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Pròleg  

H b l e .  S r a .  C a r m e  C a p d e v i l a

Consellera d’Acció Social i Ciutadania

El llibre que teniu a les vostres mans és el resultat de la 
fructífera col·laboració establerta entre la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat i la Secretaria per a la Immigració arran de 
la celebració del Dia Internacional del Refugiat. Coincidint 
amb aquest dia, vam coorganitzar el “Col·loqui sobre les apor-
tacions i riqueses de les persones refugiades a Catalunya” que 
va tenir lloc a la Casa del Mar de Barcelona el 20 de juny de 
2007. Aquesta publicació s’ha elaborat bàsicament a partir 
dels continguts temàtics expressats allí i també de textos que 
els participants han aportat posteriorment. 

La trobada va comptar amb la presència de reconegu-
des personalitats d’origen refugiat procedents de Cuba, 
l’Iran, Albània, l’antiga Txecoslovàquia, Camerun, Xile, 
l’Argentina, Palestina i l’Iraq, així com amb el Secretari per a 
la Immigració, Sr. Oriol Amorós. 

Endinsar-nos en el testimoniatge de les experiències vis-
cudes per aquestes persones contribueix, sense cap mena de 
dubte, a la tasca de preservació de la memòria històrica re-
cent de catalans d’origen refugiat que conviuen entre nosal-
tres i a dignificar-los per allò que s’han vist obligats a viure. 
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tractades i recolzades en igualtat de drets i de deures que la 
resta de ciutadans i seguirem esmerçant els recursos que es 
troben a la nostra disposició per dignificar els refugiats que 
han trobat el seu lloc al nostre país i per tal que aquells que 
vulguin establir-s’hi pugin fer-ho en l’àmbit del respecte dels 
drets humans i de la igualtat d’oportunitats per a tothom. 

Esperem que l’aprovació de la futura Llei d’Acollida que 
estem ultimant des de la Secretaria per a la Immigració con-
tribueixi a reconèixer l’esforç que moltes persones han es-
merçat i continuen esmerçant per preservar la democràcia i 
la justícia social arreu del món.

Conèixer trajectòries de vida tan diferents i alhora amb 
trets tan semblants ens fa pensar en el nostre passat i en el 
nostre present com a poble. Nosaltres també hem viscut fets 
i períodes històrics colpidors que van fer perillar la nostra 
perpetuació com a nació i fins i tot m’atreveixo a dir que 
cada dia continua essent una lluita per no ser absorbits com 
a poble i com a nació.  

El contingut d’aquesta publicació ens permet prendre més 
consciència de la importància que té aprendre d’allò viscut i 
d’enriquir-nos humanament fins i tot d’experiències doloro-
ses i traumàtiques.  El record i la reflexió ulterior d’aquestes 
persones que s’han vist obligades a refugiar-se lluny del seu 
país són remarcables, i compartir amb elles el seu viscut enri-
queix, forçament, la nostra societat.

Els catalans també tenim un passat de refugiat. Ara el 
pèndul de la història ens porta a acollir a casa nostra perso-
nes exiliades des d’arreu del món mentre que, en períodes 
precedents, hem estat nosaltres que cercàvem refugi a Mèxic, 
als Estats Units, a França... a tants països, propers i llunyans,  
que ens han obert les seves portes i on també nosaltres hem 
acabat deixant petjada. En aquest sentit, des del Govern de 
la Generalitat de Catalunya ens solidaritzem amb els homes 
i dones que, per circumstàncies diferents, han hagut de refu-
giar-se lluny del seu país d’origen.

Agraïm a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i la fe-
licitem per aquesta excel·lent iniciativa i l’encoratgem a con-
tinuar treballant per dignificar i donar més visibilitat social 
als refugiats i refugiades que es troben a Catalunya.

Des del Departament d’Acció Social i Ciutadania conti-
nuarem treballant perquè les persones refugiades se sentin 
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À g a t a  S o l  R u e d a

Secretària general Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

La institució d’Asil: 
la protecció de les persones refugiades

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a ob-
jectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones 
refugiades, la defensa dels drets de les persones immigrades, 
la manera de qüestionar la pretesa voluntarietat de totes les 
migracions i l’obertura d’un debat sobre altres formes de per-
secució i/o vulneracions de drets fonamentals que necessiten 
algun tipus de protecció.

En els darrers anys, en la tasca desenvolupada per enfortir 
la institució d’asil al nostre país, observem que, paral·lelament 
als obstacles i les restriccions de la política d’asil, que im-
pedeixen que moltes persones necessitades de protecció 
no puguin exercir aquest dret, també hi ha una situació 
d’invisibilitat dels col·lectius de persones refugiades que fa 
que es desconegui la institució i en dificulti, així, l’accés a 
l’exercici del dret d’asil.

Amb la publicació d’aquest llibre pretenem, doncs, donar a 
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país, dones perseguides per qüestions de gènere (violència 
sexual, domèstica i familiar, manca de protecció de l’Estat, 
violència relacionada amb el dot, mutilació genital i tràfic 
de persones, planificació forçosa, persecucions per raons de 
norma i usos basats en costums socials i criteris religiosos 
repressius), persecucions per orientació i identitat sexuals, 
pobles indígenes que s’han vist evocats a dinàmiques de des-
plaçaments forçats en molts països i, tot i que no està ex-
pressament reconegut als tractats internacionals, els refugiats 
mediambientals, que fugen per causa de fenòmens derivats 
del canvi climàtic o per desastres relacionats amb catàstrofes 
de caire divers.

En definitiva, hauria de considerar-se refugiada tota perso-
na que pateix una persecució i/o tracte greument discrimina-
tori o altres tipus d’ofenses perpetrades per la població local o 
per alguns individus, sempre que les autoritats ho tolerin de 
manera deliberada, ja sigui perquè es neguen a proporcionar 
una protecció eficaç o perquè són incapaces de fer-ho.

La Convenció de Ginebra de 1951 i el Protocol de Nova 
York de 1967, instruments internacionals jurídics sobre re-
fugiats, els defineixen com «aquella persona que, per tenir 
fonamentats temors de ser perseguida per motius ètnics, re-
ligiosos, de nacionalitat, per pertànyer a un determinat grup 
social o per opinions polítiques, es troba fora del país de la 
seva nacionalitat», i no pot o no vol, a causa dels esmentats 
temors, acollir-se a la protecció de tal país. Es pot donar el 
cas, també, que per raó de manca de nacionalitat (apàtrides), 
i pel fet que es troba fora del seu país on abans tenia la resi-
dència habitual, no pugui o no hi vulgui tornar.

La primera característica de la legislació internacional en 
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conèixer —i reconèixer— la presència de persones refugiades 
a Catalunya i que, des d’una perspectiva positiva basada en les 
aportacions i contribucions que fan al nostre país, ens ajudi a 
consolidar la institució d’asil com a dret i exercici fonamental 
per a aquelles víctimes de violació dels drets humans que es 
veuen empeses a abandonar els seus països d’origen i acollir-se 
a la protecció internacional. Pensem que el fet de fer visible 
el tarannà o les trajectòries personals de les persones refugia-
des que viuen entre nosaltres, acostant les seves aportacions 
culturals, artístiques i intel·lectuals a la ciutadania en gene-
ral, pot contribuir a millorar-ne la percepció i, així, convertir 
Catalunya en una autèntica terra d’acollida i d’asil. 

Un refugiat és una persona que s’ha vist abocada a em-
prendre un desplaçament forçós del seu país per haver patit, 
o per tenir risc de patir, greus violacions dels drets humans. 
Persones que a causa de la descomposició de les estructures 
democràtiques, la proliferació d’agents no estatals persegui-
dors, la diversitat de modalitats de criminalitat, els problemes 
econòmics, la guerra i altres formes de persecució als seus 
països d’origen i, en definitiva, de la persecució i la violació 
sistemàtica dels drets humans, són obligades a fugir.

És tradicional vincular el terme refugiat amb la situació de 
l’activista polític perseguit. Aquesta visió generalitzada, que 
evidentment queda recollida a la Convenció de Ginebra, fa 
oblidar massa sovint que les causes que generen grans èxodes 
de refugiats són molt variades. Hi ha refugiats que es veuen 
abocats a emprendre un desplaçament forçós a causa de per-
secucions per creences religioses, persones que fugen d’un 
conflicte o d’una situació engendrada per un conflicte bèl·lic, 
desertors de guerra, persones desplaçades a l’interior del seu 
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relativament senzilles. La immensa majoria dels sol·licitants 
d’asil procedien dels anomenats països comunistes que, pel 
fet d’arribar a territori europeu i acreditar la nacionalitat d’un 
país comunista, se’ls concedia la condició de refugiat sense 
necessitat de demostrar una persecució individualitzada. A 
mitjan dels anys setanta del segle XX, apareix també un nou 
tipus de refugiat: el que fuig de les dictadures del Con Sud 
llatinoamericà, en la seva majoria ciutadans que pertanyien 
a les classes mitjanes dels seus països d’origen, líders polítics 
o sindicals i professionals que també accedien a la protecció 
internacional sense gaires complicacions. 

Fins aquell moment, es complia correctament l’esperit de 
la Convenció de Ginebra: l’obligació d’atorgar protecció in-
ternacional a aquelles persones que acreditaven «un temor 
fundat de persecució», sense necessitat d’acreditar una per-
secució personal i individual.

Arran de la caiguda del mur de Berlín, però, es produeix 
un canvi radical en les polítiques d’asil a Europa i als països 
anomenats del Primer Món, principalment els Estats Units, 
Canadà, Austràlia i Japó, receptors de persones refugiades del 
bloc comunista.

La globalització dels mitjans de comunicació i la facilitat 
i l’abaratiment del transport internacional de passatgers pro-
voca l’arribada d’un nou tipus de refugiat: ciutadans de països 
africans, del món àrab i de l’Orient Mitjà, així com de les 
exrepúbliques soviètiques, que fugen principalment de con-
flictes ètnics, nacionalistes o de greus violacions dels drets 
humans. I no només de violacions dels seus drets polítics i 
civils, sinó també, i especialment en el cas dels africans, de 
greus violacions dels seus drets econòmics i socials (recone-
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matèria d’asil és el seu caràcter eurocèntric. Es tracta d’un 
instrument pensat i creat per protegir els ciutadans europeus, 
ciutadans del Primer Món, i així s’esmenta a l’article primer 
de la Convenció de Ginebra: «Temor de persecució a con-
seqüència dels esdeveniments ocorreguts a Europa durant i 
després de la Segona Guerra Mundial». La primera definició, 
doncs, exclou les persecucions a l’Àsia, l’Àfrica i el Pacífic, 
en què milions de persones es van convertir en refugiades 
a conseqüència del conflicte mundial. Aquesta és una limi-
tació que posteriorment portarà greus problemes als ciuta-
dans de països extracomunitaris que fugen de tota mena de 
persecucions. Aquest greu error polític en la definició va ser 
formalment corregit mitjançant el Protocol Addicional a la 
Convenció de Ginebra, fet a Nova York el 1967, en el qual 
s’amplia la protecció a tot ciutadà de qualsevol país del món 
que pateixi un temor fundat de persecució.

Una altra característica de la Convenció de Ginebra és 
el seu caràcter androcèntric. Històricament, ha donat res-
posta a les experiències dels homes sense tenir en compte la 
situació de les dones. Cal tenir en compte que la violació dels 
drets fonamentals de les dones, lluny de ser excepcional, és 
una pràctica generalitzada i es dóna en contextos d’impunitat 
estructural. Aquest segon error, si bé ja ha estat reconegut 
per molts països, no ha donat lloc al fet que les persecucions 
per motius de gènere encara no s’hagin corregit formalment 
a la normativa internacional. 

Un repàs històric sobre la institució de l’asil a Europa ens 
mostra com aquesta s’ha anat debilitant i ha anat perdent el 
seu esperit. Fins a la fi de la Guerra Freda i la caiguda del mur 
de Berlín, les polítiques d’asil dels països europeus van ser 
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nord ric i el sud pobre.
Així doncs, a partir de la dècada dels noranta, les polí-

tiques d’asil a la Unió Europea i als països de l’anomenat 
Primer Món es tornen cada vegada més restrictives, posen 
dificultats majors per accedir al procediment de la sol·licitud 
d’asil i impedeixen, com més va, més, l’accés a les fronteres 
a aquells que volen acollir-se a la protecció internacional i 
demanar asil. Alhora, la interpretació que fan els governs euro-
peus de la Convenció de Ginebra sobre refugiats fa que es 
puguin denegar peticions d’asil basades en persecucions no 
descrites, de manera explícita, a la Convenció de Ginebra, 
si bé des d’una visió àmplia de la Convenció es podrien englo-
bar —o fins poden tenir un nexe causal— en les formes de 
persecució que sí que hi són presents (ètniques, religioses, 
persecució per pertànyer a un determinat grup social, polí-
tic o de nacionalitat).

A més a més, amb el pas dels anys, les transformacions que 
han tingut lloc en el panorama internacional, en especial en 
les últimes dècades, el que es coneix amb el nom de globalització, 
i el caràcter de nombrosos conflictes larvats, fan cada vegada 
més necessari un replantejament general que ampliï els mo-
tius de persecució a les formes de persecució i discriminació 
greu que es donen a l’actualitat.

L’Estat espanyol, a causa de la dictadura, no es va adherir 
a la Convenció de Ginebra sobre refugiats fins al juliol de 
1979. Des d’aleshores, va assumir la responsabilitat d’atorgar 
protecció a les persones que reconeix com a refugiades. El re-
coneixement del dret d’asil queda explícitament recollit a la 
Constitució Espanyola i a la mateixa Llei d’asil. Però, malgrat 
que compta amb el marc jurídic per atorgar protecció a les 
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guts com a drets inalienables a la persona en la Declaració de 
Drets Humans de 1948).

En la dècada dels noranta, a causa de l’arribada i l’increment 
d’aquests nous refugiats, els països de la Unió Europea co-
mencen a harmonitzar les seves polítiques d’asil tenint com a 
referent la Convenció de Ginebra, però endurint els requisits 
d’accés al procediment d’asil i variant substancialment els 
criteris de concessió de l’estatut de protecció. A partir de lla-
vors s’introdueixen els procediments d’admissió a tràmit, que 
suposen la valoració de la sol·licitud d’asil per si val la pena 
ser estudiada o si, contràriament, es considera a priori fraudu-
lenta, sense que s’hagi realitzat encara un estudi en profunditat 
del cas, la qual cosa implica una variació dels criteris de con-
cessió de l’estatut de refugiat. Per als qui aconsegueixen su-
perar el primer filtre de l’admissió a tràmit ja no n’hi ha prou 
d’acreditar el «fundat temor de persecució» establert a la 
Convenció de Ginebra i fàcilment acreditable en veure la si-
tuació del país d’origen del sol·licitant (existència de conflicte 
armat, crisis humanitàries, vulneració dels drets humans…). 
El que s’exigeix al sol·licitant d’asil és que acrediti una per-
secució individual sobre la seva persona, més enllà del temor 
fundat de persecució, i hi ha una tendència, cada vegada més 
palesa, a immigratitzar les polítiques d’asil, que igualen «es-
tranger» i «immigrant econòmic voluntari», menyspreant el 
fet que l’absència de respecte als drets econòmics i socials 
bàsics de la persona, la impossibilitat de desenvolupar una 
vida digna en el seu país d’origen, entre d’altres, també és una 
persecució que requereix protecció internacional mentre la 
comunitat internacional no sigui capaç de fer desaparèixer 
les causes que provoquen les tremendes desigualtats entre el 
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a immigrants a Naudibú (Mauritània), preparat per donar 
alberg a 250 persones, amb la intenció de construir-ne de si-
milars a Senegal.

