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#13 DIES EN CATALÀ
De totes les activitats que proposa el congrés, aquesta és una de les que més m’ha
cridat l’atenció i més m’interessa fer. La raó per la qual he decidit dur a terme aquest
repte és perquè desgraciadament, en el meu dia a dia, no acostumo a utilitzar el
català i cada cop me n’adono més de com el meu nivell i els meus costums se
n’allunyen d’aquesta llengua, cosa que m’agradaria evitar.

ÀMBITS I IDIOMES:
Degut a que la meva família prové de fora de Catalunya (Andalusia i Castella la
Manxa), a casa només parlem castellà. Els meus pares parlen català a la feina i
amb amics, però un cop estem tots junts, l’idioma en el qual s’expressen millor és el
castellà, cosa que m’ha anat influenciant.
Amb els amics parlo, majoritàriament el castellà. Exceptuant aquells que només
intereactuo a l’institut i només ens coneixem per conviure allà. Amb la resta sempre
parlem castellà, en molts casos, la conversa és iniciada en català, però com la gran
majoria ens expressem millor en castellà, acabem canviant tots.
A l’institut es donen les classes en català, no obstant això, és cert que amb la
majoria de companys acabo parlant sempre en castellà (entre classes, a l’hora del
pati o fins i tot podem arribar a interactuar amb el professorat en castellà, i en
gairebé tots els casos, et segueixen la conversa en castellà).

CONCLUSIÓ
Després d’analitzar cada àmbit i els idiomes que utilitzo, queda clar que encara que
visc a Catalunya, el català no forma part del meu dia a dia. Per això m’he proposat
seguir aquest repte i d’aquesta manera aconseguir una millora personal que impliqui
la superació dels que m’envolten.
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COMENCEM ELS 13 DIES!
DIA 1
Avui he començat el repte dels 13 dies en català i estic molt sorpresa amb l’acollida
que ha tingut al meu entorn. Els meus pares han volgut sumar-s’hi però únicament
en els moments que comparten amb mi, ja que fora de casa els hi és més còmode
parlar en català. Als meus amics no els ha importat i de fet (els que parlen català a
casa seva), m’han ajudat en els moments en els quals m’entrebancava i m’han
corregit quan feia barbarismes.
He hagut d’anar a comprar i no m’han posat problemes, encara que és cert que
m’han respost en castellà en totes les tendes.
En lo personal, m’ha costat no anar-me'n al castellà en molts casos, però m’he
mantingut.

DIA 2
El dia d’avui he experimentat gairebé el mateix. He parlat català en tot moment, i
quan he anat a la cafeteria a esmorzar, m’han respost en castellà (com ahir en les
tendes). És cert que a casa ara intentem parla en català, però al parlar amb el meu
avi he hagut de canviar al castellà, ja que ell no va estudiar català quan era jove i en
el seu àmbit no parlen la llengua.
En total, si contem la conversa amb el meu avi i la classe de castellà només he fallat
durant 2 hores (però ha sigut necessari).

DIA 3
A l’institut res ha variat, altres companys meus també estan fent el repte, cosa que
ajuda a mantenir un control entre tots i s’ha convertit en un joc entre els amics.
He de dir, que no sóc de sortir gaire, però els cops que he interactuat amb
desconeguts, en cap moment m’han posat problemes ni m’han mirat malament per
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respondre en català quan ells m’han parlat en castellà. Avui he fet aquesta reflexió,
ja que m’esperava més queixes de segons quines persones del meu voltant, i m’he
adonat que acostumem a jutjar a la gent massa ràpid.

DIA 4
Avui ha sigut una mica més complicat seguir el repte pel fet que he estat malalta i no
he pogut interactuar amb molta gent. Amb els meus pares he parlat en català, però
amb els amics, parlant per Whatsapp, he parlat en castellà en més d’una ocasió
(sense voler), en quant m’he adonat he rectificat, però m’ha costat comunicar-me, ja
que constantment estava assegurant-me i buscant a internet que el que estava
escrivint era correcte. En aquest aspecte se m’ha fet molt cansat seguir.

DIA 5
Avui és dissabte, he estat a casa estudiant i a la tarda he quedat amb una amiga.
Per missatge i a casa he parlat en català. Amb la meva amiga he estat parlant en
una barreja de català i castellà, ja que ella és de Madrid i no entén el català, però
quan li he explicat el repte que estic fent, li ha agradat molt la idea i m’ha demanat
que li ensenyés. Ha sigut molt divertit i m’ha agradat que s’adonés de que en veritat
no és tan complicat ni diferent del castellà.

DIA 6
Avui, com tots els dies he estat parlant en català, encara que durant el temps que he
anat a visitar al meu avi he parlat en castellà. En relació a la resta, tot ha anat bé i a
casa ja ens hem començat a acostumar. De fet, hem decidit començar a veure
pel·lícules en català cosa que ens ha ajudat molt.
El meu pare és qui està tenint més dificultats, però s’està esforçant molt.
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DIA 7
Avui no ha passat res diferent, a l'institut he intentat continuar parlant en català i
penso que ho he aconseguit durant totes les hores. M’ha fet especial il·lusió el
comentari d’una amiga, la qual em deia que ha notat una gran millora en mi. Ella
parla català sempre a casa, i és la qui s’encarrega de corretgir-me sempre que faig
un barbarisme, és per això que m’ha fet il·lusió que avui no m’hagi equivocat en
gairebé res!

