
GRANETS DE SORRA

Feia una freda tarda d’hivern, i el vent bufava amb força. L’Agnès caminava de camí cap a casa, posant-se bé la gorra

perquè els cabells no li anessin a la cara. Va pensar que potser sortiria volant si no hagués portat la motxilla amb la

roba d’esport, que amb la tovallola humida, la feia tenir una mica més de pes. Quan el vent era així de fort, ella

sempre pensava que  li agradava molt. Ho sentia com una gran energia arreu del món, que tant bon punt bufava a

Granollers, com arribava a qualsevol altre part del planeta, a despentinar a una altre noia, potser a la India, potser a

Washington, potser a l’ Irak. Una energia tant meravellosa que la feia sentir-se unida a aquestes altres noies, que vivien

tan lluny, i que probablement mai a la vida coneixeria.  Li agradava imaginar com serien les seves vides, a les

diferents parts del planeta. I sempre acabava pensant que independentment del lloc, i les diferents circumstàncies, era

segur que aquelles altres noies tenien els mateixos sentiments i les mateixes emocions que ella mateixa hi tenia.

Mentre creuava la plaça de la Porxada, i les campanes de l’església tocaven dos quarts, va trobar-se la seva tieta Ela,

que com sempre, li va fer un ampli somriure. Es van fer una abraçada, van xerrar una estona, i després l’Agnès va

continuar caminant, fins arribar a casa. 

- Potser ara mateix,una noia al Senegal, també ha sentit l’alegria de trobar una cara amiga!.-va pensar.

Quan va entrar a casa seva, no hi havia ningú. La mare trigaria encara un parell d’hores en arribar, i va deduir que el

pare acabava de marxar, perquè encara podia olorar el cigarret que, com de costum, hauria sortit fumant. 

-Ai, pare!! Quin fàstic de tabac!!-deia en veu alta, encara que estigués sola i no la sentís ningú. 

Mentre es preparava el berenar, havia començat a repassar mentalment els punts més importants del tema escollit per

fer el debat que tenien programat a classe per l’endemà següent:  Igualtat de gènere. El tema li havia semblat molt

interessant, encara que a les altres noies de classe els hi havia semblat la oportunitat perfecta per fer una lluita de

dones contra homes.

– No es tracta de fer guerra de sexes - els hi havia dit,- es tracta de que sigui precisament el contrari ,noies!-

-Que dius, Agnès? Està clar que els homes son el nostre problema!!-li havia contestat la Cristina, alhora que les altres

noies havien rigut.

Però ella seguia pensant que si ho presentaven d’aquesta manera, el debat acabaria sent  una mostra de desigualtat, ben

lluny de l’objectiu real de fer aquestes reflexions. Potser les companyes de classe no veien  la importància d’aquest

debat. Elles tenien la sort de viure en un país on les dones i homes tenen els mateixos avantatges per estudiar , i on les

dones tenen dret a votar i a treballar, i a prendre les seves pròpies decisions. I potser aquí a Granollers, a Barcelona, o

a Catalunya, no era un problema actiu o molt actiu, però si més no, hi havia hagut un temps en que sí ho havia sigut.

Els drets de les dones s’havien aconseguit amb el temps i la feina incessant de moltes dones que sí que havien lluitat, i

molt, per arribar a aconseguir aquesta igualtat. 

Un cop va berenar, va treure la seva llibreta on hi havia fet algunes anotacions, i desprès de rellegir-les, va continuar

escrivint: 



“... Però no ens podem enganyar, doncs, si ben es cert que gaudim d’aquesta igualtat a les

escoles, encara al nostre país hi existeixen diferències entre homes i dones a l’àmbit laboral,

que es manifesten a la diferencia de salaris per una mateixa feina. Potser com hem

aconseguit els drets més bàsics,ja no ens sembla tan injust, i és per això, que no li donem la

importància que realment té. Però i tant que en té, d’importància! Això es una lluita que

encara té molt per endavant, i que només podem aconseguir, no lluitant entre homes i dones,

sinó tots junts,i en contra de la desigualtat.”

Va parar d’escriure. De nou, va tornar a pensar en una d’aquelles  noies que no coneixerà mai. En aquest cas, en una

noia de Pakistan,que es deia Malala Yousafzai, i que havia sofert un atemptat que gairebé acaba amb la seva vida,

precisament, per defensar els drets de les nenes i el seu accés als estudis. Se li encongia el cor al saber que aquestes

coses passen, avui en dia, i que li passen a noies com ella, de la seva edat, amb les mateixes emocions i sentiments. 

-Que injust!-va exclamar mentre tancava la llibreta.-només per haver nascut a un altre part del món, aquestes noies

estan condemnades a viure sense drets, i fins i tot a perdre les seves vides!... I les noies de la classe, que s’ho prenen

com un joc! – 

La porta del rebedor es va obrir, era la mare. 

