Dídac Oliver

13 DIES EN CATALÀ:
Dia 1: (dilluns 14/2/2022)
No ha sigut mal dia per començar l’activitat, com no ha passat gaire cosa, no ha estat
complicat ni ha creat cap conflicte el fet de parlar català en tots els àmbits.
A l’institut, on hi he passat la major part del dia d’avui, potser sí que ha sigut una mica
incòmode el fet de parlar amb companys i companyes amb els que normalment em
comunico en castellà, però tant els professors com els meus amics (amb els que
majoritàriament parlo català) no hi ha hagut cap inconvenient.
Sí que ha sigut una mica estressant parlar amb un dels tres familiars amb els que
convisc, ja que amb aquesta persona parlo castellà, però res de l’altre món.
Dia 2: (dimarts 15/2/2022)
Avui ha estat molt còmode, l’institut ha anat bé, com ahir, i a la tarda he anat a entrenar
i a comprar fruita. En aquests ambients sempre he parlat català, així que no hi ha
hagut complicacions de cap tipus.
Dia 3: (dimecres 16/2/2022)
Aquestes últimes hores han estat les més difícils des de que he començat el repte, ja
que avui m’he mogut per molt ambients diferents a part de l'institut, i m’he vist forçat
a parlar amb gent que li costa entendre el català (el treballador d’un supermercat, un
guàrdia de seguretat del metro i la recepcionista d’un centre educatiu que he anat a
visitar per les portes obertes). Quan he arribat a casa he pogut descansar i
desestressar-me després de les situacions mes o menys vergonyoses que he hagut
de passar avui.
Dia 4: (dijous 17/2/2022)
Avui no ha passat res, m’he dedicat a anar a l’institut i marxar a última hora, ja que un
dels professors no ha pogut assistir a classe. A casa tampoc ha passat gran cosa.
Dia 5: (divendres 18/2/2022)
Com molta gent de la meva edat, he sortit de festa a un bar. Allà, a part dels meus
amics, he parlat amb altra gent i com no ens havíem conegut abans, no hi ha hagut
problemes en començar a parlar directament en català. Només he trobat
complicacions amb una de les cambreres del local, que era estrangera i encara no
s’havia acabat d'acostumar a sentir l’idioma, però res de l’altre món.
Dia 6: (dissabte 19/2/2022)
Com he dormit pràcticament tot el dia, no he parlat més que amb el meu pare i la
meva germana (amb els quals sempre he parlat en català). A la tarda, hem vist un
partit de futbol i les motos, que m’agraden molt. Ha sigut un dia molt tranquil.
Dia 7: (diumenge 20/2/2022)
Al matí he hagut d’indicar a un turista anglès on estava el centre comercial del Portal
de l’Àngel, a Plaça Catalunya. Ha sigut molt complicat ja que ens hem hagut de
comunicar pràcticament fent mímica, però si haguessim parlat en castellà no hagués
millorat gaire la cosa.
Dia 8: (dilluns 21/2/2022)
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Un altre cop, he trobat algunes dificultats per parlar amb la gent de l’institut amb la
que no estic acostumat a parlar català. Això ha causat una mica de rebuig no voluntari
i m’he distanciat una mica de varies persones.
Dia 9: (dimarts 22/2/2022)
A mesura que han anat passant els dies i m’he trobat sempre amb les mateixes
complicacions, poc a poc he anat disminuint la meva parla (en general), deixant de
comunicar-me amb molta gent a no ser que fos estrictament necessari.
Dia 10: (dimecres 23/2/2022)
Començo a veure la llum al final del túnel, ja que només queden tres dies per finalitzar
el repte. Intento centrar-me en els àmbits en els que em sento còmode parlant català.
Dia 11: (dijous 24/2/2022)
Avui (a part de les mateixes dificultats que els dies anteriors) he anat a fer una classe
de pàdel on hi havia més gent. A l’hora de parlar amb aquesta gent (la qual gran
majoria era de la meva edat) ha sigut bastant incòmode ja que era l’únic que utilitzava
el català de manera natural.
Dia 12: (divendres 25/2/2022)
Avui no ha passat res especial, he anat de casa a l’institut i d’aquest a casa. Per la nit
he quedat amb uns amics (amb els quals parlo català des de sempre) i m’he començat
a trobar realment còmode, animat també pel fet de que demà és l’últim dia del repte.
Dia 13: (dissabte 26/2/2022)
EL repte no podia acabar de pitjor manera. Avui he anat a una festa d’aniversari on
absolutament tothom parlava castellà i m’he vist forçat a parlar en català tot i que els
convidats no canviaven de llengua quan em sentien parlar. Per altra banda, per fi he
acabat i puc tornar a comunicar-me mitjançant els dos idiomes (depenent amb qui
parli)
Conclusió:
A mode de conclusió, crec que es pot parlar català perfectament en tots els àmbits si
s’està disposat a afrontar les adversitats que això comporta. Sí que és cert que he
notat cert rebuig per part de la gent al veure que únicament utilitzava el català. Però
el que m’ha sorprès més, es que gran part d’aquest rebuig l’he rebut per part de gent
jove, de la meva edat. Per desgràcia, pot ser que poc a poc es vagi perdent l’ús del
català (sobretot a les noves generacions), tot i que per sort, no sóc una persona la
qual utilitza sempre el castellà i he pogut assolir aquest repte amb certa comoditat, ja
que el meu cercle d’amistat més proper, la família i la resta d’àmbits en els que em
trobo s’utilitza el català ja sigui en major o menor mesura.

