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La quotidianitat d’una família jove 
que ha obert les portes de casa 
seva a un migrant



«Baky.» El petit Roger ha fet fàcil 
el nom del jove malià Bakary. Una 
vegada més, la canalla aplana els 
obstacles amb la seva mirada ne-
ta i innocent. Aquest infant de dos 
anys, que tot just s’obre a la vida, 
té un nou inquilí a casa seva des 
de fa gairebé dos mesos i l’ha in-
corporat, amb naturalitat, com un 
nou company de joc. Els pares del 
Roger, l’Eusebi i la Mariona, han de-
cidit obrir les portes de casa seva a 
Bakary Diarra.

La família Fortuny-Font viu al 
barri de la Sagrera de Barcelona i 
està vinculada a la comunitat dels 
jesuïtes del Clot. Allà van veure un 
reportatge de Migra Studium so-
bre el projecte Xarxa d’Hospitali-
tat amb el testimoni d’una família 
que ells coneixien i que acollia un 
immigrant a casa seva: «En tornar 
a casa ens vam dir, i per què no?», 
recorda l’Eusebi Fortuny. Al cap de 
poc temps els van proposar acollir 
en Bakary, que viu amb ells des de 
principis de maig.

«La quotidianitat ha canviat, és 
lògic, tenim una quarta persona 
a casa i hem d’adaptar-nos a uns 
horaris i compartir l’espai», relata 
l’Eusebi. «La intimitat és l’aspecte 
que es veu més afectat quan arriba 

un desconegut», destaca i valora el 
Bakary. A banda, el projecte va més 
enllà d’oferir un hotel (allotjament i 
dormir) durant un temps concret, 
es tracta de compartir la vida. Per 
això, davant la disparitat d’horaris 
familiars han acordat un moment 
a la setmana per sopar tots junts i 
«conèixer-nos millor i compartir les 
nostres històries: xerrem de tot, de 
la família, la feina, les sèries que ens 
agraden...»

Els Fortuny-Font descriuen què 
els ha aportat deixar entrar el Bakary 
a casa seva: «D’entrada, desacomo-
dar-te; quan obres la porta a algú 
això et descol·loca i també t’aporta 
una experiència de vida. A poc a 
poc, també es va creant un lligam 
afectiu, una amistat», explica l’Eu-
sebi. «També hi ha un motiu d’espe-
rança: veig el Bakary feliç i bé. Ell és 
molt positiu i ha aportat bon rotllo 
a casa», complementa la Mariona. 
«La societat de consum t’empeny 
en un cert camí —continua la Mari-
ona— i això ha significat aturar-se, 
escoltar el món i veure a què ens 
sentim cridats.»

Com a persones creients, l’im-
peratiu evangèlic «Acull el foraster» 
no ha estat pas el motor d’aques-
ta família: «Ens hem deixat portar. 

MARIONA FONT 
«Veig el Bakary 
feliç i bé. Ell és molt 
positiu i ha aportat 
bon rotllo a casa»

El Bakary, acollit per la 
família Fortuny-Font, 
enyora la mare 
especialment durant 
el Ramadà, que no ha 
pogut viure amb 
tanta intensitat.
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No és fins un temps després que fas 
l’acollida, que t’adones que és Déu 
el qui t’ha portat fins aquí. Obrir els 
ulls a la realitat també ha estat una 
experiència de Déu», confia l’Eusebi.  

Mali, en la distància
El Bakary parla castellà amb un 

lleuger accent andalús i entén el 
català. Dels seus 23 anys de vida, 
n’ha passat vint a Roquetas de Mar 
(Almeria) on viu la seva família: ell és 
el gran de sis germans i ha estat el 
primer a marxar de casa per evitar 
treballar als hivernacles del camp 
d’Almeria. El pare del Bakary va ser 
el primer a marxar de Mali, un país 
on el 40,3% de la població viu amb 
menys d’1,5 euros al dia i on hi ha 4 
metges per cada 50.000 persones 
(segons l’Informe de Desenvolupa-
ment Humà de l’ONU, 2016).

