
EXPRESSIÓ ESCRITA: PA, JO EL LLENÇO I TU EL 

DESITGES 

 

SORT O INJUSTÍCIA? 

Tot sovint, quan la meva mare em renya i jo xiuxiuejo que no ha estat culpa 

meva i que això és una injustícia, m’adono que realment tinc sort, sort de 

tenir una casa on viure, un llit on dormir, i sobretot una família que m’estima 

i es preocupa per mi. Llavors veig que les meves injustícies no són res 

comparades amb les d’altres, que més aviat són capritxets d’una nena bleda 

que no han estat complerts per la seva fadeta de sucre. Penso que 

comparant la meva realitat amb la d’altres és com si visqués dins d’una 

bombolla de sabó meravellosa que mai no hagués d’explotar, i veig que n’hi ha 

d’altres que viuen una realitat molt i molt dura i tot i això estan feliços i 

contents. Crec, que com menys tens, més gràcies dónes a tot el que t’envolta 

i que més t’adones que n’hi ha d’altres que viuen pitjor que tu. Però tornant a 

la realitat, mentre alguns viuen amb la incertesa de saber si avui tindran 

l’oportunitat d’alimentar-se jo somio en el meu món màgic i perfecte i 

encara a vegades tinc el “morro” d’enrabiar-me quan els meus pares em 

diuen que no em pensen comprar aquella “tonteria” que tant desitjava tenir 

mentre d’altres pràcticament no tenen res. Ells creixen i avancen entre la 

pobresa, caminen a poc a poc entremig de bassals que massa sovint són el 

terra de casa seva, però tot i així de ben segur que són cent mil vegades 

més bones persones que nosaltres. Segur que estan disposats a donar el poc 

que tenen a un altre que visqui en pitjors condicions que ells, probablement 

ells són més generosos, menys cobdiciosos i més amables que nosaltres. De 

vegades penso que mentre jo m’estic queixant de que el bus arriba tard ells 

caminen i caminen sense parar i això si que és una injustícia de veritat. Quan 

veig imatges a la televisió de refugiats m’adono que hi ha nens i joves que 

passen gana de veritat, que estan desesperats per poder fugir de la guerra, 

veig als ulls dels adults una necessitat incurable de donar als seus fills el 

que ells no han tingut com per exemple una casa tan calentona com la nostra, 

una bona llar on dormir i estudis als seus fills i que no poden i mentre ells 

estan allí hi ha gent que es va fent rica cada cop més i no té compassió pels 

altres. Mentre ells passen gana i es moren de fred esperant que els ajudem, 

nosaltres els tanquem les portes al seu únic camí de fugida, ens limitem a 

pensar en solucions que no es poden dur a terme per qualsevol motiu, els 

posem barreres, tanques i murs a l’única via d’escapament que ells tenen. A 



vegades crec que ens falta més que saber multiplicar o dividir, una de les 

poques coses que ells tenen en abundància: els valors. Ens falta comprensió, 

amabilitat, generositat i sobretot creure en la igualtat i saber-nos posar al 

lloc dels altres, que d’una vegada per totes es faci justícia, una cosa que no 

hi ha. Perquè si estiguéssim al seu lloc ens agradaria que ells ens ajudessin. 

El món en el qual vivim nosaltres està ple de corrupció hi ha gent que es vol 

fer més rica encara del que ja és i no comprèn que això suposa que d’altres 

ho perdin tot, que realment no s’adona que com més comoditats té ell més 

dany causa al nostre món, un món que s’està morint i al qual se li estan 

acabant els recursos que farien que la gent que viu en la pobresa es pogués 

alimentar i pogués sobreviure. En aquest món l’egoisme és el mal més gran 

de tots. Sovint m’assec i penso que no tinc dret a dir el mot injustícia 

perquè l’únic que jo tinc és sort. 
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