
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sweet Honey 



 
 
 
 
 
 
 

 
A tots els qui gaudeixin aprenent nous idiomes i admirant la disciplina de la lingüística. 

 
A tots els curiosos que tenen la voluntat de crear. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vull donar gràcies a la meva tutora del treball per la seva disponibilitat, suport i ajuda 

constants per desenvolupar el treball, però sobretot pels seus consells, sempre escoltats. 

Gràcies a la seva passió pel cinema, em va orientar a definir el treball de 

recerca. 

 
També vull agrair aquest treball a la meva mare per la passió que m’ha 

transmès des de petita per les llengües i la literatura. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendre un idioma és tenir una finestra més des de la qual observar el món 

 
– Proverbi xinès 



RESUM 
 

El treball presentat a continuació es basa en la invenció lingüística en cinematografia. El 

principal objectiu és fer recerca de diferents llengües inventades que han aparegut en 

pel·lícules reconegudes de ciència-ficció i fantasia. La metologia emprada consisteix en 

l’anàlisi exhaustiva de la fonètica, gramàtica i sintaxi de cada idioma i la creació d’una llengua 

pròpia. Els resultats més rellevants han estat observar que les artistic languages tenen una 

finalitat estètica, no comunicativa, i, per tant, pretenen crear un món fictici realista que atraigui     

el públic. A més, la creació d’un idioma propi ha posat en evidència el fet que el procés de 

creació lingüística és complex i, sorprenentment, es dona inconscientment gràcies a l’evolució 

humana. Amb això, s’ha arribat a la conclusió que, malgrat la majoria d’aquestes llengües 

inventades són completes, no són funcionals, és a dir, necessiten parlants i temps per adquirir 

la consistència de les llengües naturals. Tanmateix, aquests artlangs compleixen la seva 

finalitat estètica en el film, ja que les cinc llengües estudiades han tingut una benvinguda 

exitosa per la seva audiència. Amb aquest projecte, ha estat possible guanyar coneixements 

sobre la importància de la lingüística, així com de l’art d’inventar llengües. 

Paraules clau: invenció lingüística, cinematografia, artlang, finalitat estètica, món fictici. 

 
 

ABSTRACT 
 

The following paper is focused on linguistic invention in cinematography. The main aim is to 

make a research of several invented languages which have appeared in well-known science- 

fiction and fantasy movies. The methodology used in this project consists on the exhaustive 

analysis of each language phonetics, grammar and syntax, followed by the creation of an own 

language. The most relevant results are acknowledging that artistic languages have an 

aesthetic purpose, not a communicative one, so they intend to create a realistic fictional world 

which attracts the audience. Moreover, the creation of an own language has demonstrated the 

fact that the process of language creation is complex and, surprisingly, it is done unconsciously 

by human evolution. The conclusion reached in this research is that, while most of these 

invented languages are complete because they have a solid structural base, neither of them 

are functional, which means that they need speakers and time to develop into natural 

languages. However, they meet their aesthetic purpose in the movie, since the five languages 

researched have had a successful welcome by its audience. With this study, it has been able 

to gain knowledge about the importance of linguistics and the art of creating languages. 

Key words: linguistic invention, cinematography, artlang, aesthetic purpose, fictional world. 
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0. INTRODUCCIÓ 

 

La infància és l’etapa de més poder d’imaginació i creació artística. Per això no és 

d’estranyar que en aquest període sorgeixi l’incentiu per comunicar-se a través d’un sistema 

de signes o codi inventat: tots els infants s’han preguntat alguna vegada com seria tenir una 

llengua pròpia i característica i, fins i tot, alguns han provat de crear-ne una. Tanmateix, la 

complexitat d’idear un idioma és major que la voluntat d’aquests infants que, a més, encara 

no tenen les eines suficients per desenvolupar-lo. Aquest treball constitueix un estudi de 

diverses llengües inventades que s’ubiquen en obres cinematogràfiques. En definitiva, 

llengües creades per aquests infants curiosos que, després de dotar-se del coneixement 

lingüístic necessari, van dur a terme el seu somni d’adults. 

El treball presentat a continuació neix per dues motivacions principals; primerament, la 

passió pel cinema i el desig de tenir més coneixement sobre la cultura cinematogràfica; en 

segon lloc, la facilitat per aprendre noves llengües, així com la curiositat per conèixer-les. Des 

de feia anys s’havien visualitzat pel·lícules d’animació com Minions o Avatar i es coneixia la 

presència de llengües inventades en aquests films, però fins fa poc no va sorgir la motivació 

d’aprofundir en el descobriment d’aquestes. Va semblar sorprenent el fet que una llengua, que 

normalment triga milions d’anys en desenvolupar-se, pogués ser creada per un humà en 

relativament poc temps i, arran de la curiositat que això va generar, en va sorgir la voluntat de 

fer una recerca sobre el tema. 

Per a progressar en el projecte es van establir uns objectius a assolir. Per començar, 

diferenciar les llengües naturals de les llengües inventades (o conlangs); en segon lloc, 

analitzar exhaustivament diversos artlangs nascuts en films relativament actuals; en tercer 

lloc, investigar els motius pels quals els autors d’aquestes llengües decideixen crear-les i 

introduir-les en les seves pel·lícules (és a dir, quina rellevància té l’idioma en el film) i, per 

acabar, crear un idioma inventat per tal de posar en pràctica els coneixements obtinguts sobre 

els artlangs estudiats de les pel·lícules. Tots aquests objectius tenien la finalitat de respondre 

la hipòtesi següent: és possible crear una llengua nova completa a partir d’una base fonètica, 

morfològica i sintàctica? 

La metodologia emprada va consistir en pàgines web relatives a la lingüística i a clubs 

de fans de les pel·lícules treballades, a més de fòrums d’aquests grups d’admiradors. La 

informació es va extreure d’aquestes fonts i es va sintetitzar i organitzar. El treball de camp, 

és a dir, la creació d’una llengua, es va efectuar un cop realitzada l’anàlisi dels artlangs dels 

films, ja que es van prendre com a referència les característiques d’aquests idiomes. 



Treball de recerca Quan el cinema parla altres llengües: L’art de la invenció lingüística 

9 
2n de Batxillerat Curs 2020-2021 

 

 

 

 

El treball s’ha estructurat en tres parts diferenciades, relacionades entre si. 

 
La primera part constitueix una aproximació als tipus de llengües que existeixen. En 

iniciar la recerca del treball es va evidenciar el fet que les llengües naturals, o aquelles que es 

parlen en el dia a dia, es diferencien de les llengües artificials, que reben el nom de conlangs, 

i aquestes són les que es troben en el cinema. 

La segona part és la més extensa del treball i constitueix l’anàlisi complet de cinc 

llengües inventades, que es troben en obres cinematogràfiques de tres subgèneres diferents: 

animació, ciència-ficció i fantasia. Aquests són el banana o minionès del film Minions; el parsel, 

de la sèrie Harry Potter; el na’vi, d’Avatar; el quenya, d’El senyor dels anells; el dothraki, de la 

sèrie televisiva Joc de Trons i el klingon, d’Star Trek. No són els únics idiomes inventats que 

s’obren pas en el cinema, ja que existeix una àmplia varietat de pel·lícules que al llarg de la 

història han incorporat artlangs, com ara La guerra de les galàxies, Atlantis: l’imperi perdut, La 

intèrprete, El cavernícola, Transformers... Tanmateix, per a fer la recerca sobre la invenció 

lingüística s’ha considerat pertinent escollir aquests perquè són els cinc idiomes més 

representatius de les llengües artificials en cinema, segons el seu èxit i transcendència, i 

perquè també són els més coneguts dins de cada subgènere. L’anàlisi s’ha efectuat de la 

llengua més simple a la més complexa i s’han examinat els següents aspectes: la fonètica i 

fonologia (ortografia estàndar, alfabet, vocals i consonants, diftongs, pronunciació...), la sintaxi 

(com es construeix l’oració), la gramàtica (noms, pronoms, verbs, adjectius, adverbis i altres 

classes de paraules com determinants, conjuncions o preposicions), el sistema numèric i, per 

acabar, un petit recull de vocabulari. A més de l’anàlisi morfològic, es van cercar fòrums, 

traductors, llibres i cursos d’aprenentatge, diccionaris i altres plataformes que donessin una 

visió més extensa de la llengua. 

Pel que fa a la darrera part, aquesta es fonamenta en la creació d’una llengua des de 

zero. Després d’examinar detalladament els cinc artlangs anteriors i conèixer la invenció 

lingüística des d’una òptica allunyada, va sorgir la iniciativa d’inventar un nou idioma amb la 

finalitat d’endinsar-se en aquesta disciplina, ja no com un joc d’infants, sinó com un treball 

experimentat. Es va creure que així s’acabaria de donar una imatge real sobre les complexitats 

del tema estudiat. 

En conclusió, aquest treball pretén fer un estudi de les llengües inventades en el 

cinema, tema fins ara poc conegut, i conèixer fins a quin punt les llengües artificials poden ser 

tan completes com les llengües naturals. Tot això, amb la finalitat de donar visibilitat a la 

disciplina de la lingüística i explicar la importància que aquesta té en el desenvolupament 

creatiu humà, ja que sovint no és tan valorada com requereix. 
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If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to 

him in his own language, that goes to his heart. 

 
Si parles a un home en una llengua que entén, li arribaràs al cap. Si li parles en la 

seva pròpia llengua, li arribaràs al cor. 

 
-Nelson Mandela 
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1 EL NAIXEMENT DE LES LLENGÜES ACTUALS 

 
L’aparició de l’homo sapiens, fa aproximadament 150.000 anys, va coincidir amb el 

sorgiment del llenguatge verbal, que aviat es va diversificar formant un mapa lingüístic variat. 

Amb els anys, les llengües han adquirit unes diferències significants degut a la seva evolució. 

Les llengües naturals (o naturalístiques) són aquelles que serveixen per a comunicar- 

se en el dia a dia. En són un exemple l’anglès, català, castellà, francès i xinès, d’entre d’altres. 

Actualment existeixen més de 5.000 idiomes arreu del món, cadascun dels quals correspon 

amb una cultura o visió del món diferent. 

La llengua mare de la majoria d’idiomes actuals és l’indoeuropeu, un poble semi- 

nòmada de l’estepa sur de Rússia que, durant el 2.000 i 2.500 a.C, es va establir a la zona 

adriàtica. El poble es va expandir per tota Europa, amb l’anomenada diàspora, i amb el temps, 

al no tenir contacte amb les cultures anteriors, les llengües es van diversificar. Tanmateix, no 

tots els idiomes actuals han trobat el seu punt d’origen ja que no en queden testimonis escrits. 

Les llengües naturals són fruit de l’evolució de la humanitat i del contacte amb altres 

pobles. Els idiomes consolidats actualment no es van crear d’un dia per l’altre, sinó que amb 

el temps es van anar modificant paulatinament pels mateixos parlants. Per tant, les llengües 

guarden l’essència d’un poble. Són l’eina de comunicació d’una comunitat i amb els anys va 

canviant pel fet que reflexa una societat evolutiva. 

Els humans som els únics éssers que comparteixen la necessitat de comunicar-se i, 

per això, malgrat les llengües naturals que utilitzem siguin diferents, l’important és que tots en 

fem ús. Les llengües no són més que un mitjà per aquesta necessitat biològica. Tanmateix, al 

llarg dels anys han assolit altres finalitats. Degut a la seva evolució, han adquirit ambigüitats 

(jocs de paraules, dobles sentits, ironies...) i això ha portat a la creació de la literatura, art de 

les lletres, disciplina que permet transmetre sentiments i emocions gràcies al bon ús de la 

paraula: expressions lingüístiques i recursos literaris. 
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2 CONLANG: EL MÓN D’IDIOMES ARTIFICIALS 

 

A part de les llengües naturals, també existeixen les llengües construïdes o artificials, 

més conegudes com conlangs per l’abreviació del terme constructed languages. Els conlangs 

són llenguatges en els quals la seva fonologia, gramàtica i sintaxi està conscientment 

inventada, al contrari de les llengües naturals, que aquests aspectes són creats naturalment. 

Els conlangs es poden dividir en tres tipus 

segons el seu propòsit. 

En primer lloc, existeixen els engelangs 

(engineered languages) que, tal i com indica la paraula, 

tenen la finalitat d’experimentar en lògica, filosofia o 

lingüística. Per exemple, el loglan és una llengua 

dissenyada per experimentar amb la hipòtesi Sapir- 

Whorfen, que diu que l’estructura d’una llengua afecta 

la visió dels seus parlants. Aquesta llengua es va crear 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 1: Bandera conlang representant la 
Torre de Babel, símbol del naixement de les 
llengües, amb un sol naixent 
https://www.conlangs.org/ 

per provar si era certa o no la hipòtesi (és a dir, si canviava la visió dels parlants pel fet de 

parlar en un idioma amb estructura completament diferent). En segon lloc, existeixen els 

auxlangs (auxiliary languages), que són construïts per permetre la comunicació internacional. 

Els casos més reconeguts d’aquest tipus són l’esperanto i la interlingua. En darrer lloc, 

existeixen els artlangs (artistic languages) que tenen l’objectiu de crear plaer estètic o efecte 

humorístic, és a dir, estan ideats amb un rerefons d’atractiu. Totes les llengües creades en 

pel·lícules de cinema, cinc de les quals s’estudiaran a continuació, són artlangs, ja que 

posseeixen aquesta finalitat artística. 

Abans d’endinsar-nos en els idiomes artificials de les pel·lícules, podem veure un 

exemple simbòlic que reflecteix la importància de la invenció lingüística: 

La vida es bella. Una família jueva és reclutada en un camp d’extermini nazi. Guido 

submergeix el seu fill en un món fictici, fent-lo veure que l’horror nazi que estan patint és un 

joc per al seu aniversari. En un moment determinat de la pel·lícula, el pare tradueix les dures 

paraules del comandant alemany i en crea un significat nou, convertint-les en part del joc pel 

seu fill. Aquí s’observa com una traducció inventada pot ajudar un nen a veure la vida amb 

alegria i coratge, fent que aquesta esperança esdevingui una arma de supervivència. Així 

doncs, el poder de la invenció lingüística és més gran del que ens podem imaginar. Així mateix 

com Guido, aquest treball permet traslladar-se a diversos mons ficticis, però no a través de la 

invenció de traduccions, sinó de llengües. 

http://www.conlangs.org/
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3 BANANA O MINIONÈS 
Bello! Come ta ti? 

 

Hola! Com estàs? 
 

Minionès 
 
 

 
L’any 2015 es va estrenar una pel·lícula d’animació als Estats Units molt exitosa i de 

gran ressò arreu del món: Minions. Es va apostar per un nou estil cinematogràfic, de gènere 

mixt entre comèdia i animació, creant el film amb més recaptació emmarcada en el cinema 

familiar que no fos de la marca Disney. Aquesta pel·lícula és una preqüela1 i un spin-off2 de la 

sèrie de films Gru: El meu dolent preferit. 

La història dels mínions es remunta als inicis 

del temps, quan eren uns organismes grocs 

unicel·lulars que van anar evolucionant. Sempre es 

posaven al servei dels caps més menyspreables (els 

dinosaures T-Rex i Napoleó, entre d’altres). Els tres 

mínions protagonistes, anomenats Kevin (el líder), 

Stuart (el rebel) i Bob (l’adorable) decideixen 

emprendre una aventura per a aconseguir servir a 

l’Scarlet Overkill, un personatge malvat. Després 

d’una odissea arriben al Nova York dels anys 

seixanta. Paral·lelament, a la ciutat de Londres 

 

 

Il·lustració 2: Mínion abraçant bananas 
https://in.pinterest.com/pin/64331112799816519 
7/ 

hauran d’enfrontar-se a un gran repte: salvar la raça mínion de la seva aniquilació. 

 
Una de les característiques que diferencia aquest film d’altres animacions i comèdies 

infantils és la creació d’un artlang específic. A la pel·lícula s’incorpora una llengua fictícia 

anomenada banana o minionès, parlat per aquestes criatures groguenques. Tot i que la 

pel·lícula fou estrenada l’any 2015, la llengua banana existia anteriorment. Concretament, va 

aparèixer l’any 2010 amb la pel·lícula Gru: el meu dolent preferit i es va anar consolidant en 

els següents films (Gru 2: el meu dolent preferit, Gru 3: el meu dolent preferit i Minions). 

 
 
 

 

1
 Preqüela: Obra audiovisual o literària que es basa en els personatges o els fets d’una altra obra creada 

amb anterioritat i que narra fets previs als esdeveniments que relata l’obra inicial. 

2Spin-off: qualsevol treball narratiu creat a partir d'un altre treball existent, prenent d'aquest algun 
element principal, comunament, un o varis personatges. 
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L’idioma banana va ser creat i ideat per Pierre Coffin, un dels directors de les pel·lícules 

esmentades anteriorment. La seva intenció era crear una llengua gibberish, de discurs 

incomprensible o sense sentit. Consisteix en una combinació de paraules, expressions, frases 

i sons aleatoris i ridículs que provenen de diversos idiomes d’arreu del món. Pierre Coffin tenia 

la intenció de crear un idioma divertit, i per això va extreure paraules de llengües indoeuropees 

que aportessin una vis còmica. 

Chris Renaud, co-director diu, “el seu idioma sembla estúpid, però quan creus que en 
realitat s’estan comunicant això és el que ho fa divertit” (...) De fet, hi ha moltes 
referències de menjar” (Minionsallday, 2016) 

Per exemple, en el minut 1:18:40 de la pel·lícula, la frase “Ábrete, Sésamo” està 

reemplaçada per l’expressió Poulet tiki masala, una aproximació al plat indi de pollastre al 

curri. (Gru: el meu dolent preferit 2, 2013). 

Els mínions en el film es dediquen a servir malvats de diverses parts del planeta i en 

diferents èpoques; aquest fet justifica per què adopten paraules i expressions d’arreu del món 

(en llengua anglesa, castellà, italià, xinès, filipí coreà, japonès i rus, entre d’altres). Per tant, el 

minionès podria considerar-se una llengua poliglota3. 

La majoria de paraules són el resultat de la imitació de paraules i expressions de 

llengües existents. Aquests mots podrien tenir múltiples variants, basades en els impediments 

de parla que posseeix cada mínion en concret. 

Molts mínions es refereixen a l’Scarlett Overkill com a "Skärlet Pōpapjl". (Cornet, 2020) 

Tot i que el discurs dels mínions és incomprensible, sona real. Les narracions 

dialogades són fàcils d’entendre per l’audiència per varis motius. 

En primer lloc, Pierre Coffin va utilitzar una fonètica atractiva i propera. Va crear un 

vocabulari compost per paraules que tenen ritme i to similars a mots de la parla dels 

espectadors. Per exemple, en el minut 38:00:00 de la pel·lícula, quan Gru demana als mínions 

que aconsegueixin un unicorn de joguina per a Agnes, ells responen: Papoy. Papoy rima amb 

toy, mot que en anglès significa joguina i l’escena contextualitzada també ajuda a entendre 

que papoy és una joguina. (Gru: el meu dolent preferit, 2010). 

 
 
 
 
 
 
 

 

3
 Poliglot/a: Escrit en diferents llengües o bé persona que parla diferents llengües. 
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La inflexió4 o el to de veu que utilitza el parlant aporta tanta informació com el significat 

de la paraula, en la majoria dels casos. Aquesta és una altra de les raons per les quals s’entén 

l’idioma banana. 

