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MECANISMES QUE MECANISMES QUE 
OPEREN EN LA OPEREN EN LA 
REDUCCIÓ DE REDUCCIÓ DE 
L'AUTOESTIMAL'AUTOESTIMA
LINGÜÍSTICALINGÜÍSTICA



  

LA INVISIBILITZACIÓ

   MISSATGE IMPLÍCIT:    
   NO EXISTIU!/ COM SI NO EXISTÍSSIU
   NO IMPORTEU!/ SOU PRESCINDIBLES



  

LA SUBORDINACIÓ
  «Amagueu el valencià.»

  Per educació/cortesia

  Per no molestar/fer sentir incòmode

  És d'anar per casa/ Sou prescindibles

   MISSATGE IMPLÍCIT:    
   SOU INFERIORS!
   NO SERVEI
   SOU PROBLEMÀTICS!



  

ESTRANGERITZACIÓ

   MISSATGE IMPLÍCIT:  
   ESTEU DE MÉS A MÉS
   ESTEU EN MINORIA!
   SOU ESTRANYS!/NO ÉS CASA VOSTRA



  

DEGRADACIÓ

   MISSATGE IMPLÍCIT:  
   LA TEUA LLENGUA NO ÉS IMPORTANT
   LA TEUA LLENGUA ÉS CONFLICTIVA



  

CONFLICTIVITZACIÓ

   MISSATGE IMPLÍCIT:  
   SOU UN PROBLEMA/FEU NOSA!
   NO ETS NORMAL/ETS UN RADICAL



  

«Els pobles normals, és a dir, 
aquells que no estan sotmesos a un 
procés constant d'anormalització 

per part d'un estat al qual sostenen, 
també tenen una autoestima normal, 
un saludable sentit de la dignitat, i 
no necessiten demostrar que no 
estan acomplexats, mitjançant el 

curiós procediment d'ignorar la seua 
llengua pròpia i expressar-se 

sistemàticament en la que els ha 
estat imposada.»

                                                                            Ferran Suay



  

Per pensar-hi...
✔ Els valencianoparlants pensen que parlar normalment valencià té costos i que , en 
ocasions els pot suposar alguna mena de represàlia... és això normal i acceptable?

✔ La rebuig d'uns parlants (és a dir, la discriminació per raons lingüístiques) no és 
essencialment diferent del rebuig per raons de raça, religió o sexe.

✔ Una llengua no desapareix quan els que no la saben no l'aprenen, sinó quan els qui la 
saben no l'usen.

✔ L'actual bilingüisme asimètric discrimina els valencianoparlants, que queden reduïts a 
la condició de "reserva lingüística" al seu mateix territori.

✔ Una llengua no pot sobreviure si els seus parlants es passen, cada dos per tres i sense 
necessitat, a una altra llengua, dominant.

✔ Un parlant que fa un ús assertiu de la llegua esdevé un model de conducta que té un 
efecte multiplicador de la fidelitat lingüística.

✔ Saber valencià potser no és necessari per tenir feina, però sí per tenir una feina millor. 
El valencià obre portes.

✔ Només es passa a ser un més de la comunitat quan es parla la llengua de la comunitat. 
El valencià integra.
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