Paral·lelament, el 2006 també es van repatriar més de 
12.000 persones per la frontera sud. Les expulsions massives 
es van fer mitjançant procediments que no sempre tenen en 
compte cada cas individual i sense les garanties suficients que 
la repatriació es realitzi al país d’origen o que els afectats no 
puguin patir maltractament o tortura.

Tant en l’externalització de fronteres com en les repa-
triacions s’obvia sovint el respecte al dret d’asil i el principi 
de no-devolució, nucli central de la Convenció de Ginebra 
sobre refugiats que no es pot esbiaixar i que és aplicable 
tant en un territori com en una frontera, i tant si la persona 
ha estat reconeguda com a refugiada com si no. Així i tot, 
sembla que la contenció de les migracions preval quasi sem-
pre sobre la protecció internacional, una greu violació dels 
drets humans de totes les persones que s’exilien perquè ho 
necessiten.

Les persones que aconsegueixen arribar a l’Estat espanyol 
o a Europa fugint del seu país d’origen per haver sofert vio-
lacions dels drets humans es troben també amb nombroses 
dificultats, ja que es vulnera de manera sistemàtica l’exercici 
del dret d’asil. Es vulnera el dret de l’accés al procediment, 
s’apliquen clàusules d’exclusió, es desenvolupa una política 
de denegació del dret d’asil i es fa una lectura restric-
tiva de la Convenció de Ginebra que es tradueix en el no 
reconeixement d’altres formes de persecució.

Una de les circumstàncies que defineixen el procediment 
d’asil a l’Estat espanyol és la dificultat d’accedir-hi. Així, 

persones sol·licitants d’asil que arriben al territori de l’Estat 
i en promou l’aplicació en el marc de la Unió Europea, el 
cert és que el dret d’asil és un dret amenaçat: cada vegada 
menys persones accedeixen al procediment d’asil i es vulnera 
de manera sistemàtica el dret d’asil a les persones que acon-
segueixen arribar a l’Estat espanyol o a Europa.

Any rere any disminueixen les peticions d’asil. Segons da-
des proporcionades per l’oficina d’asil i refugi (OAR), el 2006 
es van sol·licitar 5.297 peticions d’asil, gairebé la meitat que 
les 9.490 que es van sol·licitar el 2001. Aquell mateix any, a 
França, es van sol·licitar 30.690 peticions, 27.850 al Regne 
Unit, 24.320 a Suècia i 21.030 a Alemanya. 

Aquesta davallada s’explica, en part, per l’externalització 
de fronteres i per les expulsions col·lectives. 

El 2006, arran de l’anomenada crisi dels cayucos, el go-
vern central va abordar el tema amb mesures encaminades 
a l’externalització de fronteres, es destinaren més recursos 
al blindatge fronterer, tant tecnològics, com materials i hu-
mans; se signaren acords bilaterals amb tercers països, com 
Senegal, Gàmbia, Cap Verd, Mauritània, Marroc, Mali, entre 
d’altres, amb suport material, econòmic i humà de control les 
sortides des de les seves pròpies costes i per repatriar immi-
grants en situació irregular; s’emprengué una impressionant 
ofensiva diplomàtica per coresponsabilitzar tercers països i 
condicionar l’ajuda al desenvolupament de la lluita contra la 
immigració irregular; s’incrementà la presència en les zones 
d’origen de la immigració a través de la creació de conso-
lats i el recolzament dels ja existents; s’augmentaren els 
efectius policíacs i la implicació en el control de fronteres, 
i es construí, amb fons de la Unió Europea, un centre per 

À
g

a
t

a
 

s
o

l
 

r
u

e
d

a



· 20 ·

         

· 21 ·

sules, enumerades taxativament a l’article 1F de la Convenció de 
Ginebra, tenen com a finalitat la privació d’asil a tot aquell que 
hagi perpetrat actes atroços, crims contra la pau i la seguretat, 
però no poden convertir-se en un altre mecanisme de denegació 
o conculcació de la protecció internacional. La interpretació de 
les clàusules d’exclusió ha de ser restrictiva i s’ha d’ajustar als 
termes previstos al Conveni Europeu de Drets Humans i a la 
jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Les xifres globals de les resolucions dels expedients d’asil 
reflecteixen la interpretació restrictiva del concepte de refu-
giat recollit a la Convenció de Ginebra per part del govern 
espanyol. De les 4.515 sol·licituds d’asil que es van resoldre el 
2006 a l’OAR, 168 (un 3,72%) es van beneficiar de l’estatut 
de refugiat, 188 (4,16%) de la protecció subsidiària o comple-
mentària, i a les 4.141 persones restants (un 92,12%) se’ls va 
denegar la sol·licitud d’asil.

Mig segle després de la signatura de la Convenció de 
Ginebra han canviat els conflictes i les maneres de vulne-
rar els drets humans i han sorgit noves formes de persecució. 
Algunes estan sent encara dèbilment reconegudes, d’altres 
romanen en el pensament col·lectiu i les últimes encara ni 
tan sols han estat objecte de debat. Parlem especialment de 
les persones perseguides per motius de gènere, persones refu-
giades per qüestions mediambientals o obligades a migrar per 
veure vulnerats els seus drets econòmics, socials i culturals.

Les persones perseguides per motius de gènere són les que 
s’han vist obligades a exiliar-se per violacions dels seus drets 
fonamentals associats al paper que se’ls assigna socialment 
pel fet de pertànyer a un sexe o per la seva orientació sexual 
i la identitat de gènere. L’Estat espanyol, a partir de l’entrada 

l’informe del mes de gener de 2004 de la Relatora Especial de 
Nacions Unides sobre els drets humans dels migradors, arran 
de la seva visita a l’Estat el setembre de l’any anterior, va 
constatar el desconeixement social —fins i tot per part dels 
funcionaris de l’administració— pel que fa al concepte de re-
fugiat i les seves diferències respecte al d’immigrant i els drets 
que corresponen als sol·licitants d’asil. Resulta desolador 
comprovar que, tot i aquest desconeixement, l’administració 
exigeix a les persones que fugen de violacions dels drets hu-
mans un coneixement profund del concepte d’asil que, si no 
tenen, fa pensar que la persona en qüestió no és perseguida 
realment. Això passa, per exemple, en els punts fronterers 
on, si la persona no pronuncia la paraula asil, els funcionaris 
no inicien el procés.

Tot i que el govern sosté que s’han reforçat les garanties 
del procediment d’asil, i és cert que n’ha crescut lleugerament 
el nombre de sol·licituds formalitzades en llocs fronterers, 
aquest increment obeeix sobretot a l’augment de les peti-
cions d’asil de ciutadans colombians a l’aeroport de Barajas. 
A la resta de fronteres les sol·licituds d’asil són gairebé inexis-
tents. El 2006, per exemple, i segons dades del Ministeri de 
l’Interior, de les 31.836 persones que van arribar a les illes 
Canàries de manera irregular només 366 van sol·licitar asil, 
és a dir, l’1,15%. Ara bé, dels que van ser traslladats a territori 
peninsular, entre un 15% i un 20% també el van sol·licitar. 

D’altra banda, des dels atemptats de l’11 de setembre de 2001 
als Estats Units, la denegació de l’estatut de refugiat, incloent-hi 
la seva revocació, ha crescut de manera considerable entre la 
població procedent de països musulmans per aplicació d’alguna 
clàusula d’exclusió, segons assenyala l’ACNUR. Aquestes clàu-
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les cinc categories de drets. La Convenció de Ginebra, però, 
només reconeix la vulneració dels drets polítics i civils 
per oferir protecció internacional. La vulneració dels drets 
econòmics, socials i culturals és una de les principals cau-
ses de les migracions contemporànies. Des de la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat defensem una visió holísti-
ca dels Drets Humans i proposem el reconeixement de la 
condició de refugiat a totes aquelles persones necessitades 
de protecció internacional per la violació d’aquests drets i 
que es trobin en una situació d’especial vulnerabilitat. 

Arran de la crisi que viu el dret d’asil a l’Estat espanyol 
i a la Unió Europea, és important recordar que la condició 
de refugiat és declarativa i no constitutiva i, per tant, una 
persona és refugiada per allò que ha viscut i no pel fet que 
se la reconegui com a tal. Per això, i tenint en compte que 
l’Estat espanyol ha d’elaborar una nova llei d’asil per a trans-
posició de la Directiva Europea sobre procediment d’asil, vo-
lem recordar i reivindicar el següent:

·  La transposició de les directives europees ha de respectar 

les obligacions que l’Estat espanyol ha assumit a través 

dels acords i els tractats internacionals dels quals forma 

part. En especial, ha de respectar i tenir en compte el 

que ha estat establert a la Convenció de Ginebra i al 

Protocol de Nova York, així com a la Convenció Europea 

dels Drets Humans.

·  La normativa europea estableix normes mínimes que 

han de respectar-se en les legislacions nacionals en ma-

tèria d’asil, però la seva transposició no ha de suposar 

en vigor de la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva entre 
dones i homes, el 24 de març de 2007, la qual introdueix 
una disposició addicional a la llei d’asil, reconeix de manera 
explícita les persecucions per motius de gènere d’aquelles do-
nes que han fugit dels seus països per tenir temor fundat de 
persecució per aquest motiu. Cal, però, avançar en el reco-
neixement explícit, també, de les persecucions per orientació 
sexual i identitat de gènere. 

Cada vegada més persones es veuen empeses a abandonar 
casa seva per raons mediambientals. Les primeres víctimes del 
canvi climàtic són els habitants de les zones més vulnerables, 
ja que les seves economies depenen per damunt de tot dels 
sectors directament relacionats amb les condicions meteoro-
lògiques, com l’agricultura i la pesca. El 1985, el Programa de 
Nacions Unides per al Medi Ambient va considerar que era 
refugiat aquell que fugia dels seus països d’origen per causes 
mediambientals. Aquesta definició està sent molt discutida 
i existeixen posicions molt diferenciades sobre si mereixen 
protecció com a refugiats o no. Amb tot, la impossibilitat de 
deslligar les causes naturals de les humanes i els múltiples 
factors que afecten la decisió de migrar dificulten la tasca 
d’assoliment d’un acord teòric, i no es pot negar la necessitat 
de frenar les causes de les migracions mediambientals i de 
trobar fórmules de protecció per a aquells que les pateixen.

Finalment, cal introduir en el debat sobre què vol dir ser 
refugiat totes aquelles persones que es veuen obligades a mi-
grar per vulneració dels seus drets econòmics, socials i cultu-
rals. La Declaració dels Drets Humans defineix com a drets 
fonamentals de la persona els econòmics, socials, culturals, 
polítics i civils, i estableix el mateix rang de protecció per a 
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humans i exigint al govern espanyol una revisió i interpre-
tació dels motius per sol·licitar asil que s’adeqüi a les formes 
de violència i persecució actuals. En primer lloc, perquè es 
tracta del compliment d’un compromís adquirit internacio-
nalment i, en segon lloc, pel nostre deute històric, en què 
milers de persones catalanes i el mateix govern de Catalunya 
van haver d’exiliar-se durant la Guerra Civil i la dictadura 
espanyola. 

Pensem que la publicació d’aquest llibre, i el suport i 
compromís per part de la Secretaria per a la Immigració del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat 
de Catalunya, és ja un primer pas cap a aquesta direcció. Però 
el compromís de Catalunya ha d’anar més enllà, i per conver-
tir-se en terra d’asil cal defensar el dret de les persones que, 
havent patit la violació de la resta dels seus drets, només els 
queda, com a últim dret, el d’asil.

Per últim, volem agrair especialment a les persones refugia-
des la seva participació en l’elaboració d’aquest llibre, ja que, 
en realitat, són qui l’han fet possible. Desitgem que les seves 
experiències i reflexions impregnin la ciutadania de valors 
com ara l’hospitalitat, la generositat, la solidaritat, la recipro-
citat, el coratge, la col·lectivitat, la justícia i la resiliència, per 
tal de teixir un projecte comú en defensa dels drets humans 
que estengui la mà a totes aquelles persones que han arribat a 
casa nostra per acollir-se a la protecció internacional.

una reducció dels estàndards establerts en l’actual 

marc jurídic espanyol d’asil que en molts casos són 

més elevats.

·  En la seva política de regulació de fluxos, control de fron-

teres i seguretat, l’Estat espanyol ha de respectar el dret 

d’asil i, en conseqüència, no obstaculitzar l’accés al pro-

cediment, facilitar el dret a sol·licitar-lo i respectar la 

normativa nacional i internacional a l’hora d’aplicar les 

clàusules d’exclusió. Ha de descartar-se l’ús de llistats 

de països segurs, ja que això contradiu el contingut de 

la Convenció de Ginebra.

·  El govern té una oportunitat única per adaptar la norma-

tiva a la realitat actual i reinterpretar-la d’una manera 

més oberta i extensiva per tal d’acollir altres supòsits de 

persecució. Al mateix temps, ha d’abandonar l’exigència 

real de la prova plena tant pels supòsits actualment ad-

mesos com pels altres supòsits de persecució, ja que va 

en contra del que assenyala la legislació internacional i 

interna, així com la interpretació dels jutjats i tribunals 

de l’esmentada legislació.

·  Cal mantenir —i reforçar— les garanties d’assistència jurí-

dica en l’accés al procediment i durant el procediment.

Creiem que Catalunya pot tenir un paper fonamen-
tal en l’enfortiment de la institució d’asil a pesar que 
és de competència estatal, vetllant per garantir el proce-
diment d’asil a les persones que han patit violació dels drets 

À
g

a
t

a
 

s
o

l
 

r
u

e
d

a



· 26 ·

         

· 27 ·

Col·loqui 
organitzat per 

la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 

a la 

Casa del Mar de Barcelona 

amb motiu del 

Dia Internacional del Refugiat 

(20 de juny de 2007) 

i amb el suport de la 

Secretaria per a la Immigració del 

Departament d’Acció Social i Ciutadania 

de la Generalitat de Catalunya 

Pius Alibek

Nazanín Amirian

Oriol Amorós

Jorge Barudy

Maria Djurdjevich

Jorge Ferrer

Inongo-vi-Makomè

Salah Jamal

Miguel Pajares

Bashkim Shehu

Àgata Sol

Monika Zgustova

participants



· 28 ·

         

· 29 ·

 Miguel Pajares: Avui és 20 de juny, Dia internacional 
del Refugiat. Des de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
hem pretès fer un acte al voltant de la rellevància d’una sèrie 
de persones que hi ha a Catalunya que són refugiades, que 
porten més o menys temps a Catalunya, però que van arribar 
en condició de sol·licitants d’asil i després de refugiats. 

El que volem és que es visualitzi el fet que persones que 
han arribat de fora, i en aquest cas com a refugiats, estan 
aportant valors culturals importants a la societat catalana. Hi 
ha escriptors, artistes, intel·lectuals de diferents disciplines 
que estan fent importants aportacions a la nostra societat, i 
això és el que volem comentar en aquest diàleg. 

Primer de tot, vull agrair la presència de l’Oriol Amorós 
i la participació de la Secretaria per a la Immigració del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat. 
Vull agrair-li que estigui aquí i la seva col·laboració, tant per 
la realització d’aquest debat com per la publicació del llibre.

Sense més dilació, vull donar la paraula a l’Oriol Amorós. 
Seguidament, farà ús de la paraula en Pius Alibek, que el 
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pressió constant en qualsevol política pública, com a pressió, 
en aquest cas, cap al foment de moviments de mà d’obra per 
incrementar l’eficàcia i la competitivitat dels mercats, sen-
se més raonament que aquest. Davant aquestes tensions, a 
la font de les solucions pragmàtiques que poden prendre els 
diferents països, hi ha solucions diverses. Hi ha molts paï-
sos, per exemple, que s’esforcen per la repatriació a països 
tercers, perquè ningú s’atreveix a repatriar al país de sorti-
da. Quan estem parlant d’algú que surt d’una dictadura, hi 
hauria d’haver una opció de foment del retorn voluntari que 
seria molt desitjable, perquè voldria dir que han desaparegut 
les causes que van generar la sortida. Tant de bo que es pugui 
arribar a fer desaparèixer les causes que generen l’exili i el 
retorn es converteixi en una opció.

