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…L’Agni no acaba d’entendre què és això de ser pobre.
Només té una cosa clara: els seus pares, la Lalita i ell ho són.
I tots els veïns del barri, també. Perquè quan els grans parlen
entre ells, en moltes ocasions, solen acabar dient que són pobres.
«Ser pobre no és bo», pensa l’Agni, tot recordant les cares
tristes dels grans quan diuen aquella paraula. Quan ho fan,
mai somriuen…
El sol es pon a la mateixa hora per a tots els habitants de Bombai.
En arribar a casa, alguns podran obrir les aixetes per rentar-se

■ Temàtica: treball/explotació infantil.
■ Edat recomanada: a partir de 8 anys; lectors

autònoms.
■ Aspectes destacables: pobresa, drets de la

infància, drets humans; inclou una
relació de lectures i documentals sobre
treball infantil.

i preparar el sopar. Però la majoria, que tan sols tenen aigua
emmagatzemada, hauran de repartir entre tota la família

Dora Sales

el contingut dels cubells que han omplert a les fonts públiques.

(Castelló, 1974)

L’Agni és un nen de deu anys que ja treballa des dels sis
en un safareig. Mentre frega sense parar, l’Agni somnia
que algun dia canviarà la seva sort. És aquest el somni
dels més de 250 milions de nens i nenes que es lleven ben
d’hora cada dia, no per anar a l’escola o jugar, sinó per treballar,
forçats per les xarxes d’explotació i esclavitud infantil o de forma
«voluntària» per ajudar a les seves famílies, sumides en la pobresa.
Una història trista -entre la malenconia i la lluminositatque Dora Sales transmet amb una mirada tendra centrada
en el valor dels sentiments, l’esperança i la voluntat per progressar
del seu protagonista, que emociona i genera empatia.
Les aquarel·les d’Enrique Flores destaquen pela traçada ràpida
i imperfecta que ens transporta a la llar, a la barriada,
al gran entenedor... Els drets d’edició del text es dediquen
a col·laborar amb l’organització Yeredemé África.
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