– Agnès? Ja sóc a casa, filla.-la seva mare, mentre se li acostava  a fer-li un petó, va veure que tenia un gest

malhumorat. –¿Què et passa floreta? ¿Què tens?-

-Mare, estic preocupada..demà tenim un debat a classe i soc la portaveu del meu grup, i sembla que no sigui

important, però si que ho és!-parlava tan de pressa que les paraules semblaven menjar-se les unes a les altres.- Perquè

hi han moltes nenes que no poden estudiar, i dones que no tenen cap dret, i el món és injust!! I no sé que podria fer jo,

per canviar-ho!!-

-Ai, petita..no t’enfadis. És clar que és important! Ja sé que és difícil acceptar injustícies, però t’has d’adonar de que,

mica en mica, aquestes injustícies poden anar desapareixent, amb la veu i la feina de persones, que com tu, hi creuen

en un món més just, on la igualtat es un dels seus punts estructurals. Has de pensar que és possible, perquè  hi ha

moltes altres persones arreu del món que estan disposades a fer sentir les seves veus. I aquest es el camí Agnès, fer

sentir les nostres veus. Cadascú amb les seves possibilitats i en el seu entorn. No és fàcil, ja ho sé. Però amb el temps,

es pot aconseguir, ja ho veuràs, filla.

-¿I què passa amb les nenes que no poden parlar alt i clar? ¿Què passa amb aquelles dones a qui ningú fa cas, mare?

– la cara de l’Agnès mostrava veritable angoixa mentre mirava a la seva mare, esperant trobar resposta a la seva

inquietud.

- Aquesta és la feina dels que sí que tenim la sort de gaudir d’uns drets, i tenir veu i vot.  Som nosaltres, homes i

dones, els que hem de lluitar per aquestes persones que no es poden defensar, i mirar de fer prendre consciència a la

resta de la gent. Avui en dia, per sort, disposem de medis com les xarxes socials, que ens ajuden a estar comunicats i

a poder crear plataformes d’ajuda i defensa dels drets dels més necessitats, i això, estic convençuda de que,



finalment, donarà els seus fruits. Abans era més complicat, per la falta d’informació, i perquè  existien distancies que

ara, amb Internet, ja no hi són. – la veu de la mare sempre queia com un bàlsam a les angoixes de la seva filla.-Apa!

Treu aquesta cara de pocs amics i comença a pensar en positiu! Segur que hi tens moltes idees que podries aportar,

així que no et rendeixis, i fes sentir la teva veu!-

- Sí mare, tens raó! Potser és un granet de sorra, però molts granets faran una muntanya, i encara que jo no ho arribi

a veure, potser les meves filles o les meves netes,  arribin a viure en un món on homes i dones tindran els mateixos

drets. I tant, que faré sentir la meva veu!-  Va tornar a obrir la llibreta per continuar escrivint idees.- Mare...gràcies.- li

va dir amb un somriure dolç i uns ulls brillants d’emoció. La seva mare li va fer un petó al front i la va deixar

continuar amb els deures, i ella, va escriure:

“Podem veure que els avenços obtinguts, ho han estat gràcies a totes aquelles persones que

s’han oposat a les injustícies i han defensat la igualtat al llarg de la historia. Moltes dones,

com Christine de Pisan, veneciana que a l’any 1404 va escriure “El libro de la ciudad de las

Damas” o Maria de Gournay, francesa que va escriure “Agravio de Damas” a l’any 1626. La

Sophie Germain, matemàtica francesa, nascuda a l’any 1776, que va fer importants

contribucions a la “Teoría de números”, i que havia de disfressar-se d’home per poder anar a

classe, a més de presentar els seus treballs sota el fals nom de Mr.Leblanc.  Olimpia de

Gouges, escriptora i política francesa, que l’any 1791 va escriure la “Declaración de los

Derechos de la Mujer y la Ciudadana“, obra dirigida a la Reina Maria Antonieta de França, que

en el seu epíleg deia: “Mujer, despiértate, el arrebato de la razón se deja oir en todo el

Universo. Reconoce tus derechos.”    O la Mary Wollstonecraft, que l’any 1792 i com a

rèplica a l’obra de Jean Jacques Rousseau, va escriure “Vindicación de los Derechos de la

Mujer”, i també la Clara Zetkin, alemanya nascuda a l’any 1857, fundadora del diari “La

Igualdad”, i que a l’any 1910 va proposar que el dia 8 de març fos el Dia Internacional de la

Dona, en homenatge a les 146 dones que van morir calcinades quan reclamaven els seus drets

com a treballadores a una fàbrica tèxtil de Nova York.

I ben segur que n’hi ha molts altres noms de persones, dones i homes, que encara que no

estiguin al meu llistat, han contribuït amb el seu granet de sorra, i que formen part d’aquest

procés d’obtenció de la Igualtat de Gènere, que ha d’existir tant a l’educació, com al món

laboral, i sobretot, a la consciència social de la humanitat.”

-Bé! Aquest és el meu primer granet de sorra!- Va dir-se mentalment, mentre tancava la llibreta.

I  un somriure va il·luminar la seva cara.