Crec que des d’una òptica progressista i de ciutadania, 
doncs, hem de posar l’accent en les polítiques d’integració, 
oferir una oportunitat d’integració al refugiat, de suma en 
la nova societat, entenent, doncs, que podem aconseguir-ne 
una aportació molt positiva i una aportació en què hi guanyem 
tots. Crec que la societat que és receptora de refugiats és 
mereixedora del noble títol de «societat d’acollida». Per tant, 
en relació amb aquest terme que emprem tan sovint, haurem 
de fer la reflexió de si som realment societat d’acollida o no, 
i n’hem de ser mereixedors i guanyar-nos aquest títol que ens 
autoatribuïm pel fet de ser receptors. Si els refugiats són ben 
acollits, a llarg termini sempre hi ha un benefici per a la socie-
tat d’origen i la societat d’acollida, ambdues, i estic convençut 
que hi ha un element que és crític i clau en l’acolliment: per-
metre el desenvolupament de les potencialitats de totes les 
persones. Crec que un dels elements que hem de facilitar des 

disculpo ara perquè se n’ha d’anar després de la seva inter-
venció. Tot seguit anireu parlant tots els altres.

 Oriol Amorós: Jo he de confessar que, fonamentalment, 
avui he vingut a escoltar i a aprendre. Fa set o vuit mesos que 
faig la feina que tinc ara i, per tant, considero que estic so-
bretot en fase d’aprenentatge. Hi ha elements de la política 
que tirem endavant que certament els tenim molt elaborats i 
molt clars, i d’altres en què has d’anar aprenent cada dia. Per 
tant, vull agrair a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
que hagi organitzat aquest acte, perquè és una oportunitat 
per a l’aprenentatge. Jo ho visc així. 

Qualsevol política que es dissenyi, jo entenc que ha de 
partir de principis ètics. Una ètica que s’ha de banyar en la 
realitat, ¿no? I, per tant, en les polítiques de refugiats o a l’hora 
d’abordar el tema del refugiat, hi hauria una ètica universalis-
ta i restrictiva, que ens empenyeria cap a l’atenció d’aquesta 
necessitat i que sovint es troba en tensió amb una ètica co-
munitarista, que més aviat és restrictiva a l’hora de l’obertura. 
Aquesta reflexió va més enllà de les polítiques de refugiats, si 
no seria una tensió ètica amb les polítiques d’immigració que 
es viuen a casa nostra avui dia. Al costat d’això, l’ètica de 
la convicció, que ens hauria de portar a la generositat, fos 
quina fos la conseqüència de la generositat, viu una tensió 
amb l’ètica de la responsabilitat, que topa de seguida amb els 
límits empírics de la pràctica d’aquesta generositat; per tant, 
ens movem en totes aquestes tensions ètiques, entre una cosa 
i l’altra. Finalment, hi ha una tercera tensió que col·lisiona 
amb la definició de qualsevol política d’avui dia, que és el to-
pant amb l’economia, el pes del liberalisme econòmic com a 
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el fet d’estar amb els éssers estimats. Per tant, hem d’ajudar a 
canviar aquesta visualització, cal impulsar l’aprofitament de 
tot el potencial de les persones.

Finalment, ho porto escrit aquí en quatre ratlles perquè 
de memòria no recordaria tots els noms, vull dir-los que 
quan parlem d’altres àmbits d’immigració, altres països o 
altres zones de l’Estat, podem dir: nosaltres també vam ser 
immigrants i també tenim experiència migratòria. Bé, no 
és el cas de Catalunya. Catalunya, en termes demogràfics, 
ha estat històricament una societat receptora. Llegia, no 
fa gaire, que al segle XVIII Sant Boi de Llobregat tenia un 
60% de població immigrada, en aquell cas, gascons i gi-
tanos. Per tant, fa molts anys que som sobretot societat 
receptora, no em pregunteu per què, però sempre hem 
tingut una demografia més aviat feble i, per tant, sempre 
hem estat incorporadors demogràfics.

Però pel que fa al refugi, en canvi, sí que podem dir: 
nosaltres també hem estat refugiats. Nosaltres també hem 
estat refugiats, i va ser el president Lázaro Cárdenas qui ens 
va acollir, i ens va acollir amb la mà estesa, i potser és exage-
rat dir-ho, però en bona part aquesta acollida, aquest refugi 
polític que vam obtenir a la sortida de la República, va salvar 
el país o va salvar bona part del país. Va salvar les elits po-
lítiques i intel·lectuals, el millor de la terra, i nosaltres vam 
ser un país al qual van intentar decapitar, van intentar de-
capitar tothom, sense excepció, tothom que tingués unes 
determinades idees de defensa de la llibertat, de defensa dels 
valors democràtics, també de defensa de la personalitat na-
cional de Catalunya i tothom que tenia potestat per defensar 
aquestes idees i aplicar-les; a totes aquestes persones se’ns 

de la nostra societat, respecte al fenomen de l’emigració més 
enllà de l’àmbit del refugi, són les oportunitats. Cal que les 
persones tinguin oportunitats a casa nostra, que és el mateix 
que parlar de graus de llibertat més amplis, perquè crec que 
és una de les limitacions més grans que tenim. Estem subocu-
pant gent molt qualificada, estem perdent moltes possibili-
tats de desenvolupament personal i d’aportació a la societat 
d’acollida, i això acaba dibuixant una visió en l’estàndard mitjà 
de la població del fet migratori que no es correspon amb la 
realitat o el potencial de la realitat. 

Hi ha una visió dels immigrants molt condicionada per 
la immigració massiva que hem tingut des de finals dels no-
ranta fins al 2005, una immigració molt al marge de la llei, 
molt prioritzada per la necessitat econòmica, i és un tipus 
d’immigració que ha anat canviant. Les dades que diré ara 
són aproximatives. Corresponen a l’any 2006, un any de can-
vi fonamental. El 2006, el padró municipal de Catalunya va 
créixer en 56 mil persones, i en els anys anteriors, en 110, 
135 i 150 mil persones. D’aquestes 56 mil persones del 2006, 
20 mil van venir per reagrupament familiar, unes altres 20 
mil per contractació en règim general, i unes dues mil per 
contractació via contingent. No esmento refugis, perquè en 
aquesta magnitud de xifres el nombre de refugiats és demo-
gràficament poc significatiu, a desgrat del que hauria de ser.

Això vol dir que la immigració del 2006 en endavant té 
una situació molt més clara dins els marges de la legalitat, la 
qual cosa és una bona notícia, molt més enllà de la preca-
rietat econòmica i no només amb la vocació laboral com a 
principal motivació. Apareix, doncs, la motivació que en el 
futur serà més important, és a dir, el reagrupament familiar o 
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dors, escriptors com Agustí Bartra, Pere Calders, Avel·lí Artís 
Gener, Vicenç Riera i Llorca, Artur Bladé i Desumvila. Aquí, 
també, una altra petita concessió; un escriptor, narrador de 
les terres de l’Ebre com no n’hi ha hagut cap altre, que ens 
explica com han estat les seves vivències. Artistes com Josep 
Cañas, com Francesc Camps i Ribera… 

Permetin-me que m’estengui en aquest relat, però és que 
només sent extensiu es pot entendre la dimensió del benefici 
que el refugi va suposar per al nostre país. Per tant, nosal-
tres també hem estat refugiats, i molts anys després, Mèxic 
reconeix també aquesta aportació. I a Mèxic, per exemple, 
el 2004, a la Fira del Llibre de Guadalajara, on Catalunya va 
ser cultura convidada, el president Vicente Fox s’enorgullia, 
amb paraules seves, de com el seu país va contribuir a salvar 
la llengua i la literatura catalanes. Va dir el següent: «Aquest 
suport de Mèxic a l’exili català s’ha de valorar en la seva di-
mensió política i diplomàtica. Mèxic ha mantingut una tra-
dició de terra d’acollida per rebre tothom que és perseguit al 
seu país per les seves idees. Mèxic va rebre desenes de milers 
de republicans espanyols, però el benefici fou mutu pel que 
fa a la contribució al desenvolupament cultural, intel·lectual 
i educatiu de Mèxic. L’aportació catalana es va concentrar 
més en la qüestió de les lletres i el pensament, però en tots 
els camps hi va haver aportacions. També tinc interès a parlar 
de temes econòmics, ja que a Mèxic hi ha una forta presència 
d’importants empreses catalanes, és gran la inversió catalana 
a Mèxic i ens interessa molt que segueixi creixent. Així 
mateix, continua havent-hi una creixent inversió mexi-
cana a Catalunya i encara es parla dels efectes econòmics 
que, seixanta anys després, aquella acollida massiva de 

va voler decapitar —ho dic en primera persona del plural 
perquè ho sento com si hi hagués estat, tot i que encara no 
havia nascut, com es poden imaginar—, i vam ser salvats pel 
refugi i per la mà estesa de Mèxic, de Veneçuela i d’altres 
països… Quantitativament, va ser un paper molt rellevant el 
de Veneçuela, on va haver-hi una àmplia gamma de profes-
sionals, on va haver-hi ministres, com Lluís Nicolau Olwer, 
Jaume Aiguader, Josep Tomàs i Piera, Joan Lluhí i Vallescà; 
consellers de la Generalitat com Miquel Santaló, Miquel 
Serra i Pàmies, Antoni Maria Sbert, Pere Mestres, Martí 
Esteve, Martí Rouret; el president del Tribunal de Cassació 
de l’Audiència de Barcelona, Josep Andreu Abelló; el pro-
curador general Ot Duran d’Ocon; sotssecretaris del govern 
central; diputats del Parlament de Catalunya com Francesc 
Farreres i Duran, el president del Parlament a l’exili; regi-
dors de l’Ajuntament de Barcelona i fins i tot el majordom 
del Parlament de Catalunya. És a dir: tot el Parlament de 
Catalunya o va a anar a la presó o va ser liquidat físicament 
o va ser acollit per països llatinoamericans que van obrir-los 
les portes. L’Ajuntament de Barcelona sencer, els tribunals 
democràtics sencers, o van ser liquidats físicament o van ser 
acollits. No hi havia una tercera via. Personalitats conegudes 
en molts àmbits, com Pere Bosch i Guimpera, Lluís Nicolau 
d’Olwer, Josep Carner, cèlebre escriptor, Joaquim Xirau, Joan 
Roura, el músic Baltasar Samper, científics com el gran enginyer 
agrònom Ventosa i Roig… Una concessió de corporativisme, 
si em permeten, ja que jo també sóc enginyer agrònom. El 
millor de cada professió o va ser liquidat físicament o va ser 
rebut a Mèxic, a l’Argentina, a Veneçuela o altres llocs: els 
qui tenien coneixements tèxtils, mestres d’escola, treballa-

c
o

l
·

l
o

q
u

i



· 36 ·

         

· 37 ·

ciutadania les causes que originen els exilis, l’existència de 
persones refugiades en el conjunt de la nostra societat i les 
vivències d’aquestes persones. Aquest enfocament és fona-
mental per a nosaltres per començar a fer sortir les persones 
refugiades d’aquest obscurantisme en el qual estem vivint.

L’objectiu d’aquest col·loqui va justament en aquest sentit, 
i no només pel que fa a la visualització del fet que hi ha per-
sones refugiades. Moltes de les persones refugiades que estan 
entre nosaltres, com tots els presents, d’alguna manera aporteu 
i contribuïu a l’enriquiment cultural del nostre país a través de 
manifestacions artístiques, culinàries o de la manera que sigui. 
Ara es tracta, com sabeu per la informació que us hem estat 
enviant, de fer una exposició breu del tema que us interessi 
parlar: què és ser refugiat, quina és l’experiència que teniu de 
l’exili, del desarrelament… Tot allò que vulgueu emfatitzar 
sobre el camí complicat i difícil d’un refugiat que ha hagut 
de desplaçar-se per demanar protecció internacional. Si us 
sembla, donem la paraula a en Pius Alibek que, per qüestió 
d’horari, se n’ha d’anar aviat.

 Pius Alibek: Com ha dit el secretari Oriol Amorós, jo 
tampoc no sóc cap expert en aquest tema, tot i que ho vius en 
la pròpia carn perquè coneixes gent que ha hagut de fugir, ha 
hagut de patir i ha hagut de buscar solucions per sobreviure. 
Evidentment, és una causa molt noble, ajudar els refugiats… 
Però —pot ser un defecte personal— jo sempre busco anar 
més enllà d’això i crec que encara seria molt més humà lluitar 
contra els fenòmens que provoquen aquestes desgràcies cau-
sades estrictament per la cobdícia dels homes. 

Hem parlat de refugiats, de gent que demana asil polí-

tota la classe intel·lectual i política democràtica catalana 
va tenir a Mèxic».

Per tant, nosaltres sempre recordarem i hem de recordar 
que hi va haver repúbliques democràtiques que van acollir 
Catalunya i ens van ajudar a sobreviure, i que, sense elles, 
segur que també haguéssim sobreviscut —perquè som molt 
tossuts—, però de ben segur que no hauria estat el mateix.

 Miguel Pajares: Gràcies, Oriol. Crec que ha estat 
una excel·lent introducció del debat. Ara intervindrà 
l’Àgata Sol, secretària general de la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat.

 Àgata Sol: En primer lloc, agraïm molt la presència de to-
tes les persones refugiades que estan aquesta tarda aquí i, evi-
dentment, la col·laboració de la Secretaria per a la Immigració. 
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectiu 
la defensa i protecció de les persones refugiades a Catalunya. 
Un dels grans problemes que ens trobem en aquest país és 
que les persones refugiades són absolutament invisibilitzades 
entre els col·lectius de la immigració. Nosaltres pensem que 
és una pretensió expressa… Si les immigracions són volun-
tàries, es justifiquen als controls de fronteres i s’ha acabat el 
problema. Una de les nostres tasques és fer visible el fet que 
entre aquestes persones immigrants —que la voluntarietat 
en deixaria moltes en un estat més que discutible— n’hi ha 
de refugiades, i que l’objectiu del seu viatge és acollir-se a la 
protecció internacional. Aquest país ha signat tots els con-
venis que tenen relació amb la protecció internacional dels 
refugiats, per tant, volem donar a conèixer al conjunt de la 
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el que s’ha fet durant l’ocupació de l’Iraq, crec que s’ha de 
ser cec o deshumanitzat per tenir el mínim dubte sobre la 
gravetat de l’ocupació. Això no és un fenomen provocat per 
una dictadura. Saddam no era el causant de la desgràcia de 
l’Iraq: n’era l’instrument. I això a molta gent se li escapa. Era 
l’instrument, vull dir, Saddam va ser dirigit per la destrucció 
final d’aquest país, i això ens dóna un nombre enorme de 
refugiats, i la perspectiva de futur és que encara vagi augmen-
tant, i segurament augmentarà, i us ho dic de primera mà, tal 
com és el projecte per a l’Iraq. 

Un altre exemple de la mateixa zona és Palestina. Estem 
parlant potser del major nombre de refugiats, parlem de més 
de quatre milions i mig de refugiats. Seria quasi la població de 
Catalunya. Evidentment, no es pretén que vinguin tots, però 
això també és per culpa de la implantació de l’Estat d’Israel. 
Se suposa que la creació de l’Estat d’Israel és per fer justícia a 
un poble desplaçat i perseguit, vull dir, en això, tots hi estem 
d’acord, a ningú se l’ha de perseguir i a ningú se l’ha de des-
plaçar, però jo em pregunto: ¿era inevitable fer-ho convertint 
un altre poble en desplaçat i perseguit? Em torno a preguntar: 
si d’aquí a cent o mil anys aquest poble perseguit arriba a tenir 
la força suficient i, per què no, el dret diví de tenir un territori 
propi, ¿ho acceptaríem o ho trobaríem justificat que aleshores 
el poble d’Israel tornés a pagar-ho amb la mateixa moneda? 

