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EUROPA - MÓN

Fins a 27
nacionalitats
conviuen al
territori i
Voivodina és la
regió europea
amb més
llengües oficials

La Torre
de Babel
sèrbia

PAU BORI

● Amb el debat sobre l’oficialitat de les
llengües en una eventual república catala-
na sobre la taula, l’exemple de Voivodina,
la regió d’Europa amb més llengües ofi-
cials, és paradigmàtic. Es tracta d’una pro-
víncia del nord de Sèrbia que en té sis: el
serbi, l’hongarès, el romanès, l’eslovac, el
croat i el rutè (llengua eslava molt propera
a l’ucraïnès). El croat, per cert, va ser in-
corporat com a llengua oficial tot just el
2009, malgrat que els lingüistes rellevants
continuen considerant serbi i croat la ma-
teixa llengua.

La majoria d’habitants de Voivodina
parlen serbi, mentre que l’hongarès és el
segon idioma per nombre de parlants. A
banda de les sis llengües oficials, a Voivo-
dina també hi ha molts altres idiomes, al-
guns amb només uns pocs centenars de
parlants. Tenim, per exemple, el romaní,
el búlgar, el txec, l’albanès, l’ucraïnès, el
polonès, entre d’altres. En total, en aquest
territori de tot just 2 milions d’habitants
hi trobem 27 nacionalitats reconegudes.

Amb sis llengües oficials, Voivodina és
la terra promesa per a traductors i intèr-
prets. El Parlament regional funciona en
totes sis llengües oficials. L’administració
també utilitza diàriament tots els idiomes
oficials. És a dir, els ciutadans tenen dret a
adreçar-se i ser respostos en la llengua ofi-
cial que prefereixin. Igualment, poden de-
manar certificats de naixement, casament
o defunció en cadascuna d’aquestes llen-
gües oficials. A més, en un municipi con-
cret, el txec és oficial en l’àmbit local, tot i
no ser-ho en el regional.

A Voivodina hi ha diaris, revistes o por-
tals d’internet en moltes de les llengües
que s’hi parlen. La ràdio i televisió pública

de Voivodina emet en 10 llengües dife-
rents i de ràdios locals, també n’hi ha en
diversos idiomes.

El sistema educatiu de Voivodina té
una llarga tradició multilingüe. Segons
quina sigui la composició lingüística de la
localitat, s’utilitza una llengua oficial o

una altra com a vehicular, jun-
tament amb el serbi, que és la
llengua comuna de tot l’estat. A
més, a banda de les llengües ofi-
cials, en alguns centres educa-
tius existeixen assignatures dels
idiomes d’una minoria impor-
tant de la població. Per exem-
ple, la llengua dels gitanos, el
romaní, s’ensenya en determi-
nades escoles de Voivodina. A
partir del curs que ve, per cert,
es preveu que el romaní (amb

estàndard des de fa ben poc) formi part
també del sistema educatiu d’altres zones
de Sèrbia on hi ha un nombre significatiu
de població gitana.

Comptat i debatut, vist des de Catalu-
nya, algú podria dir amb raó que avui dia
al nostre país es parlen més llengües que a

Novi Sad, la capital
de Voivodina, i a
sota un cartell d’un
poble escrit en tres
llengües./ ARXIU

A banda de les
sis llengües
oficials, a
Voivodina també
hi ha molts altres
idiomes, alguns
amb només uns
pocs centenars
de parlants
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Voivodina. El Grup d’Estudi de Llengües
Amenaçades (GELA) ha identificat que al
Principat se’n parlen més de 200 diferents,
des de llengües amb pocs parlants com el
txol (originari de Mèxic) a idiomes amb
milers de parlants a Catalunya com l’àrab,
el xinès o el romanès.

Una diferència entre les llengües de Ca-
talunya i Voivodina és que en aquest terri-
tori de l’Europa de l’est es parlen idiomes
diferents des de fa molts segles.

