
 

¿Per què t'hi fiques? 
 
 

1. Posa un títol personal a aquest article i justifica’l. 
 
Si hagués de triar un altre títol, aquest seria “Una lluita pels drets”, ja que la protagonista parla 

d'una lluita continua pel que ella creu just, com la igualtat. 

 
1. 2. Enumera’n les idees principals. 

 

El Hachmi ens parla sobre les injustícies del nostre món i de com la seva lluita, la qual manté a 

través de la paraula, al mateix temps, es contraposa al punt de vista de la seva mare, qui assumeix el 

paper que qualsevol mare assumiria, intentant protegir la seva filla del món i, així, prenent una 

posició passiva en enfront d'aquests successos i intentant que la seva filla ho faci també. 

 

1. 3. Quins són els problemes que fan pensar la Najat el 

Hachmi i que, segons la seva mare, fan aconsellable que “no t’hi 

fiquis”? Quina és la teva opinió personal sobre aquesta mena de 

qüestions. Argumenta-ho (mínim: 8 línies). 

 

El racisme, la desigualtat, la lluita constant entre forces polítiques, la mala qualitat de vida d'una 

part de la població, la mala direcció dels que són al poder i l'aprofitament i enganys que aquests 

cometen, la fam, l'empitjorament dels serveis públics com l'educació, les estafes realitzades al 

poble, la mala gestió dels béns en forma de sou, i, en definitiva, totes les injustícies del nostre país, 

són els fets que pertorben la Najat el Hachmi i que, en la meva opinió, ella combat amb tota raó i 

d'una manera què, encara que subestimada, pot arribar a ser potent i crucial: la paraula. Aquesta hi 

ha estat sempre la lluita del qui no té medis per fer-se escoltar d'altra manera i jo la considero la 

lluita del valent, ja que qualsevol pot intentar aconseguir un objectiu a la força o amb trucs però, no 

tothom té l'audàcia i l'habilitat redactora suficient per combatre i convèncer amb només lletres 

ordenades. En definitiva, que, segons la meva opinió, el qui té el do de la paraula té el vertader 

poder i el Hachmi està en aquest reduït grup de valents afortunats que l'utilitza per fer el bé. 

 

1. Com justifica el Hachmi no fer cas a la seva mare? Hi 

estàs d’acord? Explica-ho (Mínim: 8 línies). 

 



El Hachmi comprèn la posició presa per la seva mare, ja que aquesta només pretén protegir la seva 

filla, però, és incapaç de quedar-se de braços plegats mentre veu com la gent del món pateix 

injustament. D'aquesta manera, arriba a la conclusió que, encara que pot resultar en un intent inútil, 

ha d'intentar fer escoltar la seva veu. De fet, la societat a poc a poc va adonant-se del poder que les 

paraules poden prendre i comença a donar-los força i fen-ne ús, la qual cosa les potencia encara 

més. Com la Najat el Hachmi, molts altres valents denuncien cada dia les injustícies del poble i, 

gràcies a ells, es poden apreciar molts canvis. A més, des del meu punt de vista, el pensament de la 

societat va avançant a poc a poc, deixant enrere tot rastre dels perjudicis i problemes que la història 

ens ha deixat com a herència. Això causa l'alliberament dels nostres ulls i ens dóna la capacitat 

d'apreciar la realitat de les situacions. Per tant, som les noves generacions, les que veiem el món tal 

com és, tant cruel i fred com real, els qui hem de lluitar pel que sabem just. 
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