Hem de reflexionar sobre aquests temes si realment vo-
lem arribar a solucionar els temes des del seu origen. 

A veure, potser estic sortint del tema, però… prou de jus-
tificar-nos amb la nostra impotència, la nostra impotència no 
ha de ser el nostre justificant o la nostra píndola de conscièn-
cia per arribar a un límit i aturar-nos-hi. Hem d’anar sempre 

tic… Som en un país on és molt difícil aconseguir asil polític, 
això ho sabem. A tot Europa, però sobretot a Espanya, em 
sembla que, si no m’equivoco, fa uns quants anys no arribava 
a l’1 per 1000 de les peticions d’asil concedides. Demanar 
refugi també és molt difícil en aquest país. De tant en tant 
concedeixen una residència per raons humanitàries, però és 
difícil, és complicat. Evidentment, no es cap crítica, vull dir, 
el poc que es fa s’agraeix, però potser no és aquest el quid de 
la qüestió, sinó fins a quin punt, nosaltres, els que vivim al 
Primer Món, o el nostre benestar, és culpable de les desgrà-
cies que estan passant al Tercer Món. Vull dir que pot ser 
un tema molt profund per discutir, però mai s’ha d’oblidar. I 
això no ho dic perquè els benestants tinguin remordiments 
de consciència. No, al contrari, potser una mica més de com-
partir i menys d’egoisme. 

Evidentment, després hi ha els fenòmens… Hem parlat 
de demanar asil polític per dictadures, per persecució política, 
però actualment, i segons l’informe de la ONU que ha sortit 
fa poc, hi ha hagut un augment espectacular dels refugiats 
durant el 2006… Evidentment, el gran nombre de refugiats 
d’avui dia no es deu a dictadures, sinó que es deu a guerres i, 
només si agafem l’Iraq actual —jo sóc iraquià, per si algú no 
ho sabia—, hi ha més de tres milions i mig de refugiats per 
culpa d’una guerra i no per culpa d’una dictadura.

El fenomen dels refugiats de l’Iraq és molt antic. Ja 
va començar amb la primera guerra de l’Iran. Després, 
l’embargament assassí i criminal que es va practicar sobre 
l’Iraq va provocar més refugiats i actualment estem parlant 
de més de tres milions i mig de refugiats iraquians, sense es-
mentar els desplaçats, que és un altre tema. Evidentment, 
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Internacional d’Escriptors i l’Ajuntament de Barcelona. Ara, 
el paper de l’antic Parlament d’Escriptors l’ha assumit el 
PEN Internacional, com també el PEN Català, i ha muntat 
una xarxa de ciutats, les anomenades «ciutats refugi», per 
a l’acollida d’escriptors que corren perill als seus països i els 
acull en alguna ciutat de la xarxa.

Em sembla una bona iniciativa, com em sembla bo el que 
fan amb l’acollida de periodistes, que també tenen una soli-
daritat gremial que es mou en aquest sentit. Hi ha categories 
professionals que poden aprofitar més que unes altres, hi ha 
sectors de la societat que poden aprofitar més aquestes vies, 
com és el cas d’escriptors, periodistes, que se suposa que te-
nen una veu. I aquest supòsit, crec jo, ens obliga a parlar 
sobre els que no tenen aquesta possibilitat d’expressar-se pú-
blicament, que són la majoria, i que arriben en condicions 
molt pitjors de com nosaltres hem arribat aquí, com a escrip-
tors o professionals de la paraula. També hi ha gent a les uni-
versitats que tenen relacions amb companys, i les universitats 
poden ser útils per donar acollida als seus col·legues en altres 
països… És similar el cas entre els homes de negocis… Però 
la multitud, la gran majoria de la gent no té aquesta possibilitat 
i arriben com sabem que arriben aquí. Ho veiem de vegades 
a la televisió.

En el meu propi cas, em provoca una mica de malestar 
anomenar-me «refugiat» donada la manera com vaig arribar 
aquí. Us explicaré un episodi: el 28 de març de 1997 jo es-
tava volant entre Roma i París per agafar després un vol a 
Estrasburg, on s’estava celebrant un congrés del Parlament 
Internacional d’Escriptors amb la participació de Salman 
Rushdie i altres escriptors. Seguidament havia de viatjar fins 

a més. No podem acceptar com un fet consumat la propaga-
ció provocada per un virus mortal entre milions de persones 
i després abocar-nos a tractar els afectats. 

Amics, ajudar és bo, és noble, evidentment, però ens fa 
falta estimar, que és molt diferent. Menys misses de diumen-
ge, pregàries de divendres i sàbats, i més amor, això és el que 
cal. Menys somnífers de doble moral i més consciència ho-
nesta: això és el que ens cal i els cal a tots els benestants, tant 
si són refugiats com si no. Gràcies.

 Miguel Pajares: Si voleu, anem fent torns de paraula. 
¿Algú de vosaltres? ¿Bashkim?

 Bashkim Shehu: A mi la paraula refugiat em causa una 
espècie de malestar, perquè hi ha molta confusió en la mane-
ra d’utilitzar aquesta paraula o, millor dit, aquest rètol. Quan 
es parla de «refugiat», de vegades un pensa en refugiats polí-
tics i d’asil polític, però, com acaba de dir en Pius Alibek, no 
es tracta només d’això. No sempre la gent que necessita ser 
acollida, que ha perdut la seva casa, que no pot romandre a 
la seva llar, són refugiats polítics. Les causes de la seva fugida 
poden ser diverses i distintes, i al món actual de vegades és 
difícil distingir entre causes de persecució política o de perill 
durant una guerra i causes marcades per una pobresa econò-
mica extrema, situacions infrahumanes en les quals un no 
pot viure. És difícil distingir aquestes coses… De vegades, 
em causa una mica de malestar també a partir de mi mateix, 
del meu propi cas. Crec que cadascú es té a si mateix com 
a punt de partida. Jo vaig arribar aquí gràcies a un conve-
ni que existia entre una organització que es deia Parlament 
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de persones individuals, amb rostre, amb noms, amb parau-
les, sinó la de grups de gent, perquè arriben així. No sé en 
quina mesura la culpa és dels mitjans de comunicació. Ara, 
els mitjans estan intentant mostrar tot tipus de gent que ha 
arribat aquí… El que vull dir és que a la ment hi queda la 
imatge de grup, i la televisió és un mitjà que crea, que accen-
tua, que amplifica la llunyania, si la llunyania existeix. Quan 
no hi ha una història contada al darrere, la sola imatge és 
una mica com una pel·lícula… Si es tractés, per exemple, de 
qüestions relacionades amb el tema dels menors, si es tractés 
d’espanyols o d’europeus amb els quals és més fàcil que es 
generi empatia, és diferent, perquè la imatge està posada dins 
una narrativa preexistent.

Agafem el cas de la guerra de l’Iraq, que no és un tema de 
refugiats, però que ajuda, mutatis mutandis, a comprendre el 
que vull dir. El cas dels dos espanyols que van ser morts allí. 
Hi ha una història, hi ha persones, hi ha cadàvers i, també, 
en menor grau, passa així amb els europeus que són agafats 
com a ostatges i assassinats pels islamistes. En canvi, per a 
les desenes d’iraquians que moren diàriament… Hi ha una 
emoció fugaç, perquè no hi ha una història, no hi ha paraules 
al darrere. És una altra història, quelcom que ens resulta aliè. 
Encara vivim en un parroquialisme de nacions. Encara som 
lluny del cosmopolitisme.

Finalment, m’agradaria esmentar que aquí, en aquest país, 
a l’Estat espanyol, s’han fet molts progressos per a l’acollida 
dels estrangers. Jo no vull fer gaire distinció entre la immi-
gració en general i els refugiats, que vénen fugint de guerres, 
d’una persecució política o el que sigui. Segons el meu judici, 
el problema, des d’un punt de vista humanitari, és bàsicament 

aquí per entrar al programa, perquè era aquí on començava 
l’acollida del programa de ciutats refugi.

Llavors, Albània estava sumida en el caos i la violència. Jo 
tenia un visat francès, la invitació i tot el necessari per viatjar, 
però no podia sortir perquè l’aeroport internacional, l’únic 
aeroport, estava tancat. Tampoc hi havia vaixells per sortir 
i s’estava realitzant una evacuació d’estrangers amb l’ajuda 
d’helicòpters dels exèrcits nord-americà, francès, italià i ale-
many. Ells s’enduien tots els estrangers. Mentrestant, bona 
part dels meus compatriotes albanesos pujaven a vaixells de 
càrrega, i desenes de milers marxaven a Itàlia.

Jo vaig sortir del país el 27 de març. El segon dia des-
prés de l’obertura de l’aeroport, vaig passar la nit a Roma i 
l’endemà vaig continuar el viatge. Era un privilegiat, en com-
paració dels altres. El mateix dia 28, quan jo viatjava a 
Estrasburg, un vaixell, un buc de guerra de la marina ita-
liana, va copejar un vaixell d’albanesos que fugien en plena 
desesperació. Al vaixell no només viatjaven homes, també hi 
havia dones i nens. Després, es va celebrar un judici i el go-
vern italià va haver de pagar milions d’euros com a indemnit-
zació a les famílies. Però resulta que l’acte va ser intencionat. 
Van enfonsar a propòsit aquest vaixell en el qual viatjaven 
vuitanta-set persones. Llavors, quan va ocórrer allò, i jo em 
trobava en una situació ben diferent, ¿com puc…? Em pesa 
una mica, això, perquè per a mi, la condició de refugiat —i 
pot ser que es tracti d’un judici subjectiu—, porta una càrre-
ga de patiment…

Una altra cosa que em provoca malestar és la percepció 
que hi ha dels refugiats quan arriben aquí: no com a perso-
nes, sinó com una multitud. La imatge que en queda no és la 
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desesperadament i moltes vegades no poder tornar, perquè 
és cert que els refugiats polítics no podem tornar, encara que 
vulguem. Tot i que és veritat que segurament un equatorià 
que ara estigui aquí tampoc no pot tornar quan li doni la 
gana. No només perquè no té bitllet de tornada, sinó pels 
molts compromisos que ha adquirit.

En aquest sentit, jo sóc una immigrant refugiada política. 
Deia que deixem de ser el que érem, de tenir els drets que 
teníem al nostre país d’origen: el dret a vot, el dret a tenir 
una vida normal, com un ciutadà qualsevol. Aquí no som un 
més i algú podria dir: t’has enriquit, per què ara ets iraniana 
i, a més, ets catalana i espanyola. 

Doncs no: en realitat, he deixat de ser una iraniana per-
què els iranians no m’accepten com a tal, perquè estic allunya-
da d’aquest país —encara que segueixi el que hi succeeix a 
través d’Internet, no he trepitjat el meu país des de fa vint-
i-quatre anys. D’altra banda, aquí tampoc no em sento una 
més perquè la gent no m’accepta com a tal. A més, hi ha ha-
gut un augment del racisme i la xenofòbia entre la població. 
No estic parlant de grups, del creixement dels grups racistes o 
feixistes, no. El que està passant és molt pitjor, i em refereixo 
al creixement d’aquests sentiments en tota la població. En 
sóc testimoni. El sentiment que hi ha ara no hi era l’any 1985 
o 1986, potser perquè llavors érem menys, no ens veien. Tot 
just érem tres o quatre coses exòtiques. Ara ja molestem i la 
gent t’ho diu obertament, a la cara. Ja ni tan sols dissimulen.

Per tant, sostinc que hem perdut els drets que teníem 
a causa de la nostra condició de refugiats polítics, de dissi-
dents, i aquí tampoc no tenim drets. O sigui, jo tinc el carnet 
d’identitat espanyol, però a mi no m’agafen per a una ocupa-

el mateix… S’han fet, deia, molts progressos, com la llei que 
facilita l’obtenció de papers i la regularització, que és un gran 
fet. Però encara queda el mur de Melilla, i és una vergonya que 
existeixi una tanca a la frontera d’aquest país. ¿Com és que 
això no genera vergonya? Jo sóc ciutadà espanyol i aquesta 
tanca em fa vergonya. ¿Com pot aquest país mantenir una 
tanca allà? I després, les imatges que hem vist… I els subsa-
harians: com els han retornat! És clar que no es poden tenir 
les fronteres obertes i que tot el món pugui entrar… Això 
seria una utopia. No obstant això, crec que nosaltres, que 
arribem en una situació millor, tenim un capital cultural una 
mica superior al dels altres i, sobretot, tenim la possibilitat de 
ser escoltats públicament, hem de comprometre’ns per civili-
tzar la societat de manera que millori la situació i augmenti la 
sensibilitat cap a aquests assumptes. Però aquest símbol… No 
sé com, però aquest mur que separa la frontera és un símbol 
molt significatiu. I es parla del mur d’Israel…

 Nazanín Amirian: Hola, jo sóc de l’Iran. I sóc un dels 
refugiats fracassats. I no em refereixo que ho sigui des del 
punt de vista de la integració. Una persona arriba aquí sense 
res o perd allò que era seu i arriba amb el que porta posat, 
estudia, aconsegueix una feina… Bé, tot això jo ho tinc, però 
no em sento una més. És més, al contrari del que molta gent 
diu sobre un emigrat en termes gairebé lírics, jo m’apunto 
al que ha dit abans Bashkim: no hi ha diferències entre el 
refugiat de la fam, el refugiat de guerra, el refugiat que fuig 
de les persecucions ètniques, de gènere, entre aquelles que 
fugen per ser dones, com les que ho fan des del meu país, 
per exemple. No hi ha, doncs, cap diferència: és fugir, fugir 
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musulmans. Tenia tota la raó.
O sigui, aquestes religions artificials no només són artifi-

cials, sinó que danyen molt perquè augmenten aquesta ten-
dència religiosa de la qual sembla que es té més por a Europa, 
aquesta intensificació dels sentiments religiosos. Per tant, que 
deixin de titllar-nos de religiosos o no religiosos o de pensar 
que necessitem un lloc de culte.

Nosaltres, el que necessitem —sobretot els asilats que 
hem perdut els drets polítics als nostres països— és represen-
tació política. Com a refugiats polítics no tenim dret a vot 
ni tan sols per a les municipals. No em refereixo als drets que 
tenim com a espanyols, amb carnet d’identitat. La qüestió és 
una altra: com a estrangers que vivim aquí des de fa molts 
anys, no tenim ni un ministre mestís. És aviat per demanar-
lo, però ho plantejo perquè a poc a poc hem de preparar-nos 
per a això, perquè aquesta ha de ser la tendència i serà la 
tendència, encara que molts partits polítics no ho vulguin. 
Mireu, per exemple, el govern de Sarkozy. ¿Quants mestissos 
ja hi ha en aquest govern? És una qüestió política, però és 
la realitat de la societat francesa. Per tant, es tracta d’això, 
és a dir, d’obtenir una major representació política, i no no-
més a nivell de l’Estat, sinó també a les institucions locals; 
que hi hagi, per exemple, una major representació al Consell 
Islàmic, on la majoria… tots els membres són homes, barons, 
musulmans molt fanàtics que estan aquí units per aplicar la 
poligàmia, que reclamen el dret a la poligàmia sobretot un 
cop aprovada la legalització dels matrimonis entre homo-
sexuals. Aquesta és la seva bandera i és una mica al·lucinant, 
perquè el govern no reflecteix aquesta realitat, ni aprova les 
seves pretensions. Però ells les plantegen.

ció a l’administració com a un més, ni m’agafen a cap feina 
com a un més. A més, és encara pitjor si ets una dona refu-
giada que prové d’algun país asiàtic. I segurament serà pitjor 
per a les africanes, que això de ser refugiat també té graus: si 
ets una polonesa d’ulls blaus no és el mateix que si ets bruna 
i iraniana com jo. Hi ha graus, ¿o no? 