Christopher Meledandri, co-productor de Gru: el meu dolent preferit, diu: “La llengua 
té més a veure amb el so que no amb el significat”. (Minionsallday, 2016) 

I el mateix Pierre Coffin afegeix: 

 
Jo barrejo tots aquests sons ridículs només perquè sonen bé, no perquè 
necessàriament hagin de significar quelcom. (Coffin, 2015) 

El context de la pel·lícula també és important per a ajudar a entendre el significat de la 

llengua. Hi ha algunes paraules que només tenen sentit en l’idioma banana, però, en canvi, 

són enteses per l’audiència ja que el context ho permet. 

Per exemple, en un vaixell pel viatge de l’Antàrtida fins a Nova York, el mínion més 

petit, Bob, diu matoka, assenyalant a la seva boca mentre li sona l’estómac. La paraula en sí 

no té cap significat, però contextualment matoka indicaria gana o menjar. (Els Mínions, 2015), 

minut 10:22. 

 
En definitiva, el minionès és un idioma més pragmàtic que semàntic perquè el seu 

significat depèn de la manera, el temps, el lloc o l’expressió. Aquesta llengua està orientada 

a un públic infantil; així doncs, el banana té la funció de donar més credibilitat a l’espècie 

mínion i crear un context divertit, amb el que l’audiència pugui gaudir. A més, el fet que en una 

pel·lícula de comèdia familiar hi hagi una llengua inventada li dona originalitat, ja que en cap 

altre film de Disney o Pixar s’ha pogut veure. 

 
L’idioma banana no té un diccionari o normes d’escriptura específiques. Tanmateix, 

existeix un recull de paraules i expressions útils que surten de forma recurrent en les 

pel·lícules: 

 
 

Català Minionès Català Minionès Català Minionès 

Poma Bable Para! Stupa! Gelat Gelato 

Joguina Baboi/Papoy Gràcies Tank yu Un Hana 

 
 
 
 
 

4 Inflexió: modificació significativa en la corba melòdica d’una seqüència fònica 
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Estúpid Bakayarou T’odio Tatata 

bala tu 

Som-hi! Ikot tara 

Lleig Bananonina T’estimem Tulaliloo ti 

amo 

Salut Kan pai 

Hola Bello T’ho juro Underwear Casament La boda 

Foc Bee do bee 

do 

Vine fins 

aquí 

Guoleila Mira’t Luk at tu 

Ho sento Bi do Mira això Speta Tinc gana Me want 

banana 

Cul Buttom Afanya’t Haiyaku Adéu Poopaye 

Cul Butt Persona 

bonica 

Papagena Què Po ka 

Cadira Chasy Ups! O poop! Podem 

començar? 

Pwede 

na? 

Dos Dul Moltes 

gràcies 

Terimakasi Tres Sae 

Com 

t’atreveixes! 

Sa la ka! Petó Muak 

muak 

muak 

  

Taula 1: Vocabulari de la llengua mínion 
 
 
 

També existeixen algunes pàgines web que tradueixen expressions de llengües 

naturals al minionès. 

 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 3: Traductor anglès-minionès https://lingojam.com/MinionTranslator 
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4 PARSEL 
 

 

L’escriptora J. K. Rowling és coneguda 

a partir de l’any 1997 amb la publicació de 

Harry Potter i la pedra filosofal. Aquest 

esdevindria el primer dels set llibres de 

l’exitosa saga de ciència-ficció i fantasia. Les 

novel·les han estat les més venudes i 

traduïdes de la història, després d’El Quixot. 

Fins l’any 2001 no en va sortir la primera versió 

cinematogràfica, dirigida per Chris 

 

 
 

Il·lustració 4: Harry Potter 

Columbus, la qual també va ser molt 

ben acollida per l’audiència. 

https://revistadiners.com.co/cultura/27679_que-tan-bien-conoce-a- 
harry-potter/ 

 

Quan el britànic Harry Potter té onze anys, s’assabenta per primera vegada que els 

seus pares són dos destacats mags dels quals ell ha heretat poders màgics. A l’escola 

Hogwarts de Màgia i Bruixeria, on s’educa a altres nens que també tenen poders especials, 

aprendrà tot el necessari per ser mag, a més de viure increïbles aventures al costat dels seus 

amics i lluitant contra el seu etern enemic Voldemort. 

Les pel·lícules de Harry Potter, com moltes altres, han utilitzat al llarg dels anys la 

creació d’un artlang anomenat parsel. Aquesta consisteix en la llengua de les serps i dels 

individus que poden parlar amb elles. Té la gran particularitat de ser hereditària, és a dir, es 

transmet inconscientment de pares a fills. La gran majoria dels parlants de la llengua són 

descendents de Salazar Slytherin, sent-ne Harry Potter i Herpo el Boig les dues grans 

excepcions. L’habilitat de parlar aquest idioma la posseeix tan sols una petita part de la 

comunitat de mags i no requereix una actitud conscient per part seva, però sí que requereix 

una pseudo-consciència per part de la serp amb la que es parla. Els parlants del parsel també 

es poden comunicar entre sí i totes les criatures s’expressen amb la mateixa versió de l’idioma, 

sense necessitat d’estar en contacte. Per tant, no hi ha dialectes de la llengua. 

Hannah, sap parlar parsel. Tot el món sap que aquesta és la marca d’un mag tenebrós. 
Saps d’algú honrat que pugui parlar amb les serps? Al mateix Slytherin l’anomenaven 
llengua de serp. (Harry Potter: La pedra filosofal, 2001) 

Existeixen molts prejudicis en contra dels parlants del parsel. Les serps són utilitzades 

freqüentment en els pitjors tipus de màgia tenebrosa i tradicionalment relacionades amb 

malfactors, com els mateixos parlants Slytherin, Voldemort i Herpo el Boig. Tanmateix, també 

hi ha personatges de bon caràcter que el parlen, com Harry Potter, qui utilitza el coneixement 
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de la llengua per manipular les serps a favor del bé comú. Per exemple, a la segona pel·lícula, 

Lord Voldemort diu que obrirà la Cambra dels Secrets, on hi ha un monstre que atacarà els 

estudiants de Howgarts, però Harry Potter s’avança i, gràcies a que diu la contrasenya de la 

cambra en llengua parsel, pot matar la bèstia a temps. 

La llengua té un origen fictici: la seva història es remunta al segle XVII, quan un físic 

austríac anomenat Philipp Von Hohenheim descobreix per accident que pot parlar a les serps, 

però no sap per què. A la dècada dels 1990, Harry Potter descobreix que té aquesta mateixa 

habilitat quan està al zoològic i es pot comunicar amb una serp, a la que allibera sense voler. 

En aquesta escena del primer llibre Harry Potter i la pedra filosofal, apareix per primera vegada 

el personatge parlant l’idioma, però els fans de la saga sabran que es consolida bàsicament 

al segon llibre, Harry Potter i la cambra secreta. Al llarg de les novel·les es va desenvolupant 

el misteri de l’idioma: al final de la segona es descobreix que Harry Potter pot parlar-lo perquè 

el 1981 Lord Voldemort, hereu de Salazar Slytherin va atacar el petit mag, donant-li alguns 

poders i deixant-li una cicatriu. Tanmateix, no és fins la setena novel·la que es descobreix la 

veritat: Harry pot parlar parsel perquè és un horrocrux i una part de Voldemort resideix en ell. 

Anys després, quan Voldemort destrueix l’últim fragment de la seva ànima en el noi, Potter 

imagina que ha perdut l’habilitat de expressar-se en la llengua. No és fins el 2020 que, en una 

de les seves missions, pot obrir una porta parlant inconscientment en l’idioma de les serps i 

entén que mai li ha mancat aquesta habilitat. Fins i tot els seus fills podran parlar el parsel 

instintivament. 

Aquesta llengua té semblances amb llengües de l’Àfrica i l’Índia, ambdós llocs 

tradicionalment coneguts per la interacció d’humans amb serps. De fet, al principi es pensava 

que el parsel era una llengua bantu, però les diferències són tantes i el vocabulari en comú 

tan escàs que es va descartar aquesta possibilitat. 

El Doctor Francis Nolan és professor de Fonètica a 

la Universitat de Cambridge i president de l’Associació 

Britànica de Fonètics Acadèmics. Està especialitzat en 

Fonètica i Fonologia, així com en Lingüística Forense. 

Concretament, la seva recerca actual consisteix en trobar 

fins a quin extens la identitat dels parlants es codifica en el 

seu discurs. Com a conseqüència, ha estat actiu en 

l’aplicació de fonètica en ciència forense. 

Il·lustració 5: Francis Nolan 
https://www.slideshare.net/gtmindian/furore- 
13-gen-quiz-finals 

http://www.slideshare.net/gtmindian/furore-
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Degut al seu coneixement complet sobre la lingüística i la seva especialització en 

fonètica, el Professor Nolan va ser el creador de la llengua parsel en totes les pel·lícules de 

Harry Potter. 

 
 

 

4.1 Fonètica i fonologia 

 

La fonètica i la fonologia són elements cabdals, fruit del gran coneixement que té Nolan 

en ambdues branques de la lingüística. 

El parsel genera un so de xiuxeig quan es parla, similar al que fan les serps. En les 

pel·lícules, els sons són representats com sibilacions5. Per entendre com es forma la fonètica 

primer s’ha de conèixer la capacitat de parla de les serps. Aquests animals tenen per 

naturalesa la boca més simple que els humans i, per tant, els humans poden formar tots els 

seus sons. Les serps no tenen llavis, així que el seu discurs pot semblar inintel·ligible. El vel 

del seu paladar està ocupat per l’òrgan 

de 

Jacobson, que actua amb sentit 

d’olfacte. Les serps no tenen úvula i la 

seva glotis es pot moure al menjar. A 

l’hora de formar els sons, tenen la 

capacitat de xiuxiuejar tot el volum 

d’aire sense interrupcions. Així doncs, 

les expressions en parsel no poden 

ser més llargues de deu segons. Il·lustració 6: Morfologia d'una serp verinosa https://infovisual.info/en 

 

Tot i que no hi ha un alfabet de la llengua o un sistema d’escriptura oficial (ja que el 

parsel existeix només a nivell oral) sí que hi ha una sèrie de fonemes vocàlics i consonàntics 

particulars. Tanmateix, a l’hora de traduir-se en alfabet romà, alguns sons es perden. 

Es compta amb 42 fonemes consonàntics: 

 
 Dental Alveolar Lateral Retroflex Palatal Velar Radical Glotal 

Oclusiva 

ejectiva 

t ʼ 
 

/p'/ 

tʼ 
 

/t'/ 

 ʈʼ 
 

/ʈ'/ 

C 
 

/c'/ 

kʼ 
 

/k'/ 

  

 
 

5 Sibilació: So sibilant que acompanya la respiració en certes afeccions bronquials. 



Treball de recerca Quan el cinema parla altres llengües: L’art de la invenció lingüística 

20 
2n de Batxillerat Curs 2020-2021 

 

 

 

 

Oclusiva 

aspirada 

t ʰ 
 

/ph/ 

tʰ 
 

/th/ 

 ʈʰ 
 

/ʈh/ 

cʰ 
 

/ch/ 

kʰ 
 

/kh/ 

 ʔʰ 
 

/'h/ 

Oclusiva 

sense 

aspiració 

t  

/p/ 

t 
 

/t/ 

 
ʈ 

 

/ʈ/ 

 tʃ~c 

/c/ 

k 
 

/k/ 

ʡ~     

/`/ 

ʔ 
 

/'/ 

Fricativa    
 

/f/ 

s 
 

/s/ 

ɬ 
 

/z/ 

ʃ~ʂ 
 

/ṣ/ 

ɕ~ç 
 

/ç/ 

x 
 

/x/ 

  

Clic ǀ 
 

/pq/ 

ǃ 
 

/tq/ 

ǁ 
 

/zq/ 

‼ 
 

/ ʈq/ 

    

Nasal n   

/m/ 

n  

/n/ 

    
 

/ṇ/ 

   
 

/ñ/ 

   
 

/ / 

  

Clic nasal ᵑ ǀ 
 

/npq/ 

ᵑ ǃ 
 

/ntq/ 

 ŋǁ 
 

/nzq/ 

 ŋ‼ 
 

/nʈq/ 

    

Aproximant   l  
 

/l/ 

   
 

/r/ 

    

/j/ 

ɰ  
 

/w/ 

ħ 
 

/g/ 

H 
 

/h/ 

Taula 2: Inventari fonètic (consonants) del parsel 
 
 

 
Degut a l’anatomia de les serps, el parsel no té consonants labials, uvulars ni sonores. 

De fet, en l’idioma es perden alguns sons: [p], [b], [v], [d], [c], [y], [q]. 

 
Les serps tenen uns sons especials per les oclusives6. L’oclusiva simple, l’oclusiva com 

si respiressin o bé com si mosseguessin: 

 

  
"Cap" (º) 

 
"Respirant" (ʰ) 

 
"Mossegant" (') 

 
m/f 

 
P 

 
ph 

 
p' 

 
n/s/z/l 

 
T 

 
th 

 
t' 

 
 
 
 

6 Oclusiva: so que s’articula amb una interrupció completa del corrent de l’aire. 
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ṇ/ṣ/r 

 
ʈ 

 
ʈh 

 
ʈ' 

 
ñ/ç/j 

 
C 

 
ch 

 
c' 

 
 /x/w 

 
K 

 
kh 

 
k' 

 
g/h 

 
' 

 
'h 

 
` 

Taula 3: Harmonia de les oclusives 
 

Les oclusives són habitualment pre-nasalitzades, és a dir, s’escriuen amb la lletra 

<<n>> a l’inici: <<npq>>, <<ntq>>, <<nzq>> i <<nʈq>>. 

 
Les africades7 es creen a l’hora de combinar dues consonants concretes: una oclusiva 

amb una fricativa: [ts], [th], [pʃ]. 

Les fricatives8 com [s], [f], [v] o [h] normalment s’estenen per tal de produir aquest so 

de xiuxiueig tan destacat del parsel, i associat amb les serps. El so [sh] només existeix en 

l’idioma quan es forma en una sola lletra: sha-, shu-, shie-, shii, shii-, she-, sht-,... En canvi, 

quan [sh] apareix pel resultat de la juxtaposició de dues lletres diferents (com en Hsshhie), el 

so [sh] no es produeix. Per tant, Hsshhie es pronunciaria en anglès com Hss – high; Hsshe 

com hss – hsay. 

Les serps són capaces de produir el so trinat [r], però en el seu idioma aquest 

representa un so eròtic i que no utilitzen en situacions formals. 

Es compta amb els següents fonemes vocàlics: 

 
  

Anterior 

 
Posterior 

 
Tancada 

 
i/ï 

 
u/ü 

 
Intermitja 

 
e/ë 

 
o/ö 

 
 
 

7 Africada: combinació d’una consonant oclusiva i una de fricativa articulades en el mateix punt. 
8 Fricativa: so produït per la fricció de l’aire en passar entre dos òrgans bucals acostats fins a formar 
una obertura molt estreta. La s i la f són consonants fricatives. 
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Taula 4: Inventari fonològic (vocals) del parsel 

 

De manera similar a la família de llengües del Níger-Congo a l’Àfrica, el parsel té 

un sistema de cinc vocals. 

En tots els casos, empènyer la llengua cap endavant s’indica eliminant la dièresi de la 

lletra. Llavors, <<ï>> és /ɪ/ com en la paraula anglesa kit i <<i>> és /i/ com en keep. <<A>> és 

/æ/ com en Sally, mentre que <<ä>> és /ä/ com en father. 

 
En aquesta llengua existeixen els següents diftongs: [ai], [ao], [au], [ei], [ou]. 

 
A més, com en qualsevol altre idioma, es poden formar geminats9. D’aquests hi hauria 

els dígrafs, tant consonant i vocal com dues consonants, i trígrafs, que només es troben en 

les oclusives pre-nasalitzades. 

Generalment, les lletres <<j>> i <<g>> funcionen com consonants, fins i tot amb 

geminació. En algunes ocasions poden tenir la funció de vocals, convertint-se en semi-vocals. 

Qualsevol vocal es pot emparellar amb qualsevol d’aquestes semi-vocals, formant diftongs. 

El parsel és un idioma molt complex per analitzar fonotàcticament. Les serps no fan 

parades d’aire com els humans i, per tant, és molt difícil establir els límits de les síl·labes, ja 

que són totalment arbitraris. 

La manera més pràctica per a parlar l’alfabet del parsel com un humà és recordar 
l’estructura de la boca d’una serp. Els seus llavis no estan fets per formar paraules com 
els nostres, i quan es parla el llenguatge pot ser útil imaginar que hi ha una barra de 
metall des de la punta dels llavis fins el final de la gola en ambdós paladar i part inferior 
de la boca. També evita moure els llavis com més possible, ja que les serps tampoc 
tenen aquesta capacitat. (Anon., 2014) 

 
 

4.2 Sintaxi 

 

Aquesta llengua té la llibertat d’establir qualsevol en l’ordre en les paraules degut al 

sistema de declinacions nominals. Tanmateix, els verbs van preferiblement a l’inici de la frase 

ja que les serps troben que és poc estètic tenir oclusives al mig d’una expressió. 

 
 
 
 
 

9 Geminat: so disposat en parell de lletres. 

 
a/ä 

 
Oberta 
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La frase s’estableix de forma predeterminada com a Verb – Subjecte – Objecte (VSO), 

exceptuant les preguntes i oracions de temes destacats. 

Generalment, les paraules interrogatives van a l’inici i els adjectius van després del 

nom al qual acompanyen. 

No hi ha una manera concreta d’indicar a qui pertanyen els genitius a part de la 

proximitat, així que sempre segueixen el seu nom. 

En aquest idioma, l’accent o èmfasi es posa sovint en la primera síl·laba de la paraula, 

però a vegades també és possible en el nucli de la paraula: per exemple, Nagíni. 

El parsel pot tenir una estructura sintàctica com a les llengües asiàtiques, on un símbol 

s’associa a una oració o significat, però també com a les llengües occidentals, on cada paraula 

té un significat dins l’oració. 

 
 

4.3 Gramàtica 

 

És un idioma molt concís. Les serps han estat tradicionalment relacionades amb un 

caràcter manipulador i tenebrós; així doncs, el seu idioma també ho representa. Les serps 

només donen la informació que es necessiti rebre i esperen que es llegeixi entre línies per 

entendre-ho. La majoria de les frases són simples; la resta d’informació s’ha de basar en el 

coneixement del parlant, el context i la interpretació que se li doni. 

Les paraules bàsiques són noms, verbs i posposicions10. La majoria d’adjectius i 

adverbis deriven de verbs i alguns de pronoms. 

 
 

4.3.1 Els noms 

 

La llengua parsel utilitza un sistema de casos gramaticals similar al llatí i amb algunes 

característiques de l’estonià. Els noms no estan marcats per nombre i gènere. 

 
 
 
 
 

 
10

 Posposició: partícula que s’afegeix darrere una paraula i que funciona similarment a una preposició. 
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Existeixen quatre casos centrals: nominatiu, acusatiu, agentiu i pacient i cinc casos 

oblics: datiu, possessiu, partitiu, genitiu i ablatiu. 

