
El granet de sorra de la Clara 
Josep Pastells 

 
Ja hi som. La senyoreta Espetec, tutora de cinquè de primària, els acaba d'encarregar 
una redacció sobre La pau al nostre entorn més immediat i, com de costum, la Clara 
sap que li costarà posar-s'hi. No és que no li agradi escriure, però quan arribi a casa 
tindrà molt poc temps per preparar la redacció que ha de presentar l'endemà. 
Aquesta tarda té classe de piano, i després traurà a passejar en Trix, un pastor dels 
Pirineus amb pèls de color de neula que, en lloc de guardar ramats d'ovelles, vigila el 
pati de casa seva, a tocar les Deveses de Salt.  
I després encara ajudarà el seu germà a fer els deures de matemàtiques o de qualsevol 
altra cosa. El problema és que a en Nil, que ja té vuit anys i és ros com la civada, li 
agrada molt ronsejar. Segur que li farà perdre molt de temps abans que pugui 
començar a barrinar què pot explicar sobre la pau. No li agrada gens, això de no tenir 
gaire temps per pensar. I la redacció ha de fer un foli sencer!, ha dit la senyoreta 
Espetec. 
Quan surt del col·legi, mentre ella i en Nil caminen cap a l'autobús de color groc que 
els deixarà molt a prop de casa, la Clara està una mica empipada. I quan està empipada 
no para de despentinar-se. Els seus cabells, ondulats i una mica rossos, quasi li tapen 
els ulls grisos. Millor, perquè així ningú no notarà que només li vénen al cap malifetes. 
Típic d’ella. 
 
Ha d'escriure sobre la pau i no para d'imaginar-se dolenteries! Llançar rocs als gats, 
arrencar la cua a les sargantanes, picar timbres i sortir corrents... Tot això no té res a 
veure amb la pau, ja ho sap, però ella es diverteix pensant-hi. Seria incapaç de fer-ho, 
però. Té molta imaginació, la Clara, i per això mateix li sap greu no tenir prou temps 
per inventar-se una història emocionant, plena d'acció i aventures. Costa molt, això 
d'asseure's davant un full en blanc i començar a escriure sobre un tema que t'acaben 
d'encarregar. Si pogués escriure sobre el que li passa pel cap, sobre els seus gustos i 
costums, encara, però què en sap ella de la pau? 
 
Ja té deu anys i potser hauria hagut de pensar-hi alguna vegada, però la veritat és que 
no ho ha fet gaire. No n’està segura, però. Perquè en baixar de l'autobús amb en Nil i 
entrar a casa per recollir la carpeta on desa les partitures per tocar el piano, en fer-li 
un petó a la mare i dir-li que l'estima molt, s'adona que potser sí que en sap, de coses 
sobre la pau. I també sap que, per desgràcia, no sempre n'hi ha, que hi ha persones 
que, per malícia o per no tenir en compte els altres, es dediquen a molestar la gent, a 
fer-los la punyeta o, simplement, ignorar-los i no tenir en compte les seves necessitats. 
 
Quasi sense adonar-se'n, tot caminant cap al pis del mestre de piano, un home rus que 
fa molts anys que viu a Salt, la Clara comença a pensar en la redacció que ha 
d'escriure. Continua pensant-hi fins i tot en tocar el piano. Se'l sap tan bé, aquell 
fragment de la simfonia 40 de Mozart, que mentre en Mihail l'observa amb els ullets 
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blaus mig tancats la Clara tecleja i s'imagina la redacció com si fos un conte o, millor 
encara, una pel·lícula amb música de fons. 
La pel·lícula té molts protagonistes, nens i nenes que, com ella, reben l'encàrrec 
d'escriure una redacció sobre la pau al seu entorn més immediat. N'hi ha de tots els 
continents, de tots els colors. I a tots els fa una mica de mandra fer la redacció. N'hi ha 
que, com la Clara, no tenen gaire temps per posar-s'hi, però també n'hi ha que són 
mandrosos de mena o els costa inventar-se res. La música de Mozart és perfecta per 
imaginar-se la mainada dels cinc continents quan comença a pensar de què parlarà a la 
seva redacció. Com que totes les senyoretes són molt exigents i ningú no vol que el 
renyin l'endemà, tothom acaba descobrint que sempre hi ha temps per pensar, que 
fins i tot quan toques el piano, patines, balles o jugues a bàsquet pots deixar volar la 
imaginació. 
 