El que vull reivindicar són els drets polítics. Els estran-
gers ja som gairebé quatre milions, aquí a Espanya, un 10% 
de la població, ¿no? És un nombre significatiu. Per tant, en 
comptes que ens facin cada dos per tres fires de cuscús… 
És que això de la integració… N’estic tan farta! Una fira de 
cuscús i balls àrabs. I com a representació del millor de la 
cultura, la culminació de la cultura: una mica de música sufí. 
Escolti, en primer lloc, els estrangers no ens vam diferenciar 
ni tan sols entre nosaltres per les nostres diferències religio-
ses. «La comunitat musulmana ha demanat una mesquita», 
diuen. ¿Quina comunitat? Enumeri’m quants musulmans hi 
ha a Barcelona, quants han demanat una mesquita, abans 
que els papers, una feina o la millora de la seva vida familiar. 
Fa poc, la televisió posava la imatge de quatre o cinc senyors, 
cinc barons dempeus davant un garatge que volien resar i 
uns altres que no els ho permetien. Que deixin de dividir-nos 
o classificar-nos per la nostra cultura religiosa! Nosaltres no 
ens vam diferenciar ni tan sols dintre dels nostres països pel 
tret religiós. La religiositat d’un iranià, per exemple, i malgrat 
el que diguin els mitjans de comunicació, no és comparable 
a la d’un saudita. Fa uns dies, en una conferència, un senyor 
pakistanès deia, amb tota la raó: «Escolti, nosaltres els pakis-
tanesos ens sentim més propers culturalment als indis budis-
tes que als musulmans marroquins». I els pakistanesos són 
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tre milions d’estrangers més quaranta milions d’espanyols—, 
i que ha de produir-se una interacció qualitativa entre totes 
aquestes persones. No es tracta d’una operació matemàtica. 
El resultat de la nostra presència aquí és la creació d’una so-
cietat nova, que d’aquí uns quants anys ja no serà la catala-
na dels anys vuitanta, ni tampoc serà la iraniana dels anys 
vuitanta. Per això cal educar la població, ajudar-la que ho 
entengui, que no enyori la Catalunya dels anys vuitanta, que 
no diguin que en aquells anys es parlava mes català que ara… 
I tenen raó. Jo en vaig ser testimoni: es parlava més català als 
anys 84 i 85 que ara. Ara es parla més castellà. Però aquesta 
és una qüestió que caldrà debatre si es pot arreglar o no. És 
quelcom que forma part d’un debat sobre si es pot retornar a 
aquella situació o ja ens trobem en una societat qualitativa-
ment nova, els integrants de la qual ja no són catalans en un 
noranta per cent…

 Maria Djurdjevich: Jo seré molt breu. Vinc de Sèrbia… 
De fet, el país del qual vaig sortir el 1995 es deia Iugoslàvia. 
Des de llavors, la veritat és que el país ha canviat quatre ve-
gades de nom… I ja veurem com continua. En realitat, la 
situació política d’avui és complicada a tot el món, i poc pre-
visible. Encara que també es fa cada cop més previsible…

Però no és de qüestions polítiques, que voldria parlar 
avui.

L’experiència de l’exili es pot abordar de maneres di-
ferents. Per descomptat, és una experiència que al principi 
és, com a mínim, bastant dolorosa. Haver de començar de 
zero en un país completament nou, on no es tenen drets, on 
no es tenen amics, on no es té família, on cal aprendre… 

Nosaltres, el que volem és tenir una representació en tots 
els nivells de les administracions públiques, en les institucions 
polítiques i municipals de tot Espanya, perquè això respon-
dria a la realitat. Així podrem integrar-nos i no convertir-
nos en una mera comunitat estrangera, que després passa el 
que ha succeït a França o en altres països, ¿no? Cal aprendre 
d’aquestes experiències per anar després assimilant la reali-
tat. Una situació que resulta difícil per a la població nadiua. 
Però també resulta difícil per a nosaltres. A la meva edat, per 
exemple, és molt difícil integrar-se. Per altra banda, hi ha mol-
ta gent que té una idea de la integració que es redueix al fet 
que ens dissolguem entre la població nadiua. O sigui, el que 
ens demanen és que ens dissolguem, que no cridem l’atenció, 
que ens convertim en un més, però sense que tinguem… bé, 
que tinguem les mateixes obligacions, però no els mateixos 
drets. Això és el que molesta. Jo sostinc que podem conservar 
els nostres propis trets, fins i tot la nostra indumentària, la 
nostra olor de curri —és cert que el curri molesta els veïns. 
I també estic d’acord amb el fet que els estrangers hem de 
respectar les normes del país que ens acull. No tinc el menor 
dubte d’aquest respecte. Aquesta és la norma d’una casa: els 
fills d’una mateixa família han de respectar algunes normes 
establertes. Però també han de participar en l’establiment 
d’aquestes normes. Heus aquí l’important.

S’ha de transmetre la idea que som davant una societat 
nova, amb nous membres, uns quatre milions que segurament 
seran més, encara que s’aixequin deu mil murs i barreres, per-
què al món hi ha més guerres, més fam, més persecucions 
polítiques.

Cal comprendre que no som solament un número —qua-
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vertir-la en un impuls creatiu.
Si jo m’he pogut despullar de tot el que coneixia, això vol 

dir que, d’alguna manera, he sortit del meu propi context i 
ara ho puc observar des de fora, ¿no és cert? Ara tinc una 
capacitat crítica superior a la que tenen les persones que mai 
no han sortit del seu país…

 Monika Zgustova: Començaré per presentar-me breu-
ment i després llegiré uns apunts que porto per escrit i que 
formen part de l’assaig que aportaré al llibre en preparació.

Jo sóc txeca. Vaig sortir de l’antiga Txecoslovàquia amb 
els meus pares a mitjan dècada dels setanta. Encara era me-
nor d’edat i els meus pares em van dur a través de l’Índia, per-
què llavors emigrar era il·legal. De fet, a la gent que intentava 
emigrar podien fins i tot afusellar-la.

El cas és que viatgem a l’Índia, on els meus pares van 
sol·licitar un visat per als EUA. Finalment, i en unes cir-
cumstàncies veritablement dramàtiques, amb aquell visat i 
el passaport, vam abandonar l’Índia i vam viatjar als EUA. 
Només us diré que el meu pare portava una Gillette a la bu-
txaca i que en el moment en què no l’haguessin deixat pas-
sar —ell desconeixia l’existència d’un conveni entre l’Índia 
i Txecoslovàquia per retornar els refugiats—, s’hauria tallat 
les venes, amb la condició de no tornar a Txecoslovàquia, on 
l’esperava la presó.

Per sort, això no va ser el que va passar. El funcionari de 
la duana devia estar despistat, i gràcies a la seva distracció, 
vam poder emigrar i anar-nos als EUA, on vaig cursar els 
meus estudis.

Va ser allà on vaig experimentar realment el que era l’exili 

És a dir, on cal començar un procés i al cap d’alguns anys 
aconseguir quelcom que tots els altres tenen ja des de fa molt 
temps… Aprendre l’idioma, o dos idiomes, aconseguir 
permís de treball, mentre s’ha de treballar, perquè d’alguna 
cosa s’ha de viure, perquè ningú no et manté ni t’aporta cap 
ajuda… Després, per exemple, jo vaig tenir problemes amb 
l’homologació del títol…

Per descomptat, això pot enfonsar qualsevol perquè és 
una situació límit, però també és positiva. De fet, del que vo-
lia parlar és precisament de les coses positives que vam viure 
també els refugiats i els immigrants. Els experts diuen que, en 
realitat, l’exili es pot viure de dues maneres. La primera, per-
dent la relació amb la nostra cultura d’origen, és a dir, arribar 
aquí, per exemple, i emprendre una nova vida amb totes les 
nostres forces per convertir-nos o intentar convertir-nos en 
ciutadans exclusivament d’aquí. Intentar oblidar, encara que 
això impliqui un trauma, de manera que tampoc és aconsella-
ble intentar oblidar el nostre passat i començar de zero.

L’altra experiència, és a dir, l’altra manera de viure aquesta 
experiència en termes positius, consisteix a buscar el costat 
positiu, aprendre a veure tot allò positiu que comporta aques-
ta experiència de l’exili, tal com proposava Plutarc, perquè 
els antics grecs coneixien molt bé l’exili, i hi ha moltes obres 
de la Grècia antiga on s’aborda aquest fenomen. Plutarc va 
escriure que moltes de les més importants obres filosòfiques i 
artístiques no haurien aparegut si no fos precisament gràcies 
al fet que els seus autors van viure l’experiència de l’exili, per-
què aquesta situació límit també pot ser molt positiva, si es 
disposa d’una capacitat de resiliència, és a dir, de poder viure 
aquesta situació de manera creativa i saber-ne aprendre, con-
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Per això ara m’identifico molt amb l’experiència dels cubans, 
que, potser ara en menor mesura, també han patit aquesta 
incomprensió. Tu l’has sofert, els teus pares l’han sofert, tota la 
societat ha sofert un règim, i et diuen que no… Et diuen 
a la cara que ets una russa blanca o no sé què… Aquesta va ser 
l’experiència negativa.

També últimament amb l’allau d’immigrants i refugiats 
que han vingut, alguns d’ells des de l’est… Bé, és una altra 
classe de refugiats en comparació amb els refugiats polítics 
dels quals jo vaig formar part… Ara, als mitjans de comu-
nicació s’ha començat a parlar de bandes de l’est, bandes de 
l’est associades amb la corrupció, el robatori i la prostitució… 
Llavors, jo he vist que, a causa del meu nom, ja m’etiqueten 
de ser de l’est. Aquí a Barcelona, menys. A Madrid, moltís-
sim, perquè allí hi ha prostitució a carrers situats en ple cen-
tre de la ciutat. I he sentit històries d’altres noies russes o 
txeques a les quals diuen coses en un autobús i pateixen una 
espècie d’assetjament.

Ho he vist a Barcelona alguna vegada, a Madrid, més ve-
gades. És un racisme sense dissimular, com deia Nazanín. Si 
parlo amb algú en txec, de seguida pregunten d’on som. És 
que les meves amigues ni tan sols volen dir d’on són, perquè 
això, de seguida, desperta animadversió! Com també és cert 
el que deia Bashkim, que et prenen per algú que pertany a 
un grup, no et prenen per un individu, sinó com a part d’un 
grup, sigui una banda de l’est o el que sigui. També subscric 
això, perquè m’ha passat.
[A continuació, Monika Zgustova va llegir un fragment del 
text inclòs en aquesta recopilació.]

i el que és realment la cosa més dura que un pot experimentar 
en tota la seva vida: saber que mai més podràs tornar al teu 
país, que els meus pares, per exemple, no tornarien a veure 
mai més els seus, tal com efectivament va succeir. És una cosa 
molt trista…

Més tard, vaig decidir traslladar-me a Europa i vaig viure 
a diferents ciutats europees, sobretot a París. Després vaig 
venir per pura casualitat a Barcelona, i d’aquí em va agra-
dar principalment el clima humà, de manera que vaig decidir 
quedar-m’hi.

Això devia passar en els mateixos anys de què parlava 
Nazanín, és a dir, a mitjan dels vuitanta. Aquella era una 
època magnífica per a un estranger, aquí, i estic totalment 
d’acord amb el que has dit. També jo ho vaig viure així. La 
veritat és que he de dir que m’han acollit magníficament, que 
no tinc ni la més mínima queixa de Catalunya, de la manera 
com m’han tractat en la meva professió. No he conegut ni 
racisme ni masclisme, ni gens de tot allò del que m’alertaven. 
«Compte amb això, compte amb allò». No, mai. De manera 
que sempre manifesto el meu agraïment, perquè s’ajusta a la 
veritat. L’agraïment perquè se m’hagi permès establir-me aquí 
i viure una vida feliç.

Ara bé, no tot ha estat de color rosa. Així, per exem-
ple, una de les experiències més difícils va ser la d’aconseguir 
comprensió. Crec que també vosaltres, Bashkim i Nazanín, 
heu parlat de la incomprensió amb la qual topa un refugiat, 
¿no? Jo, per exemple, com a refugiada de l’Europa de l’est… 
La veritat és que ningú es creia la meva història de refugiada 
d’un sistema totalitari, perquè costava fer entendre que països 
amb governs d’esquerra eren, en realitat, règims totalitaris. 
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fer aprendre que un no pot separar l’estat de benestar o la 
salut de les condicions de vida en les quals un viu. És a 
dir, la salut, l’estat de sentiment de felicitat o de benestar, 
està íntimament lligat als contextos de vida que toca viure 
a cadascú.

Per tant, evidentment, la meva professió —el fet de ser 
metge— em va ajudar a comprendre que no es tracta sola-
ment de sanar les persones, sinó d’influenciar els contextos 
en què viuen aquestes persones. I és aquí on jo veig el meu 
compromís social. Un compromís social que s’arrela en la idea 
que, en realitat, quan els contextos socials són violents, són 
injustos, són totalitaris, cal comprometre’s a canviar-los, ¿no 
és cert? I els responsables d’aquests contextos injustos, totali-
taris i violents no et fan cap regal, no et fan cap concessió.

Per tant, una part del teu destí està marcada per aquesta 
perseverança en el combat, per aquesta perseverança en la 
lluita. Tu trobes un sentit a la teva existència en aquesta per-
severança. Penso que el que em va ajudar a resistir quan em 
van empresonar i vaig ser víctima de la tortura, on vaig córrer 
el risc de ser un desaparegut més del meu país o de l’Amèrica 
Llatina, va ser aquesta presa de consciència. Aquesta cons-
ciència que cal tenir, la que diu que aquell que es fiqui en 
una lluita per un món millor, per una societat millor, el que és 
solidari amb les altres persones, el que vol un món més equi-
tatiu, més just, menys violent, pot córrer aquest risc; és part 
dels avatars que pot experimentar. Però en el fons, també és 
possible que aquesta energia t’ajudi a sobreviure i t’ajudi, en 
sentit constructiu, a viure aquestes experiències.

Ja al camp de concentració, en aliança, en unitat, al costat 
d’altres companys, comencem a construir la resistència, no 

 Jorge Barudy: Vull començar dient que em sento molt 
inspirat i molt content de ser aquí, i sobretot d’haver sentit 
les diferents intervencions, perquè jo crec que alguna cosa 
ens uneix, i que és com si pertanyéssim a una nova identitat 
o a una comunitat. Diguem que això és quelcom que ens ha 
donat la nostra experiència de vida.

Jo estava reflexionant i els volia plantejar una cosa: jo 
em sento bé tal com sóc o per com he arribat a ser. I, en 
aquest sentit, m’han agradat també les intervencions que 
puntualitzen no solament l’aspecte del sofriment que implica 
la condició de refugiat, d’exiliat, sinó també les maneres en 
què som capaços de mobilitzar els nostres recursos personals, 
per descomptat també els recursos familiars, els recursos de 
pertinença a una determinada comunitat, per fer que aquesta 
experiència es transformi en una experiència constructiva.

Per tant, a mi no m’agradaria tornar a ser xilè, jo ho 
dic així: no m’agradaria tornar a ser xilè com ho era abans 
de l’experiència de l’exili. No m’agradaria ser xilè, o sigui, 
m’agrada molt més ser com sóc actualment, un ciutadà del 
món, algú que se sent solidari i profundament solidari amb 
totes aquelles persones víctimes de l’opressió, víctimes de la 
injustícia, víctimes de la violència. I en aquesta identitat em 
reconec. Realment, m’hi sento bé.