Els casos centrals interactuen amb aspectes lèxics del verb per distingir el subjecte de 

l’objecte. Tots els verbs són actius o passius i volitius11 o no-volitius. En canvi, els casos oblics 

funcionen majoritàriament sempre com els casos indo-europeus (però amb algunes 

excepcions). El datiu és anomenat per molts lingüistes tòpic-datiu perquè funciona com l’article 

japonès は/ [wa] o el coreà 는/은. Es pot traduir en català per des de, amb, per,... El partitiu 

significa part de, alguns, cap... El possessiu és el complement del subjecte i el genitiu és igual 

que en llatí: el complement de nom (excepte del subjecte). Finalment, l’ablatiu es pot traduir 

per relatiu a, sobre, en contra... 

 
 

4.3.2 Els pronoms 

 

No hi ha declinacions per gènere i nombre. Per tant, a l’hora de designar els pronoms 

s’utilitzen demostratius com aquest o aquell. Una altra manera de clarificar de qui es parla és 

a través de gestos: les serps senyalen l’ésser o objecte amb alguna part del seu cos, com la 

cua o la llengua. 

Existeixen vuit persones per a designar la quantitat d’ítems desitjats. Aquesta llengua 

és màgica i té diferències entre éssers conscients i inconscients. Així doncs, els éssers que 

no tinguin autoconsciència es referiran a un mateix en tercera persona. Per exemple, en 

comptes de dir Jo menjo, es dirà: La serp menja o La serp Hsshse. 

Per a referir-se a ítems múltiples, les serps han de substituir els termes aquest (tasi) o 

aquell (fasi) amb un nombre: 

 
 
 

 
# 

 
Nom 

 
Persona 

 
Demostratiu 

 
Temps 

 
Discurs 

 
-1 

 
Negatiu 

 
Ningú 

 
Cap 

 
Mai 

 
Res 

 
0 

 
Indefinit 

 
Algú 

 
Alguns 

 
Algun temps 

 
Alguna cosa 

 

11
 Volitiu: que expressa la voluntat del subjecte, s'aplica a algunes formes verbals i a les oracions o 

construccions que les contenen. 
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½ 

 
Dim. Proximal 

 
Little ol' me 

 
Aquest 

(dim.) 

 
Qualsevol 

moment des dara 

 
Aquest (ja mencionat, 

dim.) 

 
1 

 
Proximal 

 
Jo 

 
Aquest 

 
Ara 

 
Aquest (ja mencionat) 

 
1½ 

 
Mesioproximal 

 
Nosaltres (tu i 

jo) 

 
Aquest* 

 
Just ara 

 
Aquest (properament) 

 
2 

 
Mesiodistal 

 
Tu 

 
Aquell 

 
Llavors 

 
Aquell 

 
3 

 
Distal 

 
Ell/Ella/Això 

 
Yon 

 
Aquell temps 

 
Aquell (prèviament 

mencionat) 

 
3L 

 
Logophor 

 
L’altre/a noi/a 

 
Altres 

 
L’altre temps 

 
Aquell (un altre 

prèviament mencionat) 

Taula 5: Com designar ítems múltiples 
 
 

 
Malgrat no totes les serps disposen d’autoconsciència, totes elles tenen consciència 

sobre el respecte i l’honor. Quan un ésser pretén ser formal o menysprear algú, utilitza la mitja- 

persona; també en casos en què les serps es comuniquen amb humans desconeguts i pensen 

directament que són una amenaça. Una relació nova o distant s’expressa amb la segona 

persona, però una vegada s’aconsegueix intimació, la serp s’expressa amb l’inclusiu 

nosaltres: una persona i mitja. Per tant, el nombre també reflecteix la psicologia d’aquests 

éssers animals màgics. 

No existeixen els articles. La persona negativa és universal i la persona zero s’usa per 

subjectes no específics. Les altres persones són totes indefinides o definides, però sempre 

específiques. 

 

 
La forma bàsica dels pronoms és el genitiu i es declinen segons el nombre d’ítems: 

 
  

-1 
 
0 

 
0.5 

 
1 

 
1.5 

 
2 

 
3 

 
3L 
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G 

 
Npqoś 

 
eh 

 
öl 

 
 af 

 
sëz 

 
gas 

 
hëf 

 
taan 

Taula 6: Pronoms en genitiu 
 
 

 
Hi ha algunes arrels de paraules que tenen expressions en casos múltiples. Per 

exemple, *ħäl és un terme genèric per dir éssers humans, del qual es deriva el ñäħäl (persona 

que no té sang bruixa a les venes) i xüħäl (multitud). 

En ocasions, les serps es veuen influenciades pel comportament humà d’alguns 

parlants parsel i han fet servir els termes tu (ou) i jo (ai) en l’estructura de la frase. Per exemple, 

Jo estic fred/a esdevindria Ai bana aʃe. 

A part de pronoms demostratius, també existeixen pronoms interrogatius. Tots ells 

acaben en ʃ. Aquests es posen a l’inici de la frase i són els següents: 

 
 
 

Qui Haʃ 

Què Teʃ 

Quan Fiʃ 

Per què Vuʃ 

On Doʃ 

Com Baʃ 

Taula 7: Pronoms interrogatius 

 

 

4.3.3 Els verbs 

 

Els verbs es divideixen en quatre classes segons les declinacions: 

 
 

Classe 

 
Prefix 

 
Actiu Volitiu 

 
Ø- 
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Passiu Volitiu 

 
þa'-, ¡æ'-, ¡- 

 
Actiu No-volitiu 

 
lü'-, l-, consonant decl. 

 
Passiu No-volitiu 

 
yn'- 

Taula 8: Classes de verbs en parsel 
 

La forma bàsica dels verbs és acabar en -ʃe. Aquest tipus de paraules no tenen 

conjugació. A més, tampoc tenen nombre, i aquest s’ha d’assumir amb l’ús d’adverbis. Per 

tant, per parlar d’un esdeveniment passat s’han d’utilitzar paraules com abans (suu), ahir 

(slu),... En canvi, per parlar d’un esdeveniment futur, el final del verb es canvia de la terminació 

-ʃe a -ʃa. 

 
Vaig tirar el llibre pel camí – Jo llibre camí tirar a abans: Ai pard fasar kaʃe sobne suu. 

Tu caminaràs cap al castell – Tu castell caminar cap a: Ou vinth vaʃa ana. 

Per a negar un verb, s’ha d’afegir el prefix sra- al principi de l’infinitiu. 

 
Una característica particular del parsel és que els verbs han de concordar en sentits 

(indiquen les percepcions que tenen d’allò que els envolta). 

Les serps tenen el sentit de l’olfacte molt desenvolupat. És refinat i més meticulós que 

el dels humans degut a l’estructura morfològica de la seva boca. Per aquest motiu, quan una 

serp conjuga el verb en el sentit de l’olfacte és perquè està indicant informació totalment 

experimentada. Seria un equivalent a: Jo crec, jo sé, etc. 

Les serps tenen uns sensors especials que detecten la calor. Aquesta conjugació es 

fa servir per expressar informació que no s’ha observat directament, sinó que s’ha adquirit o 

sentit. Seria un equivalent a les expressions humanes de: Jo sento que tu ets... o Jo sento 

que no tothom està d’acord... 

L’oïda de les serps funciona molt acuradament, però és diferent a la dels humans ja 

que funciona amb tot el cos, a través de detecció de vibracions. La informació d’aquest sentit 

és certa, però prové indirectament. De fet, les serps només poden escoltar altres serps o a 

parlants parsel. 
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Per últim lloc, la vista de les serps és el seu sentit menys desenvolupat. Per això, 

aquesta conjugació es fa servir per expressar informació incerta o dubitativa. Seria com dir: 

Jo suposo que... Jo crec que... 

 
 

4.3.4 Els adjectius 

 

Els adjectius en aquest idioma són el resultat de derivar verbs estàtics 1en clàusules 

relatives. En algunes ocasions han de concordar en cas i classe amb el nom que modifiquen, 

però la majoria de vegades no han ni d’estar prop del nom. 

Les comparatives es formen amb la següent estructura: 

 
Nom – marcador – adjectiu. Per exemple, Harry de bé = Millor que en Harry. 

 
La majoria dels adjectius en parsel acaben amb la terminació –na. Per exemple, firna 

(caluros), bana (fredolic). 

 
 

 
4.3.5 Els adverbis 

 

No hi ha una morfologia concreta per a convertir un verb en un adverbi, però les 

oracions relatives s’utilitzen sempre en el cas ablatiu. 

La majoria dels adverbis acaben en –ne. Per exemple, derne (poc a poc), ʃine 

(ràpidament). 

 
 

 
4.4 Vocabulari 

 

Com s’ha vist anteriorment, el parsel és una llengua molt ambigua perquè no té una 

morfologia gramatical exacta. A continuació es mostrarà un recull del vocabulari més important 

de l’idioma, utilitzat en la pel·lícula: 

                                                
1
 Verb estàtic: verb que designa un estat en comptes d’una acció 
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Mot 

 
Glossari 

 
Nota 

 
Mot 

 
Glossari 

 
Nota 

 
Aiš 

 
excusar, 

perdonar 

  
Ši 

 
Parlar, dir 

 

 
Dska 

 
Serpent marina 

  
Šiħ 

 
Lluny 

 

 
Dšodüüx 

 
persona, ésser 

viu 

 
Pot usar-se en 

qualsevol 

espècie d’éssers 

 
Šlar 

 
Cap, ningú, cap 

lloc, mai, res 

 
-1ª persona 

 
Dyħal 

 
multitud 

  
Xax 

 
Màgic 

 

 
Gs 

 

Ser/estar, 이다, 

是 (identitat, 

propietat, classe) 

  
Ynš 

 
respondre 

 
Apareix 

freqüentment amb el 

subjecte agentiu per 

indicar resposta 

considerada 

 
Gš 

 
Saber 

(instinctivament) 

 
D’aprenentatge 

adquirit 

 
Xył 

 
Aigua 

 

 
Gwh 

 
Respirar 

  
Xwah 

 
Qui, amb qui, de 

qui, quin 

 

 
ha'ce 

 
Venir, anar 

  
Xis 

 
Foc 

 

 
Lëha 

 
en front, abans, 

entre els ulls 

  
¿inës 

 
Portkey 

 
Objecte encantat per 

portar 

instantàniament a 

algú quan es toca. 

 
Nës 

 
Porta oberta, 

portal 

  
¿ædæ 

 
Runespoor 

 
see 
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Ħaš 

 
Nosaltres, vostè, 

aquest 

 
1.5 persona 

 
¿udüüx 

 
Mag/a, bruix/a 

 

 
Ħas 

 
Tu, allà, llavors, 

aquell 

 
2ª persona 

 
¿yis 

 
Foc màgic 

 

 
Ñaþ 

 
Jo, aquí, ara, 

aquest 

 
1ª persona 

 
¡aa 

 
No 

 

 
Ñaþro 

 
Peix 

  
¡æ'kæ 

 
Disculpar-se 

 

 
Sayha 

 
Deixar sol 

  
Ñaħal 

 
Muggle (persona 

sense habilitats de 

bruixeria) 

 

 
Swoħ 

 
Rei 

  
Ññox 

 
Algú, alguna cosa, 

algun temps 

 

 
Sweh 

 
Què, qui, amb qui, 

de qui, quin, quan 

 
S’ha d’utilitzar amb 

un verb 

 
Sa 

 
Ser, ser a, tenir, 

있다, 有 

 

 
Sëł 

 
Senyor, propietari 

    

Taula 9: Vocabulari 
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4.5 Traductors, fòrums i altres 

 

Existeix una pàgina web amb una guia completa per aprendre parsel. A base de 

diverses lliçons, s’ensenya gramàtica, fonètica i ortografia combinada amb exercicis pràctics. 

 

 

 

Il·lustració 7: Curs d'aprenentatge parsel 
https://sites.google.com/site/parseltongue101/lesson1 

 
 

 

En aquest altre lloc web hi ha un fòrum en què diversos parlants de parsel, aliens a la 

pel·lícula, i fans de la saga Harry Potter, debaten diversos temes en aquest idioma: 

 
 
 

 

 

Il·lustració 8: Fòrum del parsel 
https://www.reddit.com/r/harrypotter/comments/7bimkb/w 

here_can_i_find_a_parseltongue_translator/ 

http://www.reddit.com/r/harrypotter/comments/7bimkb/w


Treball de recerca Quan el cinema parla altres llengües: L’art de la invenció lingüística 

32 
2n de Batxillerat Curs 2020-2021 

 

 

 

5 NA’VI 
Kaltxì. Ngaru lu fpom srak? 

 
Hola. Com estàs? 

 
Na’vi 

 

Seguint en el món de la fantasia i la ciència-ficció, Avatar acull una llengua fictícia. 

Dirigida, produïda i escrita per James Cameron, la pel·lícula es va estrenar l’any 2009 i va 

tenir molt èxit tant en taquilles com a crítiques cinematogràfiques. 

L’any 2154, Jake Sully, un ex-militar paralític, 

és enviat al planeta Pandora per tal d’ajudar a extreure un 

material estrany que podria resoldre la crisi energètica 

de la Terra. Gràcies al programa Avatar, el 

protagonista es converteix en un ésser meitat na’vi i 

meitat humà, amb les cames altra vegada 

funcionals.   L’envien   a   la terra desconeguda perquè 

s’infiltri entre els habitants de Pandora i aconsegueixi 

extreure el material. Però el problema real sorgirà quan 

s’enamori de la bella 

salvarà la vida. 

Il·lustració 9: Jake Sully i Neytiri a Avatar 
https://www.ecartelera.com/noticias/sale-a-la- 

luz-nueva-imagen-rodaje-avatar-2-56825/ 

Neytiri, una na’vi que li 

L’idioma na’vi és l’artlang que parlen els habitants del planeta Pandora en la pel·lícula 

Avatar. James Cameron pretenia que aquest llenguatge fos extens, amb un sistema fonològic 

consistent, normes morfològiques i sintàctiques i també un vocabulari suficient per a completar 

el guió. A més, volia que l’idioma fos agradable i atractiu per l’audiència. 

Una característica del na’vi és que és una llengua eclèctica12 perquè els sistemes 

gramaticals i fonològics es poden trobar d’alguna forma en altres llengües naturalístiques. De 

fet, existeix una capacitat instintiva en les persones d’aprendre el seu sistema gramatical, ja 

que els humans de la pel·lícula (el propi protagonista i els seus companys) poden aprendre la 

llengua i així aconsegueixen infiltrar-se amb els verdaders indígenes. Com s’observa a Avatar, 

els americans que parlen l’idioma tenen més accent anglès que els indígenes i cometen petits 

errors gramaticals; aquests elements ajuden a fer més realista la pel·lícula. 

Les regles de pronunciació del na’vi provenen d’idiomes com el suahili o el japonès i 

en termes de sonoritat l’idioma té moltes semblances amb llengües natives de la Polinèsia 

 
 

12 Eclèctic/a: relatiu a l’eclectisisme, mètode filosòfic que admet diferents gèneres i opinions. 

http://www.ecartelera.com/noticias/sale-a-la-
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com el maori o el samoà. Tanmateix, el na’vi no segueix cap idioma en concret, és la particular 

combinació d’elements de diverses llengües que el converteixen en un llenguatge únic. 

 

 
Vam crear el llenguatge del na’vi en el moment en què estava fent l’esborrany del guió 
(...) El Dr. Paul Frommer, que estava a la Universitat de California del Sud per llavors, 
es va passar un any creant l’idioma. (Cameron, 2014) 

Aquest va ser el punt de partida de la invenció lingüística del na’vi. James Cameron ja 

havia creat un petit vocabulari d’unes trenta paraules en el seu primer guió: principalment 

noms de personatges i d’animals. Al lingüista Paul Frommer li semblava que tenien un aspecte 

semblant a les llengües polinèsies (a nivell sonor) i va seguir potenciant una sonoritat similar, 

però creant una ortografia i sintaxi completament originals. 

Des de llavors, Cameron i Frommer van treballar en conjunt per idear aquesta llengua 

fictícia complexa, amb un vocabulari de més de mil paraules. Ambdós esperaven que el na’vi 

anés molt més enllà de la pel·lícula i que els fans aconseguissin fer viva la llengua; així com 

el seu gran referent, el klingon, ho ha fet al llarg dels anys. 

 
 

 
 

 

Il·lustració 10: Paul Frommer 
https://mediamikes.com/2012/06/dr-paul- 
frommer-talks-about-developing-the- 
languages-for-john-carter-and-avatar/ 

Paul Frommer és un excel·lent lingüista que ha 

participat en diverses invencions lingüístiques. El famós 

autor del na’vi va començar la seva carrera professional en 

el món empresarial, graduat a la Universitat de Rochester 

de Nova York amb el títol de matemàtiques. Però va ser 

posteriorment, en els múltiples viatges que va fer a 

l’estranger per Malàisia i Pèrsia, on impartia classes de 

matemàtiques i anglès, que va descobrir la seva verdadera 

passió per les llengües. Finalment, va obtenir un doctorat 

en lingüística a la Universitat de Califòrnia del Sud. Gràcies 

a la seva experiència internacional és coneixedor de 

moltes llengües diferents: hebreu, llatí, francès, malai, 

persa, mandarí, entre d’altres. 

Segons el director, Avatar havia de ser parlat d’una manera diferent. L’any 2005, la 

productora Lightstorm Entertainment va contactar amb el departament de lingüística de la 

USC (University of Southern California) per tal de buscar algú que pogués crear l’idioma dels 

na’vi, i Paul Frommer va ser l’indicat. Va dedicar mesos a crear la llengua i ensenyar-la als 
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actors. Va recórrer al treball del seu mentor, Bernard Comrie, en tipologia lingüística, i també 

a la seva pròpia experiència amb les llengües. 

 
 

5.1 Fonètica i fonologia 

 

El primer pas per a crear la llengua va ser idear el sistema fonètic que tindria el na’vi 

(incloent-hi les normes de pronunciació i de combinació de sons). A l’hora de fer-ho, Paul 

Frommer va tenir en compte que, malgrat aquesta llengua fos alien, els sons havien de ser 

fàcilment pronunciats per actors humans. 

L’alfabet compta amb 20 fonemes consonàntics: 

 
 Labial Alveolar Palatal Velar Glotal 

Oclusiva ejectiva px 

/pʼ/ 

tx 

/tʼ/ 

 kx 

/kʼ/ 

 

Oclusiva simple p 

/p/ 

t 

/t/ 

 k 

/k/ 

’ 

/ʔ/ 

Africada  ts (c) 

/ts/ 

   

Fricativa sorda f 

/f/ 

s 

/s/ 

  h 

/h/ 

Fricativa sonora v 

/v/ 

z 

/z/ 

   

Nasal m 

/m/ 

n 

/n/ 

 ng (g) 

/ / 

 

Aproximant w 

/w/ 

r, l 

/ɾ, l/ 

y 

/j/ 

  

Taula 10: Inventari fonològic (consonants) del na'vi 
 
 
 

Aquesta llengua no disposa d’oclusives sonores (és a dir, no existeixen els sons [b], 

[d], [g], [j] o [q]). En canvi, sí que posseeix uns altres tipus de sons que són exclusius de la 
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llengua. Tenen un so de “clic” o petita explosió: tx-ooo o tx-aaa. Els ejectius13 no es produeixen 

amb aire dels pulmons, de manera que si es pronuncia una <<k>> sense trencar i s’afegeix 

una vocal, el so esdevindria del tipus [kx-a]. 

