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PA SEC
A Palestina expliquen que un bon dia, a la sortida
de l’escola, un home va veure dos nens. Un era
molt pobre i només tenia un tros de pa sec per
menjar. L’altre era un nen ric i tenia un gran
panet amb xocolata. El nen pobre va demanar al
nen ric que li donés una mossegada de pa amb
xocolata:
.- Te’n donaré, va dir-li, però abans has de jugar
amb mi i fer com si fossis el meu gosset.
El nen pobre va acceptar, es va deixar posar una
corda al coll, va anar a quatre grapes i va bordar
com un gos per aconseguir un bocí de panet amb
xocolata.
Llavors, altres nens ho van veure i es van posar a
tirar-li pedres com es fa amb els gossos en aquell
país, perquè se’ls considera animals impurs.
I el noi pobre va tornar a casa sanglotant i
apedregat.
L’home que havia assistit a tota l’escena s’adreça
al nen pobre i li va dir:
.- A vegades cal acontentar-se amb pa sec. Si
t’haguessis mantingut digne per comptes de fer el
gos, com a mínim t’hauries estalviat que
t’apedreguéssin.
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.- L’home d’aquesta història sembla una mica cruel, oi?. Diu al nen
pobre que és responsable del que li passa perquè no ha tingut
dignitat. Si no s’hagués deixat tractar com un gos pel nen ric, els
altres nens no l’haurien apedregat. Això recorda la frase que diu: ‘hi
ha amos perquè alguns accepten fer d’esclaus’. Hi estàs d’acord? Però
què hem de pensar dels altres nois que l’apedreguen, per comptes
d’apedregar el nen ric? Et sembla just això? Creus que hi ha gent que
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s’ho passa bé humiliant els altres, especialment quan són febles? Has
viscut algun cas en què t’hagis sentit humiliat?

