
COMENTARI DE TEXT. 

Sonia Serra Ribas 

“Per què t'hi fiques?” Najat el Hachmi. 

1. Posa un títol personal a aquest article i justifica’l. 

El títol que posaria al text és “les injustícies del nostre món”, ja que aquest 

text, clarament ens explica que vivim en un món on hi ha molta falsedat, 

manipulació i immoralitat. El text ens dóna diversos exemples, com que hi hagi 

milers d'alumnes a les aules, que els nens d'avui en dia encara passin gana o 

que es paguin milions d'euros per a un jugador de futbol mentre que s'estan 

retallant els salaris dels metges, els investigadors o professors. 

2. Enumera’n les idees principals. 

Per començar, el Hachmi escriu en primera persona, i ens explica que la seva 

mare no està d'acord en el fet que ella escrigui sobre temes que aparentment 

semblen impossibles de comprendre per a les dones. Això ens dóna un 

missatge, i és que realment, l'opinió de la dona gairebé no té importància a la 

nostra societat. 

El text ens introdueix en qüestions que estan vigents avui dia, i és que al 

nostre món hi ha moltes injustícies. Injustícies que no es solucionen fàcilment, 

com la lluita per la llibertat o fins i tot també la lluita per a sobreviure, 

problemes als quals s'ha d'enfrontar moltíssima gent en aquest món. 

L'autora del text ens diu que ella es preocupa d'aquests temes perquè es 

preocupa de la vida, és a dir, que lluita per a aconseguir un futur millor que el 

d'ara. 

 

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 que preocupa realment a el Hachmi són les injustícies que pateix en 

l'actualitat el nostre món. 

L'autora parla de la seva falta de poder, és a dir, que vivim en una societat en 

la qual les dones no tenen dret a expressar-se, o potser en la que es pensa 



que les dones no són prou intel·ligents. Segons el meu punt de vista, està bé 

que el Hachmi expressi per mitjà de l'escriptura temes dels quals potser no es 

parla el suficient, i que, al cap i a la fi són molt importants a la nostra societat, 

ja que ens afecten molt. 

A més, penso que les dones tenen la mateixa intel·ligència que els homes, i 

que per tant, mereixen tenir els mateixos drets. Per què els homes han 

establert aquest poder sobre nosaltres, les dones?  

 

Realment, al nostre planeta es passa gana, la gent ha de lluitar per a la 

llibertat, es restringeixen les beques i qualsevol ajuda econòmica cap a la 

societat o fins i tot als investigadors, que busquen solucions als nostres 

problemes de salut. A més, la política està molt desequilibrada, i no és just que 

els treballadors paguin el compte d'una crisi que ha enriquit als seus 

responsables. 

 

4. Com justifica el Hachmi no fer cas a la seva mare? Hi estàs d’acord? 

Explica-ho (Mínim: 8 línies). 

El Hachmi justifica el fet de no fer cas a la seva mare explicant que ella l'únic 

que vol és canviar la societat i poder tenir un futur millor. Estic d'acord amb 

què l'autora doni la seva opinió sobre el tema, ja que ella només vol un futur 

millor per als que vinguin després d'ella i poder gaudir d'un món amb igualtats, 

sense manipulacions ni injustícies. A més, ens explica que dir alguna cosa 

acaba sent l'única arma dels que no tenen cap altre poder. El Hachmi es 

manifesta mitjançant l'escriptura davant d'aquestes injustícies que estem 

patint al món, però realment és molt complicat poder arreglar aquesta situació 

que cada vegada afecta a més persones. És trist que les dones, i fins i tot, els 

homes, no tinguin el poder suficient per a poder aturar aquesta situació. Com 

hem comentat anteriorment, al món hi ha molta manipulació i falsedat, entre 

moltes altres coses. Per tant, penso que fins que no aprenguem a viure 

èticament, i respectant-nos els uns als altres, aquesta situació no canviarà. 

A més, els homes, els grans protagonistes, estan en el cor del problema. El 

geni femení mai és benvingut. En qualsevol sector laboral, la dona té clar des 

del primer moment que haurà de fer les coses quatre vegades millor que 



l'home per rebre la meitat que ell. 

Fa uns dies, vaig llegir que un grup de dones ha tractat d'esbrinar quants 

carrers hi ha a París dedicats a nosaltres. El resultat ha estat desolador. 

Lamentablement, les dones solament existim a l'ombra dels homes. Tracteu de 

fer el mateix exercici a les vostres ciutats. Amb l'excepció d'alguna santa, 

quantes dones han tingut l'honor de veure el seu nom estampat en un carrer? 

 