Per crear una mica d’interès, vaig incloure un grup de sons que no es troben sovint en 
llengües occidentals – que són una mena de sons explosius que vaig escriure com 
“kx”, “px” i “tx”. (Frommer, 2009) 

 
Poden haver-hi grups de dues consonants, però només en la síl·laba inicial i només 

amb les següents combinacions: f,  s,  ts + {p, t, k, px, tx, kx, m, n, ng, r, l, w, y}. 

 
L’alfabet na’vi compta amb set vocals simples: 

 
 Anterior Posterior 

Tancada i [i] 
 

ì [ɪ] 

u [u] 

~ [ʊ] 

Intermitja e [ɛ] o [o] 

Oberta ä [æ] a [a] 

Taula 11: Inventari fonològic (vocals) en na'vi 
 

Les vocals poden anar en seqüències, com passa en les llengües de la Polinèsia i el 

japonès. Aquestes llisquen amb fluïdesa, d’una a una altra, i cada una compta com una 

síl·laba. Per exemple, la paraula tsaleioae té sis síl·labes: [tsa-le-i-o-a-e]. 

L’alfabet també compta amb quatre diftongs: <<aw>> [aw], <<ew>> [εw], <<ay>> [aj], 

<<ey>> [εj] i dues pseudo-vocals: <<ll>> [l ] i <<rr>> [r  ]. En síl·labes CV (consonant-vocal), els 

aproximants alveolars 14/r/ i /l/ s'allarguen (la /r/ es trina fortament i la /l/ es posa al davant i 

suau) i s'escriuen <<ll>> i <<rr>>, respectivament. Les pseudo-vocals es comporten com 

vocals o nuclis de síl·laba; per exemple, pllte' [pl .tɛ], que significa parlar. En aquest cas, el so 

que produeix la [ll] és similar al so que produeix la [l] de la paraula bottle en anglès. 

En na’vi, l’estructura sil·làbica té algunes particularitats. L’estructura bàsica és 

(C)(C)V(C), on la V pot ser tant una vocal com un diftong. 

Hi ha també una norma fonològica major anomenada lenició, la qual canvia certs sons 

en certes parts de la gramàtica. (Frommer, 2009) 
 

 

13
 Ejectiu: So realitzat mitjançant aire no pulmonar glòtic egressiu amb una doble oclusió oral i glotal, 

com en el cas del so [k']. És propi de llengües com el haussa de Nigèria. Cf. implosiu i mecanismes 
generadors d’aire. 
14 Alveolar: so que s’articula amb la punta de la llengua tocant a la regió alveolar. La s és una consonant 
alveolar. 
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Aquesta regla consisteix en què les consonants inicials poden mutar (seguint certes 

aposicions i prefixes), com en els següents casos: 

[px, tx, kx – p, t, k] 

 
[p, t/ts, k – f, s, h] 

 
Per acabar, l’accent de les paraules en aquesta llengua és impredictible però distintiu. 

L’accent ha de ser especificat per cada paraula perquè el seu significat varia. Per a diferenciar 

la significació del mot es marca la síl·laba amb subratllat. Per exemple, tute vol dir persona; 

en canvi, tute vol dir persona femella. 

 
 

 

5.2 Sintaxi 

 

El següent pas per a construir una llengua sòlida va ser idear el sistema morfològic i 

sintàctic. 

Com que aquest era un llenguatge alien parlat en un altre món, jo volia incloure 
estructures i processos que fossin relativament rars en llenguatges humans, però que 
poguessin ser adquirits per humans, ja que d’acord amb l’argument de la pel·lícula, un 
nombre d’humans havien après a parlar l’idioma. (Frommer, 2009) 

 

 
La part més distingida de la sintaxi na’vi és la flexibilitat en l’ordre del nom. El sistema 

de declinacions permet donar llibertat a l’ordre de les paraules perquè les terminacions dels 

casos indiquen quina funció tenen les paraules a la frase. Per exemple, tant Tse’a tutet atsawl 

oel com Tse’a tsawla tutet oel. Significa: Jo veig una persona gran. 

L’ordre de paraula s’utilitza per a donar-hi un estil determinat: les paraules que es 

posen al final de la frase tenen més èmfasi que les altres. 

 
 
 

5.3 Gramàtica 

 

5.3.1 Els noms 

 

Els substantius es declinen per cas i nombre, però mai per gènere. 
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Es pot trobar el gènere en algunes ocasions, però no és gaire comú: ni tan sols en 

pronoms de distinció de gènere, com ell o ella. 

Aquesta llengua té un total de sis casos: subjectiu, agentiu, pacientiu, genitiu, datiu i 

topical. 
 

El sistema de casos és tripartit, és a dir, divideix els subjectes segons si són intransitius 

(cas subjectiu), transitius (cas agentiu) i els objectes o Complements Directes (cas pacientiu). 

El genitiu i el datiu tenen la seva forma corresponent, fent del genitiu un possessiu nominal i 

del datiu el Complement Indirecte. En canvi, el cas topical s’utilitza per diversos usos: en 

algunes ocasions pot fer les funcions de genitiu i datiu, i en altres pot traduir-se per les 

expressions “referent a...” o “sobre...”. 

Una altra característica pròpia del na’vi és que els noms es declinen segons el nombre 

d’objectes que hi ha. 

 

Número Prefix 

1-Singular (cap) 

2-Dual me+ 

3-Trial pxe+ 

4-Plural ay+ o + (ay- més lenició, o simple lenició) 

Taula 12: Declinacions per número en na'vi 
 

El singular s’usa per a designar un únic objecte. 

 
El dual s’usa per a designar objectes que van de dos en dos. Per exemple, els ulls, les 

mans, amants, entre d’altres. 

El trial s’usa per a designar objectes que van de tres en tres. Aquest no és gaire 

habitual en l’idioma, però, per exemple, es troba en el mot pxehilvan que significa Els tres rius. 

El plural s’usa per a designar quatre objectes o més. 

 
 

 
5.3.2 Els pronoms 

 

Els pronoms en na’vi es distingeixen entre pronoms personals (persones i substantius 

animats) i pronoms demostratius (substantius inanimats, distingeixen això i allò). 
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Així com els noms, els pronoms tampoc es declinen segons el gènere. 

Els pronoms personals són: 

Català Na’vi 

Jo Óe 

Tu Ngá 

Ell/ella/això Pó 

Tu i jo Oéng 

Ell i jo Móe 

Un (genèric) Fko 

Taula 13: Pronoms personals 
 

Pó és la forma per a ambdós, ell i ella. La majoria de les vegades s’utilitza el pronom 

pó i es distingeix el seu gènere pel context, però se’ls pot diferenciar opcionalment: poan (ell) 

i poe (ella). 

Així com els noms, els pronoms personals existeixen en les declinacions de singular, 

dual, trial i plural. En la primera persona del dual, trial i plural hi ha distinció entre formes 

inclusives i exclusives (és a dir, hi ha paraules diferents per a designar si el parlant s’inclou o 

no). 

 

Pronoms Singular Dual Trial plural genèric 

1ª persona 

exclusiu 
Óe móe Pxóe ayóe Fko 

 
 

1ª persona 

inclusiu 

 

 
— 

 

 
oéng 

 

 
pxóeng 

ayoéng 

(forma 

explícita), 

awngá 

(forma 

curta) 

 

2ª persona Ngá mengá pxengá ayngá  

 
Animat 

 
Pó 

 
mefó 

 
pxefó 

ayfó (forma 

explícita), fó 

(forma 

curta) 
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3ª persona 

Inanimat 

(ús de 

demostracions) 

    

Taula 14: Declinacions dels pronoms personals 

 
 
 

Formal sing. Dual trial Plural 

Exclusiva Óhe Móhe Pxóhe Ayóhe 

Inclusiva — óhe ngengásì móhe ngengásì  

2da persona Ngengá mengengá Pxengengá Ayngengá 

Taula 15: Pronoms personals formals 

 
 
 

5.3.3 Els verbs 

 

El verb és la part més complexa de la gramàtica d’aquest idioma. Té la particularitat 

que no es conjuga per nombre i persona (jo soc, tu ets, nosaltres som...) sinó que es conjuga 

per temps, aspecte, mode i actitud del parlant. 

La conjugació, penso, és interessant perquè en comptes de dependre de prefixos o 
sufixos, jo vaig dependre exclusivament d’infixos. Aquests es troben en certes 
llengües, per exemple, de les Filipines, on en comptes de fixar quelcom al principi o 
final del verb, s’agafa l’arrel i es posa al centre, i s’afegeix alguna cosa entremig. 
(Frommer, 2009) 

 

 
Els infixos serveixen per a expressar diferents idees gramaticals i estendre el significat 

del verb. Per clarificar-se, poden ser destacats amb parèntesis. Per exemple, de l’arrel taron 

sorgeix t‹ol›áron. 

Hi ha dos tipus d’infixos: de primera posició i de segona posició. 

 
Els infixos de primera posició es troben entre la consonant i la vocal de la primera 

síl·laba. Denoten temps, aspecte o mode. 

En canvi, els infixos de segona posició es troben entre la consonant i la vocal de l’última 

síl·laba. Denoten l’actitud del parlant (orientació positiva o negativa, o coneixement incert). 

 

 Arrel Posició 1 Posició 2 Posicions 1 i 2 

Forma Káme koláme kámuye kolámuye 
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Analitzada - k‹ol›ame kam‹uy›e k‹ol›am‹uy›e 

Forma Steftxáw stoleftxáw steftxuyáw stoleftxuyáw 

Analitzada - st‹ol›eftxaw steftx‹uy›aw st‹ol›eftx‹uy›aw 

Taula 16: Posicions dels infixos en verbs na’vi 
 

Els infixos sempre es produeixen abans dels grups vocàlics (incloent-hi les pseudo- 

vocals <<ll>> i <<rr>>). 

El verb es pot conjugar de tres maneres diferents. En primer lloc, es pot conjugar per 

temps. En el món i parla na’vi existeixen cinc punts en la línia del temps: passat general, 

passat pròxim, present, futur pròxim i futur general. 

 

Temps Tipus Infix Exemple Traducció 

PASSAT Passat pròxim ‹ìm› Oe p‹ìm›ähem Acabo d’arribar 

Passat general ‹am› Fo 

p‹am›ähem 

Ells van arribar 

PRESENT  Verb en 

estat natural 

  

FUTUR 
 

Predicció (sobre 

un 

esdeveniment 

futur) 

Futur pròxim ‹ìy› Oe k‹ìy›ä M’estic a punt 

d’anar – m’aniré 

aviat 

Futur general ‹ay› Po k‹ay›ä Ell s’anirà 

Intenció (de 

realitzar una 

acció futura) 

Futur pròxim ‹ìsy› Oe k‹ìsy›ä Jo m’aniré aviat 

Futur general ‹asy› Oe k‹asy›ä Jo m’aniré 

Taula 17: Conjugació del verb (temps) 
 

En segon lloc, el verb es pot conjugar per aspecte: segons una acció acabada o 

inacabada. Hi ha dues maneres de conjugar per aspecte: 

L’imperfectiu, que consisteix en descriure una acció que està en curs i el perfectiu, que 

consisteix en presentar un acte concret. 

Per exemple, Mì na’ring po t‹er›ìran a Krr, ts‹ol›e’a: Quan ell estava caminant pel 

bosc, va veure un viperwolf (criatura d’Avatar). 

En tercer i últim lloc, el verb es pot conjugar per l’actitud del parlant o el seu estat 

d’ànim. Hi ha una sèrie d’infixos que determinen com se sent el parlant respecte els 
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esdeveniments. L’infix ‹ei› denota que el parlant se sent bé, feliç, mentre que l’infix ‹äng› 

denota que el parlant se sent infeliç. 

 
Per exemple, Ngaru irayo s‹ei›i oe: Et dono les gràcies (i n’estic feliç) 

Kxawm oe h‹arm›ah‹äng›aw: Potser jo estava dormint (i en soc infeliç). 

La taula següent serveix per a exemplificar les conjugacions del verb segons el temps, 

aspecte i actitud del parlant, a través del verb caçar: taron. 
 
 
 
 

Taron caçar (arrel) 

Tìmaron just ara ha caçat 

Tayaron Caçarà 

Taula 18: Conjugacions del verb “taron” en na’vi (temps) 

 
 
 

Teraron estar caçant 

Tolaron haver caçat 

Taula 19: Conjugacions del verb “taron” en na’vi (aspecte) 

 
 
 

Tìrmaron estava just ara caçant 

Taula 20: Conjugacions del verb “taron” en na’vi (temps i aspecte) 

 
 
 

Tìrmareion estava just ara caçant (i el 

parlant es sent positiu sobre això) 

Tayarängon caçarà (i el parlant es sent negatiu 

sobre això). 

Taula 21: Conjugacions del verb “taron” en na’vi (actitud del parlant) 
 
 

 
En els últims dos exemples, l’arrel està indicada en vermell. Aquestes formes eleven 
una interessant qüestió: fins a quin punt una arrel pot ser ocultada per infixos i encara 
ser identificada? Quan els parlants na’vi senten, per exemple, tìrmareion, ho 
reconeixen immediatament com una ferma del verb taron? Són els parlants capaços 
de produir aquestes formes espontàniament? M’agradaria pensar que la resposta per 
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a ambdues preguntes és sí, però el tema requereix més estudi: necessitem més 
mostres del discurs de Pandora! (Zimmer, 2009) 

 
 

5.3.4 Els adjectius 

 

Els adjectius són invariables i no es poden declinar. 

 
Poden modificar el nom de dues maneres: directament, amb un rol predicatiu (per 

exemple, El gat gris) o indirectament, amb un rol atributiu, a través de verbs copulatius (per 

exemple, El gat és gris). 

Un prefix derivatiu forma els adjectius predicatius. La majoria d’ells es marquen amb 

la partícula <a>, que apareix entre adjectiu i nom que modifiquen. Aquesta combinació es pot 

fer de diverses formes, però <a> sempre s’escriu al costat de l’adjectiu. 

Per exemple, Kilvan angim lu: Un riu llarg. 

 
En canvi, els adjectius atributius es formen amb els verbs lu (ser) o slu (convertir-se). 

 
Per exemple, Kilvan naim lu: El riu és llarg. 

 
Per a expressar estats interns, es pot recórrer al verb ‘efu (sentir). 

 
De ‘efu nitram: Jo estic feliç. 

 
 

 
5.3.5 Les adposicions 

 

Les funcions adverbials en aquest idioma es formen a partir de les adposicions, 

partícules que permeten expressar relacions espacials o temporals. Les adposicions poden 

anar tant a davant com a darrere del nom o pronom que complementen. Per exemple, amb tu 

es podria dir: hu nga o ngahu. 

Les adposicions estan marcades en el lèxic de la llengua com a ADP+ o ADP-. 

 
Les adposicions ADP+ poden tenir estructures ambigües. Per exemple: Mì (en) sokx 

(cos): la traducció podria ser el cos o els cossos. 
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5.4 El sistema numèric 
 
 

Els na’vi tenen quatre dígits a cada mà, així que utilitzen un sistema numèric de base 

vuit. 

 
1 ’aw 9 volaw (8+1) 18 mevomun (16 +2) 

2 mune 10 vomun (8+2) 24 pxevol (3 x 8 = 24) 

3 pxey 11 vopey (8+3) 32 tsìvol (4 x 8 = 32) 

4 tsìng 12 vosìng (8+4) 40 mrrvol (5 x 8 = 40) 

5 mrr 13 vomrr (8+5) 48 puvol (6 x 8 = 48) 

6 pukap 14 vofu (8+6) 56 kivol (7 x 8 = 56) 

7 kinä 15 vohin (8+7) 100 octal 

(64) 

zam 

8 vol 16 mevol (2 x 8 = 

16) 

1000 octal 

(512) 

vozam 

  17 mevolaw (16 + 

1) 

10000 

(4096) 

zazam 

Taula 12: Sistema numèric 

 

 

5.5 Vocabulari 

 

El vocabulari de la llengua va ser creat amb la finalitat de denominar els objectes i fets 

que sorgien espontàniament en l’escriptura del guió d’Avatar. Paul Frommer va partir de les 

30 o 40 paraules que James Cameron va idear en el primer esborrany del guió: bàsicament 

noms de personatges, llocs, animals, etc. Va seguir el model fonètic que tenien aquestes 

paraules (similars a les llengües de la Polinèsia) i va desenvolupar un vocabulari de la manera 

més simple. A mesura que els fans han anat investigant sobre la llengua s’han anat creant 

noves paraules. 

El vocabulari complet de l’idioma es troba en el Diccionari na’vi oficial, en una versió 

de document en PDF. 
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5.6 Traductors, fòrums i altres 

 

L’idioma de Paul Frommer ha tingut gran ressò, després de la presentació del film. 

Actualment, existeix un fòrum on els membres de la comunitat na’vi, fans d’Avatar, 

comparteixen les seves opinions en la llengua indígena. 

 

 

 
 
 

fans. 

Il·lustració 11: Fòrum del na'vi https://learnnavi.org/ 
 

En la web també hi ha cursos per a aprendre l’idioma i maneres d’interaccionar entre 

 

A més, en la pàgina web següent es mostra un curs d’aprenentatge que proporciona 

lliçons sobre el desenvolupament de la llengua i també exercicis per practicar-la. 

 
 

Per acabar, aquest lloc ofereix un traductor 

na’vi-anglès: 

 
 
 
 

 
Il·lustració 12: Curs d'aprenentatge na'vi 
https://es.wikibooks.org/wiki/Na%27vi 

 
 
 
 

 
Il·lustració 13: Traductor na'vi-anglès https://dict- 

navi.com/ 
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6 QUENYA 
 

Il·lustració 14: Portada pel·lícula El Senyor dels 
anells: la Germandat de l'anell 
https://www.diarilaveu.com/el-traductor-de- 
castella-juga-una-mala-passada-a-lajuntament- 
de-valencia-amb-la-pel-licula-el-senyor-dels- 

 
 
 
 

Elen síla lúmenn’ omentielvo 

 
Una estrella brilla sobre nosaltres en l’hora de 

la nostra trobada 

 
Quenya 

 
 
 

L’escriptor britànic J. R. R. Tolkien és mestre 

en la literatura de fantasia i en la creació lingüística. 

En la novel·la d’El Senyor dels anells es narren 

les aventures de Frodo Saquet, un hobbit que ha de 

destruir un anell amb poders del malvat Sauron. El 

protagonista emprèn un viatge per la Terra Mitjana 

que el portarà a conèixer tots els habitants del regne: 

des d’elfs i orcs fins a nans. 

Tot i que la versió original d’El Senyor dels anells és en la narrativa del literat Tolkien, 

també s’ha creat una versió cinematogràfica de la saga que ha tingut gran ressò arreu del 

món. Les tres pel·lícules que recullen la saga, subtitulades La Germandat de l'Anell, Les dues 

torres i El retorn del rei han estat dirigides per Peter Jackson. 

