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13 dies en català
He elaborat aquest diari, per al llarg de tretze dies dipositar les diverses
experiències que pugui tindre en fer ús del català com a llengua predominant en la
meva vida quotidiana. Així, busco veure l'efecte que pot generar en mi i en les
diferents persones aquest ús del dialecte català. Escriure en aquest diari entre els
dies 25 de febrer i 9 de març.
Divendres 25 de febrer del 2022:
Avui, divendres 25 a la nit, he sortit amb els meus amics a un bar a prendre alguna
beguda, i en conèixer gent m'he dirigit cap a ells des d'un principi en català. Alguns
d'ells han rebut molt bé que faci ús del català, però d'altres s'han rigut de què
l'utilitzi, demanant-me si podia canviar d'idioma.
Dissabte 26 de febrer del 2022:
Avui m'he quedat gran part del dia a casa. A casa solc parlar 50% en català i 50%
en castellà. És amb el meu pare amb qui parlo en català i la meva mare, ja que és
de Xile, amb qui parlo castellà. Així i tot, seguint el repte dels tretze dies en català,
he decidit parlar també català amb la meva mare, però m'ha acabat demanant si
podia parlar en castellà, perquè moltes de les coses que deia no les entenia. A la
tarda he quedat, però l'ús del català no s'ha vist influenciat, ja que amb qui he
quedat acostumo a fer ús de la llengua catalana.
Dilluns 28 de febrer del 2022:
Avui ha sigut el primer dia en què he fet ús del català a l'institut. Generalment, a
classe acostumo a utilitzar-lo, per la qual cosa no m'ha suposat cap complicació ni
dificultat. Fins i tot, amb alguns dels meus amics també solc parlar en català. Això sí,
en parlar amb la gent amb què parlo en castellà, se m'ha fet molt difícil fer el canvi
d'idioma, així i tot, he aconseguit fer-ho, però sense poder evitar cometre alguns
castellanismes, ja que m'ha sigut difícil mantenir de forma constant el català.
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Dimecres 2 de març del 2022:
Avui, després de l'institut, he passat per la papereria a comprar fulls i després a
dinar amb una amiga. En totes dues activitats he fet ús del català. A la papereria
m'ha atès una dona que parlava en castellà. Així i tot, he mantingut present el català
al llarg de tota la conversa, tret de què em respongués en castellà. D'altra banda, pel
que fa a la meva amiga, amb ella acostumo a parlar català, i per això l'ús d'aquest
no s'ha vist reflectit en gran proporció.
Divendres 4 de febrer del 2022:
La nostra veïna del pis contigu ha picat a la nostra porta perquè necessitava una
cosa, no hi havia ningú a casa i he obert. M'ha parlat en castellà, però igualment he
mantingut en tot moment el to de la conversa en català.
Dilluns 7 de març del 2022:
Després d'onze dies parlant en català ja se m'ha fet comú i normal fer ús d'aquesta
llengua, en les situacions en les quals fa uns dies em sentia incòmode i que eren
difícils per mi, ara em semblen més habituals i senzilles. Concretament, amb un
amic amb què abans parlava únicament en castellà ara he començat a parlar en
català.
Dimecres 9 de març del 2022:
Una cosa que m'he adonat és que des de sempre, majoritàriament, acostumo a
pensar en castellà, és a dir, els pensaments que tinc els penso en castellà. Així, al
llarg d'aquests tretze dies, el fet de canviar aquest pensament al català és una de
les coses que més he fet, però que més m'ha costat realitzar. Així i tot, el repte dels
tretze dies en català ha sigut un repte molt curiós i interessant que m'ha fet canviar
en alguns aspectes de la vida quotidiana.

