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Això era, a una aldea llunyana, una xiqueta que no podia anar a
l’escola perquè havia de cuidar de la seua germana menuda. La
seua mare matinava molt per treballar tot el dia al camp i així
tenir menjar a casa. El seu pare no matinava tant. El seu treball
consistia a ser el xòfer del cap de l’aldea i el cap passava quasi
tot el dia dormint.
La xiqueta tenia un germà que sí anava al col·legi. Però com
estava lluny de casa, havia d’acompanyar-lo. De camí, el seu
germà li ensenyava tot el que havia aprés a classe: dibuixava
lletres i números en la terra de la senda i recitava de memòria
els rius del món... Com desitjava poder estudiar com ell per
aprendre moltes més coses!
Un dia, a la porta del col·legi, la xiqueta li va demanar al professor
si es podia quedar una estona, però el professor li va dir:
- “Si entres amb el bebé a classe, segur que es fica a plorar i
ens interromprà. Si vols, pots quedar-te fora i mirar per la
finestra”.
I això va fer.
Van passar els dies i altres xiquetes de l’aldea decidiren
quedar-se al col·legi per seguir la lliçó des de la finestra. I com
ja eren moltes xiquetes i totes cuidaven de les seues germanes
i germans menuts, haveren d’organitzar-se per estar en silenci
i així poder escoltar millor el que el professor deia als xiquets
que hi havia a dins de la classe.
Baix d’un arbre enorme que creixia a prop, les xiquetes
instal·laren uns seients xicotets. I com algunes ja havien aprés
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a llegir i a escriure, ensenyaren les més menudes les vocals, els
números i els colors. Altres xiquetes es rellevaven en l’atenció
dels bebés perquè la majoria poguera atendre la lliçó des de la
finestra. I després, al pati, ensenyaven als altres allò que havien
aprés eixe dia.
Els xiquets de l’aldea estaven molt contents perquè les seues
germanes grans i els seus germans menuts es quedaven amb
ells al col·legi. Però a ningú li semblava just que uns pogueren
donar classe dins i la resta a fora, així que totes i tots acordaren
fer més habitable l’aula baix l’arbre. Quan acabava l’escola,
buscaven fusta per a les parets, branques per al sostre, fulles
perquè el sòl estiguera blanet i una corda per fer un columpi... I
mentres estaven construint, xiquetes i xiquets es tornaven per
atendre als més menuts.
Com que cada vegada tardaven més en tornar a l’aldea, una
vesprada els adults es preocuparen i anaren al col·legi a
buscar-los. I quina va ser la seua sorpresa en arribar i trobarse a totes les xiquetes i xiquets treballant; i admirar la xicoteta
classe que havien fet davall l’arbre per als bebés.
I així, se n’adonaren de com havien sigut d’injustos obligant a les
xiquetes a cuidar dels seus germans sense poder anar a classe
i del que es podia aconseguir si les persones cooperàven.
Anys després, la xiqueta que un dia va decidir donar classe
per la finestra, com havia pogut estudiar fins a arribar a ser
arquitecte, va construir un col·legi a la seua aldea, on encara
avui es dona classe. I sabeu quin nom li van donar? “Escola de
la finestra”.
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