Tolkien va inventar un món amb 

pobles, regnes, rius, muntanyes. Per tant, no 

és d’estranyar que l’autor també hi inclogués 

una sèrie de llengües inventades, amb la 

intenció d’afegir realisme al seu univers 

fictici. De totes elles, la més ben 

desenvolupada ha estat el quenya: la 

llengua dels elfs. 

L’idioma quenya està associat amb 

una història fictícia interna. Els èldar, la 

família 
Il·lustració 15: Mapa de la Terra Mitjana https://junior- 

report.media/larquitecte-terra-mitjana/ 

d’elfs de la Terra Mitjana, es van anar dividint amb els anys, fent que cada grup adquirís un 

idioma propi, dialecte de l’anterior. El quendian primitiu, més popularment anomenat quenya, 

http://www.diarilaveu.com/el-traductor-de-
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va ser el punt de partida de les llengües que es van formar posteriorment. A partir d’aquesta, 

Tolkien va idear múltiples llengües artificials per ambientar l’univers fictici de la Terra Mitjana. 

Per exemple, el síndarin, un idioma també ben desenvolupat, que està associat als elfs de 

Beleríand. En la Terra Mitjana, el quenya va caure en desús per l’aparició d’aquests nous 

dialectes, però entre els elfs nòldor es va preservar com una llengua cerimonial. 

El Quenya només representa una branca d’aquesta família lingüística i tant sols es 

parla pels elfs nóldor i vànyar. No és una llengua acabada ja que té mancances en la gramàtica 

i vocabulari. Tanmateix, l’objectiu de Tolkien no era crear una llengua funcional, sinó atractiva 

per l’audiència: eufònica i perfecta a nivell lingüístic, però sense irregularitats en la parla. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 16: J.R.R. Tolkien 
https://www.abc.es/cultura/abci- 
exposicion-explora-faceta-mas- 

desconocida-tolkien- 
201803310057_noticia.html 

J.R.R. Tolkien no només era un intel·lectual 

escriptor, sinó que també era professor de Filologia a la 

Universitat d’Oxford. Amant de la lingüística, coneixia vàries 

llengües europees i per això es va inspirar en el finès, el llatí 

i grec per a donar a forma al quenya. La seva afició pels 

idiomes va evolucionar en una gran passió per la invenció 

lingüística, que va culminar en la creació dels idiomes dels 

elfs, que inclouria en l’obra més rellevant de la seva vida: El 

Senyor dels anells. 

 
 

6.1 Ortografia 

 

El quenya disposa d’un sistema d’escriptura concret: l’alfabet tengwar. Va ser inventat 

pel mateix autor, J.R.R. Tolkien, i el va utilitzar per a la majoria de les llengües que va crear. 

http://www.abc.es/cultura/abci-
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Il·lustració 17: Consonants en alfabet tengwar https://www.omniglot.com/conscripts/tengwar.htm 

http://www.omniglot.com/conscripts/tengwar.htm
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Il·lustració 18 : Vocals i diftongs en alfabet tengwar https://www.omniglot.com/conscripts/tengwar.htm 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Il·lustració 19: Puntuació en alfabet tengwar https://www.omniglot.com/conscripts/tengwar.htm 

http://www.omniglot.com/conscripts/tengwar.htm
http://www.omniglot.com/conscripts/tengwar.htm
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Il·lustració 20: Numerals en alfabet tengwar 
https://www.omniglot.com/conscripts/tengwar.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 21: Poema El lament de Galadriel o Namárië en alfabet tengwar 
https://www.omniglot.com/conscripts/tengwar.htm 

http://www.omniglot.com/conscripts/tengwar.htm
http://www.omniglot.com/conscripts/tengwar.htm
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6.2 Fonètica 

 

La llengua té els següents fonemes consonàntics: 
 
 

Taula 22: Inventari fonètic (consonants) del Quenya 

 
 
 
 

 

So Grafia Exemple So Grafia Exemple 

[p] P parma [v] V vala 

[b] B imbë [s] S nosta 

[t] T tári [ç] hy, ht hyarmen, lehta 

[d] D alda [x] Ht hahta 

[f] F fanya [h] H harma 

[k] c, q rusco, quetta [j] y, i yunquë, taina 

[m] M téma [ʍ] Hw hwesta 

[n] N mornië [w] w, u rauca, walda 

[ ] n, abans de g tengwa [l] l, hl hlón, olor 

[r] r, hr hröa [g] G tengwa 

Taula 23: Fonemes consonàntics amb exemples del Quenya 

 

El sistema vocàlic del quenya està compon per set fonemes vocàlics: 

 Bilabial Labiodental Dental Alveolar Palatal Velar 

K, g 

  

 

 
x 

Labiovelar Glotal 

Oclusiva P, b  T,d     

Nasal m   N    

Vibrant    R    

Fricativa  F, v  S ç  h 

Aproximant     j ʍ, w  

Lateral aproximant    L    
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Il·lustració 22: Inventari fonològic (vocals) del quenya https://ca.wikipedia.org/wiki/Quenya 

 

Les vocals poden ser curtes o llargues. Les curtes es marquen amb la vocal i les 

llargues amb la vocal amb accent tancat: á, é, í, ó, ú, La rellevància d’aquest fet es deu a que 

de vegades pot canviar el significat total de la paraula. Per exemple, la paraula cu significa 

colom, mentre que cú és creixent. 

 
Els únics diftongs permesos de la llengua són: <<aj>>, <<ɔj>>, <<uj>>, <<aw>>, 

<<ew>>, <<iw>>. De fet, les vocals /e/ i /o/ només s’utilitzen quan formen part de diftongs o 

vocals llargues. Per exemple, la /e/ de cenë es pronuncia [ɛ] però la de céna es pronuncia [eː]. 

 
Tolkien utilitza les dièresis sobre les vocals /a/, /e/, /o/ per a especificar que s’han de 

pronunciar (ja que en algunes llengües com l’anglès no es pronuncien). A més, en els grups 

<ea>, <eo>, es posa dièresi a la primera vocal, en cas que siguin minúscules, i a la segona 

vocal, en cas que la primera sigui majúscula: <ëa>, <Eä>. En <oe>, la dièresi va sobre la 

<<e>>. 

 
Malgrat les dièresis, accents, etc. les vocals sempre es pronuncien igual, sense tenir 

en compte la posició de l’accent tònic. 

 
L'estructura bàsica d'una síl·laba és (C)(C)(C)V(V)(C)(C)(C) (...) Les consonants 
permeses a principi de síl·laba són: c, f, h, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, i y. D'altra banda, a 
final de síl·laba només es permeten les consonants t, s, n, l, i r. Pel que fa als grups 
consonàntics, a principi de paraula es permeten qu, ty, ly, ny i nw. A final de paraula 
només es permet nt quan és necessari per formar el dual. En la resta de posicions es 
permeten els següents grups: cc, ht, hty, lc, ld, lf, lhy, ll, lm, lp, lqu, lt, lty, lv, lw, ly, mb, 
mm, mp, my, nc, nd, ng, ngw, nn, nqu, nt nty, nw, ny, ps, pt, qu, rc, rd, rhw, rm, rn, rp, 
rqu, rr, rs, rt, rty, rw, ry, sc, squ, ss, sty, ts, tt, tw, ty, i x. (Viquillibres, 2017). 

 
Degut al gran desenvolupament que ha tingut la llengua, al formar-se paraules 

compostes s’han creat neologismes, creant grups consonàntics inicialment no permesos. Per 

exemple, afegint el sufix -na al verb sil- (brillar) quedaria sílna, però el grup -ln- no és permès, 

així que el resultat de la paraula seria sílda. 
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6.3 Gramàtica 

 
Aquest idioma és aglutinatiu, és a dir, la majoria de la informació gramatical es troba 

en les terminacions de les paraules. La gramàtica es basa en els següents apartats: 

 
 

 
6.3.1 Els determinants (articles) 

 
Els articles en quenya són definits. No existeixen articles indefinits com en català ho 

són un, una, uns, unes perquè quan un nom va sense determinant es pot traduir per qualsevol 

article indefinit. Per exemple, lassi significa fulles i també es podria traduir per unes fulles. 

 
L’article definit és el mot <<i>>. S’utilitza per a noms definits, que especifiquen a qui va 

referida l’acció. Per exemple, i aran significa El rei. Aquest article té dues característiques: és 

invariable i, per tant, sempre és igual sense importar el nombre i gènere del substantiu, i no 

es pot posar davant de noms propis. 

 
 

 
6.3.2 Els noms 

 
Els substantius són resultat d’un vocabulari ideat per l’autor. Ara bé, quan s’han de 

formar en plural tenen més complexitat. 

 
Per a la formació del plural s’ha de dividir els substantius en tres grups: 

 
 

 Noms acabats en -a, -o, -i, 

-u, -ië 

Noms acabats en -ë 

(excepte -ië) 

Noms acabats en 

consonant 

Mètode S'afegeix –r 
Es substitueix l'última -ë per 

-i 
S'afegeix -i 

Exemple cirya → ciryar (vaixells) lassë → lassi (fulles) aran → arani (reis) 

Taula 24: Formació del plural dels substantius del Quenya 

Sempre s’agafa l’arrel de la paraula i se li afegeix la terminació segons el tipus de 

substantiu. En ocasions l’arrel pot ser diferent al nominatiu singular: per exemple, oron 

(muntanya) té l’arrel oront: el seu plural seria oronti i no oroni. 

 
En les llistes de vocabulari oficial s’acostuma a posar l’arrel de la paraula quan és 

diferent al nominatiu singular per a evitar aquests malentesos. 



Treball de recerca Quan el cinema parla altres llengües: L’art de la invenció lingüística 

53 
2n de Batxillerat Curs 2020-2021 

 

 

 
 

 
6.3.3 Els pronoms i construcció sintàctica de l’oració 

 
Els pronoms d’aquesta llengua s’escriuen diferent al català. Mentre que en català les 

conjugacions del verb indiquen el subjecte (per exemple, la -o de canto significa primera 

persona del singular), en quenya les terminacions són pronominals, és a dir, són pronoms 

independents al verb. 

 
Aquestes terminacions només s’afegeixen quan no hi ha un subjecte explícit a la frase, 

amb l’objectiu de determinar la persona a la qual es refereix el verb. 

 
Cenanyë (veig) té la terminació -nyë perquè no hi ha cap altre subjecte, però Laia cena 
no porta la terminació final perquè Laia ja actua com a subjecte independent. 
Tanmateix, si el subjecte independent és plural, el verb rep la terminació -r (per 
exemple, Laia, Pol ar Maria cenar, la Laia, en Pol i la Maria veuen). Si el subjecte són 
només dos elements, el verb rep la terminació -t (per exemple, Laia ar Maria cenat, la 
Laia i la Maria veuen). (Anònim, 2017) 

 
Hi ha dues possibles terminacions per a cada persona en singular i plural: les 

terminacions breus (una lletra) i les terminacions llargues (vàries lletres), que no tenen 

diferència de significat. En la primera persona del plural (nosaltres), hi ha dues formes: la 

inclusiva significa que s’inclouen en l’acció ambdós emissor i receptor, mentre que la exclusiva 

significa que s’exclou el receptor de l’acció. Per altra banda, en la tercera persona del singular 

hi ha dues formes: l’una per referir-se a objectes animats i l’altra a objectes inanimats: 

 
 Singular Plural Dual 

1a persona -n / -nyë 
-n / -lmë (inclusiu), -mmë 

(exclusiu) 

- / -lvë, - 

ngwë 

2a persona familiar -t / -tyë -l / -ldë, -llë - / -stë 

2a persona formal 

(vostè) 
-l / -lyë -l / -ldë, -llë - / -stë 

3a persona 
-s / -ssë (animat), -ssa 

(inanimat) 
-t / -ntë, -ltë - / -ttë 

Taula 25: Formació de pronoms al verb 

 
Les terminacions pronominals serveixen per a determinar el subjecte, però també 

poden servir per a determinar el complement directe de l’oració. Aquests s’escriuen sempre 

darrere la terminació del subjecte. En aquests casos s’utilitza una terminació llarga pel 

subjecte i una terminació curta pel complement directe. La construcció seria la següent: verb 

conjugat + subjecte + complement directe. Per exemple, méranyes significa jo ho vull. 
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6.3.4 Els verbs 

 
Existeixen dos tipus de verbs: els bàsics i els derivats. Els verbs bàsics són derivats 

d’arrels de l’èlfic primitiu, mentre que els derivats provenen de l’arrel primitiva. Els verbs bàsics 

acostumen a acabar en consonant, mentre que els verbs derivats solen acabar en /-a/ (/-ya/, 

/-ta/, /-na/, /-da/). 

 
Tots els verbs necessiten un subjecte explícit. A diferència del català, no serveix 

conjugar els verbs perquè se sàpiga qui o què realitza l’acció. 

 
Els verbs de l’idioma es troben en el diccionari per la seva arrel, no per l’infinitiu. 

L’infinitiu del quenya es forma de la següent manera: 
 
 

 Verbs bàsics Verbs derivats 

Mètode S'afegeix -ë o -ita- No hi ha canvis 

Exemple tul- → tulë (venir) o tulita- lanta- → lanta (caure) 

Taula 26: Formació de l'infinitiu 

 
En els verbs bàsics hi ha dues possibles terminacions: /-ë/ o /-ita-/. Aquesta última 

només s’usa quan el verb necessita una altra terminació després d’aquesta. Per exemple, 

pólan quetë significa puc parlar. 

 
El present no s’usa per a expressar rutines i hàbits, sinó accions que estan passant en 

el moment. Per tant, la traducció literal al català correspon a: estar + gerundi. La formació del 

present també consisteix en afegir unes terminacions determinades. 

 

 
 Verbs bàsics Verbs derivats 

Mètode S'afegeix -a Es substitueix l'última -a per -ëa 

Exemple tul- (venir) → túla 
lanta- (caure) → lantëa 

ora- (urgir) → órëa 

Taula 27: Formació del present 

 
Quan hi ha una sola vocal a l’arrel de la paraula, aquesta vocal s’allarga (afegint una 

accentuació). Per exemple, a l’arrel del verb /tul-/ (venir) s’hi afegeix el sufix /-a/ i el verb 

esdevé túla. 
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6.4 Vocabulari 

 
No existeix un diccionari oficial del quenya, però el Grup Lambenor té una pàgina web 

que proporciona moltes de les paraules que disposa l’idioma, amb les seves pròpies 

traduccions a l’anglès i castellà (amb traducció d’Antonio Palomino). 

 
També s’han creat alguns cursos del quenya en tutorials. El més notable d’ells és el 

Basic Quenya de Nancy Martsch, que es pot trobar en edició de llibre. Publicat l’any 1992, 

conté un vocabulari Elvish-anglès i lliçons de la llengua. A més a més, existeixen tutorials a 

YouTube per a aprendre nocions bàsiques de l’idioma. 

 
Certament, no serem capaços d’assentar-nos i reescriure les paraules de Shakespeare 
traduïdes al Quenya, però disposem d’alguns milers de paraules per desenvolupar les 
línies mestres de la gramàtica que Tolkien va inventar. (Fauskanger, s.f.) 

 
 

6.5 Traductors, fòrums i altres 
 

Aquesta llengua ha transcendit de la saga novel·lística i cinematogràfica. De fet, alguns 

seguidors han arribat a dominar aquesta llengua i algun altre dialecte, així com el seu sistema 

d’escriptura. 

 
Per a aprendre’l existeixen diverses pàgines web que ofereixen cursos amb l’objectiu 

d’ensenyar els seus fans a dominar-lo. La més destacada és l’esmentada anteriorment de El 

Grup Lambenor, on hi ha un curs d’aprenentatge amb lliçons, exercicis i solucions. 
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7 DOTHRAKI 
 

 

Shekh ma shieraki anni 

 
Ets el meu sol i les meves estrelles 

 
Dothraki 

 
La sèrie Joc de Trons, produïda per HBO, és una altra de les produccions 

cinematogràfiques que es sumen a la invenció lingüística. Aquesta sèrie va sorgir de 

l’adaptació de Cançó de gel i foc (1996), la saga de novel·les de fantasia èpica més famosa 

de George R. R. Martin. En l’univers de Martin, els dothraki són una ètnia de guerrers cavallers 

nòmades que viuen més enllà del Mar Estret, en una gran plana coneguda com a Mar 

Dothraki, en el continent d’Essos. 

L’autor de Cançó de gel i foc va incloure en la seva saga novel·lística 56 paraules 

inventades, principalment noms propis, que van ser el punt de partida de la invenció 

lingüística. Posteriorment, l’any 2011, amb el sorgiment de la sèrie televisiva Joc de trons, el 

lingüista americà David J. Peterson va ser l’encarregat d’elaborar les llengües que parlen els 

habitants dels Set Regnes d’Essos i Ponent. El lingüista va crear una llengua molt complexa i 

extensa, amb la intenció que resultés impactant a l’hora de ser escoltada i també es denotés 

la rudesa de l’ètnia. D’aquesta manera, la llengua esdevindria un reflex de les actituds dels 

seus parlants: uns guerrers durs. A dia d’avui el llenguatge és plenament funcional, amb un 

vocabulari de més de 3.000 paraules, que té opció de créixer. 

L’idioma dothraki no sorgeix de cap llengua naturalística, però sí que té semblances a 

nivell d’estructura sintàctica amb l’anglès, potser pel fet de ser la llengua nativa del seu autor. 

 

Il·lustració 23: Els guerrers dothraki 
https://es.babbel.com/es/magazine/los-idiomas-de-juego-de-tronos 
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Il·lustració 24: David J. Peterson 
https://in.pinterest.com/pin/643 
311127998165197/ 

David J. Peterson va néixer a Califòrnia l’any 1981. Va 

estudiar a la Universitat de Berkeley, on va obtenir un graduat en 

Anglès i Lingüística, i posteriorment va estudiar a la Universitat de 

San Diego, on va adquirir un màster en Lingüística. Els seus 

impecables coneixements sobre la llengua es van reflectir en la 

seva carrera professional, que va dedicar bàsicament a idear 

idiomes per vàries sèries televisives. L’any 2000 Peterson 

començava la creació lingüística i l’any 2009 iniciava la seva 

trajectòria per Joc de Trons. Darrerament ha escrit un llibre 

anomenat The Art of Language Invention, dedicat a explicar com 

es crea una llengua inventada. També té un canal de YouTube on 

fa els mateixos raonaments. 

 
 
 

7.1 Fonètica i Fonologia 

 

La llengua dothraki té una fonètica molt característica. Les lletres <<p>>, <<b>>, <u>> 

i <<x>> no apareixen en l’ortografia de la llengua i la lletra <<c>> només apareix en la grafia 

<<ch>>. 

 
Existeixen un total de 27 fonemes consonàntics. El seu inventari és el següent: 

 
 Labial Dental Alveolar Palatal Velar Uvular Glotal 

Oclusiva  t, d   k, g q  

Africada    dʒ, (t∫)    

Fricativa f, v Θ s, z ʃ,ʒ X  H 

Nasal M N N   Ŋ ɴ  

Aproximant    J W   

Lateral  L      

Vibrant   ɾ, r     

Taula 29: Inventari fonològic (consonants) del dothraki 
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El dothraki no té plosius15 labials, però els sons [p] i [b] han estat presents en el passat 

i s’han acabat desenvolupant amb els sons [f] i [v]. 

