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 La primera condició –i fonamental–
perquè una llengua minoritzada
torni a ser una llengua d’ús normal
és que els parlants ho vulguin així;
de la mateixa manera que, per
exemple, l’exis tència de les comuni-
tats nacionals com a tals parteix de
la voluntat dels membres que la in-
tegren, en primer lloc. Es tracta,
doncs, d’una condició sine qua non
per a aconseguir la normalitat. Sense
aquesta voluntat de la gent, la nor-
malització no és possible; però, cor -
relativament, els parlants de llen -
gües minoritzades pateixen greus
deficiències d’autoestima. Sovint
aquestes deficiències són tan greus
que tenallen completament la volun-
tat dels parlants, i aquests se senten
sense voluntat per a establir mesures
que permetin la recuperació. Moltes
vegades, per a establir aques tes me-
sures, també cal canviar les regles
del joc. Però no serà possible de can-
viar-les si tots els membres de la par-
tida no es consideren iguals com a
persones, amb els mateixos drets i
amb els mateixos deures, i amb un
mateix sentit comú. 

La lleialtat lingüística, situa-
ció de normalitat

En parlar de normalitat –o de
normalització– lin güística resulta
del tot imprescindible d’establir uns
paràmetres que permetin de deixar
clar a què ens referim. Quant a ac-
tituds lingüístiques, entenem per
«normalitat» la lleialtat lingüística
(és a dir, l’actitud pròpia de parlants
de llengües d’ús normal, que no
presenten disfuncions xovinistes).
La lleialtat lingüística implica que el
parlant se sent membre de la comu-
nitat lingüística a la qual pertany
(cosa que de vegades no ocorre
amb els parlants de les llengües mi-
noritzades), que usa la llengua prò-
pia amb tota normalitat dins l’àmbit
geogràfic que li és propi, que usa
aquesta llengua tant oralment com
per escrit i que la fa servir regular-
ment tant per a les ocasions i activi-
tats formals com per a les infor-
mals. 

El parlant lleial a la seua llengua (i
a la seua comunitat lingüística) no
sent cap complex d’inferioritat pel
context lingüístico-cultural dins el
qual li ha tocat de viure, ni troba que
parlar la llengua que parla sigui cap
desgràcia (ni cap gràcia especial), sinó
que constitueix un element més
d’allò que el relliga a una col·lectivitat
de parlants. Així mateix, la lleialtat
lingüística implica exigència d’ús nor-
mal per a la pròpia llengua quan
aquest manca. Aquesta exigència no
respondrà únicament a les necessitats
comunicatives mínimes, sinó que im-
plicarà també l’espai simbòlic. Record,
per exemple, el cas d’un vaixell d’una
companyia fino-sueca –a la mar
Bàltica– que tingué dificultats durant
una travessia. L’atabalament d’aques-

tes circumstàncies féu que per la me-
gafonia es diguessin els missatges
(d’emergència) en suec i en anglès.
Tothom al vaixell entenia una de les
dues llengües o totes dues, però im-
mediatament se sentí algú que recla-
mava: «suomen!» («en finès!»), per-
què els finesos, per molt que
entenguessin el suec i l’anglès, volien
també les explicacions en la seua llen-
gua. Es tracta, doncs, de la plasmació
concreta d’una actitud de lleialtat lin-
güística. Aquesta no resulta mai ex-
cloent, però sempre exigeix la presèn-
cia de la pròpia llengua, en els àmbits
que li corresponen. 

La lleialtat lingüística pot co-
rrompre’s per dues mesures dife-
rents: per excés i per defecte. La co-
rrupció per excés implica el
xovinisme. El xovinisme consisteix
en la hipervaloració d’alguna carac-
terística pròpia, en considerar-la su-
perior a la d’altres persones o a la
d’altres col·lectivitats humanes. Per
exemple, si algú considera que la
seua llengua és superior a una altra
–o a les altres en general– o es con-
sidera a si mateix superior a una
altra persona, perquè ell es pensa

Autoestima devaluada: patologia
de la minorització lingüística

Bernat JOAN I MARI

Els practicants del xovinisme
lingüístic exigeixen l’ús de

llur llengua fora del territori
propi i prescindeixen comple-

tament de les llengües que
consideren «inferiors»

Dibuix toni Donada



que parla una llengua «més impor-
tant», presentarà una actitud xovi-
nista. El xovinisme lingüístic consti-
tueix una corrupció de la lleialtat
lingüística que se sol produir entre
els parlants de llengües majoritàries
usades per pobles imperialistes. El
terme és d’origen francès (i fa re-
ferència, a més, a un individu con-
cret) i il·lustra molt bé, per exemple,
l’actitud lingüística de la majoria
dels francòfons que viuen a la
Catalunya del Nord, a Euskadi Nord,
a Còrsega, a Bretanya, a Occitània o
a Alsàcia. Es tracta de persones que
menystenen les llengües diferents
del francès, parlades en aquestes
nacionalitats que actualment for-
men part de l’Estat francès, i, en
canvi, hipervaloren (per sobre de
totes aquestes llengües) la llengua
francesa. 

Els practicants del xovinisme lin-
güístic tenen tendència a exigir l’ús
de llur llengua fora de l’àmbit del
propi territori lingüístic, a prescindir
completament de les llengües que
consideren «inferiors» i a presentar
unes actituds que per a ells resulten
perfectament «educades», però
que constituirien una mostra de
«mala educació» si la llengua afec-
tada era la pròpia. No voler fer l’es-
forç d’aprendre i parlar català, per a
la majoria dels francòfons que viuen
a la Cata lunya del Nord, és la cosa
més normal del món; però que una
persona de parla catalana no vulgui
usar el francès en una conversa on
hi ha francòfons presents ho consi-
deraran, en canvi, una actitud «poc
respectuosa» o fins i tot «poc edu-
cada». Aquests són els trets bàsics
del xovinisme lingüístic tradicional i
popular.

