#13diesencatalà
Dia 1
Aquest diumenge 20 de febrer de 2022 començo el meu diari dels tretze dies parlant en
català. El meu primer dia ha sigut força fàcil aconseguir els meus objectius, ja que m’he estat
tota la tarda a la biblioteca estudiant pels trimestrals del segon trimestre, amb el meu
company Pau. En arribar a casa ha sigut més complicat, perquè majoritàriament parlo
sempre en castellà amb la meva mare, però com li ha agradat la proposta ha decidit dur-la a
terme amb mi.
Dia 2
Aquest dilluns ha sigut el primer gran repte per la proposta, perquè sempre parlo amb els
meus amics en castellà, menys a la classe que quasi sempre em comunico en català. No
obstant això, ha sigut fàcil portar a terme aquest repte, ja que com estàvem de trimestrals
no hem parlat gaire. A més a més, com el dimarts encara estava de trimestrals, també vaig
estar tota la tarda estudiant a la biblioteca.
Dia 3
Per a mi aquest dimarts ha començat a complicar-se, pel fet que després d'exàmens el meu
grup d’amics i jo hem anat a menjar a un restaurant italià, la majoria d’ells parlaven en
castellà, llavor és veritat que en alguns moments he canviat la llengua, però quan m’adonava
tornava al català. A la tarda vaig decidir descansar, perquè estava saturada de tants exàmens,
però a la nit amb la meva mare vaig començar a parlar en castellà sense adonar-me.
Dia 4
En el meu quart dia, vaig visualitzar la falta de català que hi ha a les aules en Catalunya, en la
majoria d’hores (entre classes) els meus companys es comuniquen en castellà, jo també, per
això ha sigut força complicat no canviar l’idioma tota l’estona, clarament en diferents
moments ha sigut inevitable. Durant la tarda, no mentiré, no recordava del repte i vaig estar
tota l’estona amb el meu millor amic parlant en català.

Dia 5
Després de la petita interferència amb la proposta, vaig decidir començar a prendre-ho més
seriosament. Per això, durant tot el matí al centre i a la tarda amb la meva família, vaig
demanar-los poder estar parlant el màxim temps possible o almenys que jo ho faria. Quan va
arribar la nit, vaig veure una sèrie amb la meva mare i quan comentaven el que estava
passant, ho fèiem en castellà.
Dia 6
Per fi va arribar el nostre estimat divendres. Durant les sis hores de l'institut vaig millorar la
duració parlant català, ja no era tan complicat, no obstant amb algunes persones encara era
bastant complicat i canviava durant una petita estona. Tota la tarda la vaig passar amb uns
amics, no em va resultar tan complicat, ja que acostumo a parlar català amb ells.
Dia 7
Quan em vaig despertar, vam decidir anar tots a esmorzar, tant la cambrera de la cafeteria
com els meus amics es van referir a mi en castellà, aquesta situació va dificultar al meu repte
i a l’inici vaig decidir parlar-los en castellà. Un cop ens vam asseure els vaig tornar a explicar
la proposta i ho van entendre. La tarda va passar amb tranquil·litat, va ser força senzill
aconseguir portar el repte.
Dia 8
Avui va ser el dia més fàcil de tot el que portem de repte, ja que no vaig sortir de casa per
aprofitar la tarda fent deures i activitats de l'institut. També vaig decidir anar al gimnàs, el
qual mai m’havia fixat que la majoria de persones parlen entre ells en castellà.
Dia 9
El meu segon dilluns amb el repte va suposar començar a detectar barbarismes que fins i tot
jo feia en el meu dia a dia. Pel que fa a les pauses parlant català, es van començar anul·lar, ja
que tot el meu cercle estava conscienciat d’aquest repte i em va ajudar a poder realitzar-lo
de la millor manera, aquesta acció l’agraeixo molt, pel fet que també vaig aconseguir
conscienciar de la situació tan precària que viu el català al meu entorn, el qual com ja he dit
anteriorment, majoritàriament es comuniquen en castellà.

Dia 10
1 de març, aquest dimarts va ser molt fàcil, les dues primeres hores no van assistir els
professors, per la qual cosa va facilitar portar aquesta proposta endavant. Durant el patí i
després de l’institut és veritat que en alguns moments vaig fer el canvi, però sobretot amb
gent de fora del meu cercle (persones que treballen al servei públic, cambrers o
transportistes), tots els que formaven part del meu dia a dia estaven del tot assabentats.

Dia 11
Aquest dia ja no hi havia cap problema amb el repte, el portava amb normalitat i continuava
identificant barbarismes dels meus companys i d’algunes persones que parlava durant tot el
dia. La principal complicació va ser a la tarda, ja que ajudo a un nen a llegir en castellà, llavor
surant dues hores no vaig tindre l’oportunitat de fer la proposta.
Dia 12
El repte estava arribant el seu final, la veritat que tenia ganes per veure les reacciones de
totes les persones que han format part d’aquests tretze dies en català. A l’inici de la prova
pensava que no seria possible per a mi, ja que em comunico en castellà la majoria del temps.
Considero que no ha dificultat el meu entorn el meu pla, al contrari, m’han ajudat a portar-lo
bastant bé.
Dia 13
Avui era l’últim dia de la proposta dels tretze dies en català, a més a més era divendres, per
tant, vaig estar tota la tarda amb els meus amics, durant una vam estar comentant com
havia portat el repte i també m’han explicat com ha sigut per a ells, ja que la majoria dels
cops eren els més implicats directament. Ha sigut bastant interessant el repte, la veritat que
no m’imaginava que el meu cercle d’amics i de persones que em rodegen, realitzarien amb
mi la proposta, fins i tot en alguns casos hem comentat el fet de continuar parlant català de
forma recurrent.