Quan reflexionava, escoltant les intervencions anteriors, 
i feia una associació d’idees sobre per què un arriba a la con-
clusió que se sent a gust amb allò que ha arribat a ser, em 
preguntava per allò que m’ha ajudat a aconseguir-ho.

Perquè, evidentment, hi ha aspectes que m’han ajudat. 
Crec que m’ha ajudat el fet que tinc una professió i una 
formació professional, sóc metge format a Xile, que em van 
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realitat no pot extrapolar la seva experiència a l’experiència 
de tots. Cal reconèixer que hi ha experiències que són singu-
lars, són diferents, i que a cadascú li ha tocat viure el que li 
ha tocat viure i cadascú ha fet el que ha pogut amb el que té 
per poder reconstruir projectes.

A mi m’ha ajudat el fet d’haver tingut aquest suport afec-
tiu i social dels meus companys empresonats i haver viscut 
experiències vitals a l’interior de la presó que em van donar 
aquesta inspiració. També el suport incondicional de la meva 
família, de la meva família d’origen, sobretot del meu pare, 
que em va ajudar i va fer tot el necessari i possible per treure-
me’n i per, almenys, evitar que em matessin i que em fessin 
desaparèixer.

I el delicte era el d’haver estat dissident, o més aviat el 
delicte no era que fos dissident, perquè no ho era. En aquell 
moment estava profundament compromès amb un projecte 
esperançador: intentar canviar la societat a partir d’un règim 
democràtic. Era una cosa tremendament esperançadora. Xile 
va ser una esperança no solament per al mateix Xile, sinó 
també per a la resta del món, perquè es tractava d’un projec-
te de pau que ens feia pensar que seria possible modificar un 
sistema social a través de les eleccions i construir una societat 
més equitativa, més igualitària…, sense passar per cap tipus 
de totalitarisme. Perquè Allende va guanyar les eleccions per 
majoria absoluta, i això tampoc cal oblidar-lo, ¿no?

Crec que una cosa que m’ha ajudat molt en la meva prò-
pia teràpia, en la meva pròpia reconstrucció, és el fet d’haver 
posat la professió al servei de la reparació i la recuperació de 
les víctimes. Això ha estat un eix fonamental. D’una banda, 
creant l’associació EXIL a Brussel·les, on vaig arribar-hi com 

solament per sobreviure, sinó per continuar aquesta vocació, 
per donar-li un sentit que puguem entendre tots. Això expli-
ca el fet que em plantegi que si sobrevivia a aquesta situació, 
no deixaria que aquesta experiència determinés la meva vida. 
Llavors no sabia que això s’anomenava «resiliència». Un cop 
ho vaig saber, em vaig convertir en un expert en aquest tema. 
Però en aquell moment no ho sabia, en aquell moment era 
com una espècie de tossudesa vital. Si jo surto d’aquesta, em 
deia, això no determinarà la meva vida, tot i que és cert que 
un en surt ferit, però no derrotat, en una experiència com 
aquesta. I crec que això va ser possible perquè vaig tenir la 
possibilitat de viure una experiència de presó on vaig sentir 
una vegada més —com en molts altres contextos— la solida-
ritat dels companys. Vam poder mantenir un teixit social on 
la solidaritat i l’esperança van ser possibles.

Després em vaig dedicar, i m’he dedicat des de fa més 
de trenta anys, a la meva professió. Em vaig formar com a 
psiquiatre i psicoterapeuta, i he dedicat tota la meva vida a 
l’acompanyament i a la reparació, a la recuperació psíquica i 
mental de gent que ha patit situacions extremes, i m’he ado-
nat que el fet que jo aconseguís sortir d’allà, encara que no 
tan danyat, va ser un factor determinant. Hi ha companys 
i companyes, homes i dones, que han viscut situacions de 
presons d’extrema seguretat i han estat anys i anys en cir-
cumstàncies impressionants i han sobreviscut, han resistit, 
encara que n’hagin sortit molt danyats, en diversos països de 
l’Amèrica Llatina.

He treballat amb persones que han sobreviscut a expe-
riències de genocidis, de genocidis que són inimaginables i 
llavors, evidentment, en aquest moment un s’adona que en 
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en avió privat, ¿no?». I així va ser com es va consignar a la 
meva sol·licitud que nosaltres, la meva família i jo mateix, 
havíem arribat a Bèlgica en avió privat.

És una anècdota que reflecteix un estat d’ànim, i per això 
em sento tan solidari amb el que passa actualment, em sen-
to tan solidari amb la persona, els companys que vénen, les 
dones, els homes, els nens, els menors no acompanyats que 
vénen de l’Àfrica, dels que vénen dels anomenats països de 
l’est, de l’Orient Mitjà. Em sento molt solidari i proper a ells 
i, és clar, quan un sent una fe solidària, cal saber manejar la 
impotència i la ràbia.

No sé si els passa, a vostès, però a tots ens passa. El 
desafiament fonamental rau en la qüestió que fa referència al 
que fas amb la teva ràbia, amb la teva impotència. El fet de 
poder ajudar una mica aquestes persones, atenent-los quo-
tidianament, tant a l’associació EXIL, allà a Brussel·les, on 
treballo una setmana al mes, com aquí… El fet d’haver-me 
especialitzat en el tema de les víctimes de la violència cap als 
nens, del maltractament infantil, com també en el tema de 
la violència cap a les dones… He estat treballant en aquest 
món i no solament en contacte amb el dolor, sinó també en 
contacte amb els recursos de les persones, i la capacitat que 
tenim els éssers humans de reconstruir-nos quan trobem un 
mínim de solidaritat, un mínim de suport social, m’ajuda molt 
i em permet modular en part aquesta ràbia, aquesta agressi-
vitat, aquesta ràbia legítima, aquest sentiment d’impotència. 
I també m’ajuden aquestes activitats: el fet d’escoltar-vos a 
cadascun de vosaltres també m’ajuda molt a no claudicar i fins 
i tot a constatar que, per raons diverses, els avantpassats polí-
tics dels qui governen ara, com assenyalava molt bé l’Oriol, 

a exiliat, i nodrint-me de les experiències de les persones que 
—dit entre cometes— venien perquè jo les ajudés. Ells no 
sabien que m’estaven ajudant a mi. Un sempre es comunica, 
en l’intercanvi terapèutic, ¿no? I, d’altra banda, treballant en 
equip amb altres persones i després d’haver palpat profunda-
ment la solidaritat del país d’acollida. Crec que això ha estat 
molt important: la solidaritat del poble d’acollida, perquè jo 
veig la diferència entre el país i el poble o els sectors del 
poble que han estat i continuaran sent solidaris. I això és una 
cosa que no ha canviat. Evidentment, jo era xilè, quan vaig 
arribar el 1975 a Bèlgica, a una societat democràtica.

Jo tenia molt mala consciència amb el que havia passat a 
Xile i la reacció més aviat tèbia amb què el món havia rebut 
aquest cop militar sostingut pels EUA, però el poble belga va 
ser un poble acollidor per a nosaltres, per als xilens, per als 
llatins, en la nostra època.

Vaig ser testimoni d’aquesta experiència i és per això que 
ara visc amb dolor el canvi que s’ha produït. Jo vaig conèixer 
l’acollida amb els braços oberts. Hi va haver moltes coses 
sobre les quals no em van preguntar per donar-me l’estatut 
de refugiat, i fins i tot el senyor que em va interrogar em 
va ajudar, perquè jo no vaig arribar directament de Xile a 
Bèlgica. No explicaré tots els llocs pels quals vaig caminar 
abans d’anar a parar a Bèlgica, però el cas és que hi havia 
un buit a l’itinerari i jo no tenia una explicació a la pregunta 
sobre com havia aparegut, al passaport, la data en què havia 
arribat sis o vuit mesos després a Bèlgica. I llavors, el senyor 
—recordo la seva molt bona voluntat—, m’ho pregunta, i allí 
em va enxampar, perquè no havia preparat la resposta. Així, 
quan començava a dubtar, ell em diu: «Ah, vostè va arribar 
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vergonya en veure persones que havien rebut amb relativa 
facilitat l’estatut de refugiat, que s’havien col·locat en uni-
versitats, editorials, mitjans de premsa… en fi, en nínxols de 
tot aquest entramat en el qual acabem treballant tots els que 
ens dediquem a escriure, i es va posar a parlar de la difícil 
situació dels exiliats del seu gremi.

I és cert, i em congratulo que la tònica de les interven-
cions aquí sigui una altra, perquè els qui realment ho tenen 
difícil són aquelles persones anònimes —ja es parlava aquí 
d’aquest anonimat. Un anonimat, per cert, que de vegades 
té certa dimensió massiva i que també té un punt de cruel-
tat al qual voldria referir-me expressament, ja que he dedicat 
uns quants anys de la meva vida —igual que d’altres que són 
aquí— a fer d’intèrpret per a persones que vénen a Espanya a 
sol·licitar asil, i he vist l’absoluta crueltat d’aquest sistema po-
licíac que no tracta el refugiat com a un ens general i desin-
dividualitzat, sinó que l’individualitza i el persegueix fins a 
l’extenuació exigint-li proves, exigint-li documents, exigint-li 
un relat —com em sembla recordar que diuen les normati-
ves:— un relat versemblant de tot allò pel que va passar.

És a dir, persones que han aconseguit escapar de situacions 
sovint atroces —casos de genocidi, de presó, aferrissades 
persecucions individuals…— i que han de tornar a repetir 
davant un policia, i no precisament davant un professional 
de la medicina, tot allò pel que han passat. Crec que tots els 
que hem estat involucrats alguna vegada en aquesta media-
ció hem pogut constatar la crueltat i la inutilitat que hi ha en 
tot això.

Aquest sistema és el responsable que siguin tan poques 
les persones que obtenen l’estatut d’asilat. ¿Per què de tants 

van ser acollits com a exiliats als nostres països, els dels «su-
daques», i ara no ens retornen el gest. Com ho fan, no ho 
sé. Sempre m’he preguntat què és el que fa que el renegat, 
el subjecte o el grup que té un pensament progressista, en-
tre cometes, aconsegueixi viure amb aquesta incoherència; 
perquè el tema de la tanca de Melilla que s’esmentava, és 
producte d’un govern socialista, és a dir, no pretenguem ex-
plicar-nos contes, aquí. El qui té poder per construir o tirar 
a terra la tanca és l’Estat, i aquest Estat espanyol és un Estat 
progressista, ¿no? El que té poder per millorar les condicions 
de l’asil és avui dia un govern socialista, ¿no? Si hi hagués un 
govern de dretes… Però això és el que a nosaltres ens dol, 
com també ens dol que el tripartit de Catalunya no estigui 
fent tot el necessari per defensar l’estatut d’asil, el dret d’asil. 
Ens dol i, a més, ens fa plantejar aquest interrogant: ¿com ho 
fan per mantenir una certa congruència entre un pensament, 
un discurs i uns valors i, per altra banda, una pragmàtica que 
contradiu aquests pensaments?

I un ha de refugiar-se en aquestes reunions per trobar el 
suport, per mantenir-se en la coherència davant tanta in-
coherència, tanta doble moral, tant doble missatge, i no aca-
bar perdent-se en tot això.

 Jorge Ferrer: Gràcies. Prometo ser breu, i em cenyiré 
estrictament a les coses que m’he anotat prèviament.

Volia començar recordant una ocasió en la qual el poeta 
Joseph Brodsky va ser convidat a una trobada per parlar de 
«l’horrible situació» dels escriptors exiliats. Va tenir lloc el 
1987, i Brodsky va iniciar la seva intervenció dient que hi 
veia bastant poc sentit, en tot allò, que li queia la cara de 
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Popular, resultava extremament difícil que un cubà obtingués 
l’estatut d’asilat…, és a dir, que són qüestions que moltes ve-
gades no depenen tant de qui governa, sinó d’unes estranye-
ses pragmàtiques que no sé exactament com es mouen i que 
m’agradaria desentrellar algun dia.

Crec, deia, que el fet que tinguem aquesta possibilitat 
d’accedir als mitjans de comunicació i arribar a espais més 
amplis que d’altres persones, aquells qui amb prou feines te-
nen veu, implica per a nosaltres una enorme responsabilitat. 
Una responsabilitat doble, si es vol. Una responsabilitat pel 
que fa a la denúncia de la situació als països dels quals venim, 
i fins i tot de l’àrea geogràfica on se situen: hem de denunciar, 
esclarir i informar sobre la realitat d’aquests països.

La Monika, amb raó, ha esmentat que en arribar aquí se 
subestimava el seu testimoniatge quan es reconeixia com a 
refugiada de la desapareguda Txecoslovàquia, un país situat 
de l’altre costat del teló d’Acer, és a dir, un país regit per un 
govern d’esquerres. Els cubans això ho hem patit i ho patim 
diàriament. Fins i tot, quan l’Oriol es referia a l’acollida de 
catalans als països de l’Amèrica Llatina, amb prou feines ha 
esmentat Cuba. I a Cuba va haver-hi moltíssims catalans i…

 Oriol Amorós: No en el període que jo citava, per 
cert… Van anar-hi abans, i a fer negocis…

 Jorge Ferrer: … efectivament, van anar-hi a fer nego-
cis, però en un moment determinat a Cuba va arribar a ha-
ver-hi desenes de revistes i diaris impresos en català, la qual 
cosa denota una presència importantíssima de catalans i de 
la llengua catalana a l’illa.

armenis o àzeris que van venir aquí fugint de la guerra entre 
ambdós països, només unes quantes desenes, tal vegada al-
guns centenars, van obtenir l’estatut de refugiat? Doncs per-
què se’ls reclamaven proves. Un reclam davant el qual ells 
responien una vegada i una altra amb la sola prova que diu 
«escolti, jo vinc d’un país on els torturadors no emeten certi-
ficats de torturat als qui han torturat, on els perseguidors, els 
repressors, no emeten certificats de perseguit o reprimit…».

Crec que si hi ha res que cal replantejar i canviar d’aquesta 
llei —si és que nosaltres alguna vegada poguéssim influir en 
alguna cosa— és precisament que siguin molt més laxos els 
mecanismes que permetin a algú procedent d’un país que a 
tots ens consta que està patint l’horror de la guerra, on es 
viuen situacions atroces diàriament, superar sense més 
traves aquest filtre absolutament extenuant i accedir a 
l’estatut de refugiat.

Una altra cosa en la qual vull detenir-me és en el fet que 
les persones que ens dediquem a escriure i tenim cert accés als 
mitjans de comunicació i, així, a la possibilitat d’aconseguir 
que la nostra paraula es multipliqui i arribi a molta gent, com 
també, en ocasions, l’oportunitat de mantenir una interlo-
cució directa amb els poders polítics, hauríem de treballar a 
favor dels qui pateixen aquesta situació de desemparament. 
No es tracta de si ens trobem davant governs de dretes o  
d’esquerres. Efectivament, la tanca la va aixecar un go-
vern d’esquerres, de la mateixa manera que l’hauria instal·lat 
un govern de dretes. Jo vaig arribar a Espanya el 1994 i se’m 
va concedir l’estatut de refugiat en un temps rècord. Em va 
ser atorgat pel govern socialista de Felipe González. Doncs 
bé, tot just tres anys més tard, amb el govern del Partit 
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tadans a prendre un paper actiu en la societat. En aquest 
sentit, molts de nosaltres hauríem de fer un treball precisa-
ment actiu, perquè sabem del cert que la democràcia, tot i 
que imperfecta, és un valor fonamental, i és una llàstima 
que molta gent que mai no ha patit els rigors d’una dicta-
dura ho ignori.

