
David Val ls  Botet  
LES LLENGÜES 

DE L’ANACONDA

N’heu sentit a parlar mai, del wampanoag, una llengua que,
després de 150 anys morta, ha ressuscitat? 

Sabíeu que hi ha cultures en les quals parlar davant de la
sogra és tabú, i s’han hagut d’inventar una llengua especial
per a quan la sogra és present? 

N’heu sentit a parlar, de llengües que, a més del masculí i
del femení, tenen molts altres gèneres, com ara un d’especí-
fic per a plantes comestibles? 

Totes aquestes preguntes i moltes més troben resposta en
aquest llibre soprenent, un recull de les col·laboracions de
David Valls al programa de Catalunya Ràdio «Els viatgers 
de la Gran Anaconda». Un llibre per despertar el lingüista
que tots portem dins. 
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Polifacètic. Va estudiar lingüística a la Universitat de Bar -
celona i a la Universitat de Leiden (Països Baixos), on es va es -
pecialitzar en llengües austronèsies i de Papua Nova Guinea, i
també en etnolingüística.  

Va ser el creador de dos documentals sobre el català: Són
bojos, aquests catalans!? i Què ens passa, valencians!?

Fa anys, va viure als Estats Units, on va presentar un pro-
grama de ràdio setmanal en el qual es podia escoltar música
en català. Actualment, col·labora a Catalunya Ràdio, al pro-
grama de Toni Arbonès, «Els viatgers de la Gran Anaconda»,
amb l’espai Les llengües de l’anaconda.
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(Barcelona, 1973)

«Cada llengua és un patrimoni únic 
perquè tanca en si mateixa l’entrellat 
d’una manera de pensar, de ser i de fer 

d’aquells que la parlen.»

Toni Arbonès, presentador del programa 
«Els viatgers de la Gran Anaconda» 

i autor del pròleg del llibre.


