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DEFECCIÓ: ús de la llengua restringit, com a molt, a cercles íntims, i abandonament de la 
transmissió intergeneracional de la llengua.

DIMISSIÓ: les converses amb estranys s'inicien sempre en castellà. Les intervencions en reunions 
públiques es fan en castellà. Principi de convergència al castellà.

FIDELITAT MÍNIMA: ús familiar i en cercle propers del valencià. Cert consum cultural en valencià. 
Les intervencions en reunions públiques es fan en valencià quan tothom és conegut. 

FIDELITAT TÍMIDA: les converses s'inicien en valencià i en aquest mateix idioma es fan les 
intervencions en reunions públiques. No se segueix el principi de convergència la castellà en les 
situacions menys estressants. Consum cultural en valencià.

ASSERTIVITAT LINGÜÍSTICA: ús habitual del valencià. Trencamentdel principi de convergència al 
castellà.

LLEIALTAT LINGÜÍSTICA: és l'actitud lingü´sitica habitual entre les ersones que parlen llengües 
normaitzades. El parlant se sent identificat amb la seua comunitat i usa la seua llengua amb 
normalitat i plenitud, sense renunciar-hi (excepte, puntualment, només si hi oha una raó 
plenament justificada, i sempre de manera provisional).

XOVINISME LINGÜÍSTIC: l'individu creu que ostenta alguna mena de superioritat sobre uns altres 
per motiu de la llengua que parla, i es nega a integrar-se lingüísticament en la nova comunitat 
lingüística (pensa que el deure és dels altres i, de vegades, la llei empara la seua pretensió).



  

ESCALA DE NORMALITAT LINGÜÍSTICA

NO COMENÇAR LES CONVERSES AMB DESCONEGUTS EN VALENCIÀ 
NI PARLAR-LO EN REUNIONS PÚBLIQUES.

COMENÇAR LES CONVERSES EN VALENCIÀ 
PERÒ CANVIAR-SE AL CASTELLÀ SI L'INTERLOCUTOR RESPON EN AQUESTA LLENGUA.

 NO PARLAR VALENCIÀ EN REUNIONS PÚBLIQUES. 

COMENÇAR LES CONVERSES EN VALENCIÀ
 I CANVIAR SOLS SI NO ENS ENTENEN I/O ENS HO DEMANEN.

INICIAR CONVERSES EN VALENCIÀ
 I MANTENIR-S'HI SEMPRE QUE ENS ENTENGUIN. 

ASSERTIVITAT: INICIAR CONVERSES EN VALENCIÀ
 I CANVIAR DE LLENGUA NOMÉS SI NO ENS ENTENEN, SENSE FIXAR AQUESTA CONDUCTA.

NO CANVIAR MAI DE LLENGUA EN REUNIONS PÚBLIQUES.
.

DIMISSIÓ

NORMALITAT

Si us xoca, pregunteu-vos: us estranyaria igualment si ens referíssim a l'ús del castellà?
I penseu sempre que ens posem en el cas dels valencianoparlants a València
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