 Inongo-vi-Makomè: Se n’obliden aviat, per això 
apareixen les dictadures, Jorge. Intentaré cenyir-me al que 
m’han demanat els organitzadors. Jo duc molt de temps aquí. 
Quan vaig a un institut, acostumo a dir als xavals que sóc 
més d’aquí que ells, perquè fa molta anys que hi sóc. Vaig 
arribar en aquells anys que esmentava Nazanín, quan un ne-
gre era encara alguna cosa estranya. Llavors, érem molt pocs 
els estrangers a la universitat, a València, i gairebé tots eren 
estudiants llatinoamericans.
[A continuació, Inongo-vi-Makomè va fer una lectura de les 
primeres pàgines del text inclòs en aquesta compilació.]

 Salah Jamal: Jo dec ser el degà de tots els refugiats d’aquí, 
perquè em sembla que sóc el més antic. Vaig arribar el 1969, 
¿algú va arribar abans? O sigui que heu de fer cas del que jo 
us expliqui. 

Bé, potser no hauria de tornar altra vegada a la definició 
de refugiat i dels immigrants… Ja està més que parlat. Ara 
jo voldria parlar d’una cosa que sento moltes vegades que 
diuen els juristes —els juristes, com els altres, diuen moltes 
bajanades. Ens avisen: «Escolteu!, s’ha d’anar amb compte i 
no confondre l’immigrant amb el refugiat polític, perquè els 
refugiats polítics són pocs, avui dia i, en canvi, els immigrants 

De fet, l’estelada, que he vist que molta gent jove identifi-
ca de manera absolutament errònia amb la revolució castrista 
a causa de la seva similitud amb la bandera de Cuba i al fet 
que les passegen aquí juntes en manifestacions promogudes 
per les esquerres, és una bandera que van crear els catalans a 
Cuba cap a l’any 1918, crec recordar, i que està inspirada en 
la bandera de la República de Cuba. No té res a veure, doncs, 
amb el castrisme… Però tornem a allò essencial.

És una tasca primordial la de difondre la realitat dels 
nostres països, aclarir tantes coses que tantes vegades no 
s’entenen o que, com bé deia Nazanín, es redueixen a estereo-
tips en els quals ni nosaltres mateixos no ens reconeixem.

De l’altra banda, aquesta segona dimensió de la respon-
sabilitat que esmentava es refereix a la necessitat que man-
tinguem viva i alerta la mateixa condició de dissidents que 
ens va dur a convertir-nos en refugiats. Vull dir que, de la 
mateixa manera que vivint sota règims que ens semblaven 
injustos o polítiques on hi havia coses que ens desagradaven i 
contra les quals ens vam oposar, també hem de mantenir, en 
aquestes societats d’acollida i allunyats de qualsevol equívoc 
sentiment d’aquiescència basat en l’agraïment, una postura 
crítica i militant. És una aportació, per dir-ho així, que im-
plica un veritable agraïment. Sé que molts ho fem, això de 
mantenir aquest esperit de dissidència, aquest enfocament 
crític cap a la realitat.

Així, per exemple, quan persones que provenim de paï-
sos on no se celebren eleccions, on és impensable un joc po-
lític normal, veiem en societats com la catalana fenòmens 
d’abstenció com el de les últimes municipals… És una cosa 
que, francament, ens costa entendre: la renúncia dels ciu-
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hippies, i hi havia un home amb una guitarra d’una corda que 
feia el Led Zeppelin. Al voltant hi havia uns quants amics i 
em miraven a mi. Jo parlava quatre paraules en anglès i ells 
també, i: «D’on ets», i jo: «De Palestina», i ells: «Seu, seu». 
Em van fer seure allà i em van donar un suc que semblava de 
tamarinde. En vaig beure unes quantes copes i… ja es notava 
que era sangria. Aquest va ser el primer pecat —involuntari, 
per cert!

Vaig arribar a Anglaterra i vaig estar quinze dies sense 
veure el sol. I dic: «Hòstia!, aquella ciutat on vaig anar a 
parar, la del tamarinde aquell… era maca…». I, com que 
s’acostaven les festes del Nadal, vaig ficar els tres mitjons 
que portava i els tres calçotets en una bossa d’El Corte Inglés 
i vaig tornar aquí a fer tres dies de vacances, vacances de 
Nadal. I ja fa 37 que hi sóc. 

Bé, vaig fer la carrera… Ja sabeu que l’Estat d’Israel té 
la política de fer una neteja ètnica de forma subtil. Ells no 
agafen els palestins, es posen amb els canons i els porten a 
la frontera. No… Ho saben fer amb intel·ligència, perquè la 
seva intel·ligència és inversemblant. I, llavors, la seva ma-
nera d’inventar lleis, cada vegada una llei nova. Això abatia 
la població. Les lleis que tenien, ho estic dient i això s’està 
gravant, o sigui que no és invenció meva… Això no són ar-
guments, són fets reals, unes lleis contínuament contradic-
tòries, i una d’elles obligava la gent que sortia de Cisjordània, 
Gaza, a tornar al cap de sis mesos per renovar el carnet. 
Carnet d’identitat o carnet de residència, deia… O sigui, jo 
vaig néixer allà i em donen un carnet de residència. 

Bé, llavors, és clar, tu cada sis mesos tornes, renoves, surts 
una altra vegada i al cap d’un any et diuen: «No, no, és que 

econòmics són ja… vénen a onades, ¿no?». Bé, jo voldria 
fer una pregunta, així, a l’aire: ¿qui és qui marca realment 
la diferència entre la desgràcia causada per alguna guerra o 
per alguna persecució i la desgràcia causada per un conveni 
entre una multinacional i els líders autòctons d’una zona de-
terminada, per exemple, per la desforestació d’una zona ics i 
obliguen a desplaçar la gent que viu en aquella zona? Jo crec 
que això és un cas d’hostilitat i que no cal que hi hagi guerres 
i canons per obligar la gent a desplaçar-se o a refugiar-se.

En el meu cas, com en el cas de cinc milions de pales-
tins, jo vaig néixer refugiat, o sigui, no vaig esdevenir refu-
giat: jo vaig néixer refugiat. Vaig néixer l’any 1951 i el meu 
pare ja s’havia refugiat tres anys enrere… Es va refugiar l’any 
1948 amb tota la quitxalla de palestins. El 1969 vaig acabar 
el batxillerat i, és clar, l’Estat d’Israel no ens deixava estudiar, 
tampoc teníem universitats, i jo volia fer una carrera. Som 
18 germans —Al·là és gran—, en van morir vuit i en vam 
quedar 10. Van morir petits, petitons… 

Jo volia sortir a estudiar i no hi havia llocs per fer-ho a 
part dels països àrabs, on tenien unes universitats molt limi-
tades i llavors demanaven unes puntuacions extraterrestres. 
I jo tampoc no era Einstein. Aleshores em van dir d’anar a 
Anglaterra; i jo anava a Anglaterra, però vaig venir a parar 
aquí, a la plaça Reial. Barcelona era una escala de la travessia 
amb un vaixell i, és clar, era una escala de sis hores. I aquestes 
sis hores... tu arribaves aquí i el vaixell atracava a Colom, o 
sigui, al morro de les Rambles, no com ara… Tenia sis hores i 
no sabia fer altra cosa que anar amunt i avall de les rambles, 
perquè tenia por de perdre’m de tornada al vaixell. 

El cas és que vaig arribar a la plaça Reial. Era l’època dels 
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catalana. Parla del col·lectiu dels grans escriptors —Ferrater i 
Móra, Berenguer, Pere Quart, Apel·les Mestres…— que eren 
allà, a Xile. Aquest llibre és un totxo sobre la història dels cata-
lans que es van refugiar després de la Guerra Civil espanyola. 

Bé, vaig fer la carrera i anava fent, i, sobre la marxa, vaig 
aconseguir el que jo realment no buscava. La societat cata-
lana d’aquella època, si em permeteu descriure-la, era una 
societat molt senzilla, molt simple. Jo no gosaria dir que 
acollidora, no, però amb aquest caràcter català que a mi 
m’encanta, m’agrada… Potser algú no m’entendrà, però el 
català autòcton, l’autèntic, és el que viu i deixa viure, allò de 
«vés fent, noi; vés fent». I això m’agrada, perquè de vegades 
el paternalisme embafa una mica, ¿saps? I aquest caràcter a 
mi m’encanta, m’agrada. Et sents lliure. No hi ha ningú que 
t’estigui donant copets a l’esquena que moltes vegades no 
són de sinceritat. I això que dius d’acollidors… possiblement 
—és una percepció meva— a partir dels anys 80, 85 o 90 
diuen que t’accepten a tu com a individu, però no t’accepten 
dintre d’una comunitat. O sigui, jo he sentit moltes vegades 
que diuen: «Es que tú eres diferente». «¡Coño, ¿por qué soy di-
ferente?!». «Es que eres nuestro», em diuen. Però, ¿per què no 
ho és la meva col·lectivitat, els àrabs, per exemple? Llavors, 
afinen al màxim: «No, es que los palestinos sois diferentes». Coi, 
¿per què som diferents? ¿Eh? Els escanyo una mica més i al 
final surt que perquè no porto una camisa d’Armani o una 
cosa d’aquestes…

M’ha cridat l’atenció el que deia la Monika Zgustova, 
que jo no he trobat cap sentiment de racisme… ¿Per què ets 
rossa, maca i europea? No ens enganyem; no sé si ofenc, no 
ofenc, ¿oi? L’aspecte visual crida l’atenció. A Palestina mirem 

ara és al cap d’un any»… En aquella època em tocava aques-
ta llei. Vaig sortir a estudiar i al cap d’un any tornava, i havia 
de tornar en vaixell, perquè jo no agafo avions, sóc hombre de 
tierra. I, vinga, el vaixell una altra vegada, quinze dies allà a 
renovar el carnet i tornava una altra vegada en vaixell. Era 
un vaixell turc. Ens ficaven allà, cinquanta homes, en una 
habitació que feia pudor de sardines…

I llavors, és clar, al segon any… tenia exàmens i no po-
dia anar a tornar allò i vaig pensar, «¿cuántos meses se van a 
quedar esta gente aquí ocupando el territorio?… ¿Un año? ¿Dos 
años? Al final, se marcharán y ya está». I no vaig tornar, no vaig 
renovar el carnet i jo per a ells no existeixo, jo no sóc ciutadà 
de Cisjordània-Gaza.

Aquest no és el meu cas, és el cas de milers i milers i milers 
de palestins, i hi ha una cosa que és encara més dramàtica: 
quan va tenir lloc la guerra dels Sis Dies, quan l’Estat d’Israel 
va ocupar els territoris, va censar la gent immediatament. 
Aleshores els palestins que eren fora ja no existien, com va 
passar amb els meus set germans. O sigui, els meus set ger-
mans ja d’entrada no són ciutadans palestins. Jo sí que encara 
vaig ser-ho dos anys, fins que no vaig renovar el carnet.

Llavors, a partir d’aquest moment sóc refugiat, i no per 
voluntat pròpia. O sigui, vaig néixer refugiat i vaig acabar re-
fugiat, i ni una cosa ni l’altra va ser una voluntat o un desig. 

I bé, faig la carrera aquí i, és clar, en aquella època, cap 
al 69 o 70, Espanya no era un país ric ni acollidor. Al con-
trari, era un país exportador de gent, de dissidents… Hi ha 
un llibre molt maco sobre els dissidents i els refugiats polítics 
catalans, un llibre de l’Ignasi Riera que parla del seu oncle, en 
Pere Quart, un gran escriptor, una eminència de la literatura 
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un negre d’una manera, un ros d’una altra i un blanc d’una 
altra manera… És un efecte visual que es dóna al primer cop 
d’ull, i després ja pots rumiar-ho, pensar-hi i reflexionar-hi. 

Jo no sé què més dir, però hi ha coses que han comentat 
tots els companys que són veritat. Et trobes aquí una mica es-
trany, i quan tornes al teu país també et trobes estrany i… jo no 
sé què em sento, realment. Estic perdut. Jo, com a persona, 
estic perdut. No gosaria dir que no sóc ni d’aquí ni d’allà, ni 
de l’altra banda… Jo l’únic que dic és que estic acumulant 
coneixements, cultures, trets, i faig una bola de plastilina de 
molts colors… I sóc així i no em defineixo de cap manera. I 
allò de ser ciutadà del món… això també és una cosa molt 
fútil. No hi trobo res, no ho sé… I no és que no m’agradi: 
m’agrada estar perdut, un franctirador. Així, «voy por mi cuen-
ta i vaig fent». Gràcies.

 Monika Zgustova: Només una cosa, una conclusió. 
M’ha semblat que, al capdavall, el que hem dit tots és que 
cap de nosaltres —que som d’algun lloc diferent del d’aquí— 
no som d’enlloc. 

 Miguel Pajares: Doncs moltes gràcies a tots. 

L’experiència de les 
persones refugiades

Monika Zgustova

Inongo-vi-Makomè

Pius Alibek

Jorge Barudy

Nazanín Amirian

Bashkim Shehu

Cristin a Peri Rossi

Jorge Ferrer

Maria Djurdjevich
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Elogi del desarrelament
M o n i k a  Z g u s t o v a

L’ANGOIXA 

Cada vegada que passo 
pel costat d’una llarga cua 
d’immigrants que esperen re-
bre visats o documentació da-
vant d’un edifici oficial, i cada 
cop que contemplo una ex-
posició sobre l’exili, m’assalta 
l’angoixa que coneixen tots els 
refugiats. Al cap em ressonen les 
paraules de pànic que sempre 
els acompanyen: «arribarem 
massa tard», «un passaport 
vàlid», «sense passaport», 
«aquell segell en el passa-
port», «fugir», «represàlies». 
Un exiliat difícilment oblida 
l’angoixa experimentada du-
rant la seva fugida i també 

[Monika Zgustova va néixer a 

Praga i és escriptora. La seva 

última novel·la és La dona 

silenciosa (Quaderns Crema, 

Barcelona, 2005). La seva obra 

s’ha traduït a nou idiomes i 

ha merescut, entre d’altres, 

el prestigiós premi Masaryk, 

atorgat per l’Estat txec, i el 

Ciutat de Barcelona. Va estudiar 

literatura comparada als Estats 

Units, ha traduït quaranta-

cinc llibres del txec i del rus i 

col·labora regularment amb 

El País i altres diaris i revistes 

culturals, espanyols i estrangers.]
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de la humanitat. Moisès i Josep eren exiliats, de la mateixa ma-
nera que Lot i la seva dona, aquesta última tot un símbol de fi-
delitat al seu passat i a si mateixa, una fidelitat portada al límit 
de l’autodestrucció. Vint anys va durar l’exili d’Ulisses. Èdip 
es va autoexiliar i, en arrencar-se els ulls, es va condemnar a 
ser, alhora, un exiliat de l’interior. Ovidi va ser el primer poeta 
expulsat del seu país, el primer cas de violació de la llibertat de 
creació poètica, i el va seguir, entre molts d’altres, Dante. Una 
cosa semblant li va passar a Goya a causa de la seva pintura.

L’EXILI  DEL SEGLE XX

Després de la duresa del primer temps, l’exili pot apor-
tar un enriquiment cultural, sobretot a les grans capitals. Al 
segle XX els escriptors d’expressió anglesa van generar una 
important onada d’exili voluntari (James Joyce deia que 
l’exili és una de les armes de l’escriptor), bé que per a molts 
intel·lectuals i artistes no va ser necessari emigrar perquè 
es van exiliar al seu interior (Kafka), a l’interior de la seva 
obra (Proust, Xostakóvitx, Giacometti) o a l’interior de la 
seva llengua (Sándor Márai). També les ciutats tradicional-
ment bilingües o multilingües (Praga, Trieste, Barcelona) van 
crear en els seus escriptors una sensació de desarrelament 
(Juan Goytisolo apunta: «Catalanes en Madrid y castellanos en 
Barcelona, nuestra ubicación es ambigua y contradictoria, ame-
nazada de ostracismo por ambos lados»).