I de cop i volta, o almenys això s'imagina la Clara sense deixar de tocar Mozart, tots els 
nens i nenes descobreixen que no són els únics que han de fer la redacció sobre la pau. 
De cop i volta, s'adonen que el món és ple de senyoretes que proposen el mateix, de 
nens i nenes que es disposen a escriure idees per ajudar la gent que s'ho passa 
malament. Tothom té algun familiar que necessita un cop de mà, algun amic o 
company que té algun problema, alguna persona del barri que agrairia una mica 
d'ajuda. 
 
És com si estiguessin connectats per les xarxes socials, però encara millor perquè no 
els cal cap tablet o ordinador! Només s'ho imaginen, però si tots s'ho imaginen alhora 
–o almenys això és el que suposa la Clara– potser podran aconseguir que sigui veritat. 
Entre tots pensaran com millorar el món per fer-lo més pacífic i habitable! 
La mare sempre li diu que tots els granets de sorra són importants, que sense els 
granets de sorra no hi hauria platges. I això és una mica el mateix, pensa la Clara quan 
s'acomiada d'en Mihail. 
 
Continua pensant-hi mentre passeja en Trix per les Deveses, i també quan ajuda en Nil 
a fer uns ocellets de paper. Tota la mainada del món connectada, o almenys tota la 
que té la sort d'anar a classe i tenir una senyoreta que els encarregui redaccions.  
 
El futur es nostre!, es diu la Clara quan, per fi, pot asseure's davant un full en blanc per 
començar la redacció. En fer-ho, s'imagina que tothom fa el mateix, que tots els nens i 
totes les nenes han entès que amb el seu petit granet de sorra poden ajudar a millorar 
el món. Cadascú escriu el que farà per ajudar els altres. Fins i tot els més dolentots, els 
que sovint es barallen i gaudeixen molestant la gent, comencen a veure-ho clar i 
entenen que sense pau no es pot estar bé, que les persones comencen a ser persones 
quan tenen casa i menjar, quan poden anar al metge si estan malaltes.  
 
Tots som iguals!, escriu la Clara per començar la seva redacció. I després d'explicar que 
li feia una mica de mandra perquè es pensava que no tindria gaire temps per pensar-
hi, explica que hi ha pensat mentre tocava el piano, mentre passejava el gos i ajudava 
en Nil, i que ara que per fi s'hi ha posat ha entès que de vegades no veiem les coses 
clares fins que algú ens hi fa rumiar una mica. 
 
I després, amb la imaginació desfermada de tant pensar-hi, s'inventa una història 
fantàstica amb nens i nenes dels cinc continents que ensinistren uns dracs voladors 
enormes, amb escates negres i vermelles, i després viatgen per tot el planeta per 
ajudar tothom que pateix.  
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Com que hi ha moltíssima gent amb problemes, cada cop han d'ensinistrar més dracs i 
n'hi ha més amunt i avall. Omplen el cel duent menjar,  medicaments, materials per 
fabricar cases i, sobretot, nens i nenes disposats a fer petons i abraçades. La Clara ja és 
prou gran per saber que els dracs voladors no existeixen i que el món és ple 
d'injustícies, però quan acaba d'escriure la redacció pensa que si tothom aportés el seu 
granet de sorra, si tothom entengués que la pau hauria de ser un objectiu prioritari, 
potser seria possible construir un món millor. 
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