La diversitat lingüística de Voivodina es
va ampliar encara més al segle XVIII, quan
el territori va quedar força despoblat per
les guerres entre els imperis austrohonga-
rès i otomà. En aquell moment, els Habs-
burg van decidir repoblar Voivodina amb
diferents nacions vingudes d’arreu de
l’imperi. Més endavant, quan Voivodina
era una de les regions més riques de

Sol·licituds per a la nacionalitat hongaresa
Les acadèmies d’idio-
mes de Voivodina estan
fent l’agost els darrers
mesos amb cursos es-
pecials d’hongarès per a
persones interessades a
aconseguir el passaport
hongarès. Des que el
2011 el govern de Bu-
dapest va posar facili-
tats per a l’obtenció de
la seva nacionalitat, uns
80.000 serbis (la majo-
ria de Voivodina) han
sol·licitat el passaport
hongarès. El principal
motiu és poder aconse-
guir feina o estudiar en
algun dels països de la

Unió Europea. Per obte-
nir la nacionalitat hon-
garesa, s’ha d’aportar
proves que es tenen
avantpassats que van
viure a la part hongare-
sa de l’imperi austro-
hongarès, però també
demostrar uns coneixe-
ments bàsics de la llen-
gua. Per als ciutadans
de Voivodina, el primer
requisit és fàcil ja que
aquest territori va pertà-
nyer a l’imperi austro-
hongarès durant segles.
En canvi, el coneixe-
ment d’hongarès ja és
una qüestió més com-

plicada, perquè és un
idioma molt difícil
d’aprendre de gran (no
pertany a la família in-
doeuropea) i les autori-
tats hongareses fan una
entrevista en la seva
llengua per certificar el
coneixement de l’idio-
ma. Els ciutadans ser-
bis, però, no són els
únics que demanen el
passaport hongarès. Es
calcula que Hongria ha
rebut en els darrers me-
sos més de 400.000
sol·licituds per adquirir
la seva nacionalitat, pro-
vinents de tot el món.

LES  X IFRES

27
nacionalitats
Diferents viuen a
Voivodina, la part
més rica de Sèr-
bia.  Té 45 muni-
cipis; el més im-
portant, Novi Sad,
la capital.

10 idiomes
utilitza la televisió
pública d’aquesta
regió sèrbia en
les seves emis-
sions. També hi
ha ràdios locals
en diferents llen-
gües.

6 llengües
oficials utilitza el
Parlament de Voi-
vodina: el serbi,
l’hongarès, l’eslo-
vac, el croat, el
romanès i també
el rutè.

2milions
d’habitants viuen
en aquesta regió,
que té una super-
fície molt sem-
blant a la del País
Valencià.
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Iugoslàvia, ciutadans iugoslaus d’al-
tres zones més pobres (albanesos i monte-
negrins) també van emigrar a aquest terri-
tori del nord de Sèrbia.

L’altra diferència entre les llengües de
Voivodina i Catalunya és la tradició en el
respecte a la diversitat lingüística.

Mentre Catalunya vivia en una Espanya
oficialment monolingüe, Voivodina es
trobava dins una Iugoslàvia federal que
mai no va prohibir cap llengua. En l’època
de Iugoslàvia, per exemple, la televisió pú-
blica no només emetia en la llengua majo-

ritària (el serbocroat) per a tot l’estat, sinó
que també s’hi podien sentir parlar altres
llengües com l’eslovè, l’albanès o l’honga-
rès.

Després de la declaració unilateral d’in-
dependència de Kosova el 2008, el fantas-
ma d’una possible separació de Voivodina
va tornar a planar sobre Sèrbia. Voivodina
té dins de Sèrbia el mateix estatus que Ko-
sova, el de província autònoma. En alguna
ocasió, s’ha apuntat que la minoria hon-
garesa (un 12% de la població) podria
provar de tirar endavant aquest projecte.