DIA 8
Com els altres dies a l'institut, el repte no m’ha sigut difícil de completar. A casa
cada cop ens sentim més còmodes i no hi ha cap mena de problema.
Una amiga m’ha recomanat el joc “Paraulògic” per tal de posar a prova i millorar el
meu vocabulari, m’està encantant. A vegades és una mica frustrant, però acabes
aprenent molt.

DIA 9
Pel que fa a les hores del matí, tot ha anat com sempre, però és cert que ara em
sento amb un company el qual només parla en castellà, cosa que em dificulta en
alguns moments el no canviar. A banda d’això tot ha anat com sempre i a casa
també.

DIA 10
M’estic apropant al final del repte i estic molt contenta!
Avui ha sigut potser el dia més dur, ja que he quedat amb amics de fora de l'institut
amb els que sempre parlo en castellà i realment no he pogut complir al 100%. De
tota manera, no em rendeixo (sembla que sigui una lluita i un gran esforç, però per a
mi realment ho és).
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DIA 11
A banda de les interaccions que he tingut a l’escola, he hagut de buscar contingut
en les plataformes digitals per tal d’aconseguir un major suport per dur a terme el
repte de millor manera. Durant aquests dies he estat fent recerca d’alguns canals de
YouTube (la plataforma d’entreteniment que més utilitzo, normalment en anglès) i
avui he trobat el canal de la Leopolda Olda. És una noia que es comunica amb el
català, els seus vídeos són molt divertits i entretinguts i m’han motivat molt (fa temps
que no és activa a internet, però els seus antics vídeos estan molt bé).

DIA 12
Desgraciadament avui no ha passat res gaire interessant. He complert el repte
(exceptuant una trucada amb familiars). De fet, el meu company de taula qui sempre
em respon en castellà, avui s’ha volgut sumar i ha seguit el repte durant el matí amb
mi. Ha sigut entretingut veure com en alguns moments ens entrebancàvem i, el més
important, hem après.

DIA 13
Avui és l'últim dia del repte!!!!
Estic molt satisfeta amb com ha anat el seguiment dels #13diesencatalà.
M’ha semblat una idea molt divertida que per a mi ha suposat un vertader repte,
però gràcies a la família i els amics he pogut millorar i adonar-me que el meu català
és millor del que em pensava.
A casa fa dies que els meus pares van deixar de seguir el repte tan rigorosament,
no obstant això avui, amb motiu del tancament del repte han complit i hem estat
reflexionant i tenint un petit debat sobre la llengua. Ha estat molt entretingut i he
après dels diversos punts de vista de la meva família.
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VALORACIÓ I CONCLUSIONS FINALS
Com vaig dir l'últim dia, després d'haver completat el repte, m’he adonat de que el
meu nivell de català és molt millor del que em pensava. La pràctica és crucial per no
perdre l’accent i sobretot part del vocabulari, però haig d’admetre que pensava que
em costaria molt més, i no ha estat gens malament,
Per una banda, a casa ha sigut molt entretingut veure la millora dels meus.
Especialment el meu pare, qui només parla el català amb alguns clients. La meva
mare, en canvi, m’ha impressionat molt, ja que no sabia que parlava tan bé en
català.
Per l’altra banda, si analitzem les meves converses amb els amics, els primers dies
es feia molt estrany (sobretot per ells, ja que mai s'havien sentit parlar en català
durant tanta estona). Amb ells sobretot he practicat molt més la pronunciació i el
tema de deixar de banda els barbarismes (cosa que m’ha costat molt). He acabat
veient una gran evolució en mi mateixa i penso que aquest repte ha sigut realment
eficaç.
Com he anat comentant, m’ha sorprès que pel carrer i durant les diverses
interaccions amb desconeguts de parla castellana, mai m’he sentit jutjada ni
obligada a canviar. Tothom amb qui he interactuat entenia el català, però com jo, se
sent més còmode parlant el castellà. M’ha semblat fins hi tot bonic el fet de poder
mantenir una conversa en dos idiomes. Penso que mostra lo enriquidora que és la
nostra societat (o almenys la petita mostra amb la qual he pogut conversar).
En relació a lo més personal, cal dir que aquest repte m’ha ajudat molt a sentir-me
millor amb mi mateixa. Sempre ho he passat molt malament a l’hora de parlar en
català en públic degut a la meva falta de pràctica i a la gran quantitat de cops en els
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quals m’entrebancava. Ara em sento més segura i penso que el català tornarà a
formar part del meu dia a dia en més àmbits de la meva vida.
En conclusió, aquest és un repte que recomano que es dugui a terme especialment
per totes aquelles persones que no utilitzen la llengua catalana de manera sovint.
Penso que ajuda a mantenir els nivells bàsics i sobretot és curiós poder analitzar la
percepció exterior. Per a mi ha sigut molt útil i definitivament m’ha ajudat a sentir-me
més segura. Espero continuar posant-lo en pràctica i aconseguir arribar a tenir més
fluïdesa per comunicar-me millor.