Quant a les consonants, destaquen una sèrie de factors que conformen l’essència de 
la llengua: la fricativa velar sorda [x] (en khal ‘cap’ o arakh ‘espasa corba’, símbol 
dothraki), la vibrant múltiple [r] (en khalasar ‘horda dothraki’ o lajasar ‘exèrcit’), 
l’oclusiva uvular sorda [q] (en qoy ‘sang’ o qora ‘braç’), la fricativa glotal [h] (que amb 
freqüència apareix com [ħ]) (en hrazef ‘cavall’ o mahrazh ‘home’) i les consonants 
dobles i geminades (en iffi ‘victòria’ o allayafat ‘complaure’). Aquests sons apareixen 
assíduament en la llengua mitjançant l’ús d’una sèrie d’estratègies, entre les que 
destaca l’addició d’afixos. Per exemple, Peterson converteix la fricativa velar sorda [x], 
representada com kh, en el sufix derivatiu -i(kh), que dona lloc a termes com kachrakh 
‘olorar’, nesikh ‘coneixement’, sewafikh ‘vi’, etc. (Gándara, 2018b: 320). 

 

En aquesta llengua existeixen quatre únics fonemes vocàlics: /a/, /e/, /i/ i /o/. L’únic 

fonema que no apareix és /u/, però aquest queda registrat en alguns noms personals amb el 

dígraf qu- (com Quaro i Jhiqui), per iniciativa de l’escriptor Martin. A més, no hi ha diftongs o 

vocals llargues. 

 

 Anterior Posterior 

Tancada I  

Intermitja E o 

Oberta  a 

Taula 30: Inventari fonològic (vocals) del dothraki 
 
 

 

7.2 Sintaxi 

 
L’ordre bàsic de les paraules és igual que en anglès i català: Subjecte + Verb + 

Complements. Tot i que aquesta norma és bastant estricta, si es vol emfatitzar en una paraula 

de la frase es pot moure un verb, adverbi o objecte cap a la posició inicial. Per exemple, Khal 

ahhas arakh: El khal va afilar l’arakh. 

No existeixen els verbs copulatius. Per tant, quan en anglès o català es diu X és Y o Y 

és X, en dothraki tan sols s’escriu X-nominatiu o Y-nominatiu. Per exemple, Anha lajak: Jo 

soc un/a lluitador/a (literalment, Jo lluitador/a). 

 
 
 
 

 
15 Plosiu/va: oclusiu/va. 



Treball de recerca Quan el cinema parla altres llengües: L’art de la invenció lingüística 

59 
2n de Batxillerat Curs 2020-2021 

 

 

 

 

En temps passat la diferència és que el segon nom està en cas ablatiu. Per exemple, 

Anha lajakoon: Jo era un/a lluitador/a (literalment, Jo des de lluitador/a). 

 
En temps verbals de futur, el segon nom està en cas al·latiu. Per exemple, Anha 

lajakaan: Jo seré un/a lluitador/a (literalment, Jo cap a lluitador/a). 

Les comandes sempre s’expressen en imperatiu i, malgrat les frases no tenen 

subjecte, la sintaxi és regular. Per exemple, Jadi k’athdikari!: Vine ràpid! 

Existeix una sintaxi especial per comandes del tipus let o let’s, en anglès. El verb és 

infinitiu i declinat a acusatiu, i a la pràctica acaba amb el sufix /-(l)ates/. A més, si en la frase 

no hi ha subjecte s’utilitza el mot kisha. Per exemple, Addrivates mori zafre!: Permetem-los 

matar els esclaus! Ezhirates niyanqoy: (Let’s...) ballem junts. 

 
 
 

7.3 Gramàtica 

 
 

7.3.1 Els noms 

 

Els noms en dothraki tenen dos tipus de gènere: animat o inanimat. Com a regla 

general, els éssers amb consciència són animats, mentre que els objectes observats en grans 

grups homogenis són dominantment inanimats. El vocabulari i el diccionari generalment 

indiquen el tipus de nom que és, denotant els animats amb “na.” i els inanimats amb “ni.”. 

 
Exemples de noms animats: rizh (fill), ashefa (riu), tokik (ximple), hake (nom). 

Exemples de noms inanimats: qeso (cistell), torga (estómac), elzikh (resposta). 

Els cinc casos en dothraki són nominatiu, acusatiu, genitiu, al·latiu i ablatiu. 

El nominatiu s’assigna al subjecte. Jano ost hrazef: Un gos va mossegar un cavall. 

 

L’acusatiu s’assigna al complement directe. Hrazef ost jan: Un cavall va mossegar un 

gos. 

 

Existeix una irregularitat que afecta a alguns noms animats en el cas acusatiu: si l’arrel 

del nom acaba en un diftong, essent com a última lletra la <<i>>, en acusatiu la <<i>> esdevé 

<<y>>. En aquest cas, mai es torna mayes i lei es torna leyes. 
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El genitiu s’assigna a possessius de nominals. Jano lajaki ost hrazef: El gos d’un 

guerrer va mossegar el cavall. 

 
L’al·latiu s’usa per denotar moviment cap al nom. Kisha veraki krazaajaan: Nosaltres 

estem viatjant a la muntanya. 

 
L’ablatiu s’usa per denotar moviment allunyat del nom. Jano ost qoraes lajakoon: Un 

gos va mossegar la mà d’un guerrer. 

 
Cal destacar que en aquest idioma també existeix una partícula vocativa anomenada 

zhey, que s’utilitza per a adreçar-se a algú. Per exemple, M’athchomaroo, zhey Khal Drogo. 

 
Les declinacions són les següents: 

 
 

 Nominatiu Exemple Acusatiu Exemple 

Arrel animada 

singular 

acabada en 

consonant 

 
Arrel de la 

paraula 

Rizh (fill)  
 

/-es/ 

Rizhes 

Arrel animada 

singular 

acabada en 

vocal 

 
Arrel de la 

paraula 

Ashefa (riu)  

/-es/ 

Ashefaes 

Arrel animada 

plural acabada 

en consonant 

 

/-i/ 

Khalasari 

(horda) 
 

/-is/ 

Khalasaris 

Arrel animada 

plural acabada 

en vocal 

 

/-si/ 

Khadosi  

/-es/ 

Khadoes 

 
 

Inanimat 

 

 
Arrel de la 

paraula 

Jano (gos)  

 
Arrel de la 

paraula o /- 

Jan 
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   e/ 

(epèntesi16) 

Si acaba en 

vocal, 

s’elimina 

 

Taula 31: Declinacions del nominatiu i acusatiu 
 

Genitiu Exemple Al·latiu Exemple Ablatiu Exemple 

 

 
/-i/ 

Rizhi  

 
/-aan/ 

Rizhaan  

 
/-oon/ 

Rizhoon 

/-si/ Ashefasi /-saan/ Ashefasaan /-soon/ Ashefasoon 

/-i/ Khalasari /-ea/ Khalasarea /-oa/ Khalasaroa 

/-si/ Khadosi /-sea/ Khadosea /-soa/ Khadosoa 

Taula 32: Declinacions del genitiu, al·latiu i ablatiu 
 
 
 

7.3.2 Els pronoms 

 

Els pronoms personals estan representats en tres persones i dos nombres. 

 
La segona persona té dues formes: formal (invariable) i familiar. La segona persona 

del formal s’anomena shafka. S’utilitza en situacions públiques i en senyal de respecte. En 

català seria un equivalent al vostè. 

Tots els pronoms personals es declinen en els casos de l’idioma. 

 
 1a persona 2a persona 3a persona 
  Familiar Formal  

  
Singular 

 
Plural 

 
Singular 

 
Plural 

Singular i 
plural 

 
Singular 

 
Plural 

Nominatiu Anha Kisha Yer Yeri Shafka me Mori 

Acusatiu Anna Kisha Yera Yeri Shafka mae Mora 

Genitiu Anni Kishi Yeri Shafki mae Mori 

 
 

 
16

 Epèntesi: Fenomen lingüístic que designa la inserció o intrusió d'un so vocàlic o consonàntic no 

etimològic a l'interior d'un mot. 
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Al·latiu Anhaan Kishaan Yeraan Yerea Shafkea Maan Morea 

Ablatiu Anhoon Kishoon Yeroon Yeroa Shafkoa Moon Moroa 
Taula 33: Paradigma flexional de pronoms personals 

 

Les llengües naturals sovint utilitzen els pronoms demostratius per a determinar la 

proximitat dels objectes en qüestió. El dothraki també té aquesta característica: 

o Jin és un demostratiu proximal i s’usa quan l’objecte és literal o metafòricament 

a prop del parlant. 

o Haz és un demostratiu medial i s’usa quan l’objecte està més a prop del 

receptor que del parlant. 

o Rek és un demostratiu distal i s’usa quan l’objecte no està a prop del parlant ni 

el receptor. 

Els pronoms demostratius es localitzen abans del nom que modifiquen i són 

invariables. Tanmateix, com tots els pronoms, els demostratius tenen versions en animat i 

inanimat. Els inanimats són nominatius marcats amb el sufix /-i/ i els animats són marcats amb 

el sufix /-ak/. Ambdues versions es declinen. 

 

 Proximal Medial Distal 

Animat  
Inanimat 

Animat  
Inanimat 

Animat  
Inanimat 

Sing. Pl. Sing. Pl. Sing. Pl. 

Nominatiu jinak jinaki Jini hazak hazaki hazi rekak rekaki reki 

Acusatiu jinakes jinakis Jin 
hazak 

es 
hazakis haz 

rekake 

s 
rekakis rek 

Genitiu jinaki jinaki Jini hazaki hazaki hazi rekaki rekaki reki 

Al·latiu 
jinakaa 

n 

jinake 

a 
Jinaan 

hazak 

aan 

hazake 

a 
hazaan 

rekaka 

an 

rekake 

a 
rekaan 

Ablatiu 
jinakoo 

n 

jinako 

a 
Jinoon 

hazak 

oon 

hazako 

a 
hazoon 

rekako 

on 

rekako 

a 
rekoon 

Taula 34: Declinacions dels pronoms demostratius 
 
 
 

També existeixen els pronoms relatius i interrogatius. Les oracions relatives sempre 

comencen amb el pronom relatiu fin. Aquesta és la mateixa paraula que s’usa com un pronom 

interrogatiu, per començar preguntes del tipus qui o què. Com tots els pronoms, aquest també 

té un patró de declinació: 
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Taula 35: Declinacions del pronom relatiu i interrogatiu "fin" 

 
 
 

7.3.3 Els verbs 

 

En aquest idioma hi ha dos tipus de verbs: els estàtics i els dinàmics. 

 
Els verbs de primer tipus indiquen un estat estàtic, com Jo sé el meu nom, El cavall 

està malalt, T’estimo, etc. Són molt recurrents en el dothraki perquè substitueixen les frases 

que s’expressarien amb el verb atributiu. Per exemple, Hrazef zhikha: El cavall està malalt; 

Anha zhilak yera: Jo t’estimo a tu. 

Els verbs de segon tipus expressen canvi, una acció provocada o duta a terme pel 

subjecte. Alguns verbs són dinàmics en la seva forma més bàsica, però la majoria d’ells són 

derivacions de verbs estàtics. Per exemple, Anha shilak yera: Jo et conec a tu → Anha shilok 

yera: Jo t’estic coneixent. 

Els verbs tenen una manera concreta de conjugar-se. En el diccionari es troben en 

infinitiu, el qual finalitza amb el sufix /-at/, quan l’arrel del verb acaba en consonant, i en /-lat/ 

quan acaba en vocal. Per exemple, samvolat significa trencar. 

El temps present té variacions en les persones. 

 
El temps passat. Me essa significa: Va retornar perquè el seu infinitiu és essalat. 

 
El futur es forma afegint un prefix anterior al verb, conjugat en temps present. Per 

exemple, Anha adothrak: Jo conduiré; Anha vastak: Jo parlaré. 

finoon finoa 
finnoon (rel.) 

finoon (int.) 
Ablatiu 

finaan finea 
finnaan (rel.) 

finaan (int.) 
Al·latiu 

fini fini fini Genitiu 

fin finis fines Acusatiu 

fini fini fin Nominatiu 

plural singular 

 
Inanimat 

Animat 
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L’imperatiu té dues maneres d’expressar-se en aquest idioma: segons si és en un 

context formal o informal. Per exemple, Lekhis jin mawizze: Tasta aquest conill. 

Els participis són considerats adjectius independents, perquè es declinen igual que 

aquests. Tanmateix, tots ells comparteixen la conjugació /-(a)y/. Per exemple, Rek chiori astoy 

zheanae: Aquella dona parlant és preciosa. 

 
 

 

Taula de conjugacions 

en dothraki 

 Arrel 

Consonant 

Exemple Negatiu 

Consonant 

Exemple 

Infinitiu  /-at/ Astat   

 
Passat 

Sing. /—/ o /-e/ Ast /-o/ Asto 

Pl. /-ish/ Astish /-osh/ Astosh 

 
 
 
 
 
 

Present 

Sing. 1ª p /-ak/ Astak /-ok/ Astok 

Pl. 1ª p /-aki/ Astaki /-oki/ Astoki 

Sing. 2ª p /-i/ Asti /-i/ Asti 

Pl. 2ª p /-i/ Asti /-i/ Asti 

Sing. 3ª p /-a/ Asta /-o/ Asto 

Pl. 3ª p /-i/ Asti /-i/ Asti 

Imperatiu 1 formal /-i/ Asti /-o/ Asto 

Imperatiu 2 informal /-as/ Astas /-os/ Astos 

Participi  /-ay/ Astay   

Futur /a-/ Vastak /o-/ Asto 

Taula 36: Conjugacions de verbs acabats en consonant 
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Arrel Vocal Exemple Negatiu Vocal Exemple 

/-lat/ Dothralat   

/—/ Dothra (V/o) Dothro 

/-sh/ Dothrash (V/o)/-sh/ Dothrosh 

/-k/ Dothrak (V/o)/-k/ Dothrok 

/-ki/ Dothraki (V/o)/-ki/ Dothroki 

/-e/ Dothrae /-o/ Dothrao 

/-e/ Dothrae /-o/ Dothrao 

/-e/ Dothrae /-o/ Dothrao 

/-e/ Dothrae /-o/ Dothrao 

/—/ Dothra (V/o) Dothro 

/-s/ Dothras (V/o)/-s/ Dothros 

/-y/ Dothray   

/v-/ Adothrak /v-/  

 

Taula 37: Conjugacions de verbs acabats en vocal 

 

 

7.3.4 Els adjectius 

 

En aquest idioma els adjectius només es declinen en el grau comparatiu, afegint una 

sèrie d’afixos. El dothraki té la particularitat que existeix una comparació en negatiu, fet que 

en el català o l’anglès no existeix en la parla. 
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Positiu Comparatiu Superlatiu Negatiu Contrastiu Supletiu 

afazh 

(calent) 

asafazhan 

(més calent) 

asafazhanaz 

(el més 

calent) 

osafazh 

(no calent) 

osafazhan 

(menys 

calent) 

asafazhanoz 

(el menys 

calent) 

samva 

(trencat) 

asamvan 

(més 

trencat) 

asamvanaz 

(el més 

trencat) 

osamva 

(no trencat) 

osamvan 

(menys 

trencat) 

asamvanoz 

(el menys tren 

cat) 

Taula 38: Comparació dels adjectius 
 

Els adjectius que acaben en vocal no tenen concordança amb el nom. En canvi, els 

adjectius amb una consonant final sí. Quant als noms inanimats, com que aquests no es 

declinen entre singular i plural, només hi ha una concordança en el plural de l’adjectiu evident. 

Alegra haj: Un ànec fort // Alegra haji: Ànecs forts 

 
En canvi, per noms animats, hi ha declinació tant en el nom com en l’adjectiu. 

 
Rakh haj: Un noi fort // Rakhi haji: Nois forts. 

 
 

 
7.3.5 Els adverbis 

 

Generalment, els adverbis apareixen a final de frase. Hi ha alguns adverbis que s’han 

de memoritzar ja que provenen d’adjectius derivats històricament. Aquests són alle (llunyà), 

atte (primer), disse (únicament), yomme (a través de), etc. 

Els adverbis de mode es formen afegint el prefix /ath-/ i el sufix /-(z)ar/ a l’adjectiu 

corresponent per tal de transformar-ho en nom i, posteriorment, afegint la preposició ki o k’ 

per tal de transformar-ho en adverbi. 

Manimven (ansiós/a, adjectiu)  athmanimvenar (nom)  k’athmanimvenar (adverbi) 

 
Per   exemple,   Khalasar   ayoki   k'athmanimvenari:   El   khalasar   està   esperant 

ansiosament. 

 
 

 
7.3.6 Les preposicions 

 

Les preposicions usualment determinen el cas del nom següent. Cada preposició 

permet escollir múltiples casos, i el seu significat depèn del cas assignat: 
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Preposicions Nominatiu Acusatiu Genitiu Al·latiu Ablatiu 

ha    Per Des de 

haji     Perquè/Degut a 

hatif 
  Davant, en 

oposat, abans 

Cap endavant, 

cap abans 

Des de davant, des 

d’abans 

irge   Després Per darrere Des de darrere 

ki   Per, degut a   

ma     Amb 

mra Dins   Cap a dins Fora de 

oleth 
  A sobre, per 

sobre 

  

oma     Sense 

qisi 
Sobre, 

referent a 

    

she 
Damunt, 

dins 

  
Cap a Fora de 

torga   Per sota   

vi 
   A través de, al 

llarg 

 

yomme A través de    Malgrat 

Taula 39: Declinacions de les preposicions en dothraki 

 

 

7.3.7 Conjuncions 

 
Les conjuncions també són presents en aquesta llengua i s’usen per a enllaçar 

oracions, sintagmes, etc. 

 

o Che: o 

o Ma: i (tot i que és una preposició que significa “amb”, també s’utilitza per a significar 

“i”, i dir coses com “això i allò”). 
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o Majin: llavors, per tant, conseqüentment. 

o Me: que (relatiu) 

o Vosma: però 

 
7.3.8 Determinants 

 
Cada determinant té dues versions: la primera s’usa per a referir-se a noms animats i 

la segona (amb el sufix /-i/) s’usa per a referir-se a noms inanimats. 

 

o Jin/jini: aquest 

o Haz/hazi: aquell (un objecte a prop del parlant) 

o Rek/reki: aquell (un objecte lluny del parlant) 

 
 

 
7.4 El sistema numèric 

 

Per a designar números, el dothraki disposa d’un sistema numèric que és bàsic, un 

sistema decimal que s’usa en la majoria de llengües naturalístiques. 

 

0 som 10 thi  

1 at 11 atthi  100 ken 

2 akat 12 akatthi 20 chakat 200 akatken 

3 sen 13 senthi 30 chisen 300 senken 

4 tor 14 torthi 40 chitor 400 torken 

5 mek 15 mekthi 50 chimek 500 mekken 

6 zhinda 16 zhindatthi 60 chizhinda 600 zhindaken 

7 fekh 17 fekhthi 70 chifekh 700 fekhken 

8 ori 18 oritthi 80 chori 800 oriken 

9 qazat 19 qazatthi 90 chiqazat 900 qazatken 

Taula 40: Els noms dels números 
 

Les unitats, desenes, centenes, etc. es connecten per la paraula ma. D’aquesta 

manera, el número 2.431 s’escriuria així: akat dalen ma torken ma chisen m’at. 
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Els números ordinals es formen a base d’afegir el sufix /-(a)k/ a l’última paraula de 

l’expressió numèrica. Es declinen com noms animats i es poden utilitzar com a pronoms. Quan 

modifiquen un nom, els ordinals sempre estan en genitiu i van posteriorment al nom. 

