PODRIA endarrerir uns anys 
l’aparició de la DEMÈNCIA.

Les LLENGÜES INDOGERMÀNIQUES  
deriven d’una antiga llengua que va existir 
fa entre 4000 i 5000 anys. La majoria dels 

etnòlegs lingüistes la relacionen amb 
civilitzacions que vivien a la zona del Mar 
Caspi. Des d’allà es va estendre a Europa i 

també a l’Índia.

Segons la UNESCO, almenys 

43% 
de les 6000 llengües que es parlen al món 

estan en PERILL D’EXTINCIÓ.

KINSHASA, 
la capital de la R. D. del 

Congo, és la segona 
ciutat del món amb més 
francòfons, després de 

París, i abans de Mont-real 
o Brussel·les.
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20 years European Day of Languages

20 COSES 
QUE POTSER NO SABIES SOBRE LES LLENGÜES D’EUROPA 


