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I jo, per què hauria d'adoptar el català?
Hi ha molts motius per adoptar la llengua catalana:
motius pràctics com poder accedir a noves i millors
oportunitats laborals, nous espais i noves relacions
personals, socials i professionals. Però també motius
menys tangibles com que el català ajuda a entendre
la realitat social i cultural del país on vius i sobretot
proporciona un nou sentit de pertinença, d’ubicació
cultural que a moltes persones que no tenim el català
com a primera llengua de vegades ens costa assolir.

Respostes per als futurs parlants de català

Per què he de parlar català, si moltes vegades
els catalanoparlants d’origen són els primers
que no donen importància a la seva llengua,
ni consumeixen productes culturals en català
i l’abandonen a la primera de canvi?

Cal entendre les causes profundes d’aquesta
conducta. Durant molts anys el català no va ser
una llengua oficial, tenia poc prestigi social, i durant
les dictadures de Primo de Rivera (1923-1930) i de
Francisco Franco (1939-1975) la llengua catalana
va estar prohibida i exclosa de les escoles i els
mitjans de comunicació. Per aquest motiu molts
catalanoparlants tenen una autoestima força baixa;
ells mateixos veuen el català com una llengua de
segona, i fins i tot consideren de mala educació parlar
en la seva llengua a algú de fora.

Alguns catalanoparlants canvien al castellà quan
parlen amb “algú de fora”. Amb aquesta actitud et
consideren “un estranger”. Per tant, cada vegada
que un catalanoparlant se t’adreça en castellà, t’està
excloent. És com si et digués que el català no et fa
falta ni et farà falta mai, que no arribaràs a estar mai
integrat a Catalunya.
Però que el català arribi a ser o no la teva llengua
només ha de dependre de tu i de la teva voluntat.
Ningú té dret a desanimar-te ni desencoratjarte. Al contrari, la llengua és un bé col·lectiu que
ens beneficia a tots. Per aquest motiu, l’hem de
compartir generosament i amb solidaritat i amb tota
la seva riquesa d’accents i variants.

Respostes per als futurs parlants de català

També has de saber que les persones que tenim el
català central (el que es parla a la regió de Barcelona)
com a segona llengua som el segon grup més
nombrós de parlants del català: els nostres accents,
per tant, no són estranys, sinó tot el contrari. I a més,
amb accent o sense, el català et necessita: el teu
accent dóna vida al català, li proporciona nous matisos
i li garanteix el futur.
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És evident que en la nostra primera llengua ens
expressem millor que en una altra que no estem
acostumats a parlar habitualment. Tot és, però, una
qüestió de pràctica. Sentir-te més segur parlant
en català dependrà de la teva capacitat de crear
oportunitats per parlar-lo. Aprofitar les ocasions com
un canvi d’escola, anar a la universitat o una nova
feina és important.

Recorda: el català també és teu.
No és només dels “catalans de
tota la vida”. El català també et
pertany, és part del teu patrimoni,
si tu el vols. Tu tens dret al català.
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És que jo m’expresso millor en castellà, i em fa
vergonya parlar en català pel meu accent...