«No li he preguntat mai al meu 
pare com va venir aquí», explica el 
Bakary, que intueix una història de 
dolor i sofriment. Criat a Almeria, 
aquest jove s’ha format empès pels 
consells del seu pare: «Estudia per 
no acabar treballant en un hiver-
nacle.» Per aquest motiu, quan el 

Bakary es va veure preparat, va de-
cidir marxar d’una terra amb opor-
tunitats limitades i «venir amb tres 
amics a Barcelona, a l’aventura, tot 
i que m’he endut un desengany.»

El Bakary es refereix als proble-
mes habitacionals que l’han perse-
guit: lloguers interromputs, estades 
provisionals en albergs... «En mo-
ments de dificultat, em manté que 
els meus pares creguin en mi i n’es-
tiguin orgullosos. Ells també m’han 
insistit molt que doni les gràcies i 
no decebi les persones que confien 
en mi», explica. Fins que va trobar 
Migra Studium aquest gener i va 
poder ser acollit en dues llars.

L’objectiu d’aquest jove és estal-
viar tot el que pugui del salari que 
cobra en un comerç de sabateria 
per ser autònom i aixecar el vol. 
«El primer dels meus somnis és 
ser actor, soc molt còmic. M’agra-
daria poder fer un curs i començar 
a participar en algun curtmetratge 
o en algun espot. Si això no surt, 
obriria una teteria amb un amic. No 
m’agrada treballar per compte d’al-
tri i em faria autònom», ens confia 
el Bakary.

ROGER FORTUNY 
«Obrir els ulls a la 
realitat també 
ha estat una 
experiència 
de Déu»

«Sé cuinar el 
pollastre de mil 
maneres», fa 
broma el Bakary, 
que col·labora en 
algunes tasques 
de la casa.
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«El tracte més de tu a tu a un 
ésser humà és oferir-li una casa i 
donar-li de menjar; no hi ha manera 
de poder agrair això.» La frase del 
Bakary, amb ressonàncies bíbliques 
i de plena actualitat amb l’odissea 
dels migrants que han arribat a 
València a bord del buc Aquarius, 
sintetitza el propòsit de la Xarxa 
d’Hospitalitat que està promovent 
Migra Studium.

La Fundació Migra Studium és 
un dels deu centres especialitzats 
en migracions que el sector social 
dels jesuïtes manté a l’Estat espa-
nyol i que han atès gairebé 20.000 
persones amb la participació de 
més de 1.000 voluntaris i 28 tècnics. 
Acollida, acompanyament i defen-
sa dels drets dels migrants són els 
eixos de la seva acció adreçada a 
persones que fugen de la guerra, 
de la persecució, de la pobresa o 

BAKARY DIARRA 
«En moments de 
dificultat, em 
manté que els 
meus pares
creguin en mi i 
n’estiguin 
orgullosos»

L’informe 
del Servei 
Jesuïta a 
Migrants 
denuncia 
que als CIE 
milers de 
migrants 
pateixen un 
sofriment 
inútil i en 
reclama el 
tancament. 

Protecció, promoció i integració 
dels migrants

els desastres naturals, en cerca 
d’un futur millor.

Acompanyar i defensar les 
persones recloses als CIE (Cen-
tre d’Internament d’Estran-
gers) és una de les activitats més 
reconegudes de Migra Studium, 
que recentment ha presentat 
l’Informe CIE 2017: Sofriment 
inútil, a càrrec del Servei Jesu-
ïta a Migrants. La Xarxa d’Hos-
pitalitat és un altre projecte de 
Migra Studium que ofereix aco-
llida i acompanyament integral 
a persones migrades creant una 
xarxa entre aquestes persones, 
les llars acollidores i les perso-
nes acompanyants.

Més informació amb el res-
ponsable de la Xarxa d’Hospi-
talitat, Fonfo Alonso-Lasheras, 
a/e hospitalitat@migrastudium.
org i al web hospitalitat.cat.


