13 DIES EN CATALÀ
El Web congrés de la Universitat de Cambridge ens ha proposat un repte en el que
hem d'explicar la nostra experiència parlant en català amb el nostre entorn i en el
nostre barri durant tretze dies amb l'objectiu d'observar quin ús es fa de la nostra
llengua.
26 de febrer
Aquest dia vam celebrar amb tota la família l'aniversari del meu germà. En el meu
entorn familiar jo em dirigeixo a ells en català i ells em responen en català també,
però pel contrari, quan conversen entre ells la llengua predominant és el castellà, ja
que hi han alguns que no estan molt habituats a parlar en català.
28 de febrer
El dilluns vaig anar al gimnàs a fer taekwondo i tan sols arribar vaig començar a
dirigir-me als meus companys en català. En general la majoria em van respondre en
castellà encara que jo els hi parles únicament en català. Aquest fet jo l'atribueixo a
què en els entrenaments des de que hi soc allà en general sempre s'ha parlat en
castellà i això s'ha tornat ja un hàbit.
2 de març
El 2 de març vaig anar a l'acadèmia a la qual vaig cada setmana i que es troba a
prop de casa meva. A l'arribar em vaig dirigir al professor en català i aquest em va
respondre també en català. Aquest fet em va sorprendre perquè encara que ell es
notés que és castellanoparlant es va esforçar per a contestar-me amb la llengua que
jo estava utilitzant.
5 de març
El dissabte vaig anar al centre comercial Glòries amb l'objectiu de retornar uns
articles que m'anaven petits en una botiga de roba. A l'hora de fer la devolució vaig

parlar-li en català a la dependenta i aquesta em va respondre amb un perfecte ús de
la llengua.

6 de març
El diumenge al matí anava passejant amb els meus pares i un home ens va aturar
per preguntar-nos la direcció per anar a cap al centre de Barcelona i es va adreçar a
nosaltres en castellà.
8 de març
El dimarts vaig anar les tres primeres hores a l'institut i vaig observar que la majoria
de la classe parlava en castellà, però quan jo començava una conversa en català
solien canviar de llengua. Més tard, vaig anar a la manifestació estudiantil pel dia de
la dona i amb la majoria de gent que vaig interactuar es dirigien cap a mi en castellà.
Reflexió
Després d'haver estat tretze dies realitzant aquest repte m'he adonat que la majoria
de gent del meu entorn tenen com a llengua predilecta el castellà. Però també és
important remarcar que quan veien que jo els hi parlava en català la majoria
canviaven ràpidament de llengua. En la meva opinió jo crec que s'hauria de
potenciar més l'ús del català ja aquesta es troba últimament amb molt desús i cal
considerar que és una llengua molt rellevant en el nostre país. Els únics que tenim
l'oportunitat de canviar això som nosaltres, per tant, jo crec que hauríem de fer un ús
més habitual de la nostra llengua, el català.