Hi ha un xovinisme lingüístic més
elaborat, que resulta transversal en
totes les ideologies polítiques (ex-
cepte els nacionalismes no estatis-
tes) i que apel·la fonamentalment a
raons pràctiques. Des d’aquest xovi-
nisme lingüístic se’ns dirà que
aprendre la llengua majoritària i
usar-la normalment constitueix un
signe de modernitat, o un avantatge
comunicatiu. Però la majoria d’a-
quests xovinistes «pràctics» mostren
una contradicció claríssima en usar
la pròpia llengua (que, si no és
l’anglès, tampoc no resultarà la que
permet de comunicar-se amb més
gent, ni la que més contribueix a la
unificació lingüística del gènere
humà). Un hispanòfon o un francò-
fon que, en nom d’una pretesa uni-
versalitat, defensi l’ús de la seua
llengua enfront de les llengües mi-

noritzades, cau en una contradicció
flagrant: en honor a una universali-
tat encara més gran podria abando-
nar la pròpia llengua i passar-se amb
armes i bagatges a l’ús de l’anglès.

L’autoodi 
o la manca d’autoestima

L’altra corrupció possible de la
lleialtat lingüística es produeix per
defecte, quan algú no té envers la
llengua i la comunitat lingüística
pròpies els mínims de lleialtat.
D’aquest fenomen, quan afecta psi-
cològicament un individu –o, en
l’àmbit de la psicologia social, una
col·lectivitat de parlants– se’n diu,
en la literatura sociolingüística més
habitual, autoodi. L’autoodi consis-
teix a rebutjar en els altres determi-
nades qualitats que fan nosa a un
mateix i que un mateix no es vol re-
conèixer com a pròpies. Així, si una
persona, reiteradament, ha estat
vexada pel fet de parlar una llengua
determinada, acabarà considerant-
se a si mateix indigna pel fet de
parlar aquesta llengua. Aleshores
renunciarà a emprar-la (habitual-
ment això ocorre en l’àmbit públic,
però no en el privat, en els casos de
diglòssia social) i s’emmotllarà a la
situació que li resulti més còmoda
i menys lesiva per a la tranquil·litat
i la comoditat personals. Si en
aques tes circumstàncies veu perso-
nes que usen la seua llengua (coin-
cident amb la pròpia de qui pateix
l’autoodi) sense complexos, se sen-
tirà doblement vexat, i podrà reac-
cionar amb virulència contra l’ús de
la llengua. Aquest fenomen explica
que moltes vegades siguin els ma-
teixos catalanoparlants els més
contraris a l’ús normal de la llengua
catalana. 

Però no podem carregar-los els
neulers, com se sol fer en el discurs
més habitual, perquè aquesta dis-
funció lingüística i psicològica té un
origen clarament històric. Aquesta
disfunció no hi és, en comunitats

lingüístiques amb llengües d’ús ple-
nament normal. Cap francès no re-
criminarà mai a un altre francès que
usi la seua llengua normalment,
dins França. En canvi, és possible
que un bretó trobi inadequat que
un altre bretó usi la llengua breto-
na, a Bretanya. La primera de les
afirmacions precedents es pot fer
extensiva a tots els parlants de llen-
gües normalitzades; la segona és
pròpia només de parlants de comu-
nitats lingüístiques minoritzades. El
fet d’haver rebut sistemàticament
estímuls negatius a causa de l’ús
del català (pensem que l’any 2007
es complirà el tercer centenari de la
derrota del nostre exèrcit a la bata-
lla d’Almansa) ha acabat obrint una
ferida en una part important de la
comunitat lingüística catalana, que
s’estima més abandonar l’ús nor-
mal –i la defensa– de la pròpia llen-
gua que no trobar-se amb més estí-
muls negatius de la mateixa casta i
condició.

De la mateixa manera que una
persona pot aprendre a estar segu-
ra, també pot aprendre a no estar-
ho. On hi ha minorització lingüística
es produeix el fenomen de la «de-
semparança apresa». El parlant de la
llengua minoritària sap que es tro-
barà públicament «desemparat» si
usa la seua llengua, però sap que es-
tarà «segur», és a dir, «emparat», si
fa servir la majoritària. Això s’aprèn
d’una manera intuïtiva, fins i tot in-
conscient. I aquest aprenentatge so-
cial duríssim s’escampa com una
taca d’oli, transversalment, per tota
la societat. L’exigència de qualsevol
xitxarel·lo hispanòfon farà que un
advocat, un científic, un metge cata-
lanoparlant giri immediatament la
llengua, i encara estigui a punt de
demanar disculpes per la seua
«manca d’educació». 

Per a aconseguir la normalitza-
ció lingüística, és del tot necessari
desaprendre la desemparança apre-
sa, és a dir, fer tots els canvis men-
tals necessaris perquè tres-cents
anys de dominació lingüística i na-
cional no deixin marca en la pròpia
conducta ni en les pròpies actua-
cions. I això té un component racio-
nal (entendre la situació estableix el
primer pas per a poder-la canviar),
però requereix tot un bagatge d’e-
lements que encara estam cons-
truint: elements simbòlics, cultu-
rals, etc., que tendeixin a fomentar
l’autoestima dels catalanoparlants,
la defensa de la pròpia dig     nitat i
l’actuació normal com allò que som
col·lectivament.u
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A causa de l’autoodi, el par-
lant de la llengua minoritària
sap que es trobarà pública-
ment «desemparat» si usa la

seua llengua, però que se sen-
tirà «segur», «emparat», si fa

servir la majoritària.