Per exemple, el número quinze s’anomena mekhti; s’afegeix el sufix corresponent, 

transformant-ho a mekthik i posteriorment es declina: 

Azhas heffof anhaan (Dona’m gerres). Anha zalak ma mekthikes (Vull la quinzena). 

 
 

 

7.5 Vocabulari 

 

Per a conèixer més a fons el vocabulari de la llengua dothraki és necessari consultar 

el seu diccionari, disponible en versió PDF, que inclou totes les paraules que disposa l’idioma. 

El diccionari és dothraki – anglès i està escrit per Richard Littauer, un admirador de l’idioma 

de Joc de Trons. A dia d’avui conté un vocabulari de més de 3.000 paraules, i va creixent. 

L’última actualització és del 23 de gener de 2016. 

 
 

7.6 Traductors, fòrums i altres 

 

La plataforma Living Language, juntament amb Global Marketing d’HBO, han publicat 

un llibre guia oficial per a poder aprendre la llengua dothraki. Ha estat produït pel propi autor, 

David J. Peterson, i conté informació referent al lèxic i la gramàtica de la llengua. 

 

  
Il·lustració 25: Plataformes per aprendre dothraki 

https://livinglanguage.com/dothraki 
Il·lustració 26: Fòrum del dothraki https://forum.dothraki.org/ 

 
 

A més, la pàgina web oficial de l’idioma ofereix un fòrum per a què els fans del dothraki 

puguin parlar entre ells, compartint opinions, desitjos i rememorant moments de les pel·lícules, 

amb la finalitat de promoure l’idioma entre els més aficionats. 
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8 KLINGON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il·lustració 27: Anell amb escriptura 
https://sites.google.com/site/perezroige 

BortaS bIr jablu'DI' reH QaQqu' nay' 

 
La venjança es serveix en un plat fred 

 
Vell proverbi klingon 

 
 

 

Del cinema i les sèries de ciència-ficció, un altre clar referent per la invenció lingüística 

és la saga Star Trek. Els klingon, una espècie hominoide guerrera d’aquest univers fictici, van 

aparèixer a la pantalla l’any 1968 però parlaven en anglès: la llengua originària del seu 

director, Gene Rodenberry. No va ser fins el 1979 amb el llançament d’Star Trek: la pel·lícula 

que en va sorgir l’idioma klingon. Originalment es va crear amb la intenció d’afegir més 

realisme als personatges ficticis. 

En els seus inicis, el klingon era un conjunt de sons guturals sense sentit, però els 

subtítols i la interpretació dels actors li donaven significat. En la pel·lícula Star Trek III, va sorgir 

la necessitat de crear un idioma complet. Els creadors d’aquesta famosa saga de ciència- 

ficció van contractar Mark Okrand, un prestigiós lingüista de Califòrnia, perquè treballés en el 

projecte. Gràcies a la creació de l’artlang, el klingon va passar a desenvolupar-se en un mitjà 

de comunicació útil amb la seva pròpia gramàtica, vocabulari i fins i tot dialectes. Avui dia és 

el llenguatge de ciència-ficció més reconegut, i un clar referent per a molts lingüistes com Paul 

Frommer, que va crear el na’vi prenent referència d’aquest idioma. 

Malgrat l’espècie klingon no existeix, sí que ho fa el seu idioma. Actualment és parlat 

per humans d’arreu del món en contextos amplis. La majoria de fans d’Star Trek tenen 

coneixement d’algunes paraules i frases; són pocs els que poden parlar amb fluïdesa l’idioma, 

però significants. 
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Il·lustració 28: Mark Okrand 
https://es.wikipedia.org/wiki/Marc 
_Okrand 

 

Mark Okrand, lingüista nascut l’any 1948, és el creador 

d’aquesta llengua. L’any 1984 va ser contractat per Paramount 

Pictures per inventar l’idioma que sorgiria en la tercera, 

cinquena i sisena pel·lícula de la saga. La seva tasca era 

inventar-se una llengua que fos tan alienígena com 

pronunciable pels humans. Per crear-la, es va basar en les 

petites mostres prèvies parlades a Star Trek: la pel·lícula, 

inventades per l’actor James Doohan. També ha estat el 

creador de la llengua Atlante per la pel·lícula Disney Atlantis: 

l’imperi perdut i d’alguns altres idiomes com kelpien, també per 

Star Trek. 

 
 
 

Okrand havia treballat amb les llengües ameríndies abans d’endinsar-se en el món de 

la invenció lingüística. Per aquest motiu, el klingon en presenta semblances i en pren algunes 

característiques, com el so [tlh] [API: / tɬ/] . 

El lingüista segueix donant suport al klingon gràcies a la creació d’un diccionari i 

diversos llibres, a més de la contínua atenció de conferències i consultoria d’aspectes del seu 

vocabulari o gramàtica. 

 
 

8.1 Ortografia 

 

El klingon es distingeix d’altres idiomes pel fet de tenir un sistema d’escriptura propi. 

De moment no està reconegut com un alfabet oficial. El pIqaD és el sistema d’escriptura que 

utilitzen els klingons natius. Aquest alfabet es refereix a un conjunt de símbols arbitraris que 

corresponen a cada una de les lletres anteriors: 
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Il·lustració 29: Sistema d'escriptura pIqaD 
https://bigbangtheory.fandom.com/wiki/Klingon 

Il·lustració 30: Frases i traducció en pIqaD 
https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/611170 

 

 

Utilitzant el sistema de transcripció romana, el klingon disposa de les següents lletres: 

 
A b ch D e Gh H I j L 

m n ng o p q Q r S t 

tlh u v w y '     

Taula 41: Ortografia klingon en alfabet romà 
 
 
 

8.2 Fonètica i fonologia 

 

La Paramount volia que aquest idioma nou tingués sons guturals. Per altra banda, 

Okrand volia que el klingon fos una llengua inusual i, per tant, va seleccionar sons que, 

combinats de manera especial, no es trobaven típicament en els idiomes naturals. 

Alguns sons es representen amb dos o tres sons del català o anglès. Per exemple, la 

composició <<ng>> no consisteix en una <<n>> seguida d’una <<g>>, sinó en el conjunt d’un 

so. 

Les majúscules també tenen una funció fonètica concreta. Les lletres minúscules 

s’utilitzen per a representar sons que són iguals en anglès o català; en canvi, la majoria de 

lletres majúscules s’utilitzen per a representar sons inusuals i diferents de les llengües 
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naturalístiques. Sobretot destaquen les lletres <<q>> i <<Q>>: confondre-les seria com 

confondre els sons [f] i [g] en català. També l’apòstrof (‘) és un so completament desenvolupat, 

a diferència del català o anglès. 

El klingon té un llistat de 21 fonemes consonàntics: 
 
 

Lletra API Descripció p [pʰ] 
Com en el so inicial de puppy, 

seguit per una ràfega d’aire 

b [b] Bar o bicicleta q [qʰ]  

ch [t ʃ] El so castellà champú Q [q  χ]  

 
D 

 
[ɖ] 

Prop d’una d, però la 

llengua és més al fons 

de la boca 

 
r 

 
[r] 

 
Lleugerament trinat, com en carro 

gh [ɣ] 
Un so de "grr" (gàrgara i 

tarareig) 
S [ʂ] 

Com el so anglès sh en shoe o 

bush 

H [x] 
El so final del nom Bach, 

amb accent anglès 
t [tʰ] Te 

j [d ʒ] Jueu/va tlh [tɬ]  

l [l] Líquid v [v] Vocal 

m [m] Mare w [w] 
Com en el so inicial de la paraula 

anglesa wàter 

n [n] Nord y [j] 
Com en el so inicial de la paraula 

anglesa yes 

 

ng 

 

[ ] 

 
Ng com en el so final de 

la paraula anglesa thing 

 

' 

 

[ʔ] 

És una parada glotal, una breu 

interrupció en la ràfega d’aire de la 

glotis, que va seguida d’altres 

sons. 

Taula 42: Fonemes consonàntics del klingon 
 
 
 

Les consonants es mostren a l’inici de la síl·laba, entre síl·labes i al final d’aquesta, 

utilitzant la vocal <<a>>. Per exemple, el so [ch] sonaria com si algú digués chachach. 

En klingon hi ha cinc vocals: <<a>>, <<e>>, <<I>>, <<o>> i <<u>>. 
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Lletra API Exemple Mai com... 

a [ɑ] Amic/ga Àrbitre 

e [ɛ] Fred Egoista/érem 

I [ɪ] Vi  

o [o] Ós Cos, òliba/Horrible 

u [u] Últim/a  

Taula 43: Fonemes vocàlics del klingon 
 
 
 

Les vocals es demostren amb la consonant <<b>> en cada costat d’elles. Per exemple, 

el so [a] en klingon sonaria bab. 

També existeixen diftongs. Fonèticament [y] i [w] també es consideren vocals quan 

s’uneixen formant un diftong. L’apòstrof es sol posar a final de paraula, seguit d’un diftong. 

 
 

 
1a vocal 2a vocal Diftong API Descripció Amb apòstrof 

A y ay [aɪ  ] Mot anglès cry ay' 

E y ey [ɛɪ  ] Mot anglès pay Mai 

I y Iy [iː] Mot anglès key Mai 

O y oy [oɪ  ] Mot anglès toy oy' 

U y uy [ʊɪ  ] Mot anglès gooey uy' 

A w aw [aʊ  ] Mot anglès cow aw' 

E w ew [ɛʊ  ] e + u Mai 

I w Iw [ɪʊ  ] I + u Mai 

O w -- [oo] - - 

U w -- [uu] - - 

Taula 44: Diftongs del Klingon 
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Les paraules en klingon no tenen un diftong que sigui <<ow>> o <<uw>> perquè la [w] 

sona igual que [o] / [u]. 

Com a últim punt, el klingon s’ha de parlar enèrgicament. Aquesta és una característica 

fonètica igual de vàlida que les esmentades anteriorment, ja que totes formen part de la 

manera de parlar de l’idioma. 

 
 

8.3 Sintaxi 

 
Les oracions bàsiques estan ordenades de forma objecte – verb – subjecte (OVS), 

amb l’objectiu de donar un toc extraterrestre a la sintaxi, donat que la majoria de frases en 

llengües naturals són subjecte – verb – objecte. Per exemple, vav legh puq: l’infant (puq) veu 

(legh) el pare (vav). No tots els verbs requereixen un objecte o CD. 

Les oracions compostes consisteixen en dues oracions enllaçades per una conjunció. 

Per exemple, yuch Sop puqwI’ ‘ej vIlegh significa: El meu fill està menjant xocolata i jo el veig. 

En les oracions subordinades el verb té un dels nou tipus següents de sufixos: /-chugh/, 

/-DI’/, /-meH/, /-mo’/, /-pa’/ o /-vIS/ que es tradueixen per mots com si, quan, abans, perquè, 

mentre, etc. Per exemple, qagh DaparHa’chugh, Qe’vam DatIvqu significa: Si us agrada el 

qagh, gaudireu aquest restaurant. 

A les oracions relatives el verb es marca pel sufix /-bogh/ (traduït com qui, què, on, 

que, el qual, etc.). Per exemple, IoD qlpbogh puq significa: El nen que pega l’home. 

 
 

8.4 Gramàtica 

 

8.4.1 Els noms 

 

Els noms simples són formats per una sola síl·laba. Per exemple, Duj: vaixell. 

 
Hi ha noms compostos, formats per la combinació de dos noms simples. Per exemple, 

per a representar el nom fill, en klingon s’anomena puqIoD – puq (infant) + IoD (home); és a 

dir, fill es tradueix per infant de l’home. 

A part de noms simples i compostos, també es poden formar altres noms amb addició 

de sufixos. 
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o Els verbs amb sufix /-wl’/ (alguna cosa o algú que fa quelcom). Per exemple, la 

paraula cantant es representa com a bomwl’ (algú que canta) – verb bom 

(cantar) + sufix /-wl’/. 

o Els verbs amb el sufix /-ghach/, serveixen per transformar els verbs en noms. 

Aquest sufix és similar als sufixos anglesos /-ation/ o /-ness/. Per exemple, naD 

significa elogiar i naDghach significa elogi. 

o Existeixen altres tipus de noms complexos, o bé paraules multi sil·làbiques en 

les que els noms simples no tenen significat per si sol (necessiten més d’una 

síl·laba) o bé noms propis (personals o de llocs), que necessiten també més 

d’una síl·laba per a tenir significat complet. 

A part d’això, existeixen cinc tipus de sufixos nominals. El seu ordre ha de ser seguit i 

no canviat. 

 

Tipus Ordre Sufixos 

1 Mida, importància -'a', -Hom, -oy 

2 Nombre -pu', -Du', -mey 

3 Qualificació -Hey, -qoq, -na' 

4 Possessió/Especificació -wIj, -lIj, -vam, -vetlh 

5 Marcadors sintàctics -Daq, -vo', -mo', -vaD, -'e' 

Taula 45: Tipus de sufixos nominals segons l’ordre 
 
 
 

Per exemple, QaghHommeyHeyIljmo’: 
 
 

Síl·laba Qagh -Hom -mey -Hey -lIj -mo' 

Tipus Nom Sufix 1 Sufix 2 Sufix 3 Sufix 4 Sufix 5 

Traducció Error Petit Plural Aparent Teu Perquè 

Taula 46: Exemple d’un substantiu amb sufixos nominals segons l’ordre 
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8.4.2 Els pronoms 
 
 
 

Singular Traducció Plural Traducció Nota 

jIH Jo maH Nosaltres 

SoH Tu tlhIH Vosaltres 

ghaH Ell/ella chaH Ells/elles Éssers capaços de parlar una llengua 

'oH Això bIH Ells/elles 
Éssers inanimats/éssers no capaços de parlar una 

llengua 

Taula 47: Pronoms personals 
 
 
 

Com a particularitat de l’idioma, els pronoms poden funcionar com el verb ser/estar. 

Per exemple, tlhIngan jlH és Jo soc un klingon; yaS ghaH és Ell és un oficial. 

 
Per a designar pronoms, usualment s’afegeixen una sèrie de prefixos al verb: 

 
 
 

 

    Objecte    

Subjecte cap Jo Tu Ell/ella/això Nosaltres Vosaltres Ells 

Jo jI- 
 

 qa- vI- 
 

 Sa- vI- 

Tu bI- cho- 
 

 Da- ju- 
 

 Da- 

Ell/Ella/Això 0 mu- Du- 0 nu- lI- 0 

Nosaltres ma- 
 

 pI- wI- 
 

 re- DI- 

Vosaltres Su- tu- 
 

 bo- che- 
 

 bo- 

Ells/Elles 0 mu- nI- lu- nu- lI- 0 

Taula 48: Prefixos pronominals 
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8.4.3 Els verbs 

 

Els verbs consisteixen majoritàriament en una síl·laba i sempre van davant del 

subjecte. Per exemple, Sop tlhIngan significa. El klingon menja. 

Per a canviar el significat o ús del verb s’afegeixen determinats afixos. Així doncs, 

l’estructura bàsica d’un verb és: prefix + [verb] + sufix 1-2-3-4-5-6-7-8-9. 

 
 
 
 

Tipus Ordre Sufixos 

1 A un mateix/a un altre -chuq, -'egh 

2 Voluntat/predisposició 
-nIS, -qang, -rup, - 

beH, -vIp 

3 Canvi -choH, -qa' 

4 Causa -moH 

5 Subjecte indefinit -lu', -laH 

6 Qualificació 
-chu', -bej, -ba', - 

law' 

7 Aspecte -pu', -ta', -taH, -lI' 

8 Honorífic -neS 

 

9 

 

Marcadors sintàctics 

-DI', -chugh, -pa', - 

vIS, -mo', -bogh, - 

meH, -'a', -jaj, -wI', 

-ghach 

R “Rover” -Ha', -Qo', -be', -qu' 

Taula 49: Sufixos d'un verb 
 
 
 

El Rover és un tipus de sufix que pot anar a diferents llocs segons el seu significat. 
 
 

Sufix Significat Nota 

-be' No Quan hi ha un imperatiu negatiu, s’usa majoritàriament el sufix -Qo’ 
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Sufix Significat Nota 

-Qo' 
don't!, 

won't! 

- 

 
-Ha' 

 
Veure nota 

Aquest sufix reverteix el significat d’un verb. Per exemple, jatlhHa' 

significa digues alguna cosa malament. 

-qu' Empàtic - 

Taula 50: El sufix "Rover" 

 

 

8.4.4 Els adjectius 

 

En aquesta llengua no existeixen adjectius, la seva funció s’aconsegueix amb verbs 

d’estat o qualitat. Per exemple, Doq significa ser taronja/vermell o HoS significa ser fort/a. 

Quan aquests verbs funcionen com adjectius, es col·loquen després del nom al qual 

descriuen. 

Per exemple, puq Doy’ és infant cansat // Doy’ puq és l’infant està cansat. 

 
 

 
8.4.5 Els adverbis 

 

Els adverbis no tenen una norma específica. Aquí n’hi ha un recull: 
 
 

Klingon Traducció Klingon Traducció Klingon Traducció 

batlh honorablement not Mai Do' Afortunadament 

batlhHa' 
No 

honorablement 
ngugh 

Llavors, en 

aquell moment 
Do'Ha' Desafortunadament 

 
bong 

accidentalment, 

no 

intencionadament 

 
pay' 

 
sobtadament 

 
ghaytan 

 
Probable 

chaq potser pe'vIl Enèrgicament ghaytanHa' Improbable 

chIch A propòsit pIj Freqüentment ghIq Subseqüentment 
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Klingon Traducció Klingon Traducció Klingon Traducció 

DaH Ara pIjHa' Infreqüentment tugh Aviat 

jaS Diferentment qen Recentment tlhoS Gairebé 

jaSHa' Similarment QIt Lentament tlhoy Excessivament 

jay' Intensament reH Sempre vabDot Encara, també 

loQ Lleugerament roD Regularment vaj Així, per tant 

motlh Usualment rut A vegades nIteb Sol 

neH Només SIbI' Immediatament SIbI'Ha' Eventualment 

nItebHa' Junts wej No encara nom Ràpidament 

'eQ 
Just, fa un 

moment 

    

Taula 51: Llistat d'adverbis simples 
 
 
 

Els adverbis s’ubiquen habitualment abans de la construcció sintàctica (objecte – verb 

– subjecte). Si és un adverbi de temps sempre apareix al principi de l’oració. 

 
 
 

8.4.6 Conjuncions 

 

Les conjuncions són un altre recurs lèxic per a unir noms o oracions. 
 
 

Unir 

noms 

Unir 

oracions 
Traducció 

Exemple 

je 'ej I DeS 'uS je: un braç i una cama 

joq qoj i / o DeS 'uS joq: un braç o una cama o ambdós 

ghap pagh 
Qualsevol dels dos 

/ o 

DeS 'uS ghap: un braç o una cama (però no 

ambdós) 

- 'ach Però 
vIqIp 'ach vIHoHbe': El vaig colpejar però no el 

vaig matar. 

