#13diesencatalà22

Al llarg dels tretze dies vinents seguiré el repte #13diesencatalà22 del Webcongrés de
Cambridge. Hauré de parlar únicament català i veure les diferents reaccions o situacions en
les quals em trobi. Aniré escrivint les anècdotes més interessants o peculiars i en faré un
petit recull.

Divendres 25 de febrer
“Avui, divendres vint-i-cinc de febrer comença el meu repte, ha sigut molt divertit veure com
reaccionaven a casa meva. Amb la meva mare parlo Català, però amb el meu pare sempre
parlo únicament en Italià. Quan m’he començat a dirigir a ell en Català m’ha mirat estrany, i
quan ha vist que seguia m’ha dit que li deixés de prendre el pèl. Al final li ho he explicat tot i
ho ha entès, hem rigut molt! Aquesta anècdota és diferent, però m’ha fet molta gràcia i
penso que és divertida…”

Dimarts 1 de març
“Aquesta tarda tenia molta gana, em venia de gust menjar fruita i he decidit baixar a
comprar-ne bastant per a fer-me una macedònia. He baixat de casa i he entrat a un petit
comerç de fruita. He agafat el que necessitava, però no trobava els nabius, de manera que
vaig preguntar. La dona que m’atenia era xinesa, vaig preguntar pel que necessitava i no em
va saber respondre, no sabia el que eren els nabius. Així que ho vaig preguntar en castellà i
ara si vaig poder comprar-ho tot. La macedònia era deliciosa!”

Divendres 4 de març
“El divendres, després de l’escola vaig anar a dinar a un mexicà amb la meva parella. Tot
feia molt bona pinta, així que quan vam decidir-nos vam demanar al cambrer que vingués.
Ell era mexicà, ho sabíem perquè ja el sentíem parlar amb els seus companys, però de
totes maneres vam demanar en català perque havíem d’acomplir el repte. Quan vam
començar a demanar ens va respondre en català, i amb un accent perfecte, em vaig quedar
bocabadat. Després ens va explicar que la seva mare era barcelonina i va ser molt amable
amb nosaltres, fins i tot vam deixar una mica de propina.”

Diumenge, 6 de març

“El passat diumenge vaig anar amb els meus pares a fer un tomb pel passeig marítim de
Barcelona. Hi havia un home que venia ulleres de sol i les tenia allà mostrades a terra. Vaig
veure’n unes de divertides, ell es va adonar que les mirava i em va començar a preguntar si
me les volia provar. Jo li vaig respondre en català seguint aquest repte. Ell va començar a
parlar català, es notava que era forçat, però ho va intentar i no ho va fer gens malament, de
seguida vaig canviar al castellà perquè em sabia greu. Va ser molt gentil encara que al final
no em vaig endur les ulleres.”

Dilluns 7 de març
“El dilluns a la tarda, tornant a casa em vaig creuar amb un veí del meu edifici. Ell és prou
gran, però sempre ha estat molt amable. Em vaig dirigir a ell en català, ell em va començar
a parlar en català, es va aturar i em va dir que parlaria castellà que es trobava més còmode,
ja que ell és originari d’Andalusia. Ho vaig respectar i, tot i que finalment va ser en castellà,
vam tenir una conversa molt interessant sobre la pandèmia.”

Dimarts 8 de març
“El dimarts vaig anar a comprar roba al centre, vaig entrar al ZARA i em va atendre un noi
molt amable, però no entenia gaire bé, ja que tenia un accent una mica estrany i parlava
molt de pressa. No vaig dubtar i li vaig preguntar d’on era, em va dir entre rialles que sovint
li feien aquella pregunta i que era de Mallorca. Tots dos vam riure, l’accent de les balears és
molt maco.”

