
Nivell mínim 

Bon dia, bona tarda, bona nit, si us plau, gràcies, adéu, fins aviat!, disculpi, però 
no parlo la seva llengua... 

Ningú dubta de la utilitat de memoritzar quatre expressions en una llengua 
desconeguda per comunicar-se amb les persones que la usen habitualment o la 
tenen com a llengua materna. 

Fins i tot en el cas de tenir la certesa que ens entendrem en una llengua comodí 
(anglès, castellà...), sabem que dominar algunes expressions diguem-ne "de 
cortesia" ens apropa als altres fent visible l'acceptació i valoració tàcita d ela 
diversitat. 

Per això no entenc per què a l'ensenyament obligatori no s'aspira a aquest nivell 
de mínims (millor dit, minimalista) en les llengues de l'Estat. Si hem aprés a dir 
Schwarzenegger, no veig on rau la dificultat d'aprendre a dir boas noites, moltes 
gràcies o egun on. 

Vaig tenir un veí que es va passar trenta anys a Alemanya i mai va aprendre a dir 
Guten Morgen. Em sembla trist. La seva coartada era que l'alemany és una llengua 
molt difícil. Doncs sí, és veritat. Com també és veritat que hi ha persones amb més 
facilitat que d'altres per aprendre idiomes. Però trenta anys són molts anys per no 
poder donar ni el bon dia. La deixadesa, en aquest cas, només s'explica pel 
tancament mental. 

Al costat d'això, quan jo era mestra d'educació especial, hi havia a l'escola un noi 
amb síndrome de Down que recitava de memòria i amb un accent espectacular les 
alineacions esportives de l'Ajax d'Amsterdam i del Bayern Leverkusen. Fins i tot 
quan les llegia al diari encertava l'entonació correcta. Òbviament, allò que 
t'interessa i li dones valor ho aprens abans. 

Encara que a Espanya els nens i nenes no tinguin a l'aula companys catalans, 
gallecs o bascos, haurien de tenir un nivell mínim. 

No podem respectar ni valorar allò que mig amaguem, fem veure que no hi és o hi 
fugim d'estudi. No es tracta ni tan sols de pretendre que tots els nois i noies arribin 
a un nivell de survival, ni a l'odiós intermediate d'anglés que tant ens costa 
superar. Es tracta d'un mínim de sensibilitat -ètica i estètica- a  l'hora de fruir de la 
diversitat. 
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