
Drets ocults 

Quan la Maria tenia 4 anys tenia molt clar que hi havia dies en que, segons les 
seves pròpies paraules, "estava toveta". 

La veies trista o malhumorada i li preguntaves: 

-Maria, estàs enfadada? Què et passa? 

I ella contestava: 

-Avui estic toveta. 

Ho deia molt seriosament, de manera que només li podies contestar: 

-Ah, bé, doncs mira, no et molestaré. Avísa'm quan se't passi, d'acord? 

A vegades tornava al cap d'una estona i deia: 

-Ja estic. 

A vegades no. Però tard o d'hora se li passava.  

Als 11 anys va descobrir més matissos. Llavors hi havia dies que "estava depre". I 
començava a sentir curiositat per saber el perquè. La "descoberta del jo", diuen. 
Clar que també volia saber quan ho estaves tú.  

Un cop adolescent, la cosa es va posar més "heavy".  

- Avui tinc el dia borde, o sigui que no m'emprenyeu. 

Normalment aquesta afirmació anava acompanyada d'un tancament al castell, 
perdó, a l'habitació. Per suposat, no t'havies d'acostar. Es podia transformar en 
l'habitació de l'hotel del Freddy Kruger. 

Ara que la Maria té vint anys, s'ho mira amb distància, però segueix estant toveta 
de tant en tant. I es que la vida pot ser tan dura als vint com als quatre. 

Estar tovet, depre o tenir el dia borde i que els altres t'ho respectin és un dret no 
declarat per cap Convenció Internacional. Però és un dret del que no se'n parla. És 
un dret "ocult" i d'aquests n'hi ha una pila, tant de desitjats com de no desitjats. 

Els desitjats: Estar tovet, tenir secrets, que no et remenin els calaixos, tancar-te al 
wàter quan et vé de gust, dir una mentideta innocent... 

Els no-desitjats també són drets, encara que costa veure-ho: dret a que et diguin 
que no de tant en tant, dret a que et castiguin si et passes de rosca, dret a que els 
altres s'enfadin amb tú perquè els has fallat, dret a que et facin callar i escoltar un 
moment...  

Tant uns com altres són drets "menors" (els drets "majors" són els que asseguren 
la vida amb dignitat) però són possiblement els que hauriem de reclamar per als 
fills i filles de la societat del benestar.  
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