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En valencià, 
per què no?



Objectiu:
Augmentar l’ús 

del valencià  
amb cost baix i 

sentint-nos còmodes.



idees principals



Model tradicional

fidelitat lingüística

Abandonar la llengua

cons
ciènc

ia •saber que n’hi ha un problema
• …que la meua conducta és important

•conèixer la meua capacitat

1. Kontzientzia baino gehiago



fidelitat lingüística

Abandonar la llengua

CON
SCIÈ

NCIA
VOLER

ASSERTIVITAT LINGÜÍSTICA

RECU
RSOS

PODER 

Què ens falta per a assolir 
la normalitat?



consciència

VOLER
RECURSOS

PODER



2. No és una qüestió de 
nombre de parlants

Pirolà

A   B   C D

Tirolà

Tirolàndia



… s’hi parlaven dues llengües…
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Submissió lingüística
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…i un poc més endavant…
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…i un poc més endavant…

Llengües en contacte

Tirolà Pirolà

A   B   C   D



incòmodes en 
català

utilitzem més 
l’espanyol

↑ de l’anormalitat del 
català 

Suay, F. i Sanginés, G. (2005). Un espai per als parlants d'una llengua. Llengua i Ús, 34, 27-39

3. Cercle viciós



“no és la cosa més normal 
cadascú en la seua llengua?”

defineix  
normal



4. La paradoxa de la normalitat

• actuar amb normalitat 

• parlar en valencià amb normalitat

multes atacs
abusos lleis i normes

prohibicionsconflictes

https://www.youtube.com/watch?v=lGfydvpa3Vk

https://www.youtube.com/watch?v=lGfydvpa3Vk


codi semàfor

1. A primera vista
2. Senyals de no comprensió

4. No el parla 

5. Diu que no l’entén

3. “No és d’ací”

6. Demana o exigeix 
que li parlen en 
espanyol

normalitatea

Zergatik sentitzen gara deserosoak
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5. Reduir el cansament
Codi semàfor 
Norma d’or



Què és l’assertivitat 
lingüística?



davant del conflicte…

tímida

deixar-se manipular

agressiva

atacar



PERSONA TÍMIDA

● EVITA mostrar allò que pensa, vol, sent… 
● per por de les conseqüències 
● perquè creu que els drets dels altres són més 

important que els propis. 
● perquè no sap com evitar la manipulació 
●



PERSONA AGRESSIVA

● Diu i fa allò que pensa, sent, vol… 

● sense respectar els drets dels altres, 

●  mitjançant la manipulació i 

l’amenaça



davant del conflicte…
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PERSONA ASSERTIVA
● Diu i fa allò que pensa, 

sent, vol…  
✓ sense perjudicar als 

altres 
✓ amb tot el respecte 
✓ sense amenaces, 
✓ respectant els drets 

dels altres 
✓ sentint-se còmode.



Parlant assertiu
● Parlar en la nostra llengua 
● respectant a l’interlocutor 
● sense amenaces 
● SENTINT-NOS CÒMODES 
●



Repte:

canviar els hàbits



6. Fer front als prejudicis

Mala educació 

De poble. 

no té pinta de 
catalanoparlant 

…



https://www.youtube.com/watch?v=fr8a6L6tmIk

Als prejudicis, se’ls interroga!

En aquest cas, quina és la pinta d’euskaldun?



Ikerketa hizkuntza asertibitateari buruz.

Titulu originala: Portaera asertiboaren hautemetea. 
2014 urtean. 
Autoreak: Ainhoa Lasa, Larraitz Medinabeitia i Gemma 
Sanginés



metodologia
+ Lagina: 94 lagun (+18urte) 
+ 3 esketxak 
+Adjetiboen zerrenda (likert)  
+ Aldagaiak: adina, sexua, 
hizkuntza gaitasuna (eus).



IKERKETAREN ONDORIOAK

2 Hipotesiak baieztatuak: 

1. Jokaera asertiboa   
2. Gai diren artean, 

onarpen handiagoa



Diari d’èxits
Feedback



8. Reenmarcar

Oferir un regal 
(neuroplasticitat, prevenció 
de malalties 
neurodegeneratives) 

Capacitat vs cortesia



Alguns trucs útils

No donar explicacions 

Si les donem: subjectives 

Silenci (Recurs meravellós) 

Pole Position + tornar al valencià  

Reenmarcar 

capaç, bo, políglota… 

Concentrar-se en les situacions fàcils 

Evitar la trampa del %100 i altres excuses 



La importància d’una llengua ve de la seua necessitat. 
Fem que el valencià siga necessari, almenys amb els 
nostres interlocutors.  

Sindicat dels autocentrats



Batu egingo gaituelako



Moltes gràcies 
Preguntes, comentaris, … seran benvinguts.


