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Hola, soc l'Anna, una estudiant de 2n de batxillerat social a l'institut Salvador Espriu de
Barcelona. En el següent diari anotaré i explicaré les diferents experiències que visqui els
pròxims dies utilitzant el català com a llengua predominant en totes les ocasions que sigui
possible.
25 de febrer
Avui és el primer dia que intento fer ús del català el màxim possible. En el meu cas, des de
petita he parlat amb la meva mare en català i amb el meu pare en castellà, tot i que puc
parlar en els dos idiomes amb els dos. No obstant això, m’ha costat o dirigir-me al meu pare
en castellà, ja que és la forma en la qual estic acostumada a fer-ho, però crec que no em
costarà gaire començar a fer-ho.
26 de febrer
Avui he tingut un menjar familiar amb la família del meu pare, en la qual els meus avis no
són catalanoparlants, pel fet que són de fora de Catalunya i amb ells acostumo a parlar en
castellà. Pel que fa als meus tiets i cosins no he tingut cap problema en parlar en català, pel
fet que a més a més els meus avis l’entenen, però no són capaços de parlar-lo del tot
correctament. Realment és cert que ja fa un temps que estan vivint a Catalunya, això no
obstant, com són molt grans entenc que els hi pot costar.
1 de gener
Avui a classe, el nostre professor estava fent ús del català. En un moment donat, en va
demanar que expliquéssim en grups una sèrie de conceptes que tothom va dir en català,
menys una persona determinada, que ho va fer en castellà. Seguidament, el professor per
contestar-li, va canviar l’idioma i de forma involuntària vam acabar fent tots la resta de la
classe en castellà. En el meu cas, com estava intentant utilitzar al màxim el català, em va fer
adornar que això acostumava a succeir normalment i no ens adonàvem.
2 de març
Avui he quedat amb les meves amigues, hi ha sigut el primer cop per intentar conservar la
meva parla en català conscientment. Sorprenentment, ha sigut més difícil del que pensava,
ja que cada dos per tres llegim, o escoltem coses en castellà o nosaltres mateixes passem a
parlar-lo inconscientment.

4 de març
Avui he agafat el metro i m’he adonat que gairebé tothom que tenia al meu costat parlava en
castellà. Més tard he agafat el tren, i en aquest cas les persones que tenia assegudes al
meu voltat parlaven gairebé totes en castellà.
8 de març
Avui com és habitual, a l’hora del pati he anat al forn del costat del meu institut per un cafè.
Normalment, m’atén una noia amb accent sud-americà, amb el qual sempre havia donat per
entès que no sabia català. Finalment, avui després d'aquests dies intentant parlar al màxim
el català, m’he dirigit a ella en aquest i ella m’ha respost. M’ha sorprès veure que en sabia i
m’ha ajudat a reflexionar i donar-me que la gent que ve de fora normalment, i més si
treballen en públic s’esforcen per aprendre’l.

Reflexió:
Després d'aquestes experiències on el català era el
protagonista, he pogut comprovar que és una llengua
que en alguns moments és menys emprada que el
castellà, ja que en el nostre dia a dia, de forma
involuntària la canvien ja sigui perquè es dirigeixen a
nosaltres en castellà, perquè llegim o escoltem alguna
cosa en aquesta llegua o perquè estem més
acostumats a parlar-la. Des del meu punt de vista,
crec que hem d’augmentar la parla catalana en el
nostre dia a dia, i no hem de deixar que perdi
importància, ja que és la llengua pròpia de Catalunya.
A més, penso que contra més llengües dominem, més ric serà el nostre coneixement.

