
LA REUNIÓ 

La sala era petita, d'un intens color lila. Al bell mig hi havia una taula envoltada de vuit cadires. 

Un llum viu il·luminava l'estança. En una de les parets un rellotge bategava al ritme del temps. 

La sala era buida. La Dona hi entrà. Duia a les mans fulls d'una blancor esperançadora i una 

ploma amb delit per escriure. S'assegué a la capçalera de la taula mentre esperava que anessin 

arribant les convocades a la reunió. AI cap de cinc minuts algú obrí la porta i passà a l'interior de 

la sala. Era una persona cega. Amb prou habilitat s'apropà a una de les cadires i va seure. Tenia 

un aspecte temperat i polit. Amb veu ferma i alhora dolça deixà anar un “¡Bona tarda!” De 

seguida van anar arribant la resta de convidades. Quant les vuits cadires foren ocupades, 

començà la reunió. 

“Vull agrair-vos l’assistència a aquesta trobada”, digué la persona que presidia la taula i que 

informà que es deia Dona. “Estic convençuda que la vostra aportació pot ser clau i que és 

necessària per tal d'aconseguir el nostre objectiu que de ben segur ja coneixeu”, continuà. 

La Dona no tardà a entrar en matèria, tot dient: “Ja sabeu que l'Analfabetisme és una xacra 

que minva les possibilitats de moltes nenes i dones. Els talla les ales, els tanca les portes i els 

deixa en un món de foscor.”  Després d'aquestes paraules una de les presents a la sala aixecà 

la mà. Es presentà. “Em dic Educació. Em nodreixo de la lectura, del saber, del descobrir i busco 

coneixements. Treballo les ments i ajudo a pensar. Puc fer front a aquest enemic.” “Benvinguda, 

Educació!” 

“He de dir també, continuà la Dona, que per desgràcia, no totes les dones reben un tracte 

igualitari, i això fa que molts cops visquin desprotegides davant unes lleis que juguen en contra 

seva”. Va ser llavors quan la persona cega demanà el torn de paraula i digué: “Jo em dec a tots i 

a totes per igual sense prejudicis de cap mena ni imposicions. Em dic Justícia i vull ser part de la 

vida de les dones.” “Benvinguda, Justícia!” 



La Dona continuà parlant: “Encara hi ha un desequilibri molt significatiu entre homes i dones, i 

aquest fet situa la dona en una posició d'inferioritat i amaga les seves capacitats.” Dit això, 

l’ocupant de la tercera cadira de la banda esquerra es presentà: “Hola, em dic Igualtat i abraço 

tots els éssers amb equanimitat per tal que en la carrera de la vida surtin amb les mateixes 

condicions i oportunitats.” “Benvinguda, Igualtat!” 

La següent a parlar es va descriure com un ésser sense lligams imposats, sense cadenes 

pesants, sense àncores en mars d'opressió. Digué que duia per nom Llibertat i que portava al 

damunt la clau que obria qualsevol porta, qualsevol cadenat, qualsevol grilló que impedís  

cossos i ànimes seguir el seu vol. “Benvinguda, Llibertat!” 

A l'altra banda de la taula, la Solidaritat començà a parlar. El seu to de veu era tendre i 

apaivagat : “Vull arrodonir asprors i arribar als cors. Vull entendre i comprendre, vull obrir ulls per 

fer els camins a l'altre més curts i verdaders. Que els dolors aliens no em siguin llunyans.” 

“Benvinguda,  Solidaritat!” 

Al seu costat, la Força es presentà a la resta i s'expressà amb vehemència: “Vull estar present 

quan tot s'esfondri, quan els menyspreus, la indiferència, l'abandó apareguin i facin trontollar 

els fonaments; vull oferir les meves mans per aixecar esperits caiguts.” “Benvinguda, Força!” 

Llavors va ser el torn de la persona que seia a l'altra banda de la capçalera i que duia per 

nom Esperança. Desprenia un optimisme contagiós i digué: “Estaré sempre al final del camí quan 

totes les portes s'hagin tancat, per obrir nous horitzons a qui no es dóna per vençut malgrat els 

contratemps, restaurant somriures, recomponent ànimes trencades i cors esberlats.” 

“Benvinguda, Esperança!” 

Només quedava una persona per parlar. Va dir que es deia Violència. Després d'escoltar les 

altres, quedà callada i s'adonà que no tenia cabuda en aquell projecte de vida. S'aixecà i amb 

el cap cot abandonà la sala. 



En acabar, després que la Dona va agrair l'assistència a la reunió de les presents i la seva 

valuosa aportació, totes es donaren les mans amb força construint una rotllana sòlida plena de 

bones intencions i de molta esperança. A la Dona, unes llàgrimes li van lliscar rostre avall. Tancà 

els ulls i imaginà que aquells meravellosos éssers que es trobaven en aquella habitació formarien 

part per sempre de la vida de totes les dones de la Terra. 

SEMPRE 


