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El poder del llenguatge positiu
Anna Iglésias Castelló psicòloga i psicopedagoga, www.activament.cat

D

es del marc teòric del funcionalisme, el llenHVBUHF ÊT VO TJTUFNB EF DPNVOJDBDJÓ RVF
s’utilitza en un context social per a comunicar
FMTQSPQJTQFOTBNFOUT FNPDJPOTPŇTFOUJNFOUTTB
dir, el llenguatge ens permet de posar paraules a allò
RVFQFOTFNPTFOUJNQFSÖ EVSBOUFMQSPDÊTEFDPOvertir-ho en un missatge, desencadenem canvis en la
idea original que volíem transmetre. I, si no, penseu
en la quantitat de vegades que, mentre estàveu explicant allò que volíeu fer el pròxim cap de setmana,
abans d’explicar tot el que teniu previst, ja heu substituït alguna activitat, n’hi heu afegida alguna o heu
DBOWJBUEPSESFPCÊQFOTFVFOMFTWFHBEFTRVFIFV
començat a explicar un problema a algú perquè us
BKVEJBUSPCBSVOBTPMVDJÓJ HBJSFCÊBCBOTRVFBRVFTU L’ús de la paraula en una pintura medieval del museu Champollion
de Figeac (Occitània)
Foto: R. Puig CoRomines
hagi pogut acabar d’escoltar-vos, li heu donat les gràcies perquè ja l’heu trobada.
canviar de pis. Segurament n’haureu vistos molts que per algun
"JYÖFOTQBTTBQFSRVÍMBSFMBDJÓFOUSFFMMMFOHVBUHFJ NPUJVPVOBMUSFOPVTDPOWFODJFORVÍGFN MMBWPST 4JFYQMJFMQFOTBNFOUÊTSFDÎQSPDB$PNEÍJFN DPOWFSUJSFMQFOTB- RVFNBRVFTUBTJUVBDJÓBVOBNJDVUJMJU[BOUVOMMFOHVBUHFOFHBment en llenguatge promou canvis en el pensament inicial1, tiu direm: «Estic fart de mirar pisos, no n’hi ha cap que valgui
QFSÖFMQFOTBNFOUUBNCÊFTUÆJOáVFODJBUQFSMFTDBUFHPSJFT la pena!», i ens acabem de creure que no trobarem cap pis que
lingüístiques2 KBRVFJOáVFJYFOFOMBDBQBDJUBUEPSHBOJU[BS s’adeqüi a les nostres necessitats, i ell empatitzarà amb el nosFMTDPODFQUFT FOMBDBQBDJUBUEBCTUSBDDJÓ EFTUBCMJSQSPQJ- tre missatge refermant-lo. Doncs, canviem l’estil del missatge
etats i relacions, etc.
i fem-lo positiu: j'JOTBSBOPIFUSPCBUDBQQJTRVFUJOHVJUPU
6OBEFMFTàOBMJUBUTEFMMMFOHVBUHFÊTDPNVOJDBS ÊTBEJS  el que necessito.» Solament amb aquest petit canvi, ens estem
elaborar un missatge per a transmetre’l a un interlocutor amb ja autoconvencent que el podem trobar. L’amic ens refermarà
un objectiu concret: sentir-nos recolzats, exposar una idea, la idea i, com que pensarem això, tornarem a estar a punt, físiQMBOUFKBSVODBOWJ QSPQPSDJPOBSNÊTJOGPSNBDJÓ)FNEF cament i psicològicament, per a reprendre la recerca i sabem
ser conscients, però, que a aquesta persona no li arriba sols RVF QFSQSPCBCJMJUBU DPNNÊTQJTPTNJSFN NÊTPQDJPOTUJOFMNJTTBUHFTJOÓRVFBQBSUJSEBRVFTUFTHFOFSBSÆVOBJEFB drem de trobar-ne un que s’adeqüi a allò que estem buscant.
sobre nosaltres, les nostres idees, les actituds i la manera com "JYÎ EPODT FMMMFOHVBUHFOPTPMTJOáVFODJBFOFMOPTUSFQFOBGSPOUFNMFTDJSDVNTUÆODJFTEFMBWJEB"NÊT TPCSFMBCBTF TBNFOU TJOÓUBNCÊFOFMEFMTBMUSFT FOMBOPTUSBJNBUHFJFO
EBRVFTUBQFSDFQDJÓRVFQSPKFDUFNBMTBMUSFT UBNCÊBOFNDSF- el comportament. Sabent això, ¿no seria bo allò que ens deien
BOUMBOPTUSBJEFOUJUBUQFSUBOU FMMMFOHVBUHFÊTVOSFáFYEF de petits, de pensar les coses dues vegades abans de dir-les? u
nosaltres mateixos. Així caldrà plantejar-nos quina imatge
volem donar als altres. Probablement, utilitzar un llenguatge
QPTJUJVEBWBOUVOBTJUVBDJÓOFHBUJWBÊTFMNÊTEJGÎDJM QFSÖFOT Bibliografia
BKVEBSÆBSFJOUFSQSFUBSFMQSPCMFNBEVOBNBOFSBNÊTQPTJUJWB  i3FUÓSJDBTu <http://www.retoricas.com/2008/10/ejercicios-de-lenguaje-positivo.html> [consulta: 19 de novembre del 2012]
JBRVFTUBWJTJÓFOTBKVEBSÆBHFOFSBSBMUFSOBUJWFTJTPMVDJPOT 
a valorar les conseqüències, a veure un avantatge en aquesta
i$ÓNPlos pensamientos positivos pueden cambiar tu vida” <http://
crecimiento-personal.innatia.com/c-pnl/a-como-los-pensaTJUVBDJÓ BUFOJSNÊTFOFSHJBQFSBQPEFSMPBGSPOUBS BGFSRVF
mientos-positivos-pueden-cambiar-tu-vida-8651.html> [conels altres ens ajudin a tirar endavant sense caure en el victisulta: 19 de novembre del 2012]
misme. Tot això farà augmentar la confiança i seguretat en
Olga
Soler (coord.) (2006), Psicologia del llenguatge, Ed. UOC,
nosaltres mateixos, perquè ens sentirem capaços d’afrontar-ho
Barcelona.
J QFSUBOU BVHNFOUBSÆMBNPUJWBDJÓ"RVFTUBFOTBKVEBSÆB
M.A. +JNÊOF[Z")VJEPCSP  ¿Cómo funciona mi cerebro?,
prendre les decisions i accions que ens acostaran a aconseguir
Acento, Madrid.
allò que desitgem. Penseu, per exemple, en quan heu volgut
1. Vegeu M.A. JIMÉNEZ y A. HUIDOBRO, p. 180.
2. Vegeu O. SOLER, p. 242.
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