
L’ALEMANY i el LUXEMBURGUÈS són les 
úniques llengües del món que escriuen la 

primera lletra dels substantius en majúscula, 
encara que aquest era abans un tret comú 

en moltes altres llengües germàniques, 
com el danès, el suec i l’anglès.

 

L’ITALIÀ no es va convertir “oficialment” en 
la llengua oficial d’Itàlia fins al 2007! L’italià 

estàndard es basa en el dialecte florentí, 
però la majoria de les regions italianes 

parlen els seus propis dialectes/llengües 
(uns 30 en total).

APRENENTATGE LINGÜÍSTIC PRECOÇ 
Els nounats de només hores poden 

diferenciar els sons de la llengua materna 
i dels d’una llengua estrangera. Un 

estudi del 2013 va indicar que els nadons 
comencen a aprendre la llengua materna 

mentre encara són a l’úter, molt abans 
que el que es pensava amb anterioritat.

 

¿?
SIGNES D’INTERROGACIÓ ESPECIALS
En castellà, una oració interrogativa 

s’acompanya de dos signes d’interrogació: 
un al final de la frase, i un altre, escrit cap 
per avall, al principi, p. ex. “¿Cómo estás?”. 
En grec, en canvi, el punt i coma (;) fa de 
signe d’interrogació, p. ex. “Πώς είσαι;”.

QUIN IDIOMA ÉS AQUEST?

El manuscrit Voynich és un llibre del 
segle XV, escrit en una llengua que ningú 

pot identificar, i molt menys llegir. Em 
sap greu no poder fer-vos-en un resum!

 
A la llengua australiana Guugu Yimithirr 

no hi ha paraules per l’esquerra o la 
dreta. Els seus parlants fan ús dels punts 

cardinals, p. ex. ells dirien: “Hi ha una 
formiga a la teva cama sud-oriental”.

Per què les llengües s’escriuen en 
direccions diferents? La teoria principal 

és que això depèn dels materials que 
s’empraven antigament per escriure. 
Quan es fa servir la tinta, és preferible 
escriure d’esquerra a dreta per evitar 
arrossegar-hi la mà dreta per sobre.

En SUEC, 
“gift” significa tant casat, com verí.

!!!! 
En MACEDONI “lele” pot significar “oh, 
guau” o “oh, Déu meu”, i hi pots afegir 

tants “lele” com vulguis. Així que pots dir: 
“Lele lele lele lele – quin gos més bonic!”.

Les ciutats europees són el lloc perfecte 
per copsar la diversitat lingüística:  

a Londres, per exemple, s’hi parlen més 
300 llengües!

Una dada força curiosa sobre 
el català: CAP PARAULA comença 

amb C i acaba en A!

Dues llengües no indoeuropees que 
estan relacionades entre elles són 

l’hongarès i el finès. Les dues llengües 
van divergir fa uns 6.000 anys, tot i que 
encara es consideren germà i germana 
dins de la família lingüística ugrofinesa.

QUAN UN RATPENAT NO ÉS  
UN RATPENAT?

En castellà, si una paraula conté les cinc 
vocals de la llengua s’anomena  

“murciélago”! 

El FRANCÈS era la llengua oficial 
d’Anglaterra durant més de 300 anys 

(entre la victòria normanda a la batalla 
de Hastings (1066) i finals del segle XIV). 

El MANX és una llengua celta 
propera a l’irlandès i el gaèlic 
escocès que només es parla a 

l’illa de Man.   

 
LA PRIMERA LLENGUA IMPRESA

L’alemany fou la primera llengua en ser 
impresa. La impremta de Gutenberg, 

desenvolupada cap al 1440, representa 
un punt i a part, un descobriment radical 

en relació amb l’augment dels nivells 
d’alfabetització i educació a Europa. 

Principalment, només hi ha dues maneres 
d’anomenar el “te” al món. La primera 
s’assembla al terme anglès (“thé” en 

francès, “tee” en afrikaans...). L’altre és una 
variació de “cha” (“chay” en hindi, “chá” 

en portuguès). Ambdues provenen de la 
Xina, però les paraules que sonen com 

“cha” es van estendre majoritàriament per 
terra seguint la Ruta de la Seda, mentre 
que el “te” va ser estès per comerciants 
holandesos mitjançant rutes marines.

IDIOMES OFICIALS MÉS COMUNS AL MÓN

Anglès  (60 països)
Francès  (29)
Àrab  (23)
Castellà  (20)
Portuguès  (10)
Alemany  (6)

Hi ha dues formes oficials d’escriure  
el noruec: el bokmål (“l’idioma literari”)  

i el nynorsk (“el nou noruec”).
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