Taula 52: Conjuncions 
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8.5 El sistema numèric 

 

El klingon utilitza un sistema decimal per anomenar els números. 
 
 

Número Nom   

0 pagh 5 vagh 

1 wa' 6 jav 

2 cha' 7 Soch 

3 wej 8 chorgh 

4 loS 9 Hut 

Taula 53: Sistema numèric del klingon 
 

Una particularitat d’aquest sistema és que existeixen paraules especials per a 

denomnar les potències de deu: 

 
 

 
Potència Número Paraula 

101 10 -maH 

102 100 -vatlh 

103 1 000 -SaD / -SanID 

104 10 000 -netlh 

105 100 000 -bIp 

106 1 000 000 -'uy' 

107 10 000 000 -maH'uy' / -vatlhbIp 

108 100 000 000 -vatlh'uy' / -SaDbIp / -SanIDbIp(3) 

109 1 000 000 000 -Saghan(4) 

1010 10 000 000 000 -maHSaghan / -netlh'uy' 

1011 100 000 000 000 -vatlhSaghan / -bIp'uy' 
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Potència Número Paraula 

1012 1 000 000 000 000 -SaDSaghan / -SanIDSaghan 

Taula 54: Designació de les potències de 10 en klingon 
 
 
 

Els adverbis que indiquen freqüència es construeixen a través de números, més el 

sufix /-logh/. Per exemple, <<wa’>> (un) es converteix en wa’logh per a designar l’expressió 

“una vegada”. 

 
 

8.6 Traductors, fòrums i altres 

 

El klingon és dels idiomes ficticis en el món de la cinematografia que ha tingut més 

ressò posterior. The Klingon Dictionary és la guia més famosa de la llengua: conté una part 

que explica tota la gramàtica i sintaxi i una altra part que explica tot el vocabulari que disposa, 

traduït a l’anglès. 

El diccionari ha venut més de 300.000 còpies al llarg del temps i s’ha convertit en la 

font més destacada de la llengua. Actualment s’ha arribat a traduir a l’italià, portuguès, txec i 

alemany. 

L’any 1992, Lawrence Schoen va fundar el Klingon Language Institute, que va publicar 

edicions d’obres literàries com Hamlet, Gilgamesh i Tao Te Ching en aquest idioma. A més, 

per als més aficionats, existeixen òperes i fins i tot versions de rap d’Eminem en klingon, 

publicats en vídeos de YouTube. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 31: Portada The Klingon 
Dictionary 
https://bahamas.desertcart.com/prod 
ucts/51611701-the-klingon- 
dictionary-english-klingon-klingon- 
english-star- 
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9 LA CREACIÓ D’UNA LLENGUA INVENTADA 

 
Per tal d’adquirir una visió àmplia sobre la invenció lingüística, s’ha cregut pertinent 

crear una llengua nova. 

La llengua ha pres referència de la fonètica, gramàtica, sintaxi i altres aspectes 

rellevants de les llengües cinematogràfiques anteriors. Així doncs, es podria dir que aquest 

idioma és el resultat d’haver barrejat tots els artlangs coneguts, ja que posseeix aspectes de 

tots ells en la seva estructura. 

La majoria de les llengües del cinema que s’han analitzat van necessitar mínim un 

any perquè estiguessin plenament desenvolupades, ja que el procés de creació lingüística 

és molt complex. L’idioma presentat a continuació no és complet, ja que no es va disposar 

d’aquest temps ni d’eines necessàries per desenvolupar-lo fins aquest punt. És molt 

esquemàtic i està estructurat des de la teoria. En altres paraules, no es podria parlar amb 

fluïdesa, ja que li manquen alguns aspectes que utilitzem quotidianament en la parla. Tot i 

això, la llengua ha estat molt útil per a tenir un coneixement més pràctic sobre la lingüística i 

ha servit com a base per a una possible llengua artificial completa.  

Amb tot, la creació lingüística d’aquest treball no ha sorgit com una necessitat de 

comunicació (com la que tenen les llengües naturals) ni tampoc com a necessitat de fer 

realista un món fictici (com l’objectiu de les llengües artificials). La finalitat ha estat posar en 

pràctica els coneixements obtinguts sobre l’estructura de les llengües, i alhora posar-se en la 

pell dels lingüistes més reconeguts del moment, al saber què és crear un idioma    nou des de la 

teoria i la dificultat que té aquest procés. 

 

 
9.1 Fonètica 

 

Malgrat aquest idioma no és pensat per ser parlat, s’han creat unes normes 

fonètiques i fonològiques, ja que tots els artlangs coneguts en posseeixen. 

Quant a les vocals, totes elles sonen com l’Alfabet Fonètic Internacional (AFI) 

estableix. Tanmateix, quan s’afegeix una <<e>> darrere una vocal, aquesta no sona però fa 

que la vocal esdevingui tancada. 

 

ae á 

ee é 
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ie í 

oe ó 

ue ú 

Taula 55: Vocals amb <e> final 
 

La resta de diftongs sonen igual, excepte <<oi>>, que sona [ua]. 

 
Les consonants no tenen secret, ja que s’escriuen i es pronuncien igual que en català. 

Tant vocals com consonants prenen referència de l’alfabet llatí: <<a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, 

m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z>>. 

 
 

9.2 Sintaxi 

 

La sintaxi de la llengua és lleugerament diferent a la que els parlants estan acostumats: 

OSV (Objecte – Subjecte – Verb). Per tant, tots els complements es col·loquen en primer lloc, 

el subjecte després i com a últim es col·loca el verb. 

 
 

9.3 Gramàtica 

 

9.3.1 Determinants 

 

Existeixen tres tipus de determinants: els determinats, indeterminats i possessius. Tots 

tres són invariables; és a dir, són iguals en gènere i nombre, i aquests dos aspectes es 

determinen pel nom que acompanyen. 

Determinat: sin. Per exemple, sin vixtet significa l’escola. 

Indeterminat: laal. Per exemple, laal vixtet significa una escola. 

Possessius: 

El/s meu/s – La/es meva/es: zow. Per exemple, zow vixtet és la meva escola. 

El/s teu/s – La/es teva/es: mun. Per exemple, mun vixtet és la teva escola. 

El/s seu/s – La/es seva/es (d’ell i d’ella, d’ells i d’elles): ger. Per exemple, ger vixtet és 

la seva escola. 

El/s nostre/s – La/es nostra/es: bla. Per exemple, bla vixtet és la nostra escola.  
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El/s vostre/s – La/es vostra/es: miu. Per exemple, miu vixtet és la vostra escola. 

9.3.2 Noms 

 
 

Els noms tenen un sistema de casos similar al llatí, on es declinen segons la funció 

sintàctica que realitzen a l’oració. 

 

 Singular Plural 

Nominatiu (subjecte) It- Ti- 

Acusatiu (CD) Pe- Ep- 

Genitiu (CN) Gu- Ug- 

Datiu (CI) Ly- Yl- 

Ablatiu (CC) Ae- Ea- 

 
9.3.3 Pronoms personals 

Taula 56: Declinacions dels substantius 

 

 
Català Llengua inventada 

Jo Vol 

Tu Pel 

Ell/a Jil/Jal 

Nosaltres Lul 

Vosaltres Gol 

Ells/es Kel/Kal 

 
9.3.4 Verbs 

Taula 57: Pronoms personals 

 

Els verbs tenen quatre possibles conjugacions: infinitiu, present, passat i futur. Les 

formes són invariables i les persones es defineixen amb pronoms o declinacions del nom; és 

a dir, les terminacions verbals no proporcionen informació flexiva (número i gènere). 

L’infinitiu es forma afegint el sufix /-ul/ al verb. Per exemple: tarul és jugar. 

 
El passat es forma afegint el sufix /-ay/. Per exemple: taray (vaig jugar, jugava...). 
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El present es forma afegint el sufix /-ek/. Per exemple: tarek (jugo, he jugat...). 

El futur es forma afegint el sufix /-og/. Per exemple: tarog (jugaré, hauré jugat...). 

 
 

9.3.5 Adjectius 

 
 

Els adjectius es formen afegint el prefix /ar-/ a l’arrel del nom. Per exemple, artar és 

juganer/a. A més, existeixen els tres tipus d’adjectius comparatius: superioritat, inferioritat i 

igualtat, que es formen de la manera següent: 

Més (adjectiu) que...: Shi (adjectiu) shi. Shi artar shi és més juganer que... 

Menys (adjectiu) que...: Fat (adjectiu) fat. Fat artar fat és menys juganer que... 

Tan (adjectiu) com...: Bue (adjectiu) bue. Bue artar bue és tan juganer com... 

 
 

9.3.6 Adverbis 

 
 

Els adverbis es formen afegint el símbol <<j->> a l’adjectiu. Per exemple, j-arclan 

significa tristament. S’afegeix /ar-/ al mot clan (tristesa) per a fer-ne l’adjectiu (trist/a) i després 

<<j->> per a formar l’adverbi (tristament). 

 
 

 
9.3.7 Exemple de frase 

 
 

Objecte-Subjecte-Verb 
 

La Luna juga amb els seus amics / Amb els seus amics la Luna juga / Ea-yune ger sin 

it-Luna taray. 

Les nenes de l’escola donen la pilota a la professora amb tristesa / La pilota a la 

professora amb tristesa les nenes de l’escola donen / Pe-brow ly-daliaa ae-clan sin ti-fortii gu- 

vixtet gouvaul. 
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9.4 Sistema numèric 

 

El sistema numèric funciona igual que en qualsevol sistema decimal. Tanmateix, per 

l’esquemacitat de la llengua només existeixen els números fins el 10 i, per a trobar els més 

elevats d’aquest, s’ha de realitzar una suma. Per exemple, per a trobar el 18 s’han d’unir el 10 

i el vuit: titimuu. S’escriu tot junt, sense guions ni punts. 

 

0 Sairkel 6 ami 

1 din 7 gyp 

2 cas 8 muu 

3 brue 9 snat 

4 lop 10 titi 

5 Fiuu   

 
9.5 Vocabulari 

Taula 58: Sistema numèric 

 
 

En aquest apartat es mostren les paraules que s’han creat de nou per a exemplificar 

la gramàtica, sintaxi i aspectes anteriors de la llengua, que es mostren tal i com apareixerien 

en un diccionari (sense declinar ni conjugat). 

Aquest vocabulari és molt simple, tant sols serveix com a punt de referència per a 

saber construir la llengua. 

Com s’observa, els noms determinen el seu gènere per la vocal final: si n’hi ha una és 

femení (yune és amic) i si n’hi ha dues és femení (yunee és amiga). 

 
 

Noms: Amic/ga: yune/e Pilota: brow 

Nen/a: forti/i 

Escola: vixtet Verbs: Jugar: tar 
 

Professor/a: dalia/a Ser/estar: nana 
 

Tristesa: clan Donar: gouva 
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10 CONCLUSIONS 

 

Des de l’aparició de l’homo sapiens, la comunicació ha passat a ser una necessitat 

vital humana. Les llengües han estat el mitjà de comunicació per excel·lència, però amb el 

temps han incorporat finalitats estètiques que anaven més enllà de permetre l’enteniment dels 

uns amb els altres. Les paraules han assolit formes artístiques múltiples i variades: des de 

poesia, cançons, graffitis... fins a la invenció d’una llengua. Per tant, les paraules s’han 

convertit en art. 

En els inicis de la investigació es van determinar un seguit d’objectius que es pretenien 

assolir amb la realització del treball. Durant la recerca s’han anat completant i això ha permès 

respondre la hipòtesi plantejada a la introducció. 

Primerament, s’ha observat que les llengües naturals i artificials presenten moltes 

diferències. Per una banda, les llengües naturals consolidades actualment han sorgit per una 

evolució natural de la llengua i amb la funció de comunicar, que és una necessitat biològica 

humana. Per altra banda, les llengües artificials han estat inventades conscientment pels 

humans i amb diferents propòsits. En concret, els artistic languages (que és el tipus de conlang 

amb el que s’identifiquen les llengües del cinema) s’han ideat amb una finalitat estètica. 

L’essència del treball s’ha reflectit en l’anàlisi de les cinc llengües inventades del 

cinema, que ha estat la part més costosa i interessant de dur a terme. Totes elles tenen 

semblances a nivell formal ja que consten d’una fonètica, sintaxi, gramàtica i vocabulari, però 

cadascuna presenta variacions en aquests aspectes degut a que han de reflectir un món fictici 

diferent. El resultat més rellevant ha estat veure que unes llengües estan més desenvolupades 

que d’altres. El banana, que és la més simple, tan sols consisteix en la recopilació de mots de 

diferents llengües naturals, mentre que el klingon, que és la més complexa, està extensament 

desenvolupada en tots els aspectes estructurals i és l’artlang més conegut de tots cinc. El 

procés de treball ha consistit en la recopilació d’informació en pàgines web lingüístiques i de 

clubs d’admiradors, i posteriorment l’organització i síntesi d’aquesta informació en apartats 

segons la fonètica, sintaxi, gramàtica o vocabulari. 

En tercer lloc, s’han investigat els motius pels quals els autors d’aquestes llengües 

decideixen crear els artlangs i introduir-los en el cinema. En tots els casos, els creadors dels 

artlangs estudiats eren lingüistes experimentats, subcontractats per l’empresa 

cinematogràfica (a excepció de Pierre Coffin, director de la pel·lícula Minions i creador del 

banana, i J.R.R. Tolkien, escriptor de la saga El senyor dels anells i creador del quenya). 
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Després d’investigar el recorregut professional d’aquests lingüistes, s’ha pogut saber que les 

productores com Paramount Pictures, 20th Century Fox, Lightstorm Entertainment o els 

mateixos Pierre Coffin i J.R.R. Tolkien volien que el seu film adoptés un idioma inventat perquè 

la pel·lícula fos més realista. És a dir, pretenien utilitzar la llengua inventada com un element 

més per a ambientar el film en cada món fictici pertinent. 

Finalment, s’ha ideat una llengua nova per tal de posar en pràctica els coneixements 

sobre la invenció lingüística. El mètode ha consistit en seguir l’estructura dels artlangs 

anteriors (fonètica, sintaxi, gramàtica i vocabulari) però, en aquest cas, creant-ho des de zero. 

L’idioma s’ha creat molt esquemàtic: molt teòric i amb un vocabulari escàs. Es podria 

considerar que és un engelang ja que segueix el propòsit d’experimentar amb la lingüística. 

Al realitzar aquesta part del treball s’ha evidenciat la dificultat que té crear una llengua: és un 

procés molt complex degut a que els humans tenim interioritzades les llengües naturals 

existents i quan s’intenta idear un nou idioma (completament diferent) costa trencar amb 

aquest sistema. A més, a l’idear una llengua és evident que s’ha de crear un vocabulari, però 

s’han de tenir en compte molts més factors: com es construeix la frase, en quin lloc es 

col·loquen adjectius i adverbis, com es deriven els substantius... No és una tasca gens fàcil. 

En general, es conclou que la hipòtesi formulada als inicis de la investigació és certa: 

és possible crear una llengua nova amb una base fonètica, morfològica i sintàctica, tot i que 

aquesta afirmació té matisos importants. Amb la recerca s’ha observat que la majoria de 

llengües estan molt ben desenvolupades, a excepció del banana (que no té base morfològica, 

sintàctica ni fonètica, només vocabulari poliglot) i del parsel (que està molt ben construïda a 

nivell fonètic, però té mancances en la gramàtica i sintaxi). En canvi, els altres artlangs tenen 

una base estructural sòlida en tots els aspectes, i això permet que siguin pràcticament 

complets. Malgrat tot, aquestes llengües no són funcionals. Tant els artlangs com la llengua 

artificial pròpia són massa “perfectes”, és a dir, estan construïts de manera teòrica i no 

posseeixen les irregularitats que conformen qualsevol llengua natural: paraules polisèmiques, 

sinònimes, homònimes, frases fetes, jocs de paraules, dobles sentits, entre d’altres. Per tant, 

compleixen els requisits per a què funcionin als films, però no funcionarien a la vida real. Per 

a fer-les funcionals els falta temps i parlants: amb el temps es conformarien les subjectivitats 

que caracteritzen qualsevol idioma, amb els seus registres i dialectes. 

Tanmateix, com ja s’ha observat, moltes d’aquestes llengües no eren nascudes amb 

la finalitat de ser comunicatives entre la ciutadania. Els lingüistes van utilitzar la creació 

lingüística com a eina decorativa pels seus films. És a dir, les llengües pròpies de les 

pel·lícules tenien la intenció de fer més realista el món fictici en el qual es desenvolupava 
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l’acció. Per aquest motiu, tots els artlangs que existeixen sorgeixen en pel·lícules d’animació 

(com n’és el cas dels Minions), de fantasia (com n’és el cas de Harry Potter) o ciència-ficció 

(com n’és el cas d’Star Trek): subgèneres cinematogràfics que requereixen mons ficticis. Als 

lingüistes no els importa tant que hi hagi errors o mancances en la fonètica o gramàtica com 

que la llengua arribi i agradi al públic del que depenen. Es podria considerar, llavors, que els 

autors dels artlangs estudiats van aconseguir aquest objectiu. La llengua inventada ha estat 

un element més de tots els efectes especials dels films i (directa o indirectament) ha contribuït 

a la formació del món fictici pertinent, fent que totes aquestes pel·lícules (d’edats i temàtiques 

variades) tinguessin un gran èxit en taquilles i reconeixement en premis. 

Aquest projecte ha resultat molt gratificant ja que s’ha pogut aprofundir en un tema que 

fins ara no era massa conegut. De cara al futur, podrien sorgir múltiples recerques, com ara 

analitzar les llengües inventades en la literatura o comparar els artlangs del cinema amb els 

de la literatura. Un altre tema interessant seria desenvolupar l’idioma inventat amb un 

vocabulari, gramàtica i sintaxi molt més extens i ric, prenent com a referència la llengua. Fins 

i tot, si l’idioma fos bastant complet, es podria aprendre i provar d’ensenyar-lo a alumnes de 

l’escola perquè comprenguessin, a partir d’una activitat més divertida, el funcionament d’una 

llengua. 

Amb aquest treball s’han adquirit molts coneixements nous, però sobretot s’ha après 

que construir un idioma comporta moltes dificultats. En canvi, sorprenentment, els humans 

hem fet inconscientment aquest procés amb les llengües naturals: cada generació les ha fet 

evolucionar sense adonar-se del seu progrés. Així doncs, malgrat la llengua sigui un aspecte 

quotidianament utilitzat, s’ha de ser més conscients de la importància que té. 

Les persones sempre hem buscat la manera més bonica de fer arribar un missatge: 

cartes, poemes, històries (reals o fictícies), discursos, postals, il·lustracions... Però qui podria 

pensar que, en ple segle XX i XXI, un missatge seria enviat en forma de llengua inventada? 

Alguns podrien considerar que crear un idioma és innecessari, artificiós o fins i tot extravagant. 

Tanmateix, els més romàntics podrien considerar que és un art: l’art de la invenció lingüística. 

 
 

Language is mankind's greatest invention, except, of course, that it was never invented. 

 
El llenguatge és el millor invent de la humanitat, excepte, és clar, que mai ha estat 

inventat. 

 
-Guy Deutscher 
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