La bona educació
Sovint ens passa que els catalanoparlants ens fem un embolic quan fem referència a la bona
educació en relació a l’ús de la llengua catalana.
Durant molt de temps, ens han dit que mantenir el català quan algú s’adreça a nosaltres en
castellà és un senyal de manca de respecte i desconsideració. Òbviament, sempre hi ha
matisos, casos i contextos... Però, en general, aquesta afirmació és falsa. La bona educació o la
mala educació no tenen res a veure amb la tria lingüística. Tenen a veure, més aviat, amb la
manera de ser, de fer o de tractar els altres, sigui quin sigui l’idioma emprat.
Quin és el problema, doncs? Moltes vegades, darrere d’afirmacions d’aquesta mena, s’hi
amaguen altres consideracions que sobrepassen la llengua. Consideracions que fan pensar que
utilitzar el català amb naturalitat és una decisió expressa per molestar o per reivindicar qui sap
què. I els catalanoparlants, a còpia d’imaginar-ho o de sentir-ho, ens ho hem arribat a creure.
I quan canviem d’idioma, en pro d’aquesta bona educació pretesa, de vegades oblidem que al
nostre interlocutor castellanoparlant li semblava perfecte que li parléssim en català. Fins i tot
en alguna ocasió podem trobar persones que ens ho agraeixen, perquè en el seu procés
d’aprenentatge o de desimboltura en l’ús de la llengua, no troben espais ni converses on
utilitzar-lo.
La possibilitat de poder fer servir, com a mínim, dues llengües en les converses és un element
de riquesa que ens caracteritza i, en part, també ens defineix com a poble. I tant de bo les
generacions futures poguessin incorporar més llengües en aquest bagatge idiomàtic personal i
natural. Una riquesa que hem de compartir amb els altres per tal d’afavorir que al màxim de
persones de casa nostra tinguin les mateixes opcions que això suposa.
Quan en una conversa abandonem el català per passar al castellà –sense els motius que
òbviament ens pugui dictar el sentit comú–, estem posant pals a les rodes de l’aprenentatge
de la llengua i alimentem els prejudicis i la “rumorologia” que tant mal fan a la salut de la
llengua catalana.
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