ARTICLE
ET PASSES AL CASTELLÀ PER CORTESIA?
Hi ha molts catalanoparlants que, tot i sentir-se a favor d'una major promoció de l'ús del
català i declarar-se partidaris de la plena normalitat d'aquesta llengua, molt sovint (o sempre) es
passen al castellà davant d'un interlocutor castellanoparlant. Moltes d'aquestes persones són
conscients d'aquest hàbit i fins i tot voldrien canviar-lo: voldrien adquirir el costum de mantenir-se
habitualment en català bo i sentint-se còmodes. I és que saben que, en una aclaparadora majoria
de les ocasions en què es passen el castellà, l'eventual interlocutor entén perfectament el català i,
el que és més, mai no els ha demanat pas que li parlin en castellà. Així és: el 97'4% de la població
de Catalunya declara que sí que entén el català. Per això aquests catalanoparlants s'adonen que
aquest vell costum de passar-se al castellà no els ve pas indicat des de fora, sinó que els surt de
dins. Les indicacions que ens donem a nosaltres mateixos són les més potents, però justament
per això, perquè surten de dins, tenim tota la capacitat per a canviar-les. Si ets un d'aquests
catalanoparlants (vols maximitzar el nombre de converses on et mantens en català còmodament),
aquest escrit va per a tu.

Segurament hi ha casos on tot et bufa a favor: saps que el teu interlocutor
castellanoparlant entén del tot el català, saps que no li molesta que li parlin en català, la relació i
la conversa són ben cordials, i tu vols parlar en català. I és possible que fins i tot en aquests casos
et costi mantenir-te en català, i si ho fas potser et sents incòmode. És possible i molt probable que
quan això et passa tinguis com una veueta rere l'orella que et diu: "Sí, sí..., hi tens tot el dret i ho
tens tot de cara per parlar en català, però fer-ho és inadequat; recorda-ho". Aquesta veueta, que
ens va dient als catalanoparlants que mantenir-nos en la nostra llengua davant d'un
castellanoparlant és un gest inadequat, ens ve del subconscient social, d'algunes anècdotes que
potser hem viscut o hem sentit explicar, i de l'aprenentatge per imitació d'allò que hem vist fer a la
família, o a persones que ens són referent. I quan aquesta veueta es converteix en veu alta, molt
sovint ho fa dient: "cal passar-se al castellà senzillament per cortesia" (o, modernitzant-ho, "per
ser enrotllat"). I molt sovint ens ho creiem, i acceptem que mantenir-se en català davant d'un
castellanoparlant seria descortès; la veueta ens ho recorda i ens fa sentir incòmodes si pretenem
seguir parlant la nostra llengua.
Arribat aquí és molt útil reflexionar si realment això de canviar-se de llengua és una
qüestió de cortesia. Imaginem que tant en tant quedo per dinar amb una persona i que sempre
paga l'altre. Si algú ens veu dirà que l’altre és molt cortès? No; més aviat pensarà que jo sóc un
barrut que mai convido, o que l’altre és un encantat, o que ell té molts diners i jo no, o que té un
deute amb mi, o que és mon pare i jo un nen petit..., en qualsevol cas entendrà que tenim una
relació desigual, però no de cortesia entre iguals. És com aquell acudit dels amics que, en un
restaurant, un dels dos se serveix per a si el bistec gros deixant el menut per l’altre. Quan aquest
li retreu que per cortesia ell li hauria cedit el tall gros quedant-se el petit, el primer argumenta: “per
això ja t’he donat el petit, perquè ja sé que tu ets molt ben educat”. Queda clar que aquí no hi ha
cap relació de cortesia, si no una persona que s’aprofita de la suposada cortesia de l’altre.

