
«Sense la llengua no és possible integrar-se»  
 
07/03/2004 
El Punt - Palamós 
 
En Joan Vicens i la Patricia Ester escullen habitualment un dels cafès del centre de Palamós 
per fer l'hora de conversa com a parella lingüística. De moment han fet cinc trobades i tots 
dos valoren molt positivament l'experiència. La Patricia, que és argentina, qualifica les 
parelles lingüístiques com «una proposta molt intel·ligent i positiva per a les dues bandes». 
«Per incloure'ns a la comunitat és bàsic aprendre el català, perquè sense la llengua no és 
possible integrar-se», diu aquesta argentina de 51 anys. Per contra, en Joan Vicens és de 
Sant Feliu i com a estudiant del nivell D de català creu que és una necessitat ajudar els 
estrangers que volen aprendre la llengua. La Patricia també pensa que és una qüestió de 
respecte per al país aprendre la seva llengua i assegura que no té cap conflicte amb el seu 
primer idioma, el castellà. Fins i tot, li agradaria que hi hagués un curs de literatura catalana 
per conèixer els escriptors del país. 

 

«He perdut la por i la vergonya de parlar en català»  
 
07/03/2004 
El Punt - Girona 
 
Un passeig per Girona, un cafè en un bar o la visita a una exposició són els llocs on en 
Josep Vicenç i en Pascual aprofiten per trobar-se els dissabtes i xerrar en català. Malgrat 
ser tots dos economistes asseguren que no han parlat d'economia i que prefereixen 
descobrir coses tant de Catalunya com del Perú, d'on va arribar en Pascual al 2001. La 
conversa amb en Josep Vicenç li serveix a en Pascual com a complement del que aprèn de 
la seva feina a l'hospital Josep Trueta. «Ara m'atreveixo més a parla amb català a la feina, 
perquè he perdut la por i la vergonya», afirma en Pascual. El motiu que ha impulsat aquest 
peruà a aprendre català són les ànsies per integrar-se en la cultura catalana i en el país -
«on si no passa res hi moriré»-. En Josep Vicenç té la sensació que en moltes ocasions els 
mateixos catalans no donen l'oportunitat als immigrants perquè aprenguin l'idioma i per això 
ha volgut fer-se voluntari per la llengua i ajudar en Pascual. 
 

«El català m'és necessari per obrir el meu món»  
 
07/03/2004 
El Punt - Girona 
 
La Yukiko va arribar fa tres anys des del Japó -de Tòquio- i sol quedar els migdies per 
conversar amb en Xavier Soy. S'interessa per conèixer el sistema polític davant les 
eleccions o d'altres temes quotidians de la societat catalana, per exemple, quin és el secret 
per fer un bon pa amb tomàquet. Casada amb un català, però amb qui es comunica en 
anglès perquè es van conèixer a Londres, la Yukiko, de 32 anys, afirma que el català li 
serveix per obrir més el seu món. Les ganes d'entendre les converses que hi havia al seu 
voltant i conèixer bé les tradicions van impulsar la Yukiko a aprendre català. La seva parella 
lingüística, en Xavier, va fer-se voluntari per «passar d'una postura de resistència a una 
actitud positiva per ajudar els nous ciutadans que arriben aquí». La Yukiko reconeix que li 
és difícil dominar els pronoms i algunes complicacions de la llengua, però sempre intenta 
parlar al mercat o en d'altres llocs en català, encara que el ciutadans li responguin en 
castellà. 
 


