
Església a Espanya8
31 maig 2015

Una foto recent em va 
colpejar el rostre. I el cor. 
Un nen dins d’una maleta. 
I no era precisament un 
contorsionista. 

Sóc a la sala d’espera, 
abans de poder embarcar 
a l’avió. Aquest temps que 
es fa avorrit, líquid i llarg. 
Com els rellotges de Dalí. 
Observo les maletes varia-
des que són davant meu. 
Veig que hi ha maletes de 
pobres i maletes de rics; hi 
ha maletes grans per als 
previnguts i motxilles pe-
tites i voluminoses per als 
aventurers que somnien 
en gran. Veig maletes que 
escapen d’una tempesta i 
que corren desitjoses per 
començar una nova vida. 
O maletes velles a qui 
ningú no escolta, tot i que 
expliquin històries dignes 
de ser escoltades. Com la 
dels nostres emigrants es-
panyols dels anys seixanta, de cartró, 
lligades amb cordes. Maletes amb 
l’olor de les viandes casolanes que 
amagaven per al llarg i dolorós viatge 
cap a una estada llarga i llunyana. La 
que va mantenir amb la seva feina i 
divises el nostre desenvolupament en 
la dictadura recent. Dels qui malgrat 
haver estat viatges tan propers per 
a nosaltres, ens n’hem oblidat tant i 
tan aviat. Hi ha maletes preparades 
amb antelació i amb detalls, perquè 
van preparades per a esdeveniments 
molt esperats; i maletes que es van 
omplir amb la rapidesa de les desgrà-
cies sobrevingudes inesperadament; 
hi ha maletes que viatgen per plaer, 
d’altres per negocis. Hi ha maletes 
que només veuen el que és turístic 
i superficial (solen ser les dels colors 
més vius); i maletes que encara re-
corden amb sorpresa que van arribar 
als indrets més recòndits del planeta. 
Potser van estar a prop dels darrers 
de la terra. 

Aquestes darreres són les que hau-
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el seu trolley de rodes. La Fátima va 
intentar evitar la cinta de l’escàner 
on havia d’haver dipositat la seva 
maleta. Els guàrdies van sospitar. Van 
controlar-ne l’equipatge. No podien 
ni imaginar la imatge que apareixeria 
a la pantalla: arraulida a l’interior de 
la maleta, com protegint els seus som-
nis, una figura gairebé esquelètica. 
Semblava humana. Obren la maleta. 
L’Abou va treure el cap d’entre un gra-
pat de roba i de somnis: «Je m’apelle 
Abou», va dir en francès. Era el migdia 
del 6 de maig del 2015. El sol va fer 
obrir els ulls de l’infant. No arribava 
als 9 anys. I més tard va desfer els 
somnis d’A.O., el seu pare, que als 
seus 42 anys somniava abraçar el 
seu fill (només volia això) portant-lo 
d’una manera tan peculiar, a través 
de la Fátima, quan se li havien ex-
haurit els recursos legals que avui 
mateix es tornen a demanar per 
evitar la separació familiar. Potser 
aquesta manera d’arribar era més 
fàcil —almenys era més ràpida— que 
quan ell va arribar fa anys, en pira-
gua, a Canàries. 

Al cap i a la fi, l’Abou va tenir 
més sort que els 50 infants ofegats 
en la tragèdia sempre penúltima de 
la Mediterrània. El cadàver d’una 
nena africana va ser fotografiat dies 
després surant a la Mediterrània. 
«Què fer amb aquelles mans?», es 
preguntava Luis Sepúlveda, escrip-
tor i cineasta xilè, davant d’aquella 
fotografia. 

«Què fer amb la mirada d’Abou?», 
em pregunto jo. Intento respondre-hi 
amb sinceritat. El primer que faig és 
«situar-me», viatjant a la maleta o a la 
pastera. Naufragant en la fugida, per 
terra o per mar (tant és!). Ai! Ho faig 
confortablement assegut a la meva 
butaca a la llum de la preciosa lluna 
primaveral que banya la meva habi-
tació. Acceptar els privilegis que pel 
meu naixement en el nord em van ser 

«No deixaré que em 
menteixin els qui 
parlen de construir 
més tanques o
enfonsar les barques 
en aquesta hora 
individualista 
i insolidària»

concedits és fàcil o difícil. Depèn. Què 
fer amb la injustícia? Íntim dilema 
quotidià. I alhora la responsabilitat de 
ser feliç amb el que misteriosament 
«m’ha tocat» i he pogut anar triant. 
Lliurement. 

Ara tan sols he d’imaginar el nau-
fragi. O el viatge dins la maleta tan-
cada. Enfonsant-te. O ofegant-te. 
Plorar.

L’Abou i la nena africana a la Me-
diterrània eres tu; sóc jo. Nenes ofe-
gades surant a la mar pels qui ploro. 
I mirades esfereïdores d’infants que 
m’espanten. 

Les miro. Silenci. Callar no és ator-
gar. 

Em poso a escriure aquestes línies. 
És la mà de la nena africana ressus-
citada que condueix els meus traços. 
I és l’Abou qui mira l’escena al meu 
costat, aquesta vegada somrient. Sen-
se la cinta negra protectora de la seva 
innocència que tapava els seus ulls.

Continuar lluitant per les nenes i 
els nens emigrants, mentre beso les 
fotografies tan precioses dels meus 
petits nebots espanyols situades a 
la meva prestatgeria. I plorant, beso 
també les mans i els peus en les fo-
tografies d’aquests infants africans. 
Sospiro pregonament. No deixaré 
que em menteixin els qui parlen de 
construir més tanques o enfonsar les 
barques en aquesta hora individua-
lista i insolidària. 

«Je suis Abou.» He escrit per un 
costat a la meva samarreta. I per 
l’altre he serigrafiat la foto de les 
dues ribes de la Mediterrània que em 
va regalar en Gabriel. I he marxat cap 
a l’aeroport. 

Que la samarreta se m’enganxi a 
la pell. Que em cremi.

Que se m’enganxi la llengua al 
paladar si m’oblido de Tu (d’ells). 
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ríem de tenir a prop.
Hi ha maletes de moltes menes. 

Són com les persones, els ulls, els 
capvespres, els paisatges, els dies o 
els anys. 

Però si hi ha maletes, és perquè hi 
ha somnis. I si no, que els ho preguntin 
a l’Abou i al seu pare. 

Venint de Castillejos (Tànger, el 
Marroc), la Fátima s’havia aturat a 
la frontera del Tarajal, a Ceuta. Amb 