Tanmateix, aquest camí sembla, ara per
ara, inimaginable. No hi ha ni un sol partit
polític amb representació parlamentària
que aposti per la independència. Entre la
població el sentiment separatista tampoc
no és ni de bon tros majoritari. El que sí hi
ha entre els ciutadans de Voivodina (i els
seus partits polítics) és un clam per acon-
seguir una major autonomia política i, so-
bretot, econòmica, ja que Voivodina apor-
ta molt més diners a les arques de l’estat
que no pas en rep del govern central de
Belgrad.

La Barcelona
del Danubi

● La derrota de 1714 contra les tropes
borbòniques no només va provocar
l’abolició de les institucions catalanes
sinó també l’exili de milers d’austriacis-
tes. Molts d’ells van haver d’errar per
l’imperi austrohongarès fins ser acollits
a Viena. D’allà, centenars de refugiats
(majoritàriament catalans) van ser en-
viats per les autoritats imperials a Voi-
vodina, zona fronterera amb l’imperi
otomà, per fundar una nova ciutat a
l’actual Zrenjanin, a la conca del Danu-
bi. La van batejar amb el nom de Nova
Barcelona. Els primer catalans hi van
arribar el 1735. Es creu que la Barcelo-
na del Danubi va arribar a tenir més de
800 habitants, però l’aventura va aca-
bar malament. La pesta, altres malal-
ties i la guerra contra els turcs van fer
estralls entre una població d’antics mili-
tars i funcionaris ja molt envellida. Se-
gons els càlculs més fiables, només
347 veïns de la Nova Barcelona van so-
breviure i el lloc va quedar abandonat
tres anys després de la seva fundació,
el 1738.

Han calgut gairebé tres segles perquè
aquesta aventura catalana al costat del
Danubi fos un poc més coneguda. A Ca-
talunya, coincidint amb l’imminent ani-
versari del final de la Guerra de Succes-
sió, l’historiador Agustí Alcoberro n’ha
publicat un llibre: La “Nova Barcelona”
del Danubi (1735-1738). La ciutat dels
exiliats de la Guerra de Successió.

També a Zrenjanin, la ciutat de Voivo-
dina on es va fundar Nova Barcelona, es
comença a rememorar aquest capítol
de la seva història. De rastres de l’esta-

Exiliats austriacistes van fundar al
segle XVIII una ciutat a Voivodina,
que només va existir 3 anys, i va ser
batejada com a Nova Barcelona

da de catalans a Voivodina n’han que-
dat ben pocs. Al Museu d’Història de
Zrenjanin hi ha diferents documents an-
tics on apareix el nom de Nova Barcelo-
na. Per exemple, un mapa de 1740 on
es veu clarament el nom de Nova Bar-
celona al lloc on avui dia trobem la ciu-
tat de Zrenjanin.

Un dels veïns d’aquesta ciutat, Dusan
Juanin, està convençut que els seus
avantpassats són catalans perquè no
ha trobat cap altra explicació per a l’ori-
gen d’un cognom tan poc eslau. Juanin,
que és un dels grans apassionats per la

història de Nova Barcelona a Zrenjanin,
assegura que els catalans van plantar
moreres a la seva ciutat, van construir
un magatzem de blat on avui dia hi ha
el teatre i van col·laborar en la recons-
trucció de la fortalesa.

El llegat més evident –sembla– de
l’estada dels catalans a Voivodina el tro-
bem al poble de Perlez, d’uns 4.000 ha-
bitants, dins el municipi de Zrenjanin.
L’origen del topònim el trobaríem en el
nom d’un general català de l’exèrcit im-
perial, Francesc de Vilana-Perles, fill del
marquès de Rialp.

El fantasma
d’una possible
separació de
Voivodina plana
sobre Sèrbia

El Grup d’Estudi
de Llengües
Amenaçades
(GELA) ha
identificat que al
Principat es
parlen més de
200 llengües
diferents

La ciutat de Zrenjanin, que abans
s’anomenava Nova Barcelona. / ARXIU




