Escrito por Tina Tanit e ilustrado por iiago para En Babia Comunicación Social, 2012. www.estasenbabia.com

Agora toca… CANGURO 24 HORAS
Dereitos das Mulleres e Igualdade

A escola da ventá

Agora toca… CANGURO 24 HORAS

Dereitos das Mulleres e Igualdade

Había unha vez nunha afastada aldea unha nena que non podía
ir á escola porque tiña que coidar a súa irmá pequena. A súa nai
erguíase moi cedo para traballar todo o día no campo e así ter
comida na casa. O seu pai non madrugaba tanto. O seu traballo
consistía en ser o chofer do xefe da aldea, e o xefe pasaba case
todo o día durmindo.
A nena tiña un irmán, que si ía ao colexio. Pero como estaba
lonxe da súa casa, tiña que acompañalo. Polo camiño, o seu
irmán ensináballe todo o que aprendera na clase: debuxaba
letras e números na terra da senda e recitaba de memoria os
ríos do mundo… Moito desexaba poder estudar coma el para
aprender moitas máis cousas!
Un día na porta do colexio, a nena preguntoulle ao profesor se
podía quedar un anaco, pero o profesor díxolle:
_ “Se entras co bebé na clase, seguro que se pon a chorar e
interromperanos. Se queres, podes quedar fóra e mirar pola
ventá”.
E iso foi o que fixo.
Pasaron os días e outras nenas da aldea decidiron quedar no
colexio para seguir a lección desde a ventá. E como xa eran
moitas nenas, e todas coidaban das súas irmás e irmáns
pequenos, tiveron que organizarse para estar en silencio e así
poder escoitar mellor o que o profesor lles dicía aos nenos que
estaban dentro da clase.
Debaixo dunha árbore enorme que medraba preto de alí, as
nenas instalaron uns pequenos asentos. E como algunhas
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xa aprenderan a ler e escribir, ensinaron ás máis pequenas
as vogais, os números e as cores. Outras nenas roldábanse
no coidado dos bebés para que a maioría puidese atender á
lección desde a ventá. E despois, no recreo, ensinábanlles ás
demais o que aprenderan ese día.
Os nenos da aldea estaban moi contentos porque as súas irmás
maiores e os seus irmáns pequenos quedaban con eles no
colexio. Pero a ninguén lle parecía xusto que uns puidesen dar
clase dentro e o resto fóra, así que todas e todos se puxeron
de acordo para facer máis habitable a aula debaixo da árbore.
Cando acababa a escola, buscaban madeira para as paredes,
pólas para o teito, follas para que o chan estivese mol e unha
corda para facer un bambán… E mentres estaban construíndo,
nenas e nenos roldábanse no coidado dos máis pequenos.
Como cada vez tardaban máis en regresar á aldea, unha tarde
os adultos preocupáronse e foron ao colexio na súa busca. E
cal foi a súa sorpresa ao chegar e encontrarse todas as nenas
e nenos xuntos traballando, e admirar a pequena clase que
fixeran debaixo da árbore para os bebés. E así, decatáronse
do inxustos que foran obrigando as nenas a coidar dos seus
irmáns sen poder ir á clase e do moito que se conseguía se as
persoas cooperabamos en equipo.
Anos despois, a nena que un día decidiu dar clase pola ventá,
como puidera estudar ata ser arquitecta, construíu un colexio
na súa aldea no que aínda hoxe se dá clase. E sabedes que
nome lle puxeron? “Escola da Ventá”.
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