Quan un conegut o amic castellanoparlant (que sap parlar en català i que sap que jo
sóc catalanoparlant) se m'adreça en castellà, jo penso automàticament que ell és un maleducat?
No; el més comú és pensar que senzillament s'expressa en la seva llengua i jo l'entenc. Aleshores,
com puc pensar que jo seria un maleducat si li parlés en català, per més que ell l'entengui?
Acceptar aquesta asimetria és netament injust. Quan un gest ens creiem de debò que és cosa de
cortesia, entenem que ha de ser mutu: uns cops tu i uns cops jo. Per això podem tenir clar que
canviar de llengua no és pas un acte de cortesia si només (o en la aclaparadora majoria dels
casos) ho fem els catalanoparlants. Com a mínim hauríem de deixar que, algunes vegades, fossin
ells els suposadament cortesos...!
D’altra banda, també estarem d’acord que un gest és de cortesia sempre i
quan es faci lliurement. Un acte obligatori mai diem que el fem per cortesia. Si canvies de
llengua absolutament sempre i en qualsevol situació que t’adreces a un castellanoparlant, pots de
debò afirmar que ho fas lliurement? Només podràs afirmar-ho quan comprovis que ets capaç de
canviar algunes vegades i, altres vegades, seguir en català. Per tant, fins aleshores tampoc no
podràs dir del cert que canvies de llengua per cortesia.

Però encara anant més enllà, et serà molt més útil assimilar que si ens entenem en dues
llengües, podem mantenir converses ben cordials parlant cadascú en la llengua que més s’estimi:
podem tenir converses bilingües amb tota comoditat. També ens vestim diferent i som molt
diferents, també podem parlar llengües diferents. Pots fer la prova i així, a més, posaràs en
pràctica els arguments exposats fins ara. Potser a priori et semblarà molt estrany això de tenir
converses bilingües, però n’hi ha prou amb experimentar-ho per comprovar que no passa res. El
cos ho aguanta! Per començar-ho d’una manera ben fàcil, pots simular una conversa bilingüe amb
algú que, com tu, també vulgui aprendre a sentir-se còmode mantenint-se en català. Feu dues
converses inverses perquè tots dos pugueu tastar l’experiència de seguir en català davant d’un
castellanoparlant. És esperable que el primer cop us costi, però (igual que en un entrenament)
com que haureu comprovat que no passa res, a cada propera ocasió serà més fàcil i, finalment,
serà normal. Després també pots provar de mantenir una conversa trivial amb un
castellanoparlant mantenint-te tu en català: parleu del temps o de futbol, d’alguna cosa que et
doni la tranquil·litat que no passaria res de res si no t’entengués. I de mica en mica aquella veueta,
que ens incomodava amb el pretext de la cortesia, es queda sense res a dir. Estàs aprenent a
donar-te permís per sentir-te còmode parlant en català.
Amb una mica d’entrenament hauràs aconseguit mantenir-te en la teva
llengua en una enorme majoria de situacions, perquè (si no m’equivoco) el més probable és que
pràcticament quasi totes les converses que mantens quotidianament són amb gent que sí que
entén el català. En tu, l’ús social de català haurà augmentat transcendentalment. Evidentment, és
possible que algun dia interaccionis amb algú que no entén gens el català, però de moment no
t’ofusquis en els casos extrems. Has començat per les converses més senzilles i això ja t’ha
permès avançar molt i amb comoditat. Quan aquest progrés hagi passat a formar per de la
normalitat, el següents passos ja et semblaran força més fàcils. N'hi ha molts de recursos per a
sortir-se'n mantenint el català en situacions molt diverses.

Ben bé com qui vol aprendre a tocar un instrument, som moltíssims els
catalanoparlants que volem aprendre a mantenir-nos en català bo i sentint-nos còmodes. Per
aconseguir aquest objectiu, des de Tallers per la Llengua oferim sessions en grup on
desenvolupar molts recursos que ens permetin ser lingüísticament assertius, és a dir ser capaços
d’usar el català senzillament perquè volem fer-ho. Això ho fem en el Taller d’Espai Lingüístic
Personal, que fou desenvolupat pels psicòlegs Suay i Sanginès de la Societat Valenciana de
Psicologia. Aquests tallers s’estan realitzant arreu del país en àmbits molt diversos, i són una eina
innovadora per a tendir cap a la maximització de l’ús social del català. I és que estem convençuts
que, quan els catalans haguem après a mantenir-nos en la nostra llengua, el panorama del català
millorarà radicalment i el dignificarem arreu i en tot moment.
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Quan els catalans haguem après a mantenir-nos en la nostra llengua, el
panorama del català millorarà radicalment i el dignificarem arreu i en tot
moment.
.