Com Ulisses, el qual va conservar la seva personalitat re-
sistint-se a les temptacions que els déus li van enviar durant 
el seu llarg viatge, els exiliats del segle XX van fugir de les 
dictadures i els règims totalitaris per mantenir la seva identi-
tat. L’exili és llarg, l’exili no té final: un exiliat continua sent-

després. Encara molt de temps després d’haver fugit del seu país 
per motius polítics, en els moments més inesperats l’envaeix el 
desconsol i la por experimentats, un trauma que jo mateixa vaig 
viure com a refugiada política als Estats Units d’un país totalita-
ri, l’aleshores Txecoslovàquia.

Dic que l’angoixa pot apoderar-se d’un exiliat després 
de qualsevol impuls: és això el que em va passar no fa gaire 
en una exposició sobre l’exili espanyol al final de la Guerra 
Civil. Les sales de l’exposició recreaven amb molta força la 
misèria física i mental del primer temps de l’exili que tan bé 
coneixem tots els qui hem passat per aquesta experiència. 
Recorrent les sales, estava sumida en un atordiment medi-
tatiu, i reflexionava sobre el segle XX, aquest segle de l’exili 
polític per excel·lència. 

El segle XX, amb les seves ideologies esclavitzants, guerres 
mundials i guerres civils, dictadures i totalitarismes, ha gene-
rat onades d’exiliats que en alguns casos han canviat el mapa 
ètnic de les grans capitals europees i americanes. Alemanys, 
russos, espanyols, cubans, jueus i, més recentment, bosnians i 
kosovars… tots, en el seu moment, van fugir d’algun horror. 
El totalitarisme, la guerra, l’holocaust, l’exili: vet aquí quatre 
fenòmens que defineixen el segle XX.

L’EXILI  ÉS TAN ANTIC COM LA HUMANITAT

Mentre observava, en una altra sala d’aquella exposició, la 
representació del pas d’una frontera difícilment franquejable, 
les ombres dels policies i dels soldats amb fusells, la misèria dels 
camps de concentració per a exiliats i els arxius de la policia 
plens de papers amuntegats contra les parets i fins al sostre, 
pensava que, tanmateix, l’exili no és res de nou en la història 
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culturals i històrics— acostumen a ser, per a molts exiliats, quo-
tidians. Les incomprensions són tan freqüents que l’estranger, 
més susceptible que algú que no ho és, acaba sentint-se ferit, 
menysvalorat, menyspreat, patètic, ridícul. 

ELS MALENTESOS IDEOLÒGICS

Per damunt de tot, l’exiliat se sent cruelment incomprès. 
Al començament dels anys vuitanta vaig interrompre 

el meu exili americà per fer una llarga estada a Barcelona. 
A Espanya vaig poder identificar-me amb el rebuig general 
d’una dictadura, la franquista, i confiava que gràcies a la 
seva experiència la gent acabaria comprenent el meu rebuig 
del totalitarisme soviètic. Però allà on jo esperava trobar 
més perspicàcia que en altres llocs, i més comprensió per la 
meva condició de refugiada d’un país totalitari, vaig topar 
contra un mur sord. Molta gent de l’ambient intel·lectual 
em considerava una enemiga de tot el que fos progressista, 
m’acusaven d’haver fugit d’un món que irradiava pau i justí-
cia. Resultava inútil explicar que en els països comunistes es 
vivia en una gran mentida omnipresent: els meus interlocu-
tors espanyols es resistien a desdir-se del seu somni, del seu 
ideal, de la seva fe. Anteriorment havia viscut una experièn-
cia d’incomprensió semblant, a París i a Nova York, on havia 
après que molts intel·lectuals occidentals, per convicció o per 
interès, havien dominat i manipulat el pensament d’una àm-
plia capa social a favor de la Unió Soviètica. 

D’una manera semblant, al llarg del segle XX, molts exiliats 
van patir no només la marginació, sinó també la incomprensió 
per la seva vida, pels motius del seu exili i, si eren escriptors, pels 
temes de la seva obra. Un exemple d’això és l’exili rus posterior 

ho encara que torni a la seva pàtria, com s’ha demostrat en 
molts casos. Ulisses tampoc no es va salvar d’aquest destí: en 
tornar a Ítaca, d’entrada ningú no el va reconèixer, ni la seva 
dida, ni la seva dona.

Evidentment, l’exili del segle XX s’ha convertit en una de 
les manifestacions fonamentals de la crisi de la civilització 
europea. Davant aquesta tràgica vivència de les dictadures 
i guerres i exilis, una pregunta em sorgeix a la ment com un 
repte: ¿servirà aquesta experiència per evitar-ne la repetició? 
Quan no hi hagi testimonis vius del que ha estat el segle XX, 
¿seran capaces la filosofia, la història, la literatura i les arts de 
mantenir la memòria col·lectiva fins al punt de prevenir les 
catàstrofes que donarien peu a altres exilis massius?

¿INTEGRAR-SE O NO?

Un exiliat, un cop al país d’adopció, té dues opcions: in-
tegrar-se i anar reduint el lligam amb la cultura del seu ori-
gen o no integrar-se i privilegiar-ne la conservació. Els qui no 
s’integren formen comunitats, a vegades prou grans per po-
der-les considerar enclavaments: aquest és el cas, per exem-
ple, dels russos als Estats Units o dels cubans a Miami. Els qui 
pertanyen a aquestes comunitats, lluny d’aprendre l’idioma 
del país on viuen, organitzen la seva existència a l’entorn de 
la seva llengua materna i la cultura pròpies, d’una manera 
semblant a com ho farien si visquessin al seu país d’origen. 

Els qui opten per la integració trien el camí difícil. Sí, difícil, 
perquè un refugiat mai no acaba d’integrar-se del tot, i per tant 
no arriba mai a sentir la cultura del país d’adopció com a prò-
pia ni a comprendre plenament el caràcter i els costums dels 
nadius d’aquell país. A més a més, els malentesos —lingüístics, 
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El fet de sentir-se incomprès i no comprendre el propi en-
torn fa que l’exiliat es trobi trist, contrariat, ressentit, desas-
sossegat, fins i tot rabiós. 

La calma, a l’exili, ¿és possible? Només si l’exiliat fa el que 
el país d’adopció n’espera, d’ell. No es recomana que el refu-
giat sigui crític. Si critica el país d’adopció, aquest li respon-
drà: «Si ens has de criticar, valdria més que t’haguessis quedat 
a casa!». I si critica el seu país d’origen, aquest li dirà: «Tu no 
vius aquí, i per tant no tens cap dret de criticar-nos!». Els 
americans han inventat una màxima terrible: «Love it or leave 
it», estima-ho o abandona-ho. 

La calma, a l’exili, ¿no és possible, doncs? No. Perquè 
obrir-se, a l’exili, significa lliurar-se al món, absorbir cultures 
i mentalitats diferents, amb la seva riquesa i la seva bogeria. 
I això desassossega.

L’exili és extenuant. I és que resulta extenuant el fet 
d’intentar fer-se comprendre i no arribar-hi mai del tot, no 
arribar a copsar plenament i profundament el que s’esdevé al 
voltant. L’exili és un estat anímic incommensurable, és sentir-
se contínuament a prova, és un estat de paranoia. Un exiliat 
és fet d’un mosaic de fragments, d’un collage. La seva vida no 
es dibuixa davant seu com una progressió lineal, sinó com un 
seguit de variacions geomètriques en un calidoscopi. Viure a 
l’exili significa tenir malsons en els quals un construeix una 
llar que sempre es torna a ensorrar.

L’EXILI  ÉS PER SEMPRE

No hi ha retorn de l’exili.
Durant l’absència de l’exiliat, la vida i les circumstàncies 

han canviat tant al seu país d’origen, i la seva llengua mater-

a la Revolució. En el món occidental d’aquella època hi havia 
molt pocs intel·lectuals eminents disposats a intervenir a favor 
dels refugiats polítics russos o a denunciar les persecucions que 
patien els intel·lectuals a l’URSS, la repressió, la censura, les 
detencions. La «nova Rússia» i «l’experiència interessant» que 
havia liquidat «els horrors del tsarisme» s’havien guanyat el 
favor de la majoria d’intel·lectuals occidentals que es prenien 
el partit de Stalin com abans s’havien pres el de Lenin. I la fe 
dels intel·lectuals occidentals es resistia a aprendre res, i tam-
poc no estava disposada a obrir els ulls davant uns fets d’una 
evidència aclaparadora. Per això l’exili rus vivia a París sumit 
en la misèria, la fam i la desgràcia.

ELS MALENTESOS QUOTIDIANS

Lluny de les grans ideologies, l’exiliat acostuma a topar 
a diari amb unes incomprensions petites, gairebé microscò-
piques, difícils de detectar, identificar, descriure, anomenar. 
En el llibre Traité des courtes merveilles, Vaclav Jamek descriu, 
entre altres coses, com la seva burla, la seva irrisió i el seu 
negativisme —trets tan propis dels intel·lectuals txecs que 
ell creia universals— feien fugir els estudiants parisencs que 
tenien projectes acadèmics i professionals i no volien expo-
sar-los a semblant tuf de fracàs.

L’ESTAT D’ESPERIT D’UN EXILIAT

A l’exili tot té un punt d’estrany, d’estranger, de curiós, 
d’inusual, d’estrambòtic, d’inversemblant. Al capdavall, l’exili 
és esgotador. Durant el primer període de l’exili el bé més preuat 
són els records: les fotografies, aquest símbol de la memòria. 
Les fotografies, aquest dolç repòs en allò conegut i familiar. 
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«El món sencer és la meva pàtria», i estic convençuda d’una 
altra cosa que afirmà Adorno: «El més desitjable per a un exi-
liat és esforçar-se per deixar de ser un estranger sense perdre’s 
a si mateix».

 

na ha sofert una metamorfosi tan gran, que l’exiliat que torna 
a la seva pàtria no la reconeix com a casa seva. D’altra ban-
da, l’exiliat mateix també ha canviat. Durant la seva estada 
al país d’adopció ha adquirit uns nous punts de referència i 
un nou sistema de valors. Després d’haver fet grans esforços 
per comprendre i adoptar una nova cultura, un nou context 
i una nova orientació, l’escala de valors del seu país d’origen 
li resulta rara i obsoleta. D’altra banda, canviat com està, als 
ulls dels habitants del país d’origen l’exiliat ja no és algú com 
ells, familiar, amb el mateix codi de comportament, sinó algú 
diferent, algú distant i foraster. Al país d’origen l’exiliat resul-
ta ser l’altre: el desconegut, l’estrany, l’estranger. Com també 
ho és al seu país d’acollida.

L’exiliat mai més no pertany a cap lloc concret. La seva 
identitat es troba en el desarrelament. 

El desarrelament és un dels aspectes més difícils de com-
prendre i d’acceptar, tant per a la comunitat que ha adoptat 
l’exiliat com per al seu país d’origen. El país d’adopció exigeix 
a l’immigrant una fidelitat fora mida i un agraïment sense 
límits, li reclama que en formi part íntegra. Si no, que torni 
a casa. El país d’origen requereix al fugitiu, pel fet d’haver-
hi nascut, una lleialtat exacerbada i sovint el persegueix i el 
coacciona amb cruels inculpacions per haver-se’n anat. El 
país natal acostuma a manipular la causa real de la fugida 
—la recerca de la llibertat— i la banalitza confonent-la amb 
la recerca d’una vida més còmoda. 

El conegut assagista alemany Theodor Adorno, que es va 
exiliar als Estats Units per fugir dels nazis, va advertir als al-
tres refugiats com ell que si perdien la qualitat d’estrangers 
perdrien l’ànima. Personalment prefereixo el lema de Sèneca, 
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Entre el refugiat, l’exiliat 
i l’immigrant…

I n o n g o - v i - M a k o m è

INTRODUCCIÓ

He reconegut moltes ve-
gades que el món se’ns ha fet 
petit, o que nosaltres, els ho-
mes, l’hem fet petit, n’hem 
reduït les dimensions. Però 
això que tots hauríem de 
celebrar com una gran con-
questa per a la humanitat, és 
a dir, la nostra gran conques-
ta, no està sent del tot com 
hauria de ser… Tica Font diu 
que: «En un món cada cop més 
globalitzat on el temps i l’espai 
es contrauen i les fronteres es 
difuminen, les persones han 
d’enfrontar-se a noves amena-
ces contra la seguretat hu-
mana. Entenent seguretat 

[Inongo-vi-Makomè, de l’ètnia 

batanga, va néixer a Lobé 

(Kribi), al sud del Camerun. 

Va cursar els estudis a Kribi, 

Ebolowa, Santa Isabel (Guinea 

Equatorial). Va acabar el 

batxillerat a València, després 

va ingressar a la facultat de 

Medicina i va acabar els estudis 

a la Universitat de Barcelona. 

Ha publicat els contes Muna 

Anyambe (‘La filla de Déu’) i 

Bwee o ititi (‘Una llumeneta en 

la foscor’); l’assaig España y los 

negros africanos, i la novel·la 

Rebeldía, entre altres llibres.]



· 84 ·

         

· 85 ·

a l’Àfrica, on hi van viure molts anys i hi van adquirir un 
altre saber que no només no tenien, sinó que tampoc no co-
neixien a la seva terra. Amb això, vull fer palès que al llarg 
de la història, les persones sempre s’han desplaçat d’un lloc 
a un altre. I ho han fet moltes vegades perquè tot ésser viu (i 
insisteixo en el concepte d’«ésser viu») tendeix a abandonar 
el seu hàbitat natural i a traslladar-se a un altre hàbitat quan 
el primer ja no li garanteix els mitjans necessaris per a la seva 
subsistència… 

Dit això, hauríem d’esperar —teòricament— que, a aques-
tes altures de la història de l’evolució de la humanitat, aquest 
tipus de desplaçaments forçosos i forçats no s’haguessin de pro-
duir. Perquè quan una persona fuig del seu lloc de residència, 
on hi ha enterrades totes les seves arrels, i es veu obligat a 
tallar-les a la desesperada per fugir cap a l’altre poblat, ciutat, 
país, continent…, ho fa angoixat, cec de por i de desesperació. 
Molta por i molta desesperació. Però, ja que els humans encara 
no hem aconseguit evitar aquest tipus d’èxodes, el més desitjable 
seria que, quan el que fuig aconsegueix arribar a aquest altre 
poblat, ciutat, país o continent, després de passar per una infini-
tat de vicissituds en el camí, tingués fe, confiança i optimisme. 
Conceptes que defineixen l’alegria o, si es vol, la resurrecció de 
l’individu després de creure’s mort. Perquè la desesperació que 
es pateix en les situacions límits, de vegades fa que un se senti 
més a prop de la mort que de la vida.

PÈRDUA DE CONFIANÇA I  D’OPTIMISME

Però aquesta fe, aquesta confiança i aquest optimisme 
es converteixen en conceptes contraris quan el refugiat, 
l’immigrant, l’exiliat, comença a percebre que perdrà les 

humana en el sentit que les persones puguin tenir confiança 
per no perdre les oportunitats que tenen avui o l’esperança en 
el dia de demà». (1) 

CONFIANÇA I  OPTIMISME

Aquest petit paràgraf resumeix en certa manera la con-
fiança o la falta de confiança que jo puc tenir, optimisme o 
pessimisme, sobre el tema que ens ha portat aquí avui.

La reducció del temps i les distàncies a què m’acabo de 
referir hauria de portar-nos als homes la fe, la confiança i 
l’optimisme. Perquè sabem que, en èpoques passades, tot i les 
grans distàncies i el temps que es necessitava per anar d’una 
banda a l’altra, els nostres avantpassats, a la seva manera, 
van aconseguir crear el mestissatge de què està fet el món, 
tant en l’àmbit cultural com el biològic. És veritat que sovint 
amb massa sang i dolor. Però també, els desplaçaments, es 
van fer de manera pacífica. Un exemple d’aquest mestissatge 
cultural pacífic del passat llunyà el trobem en la cita següent 
del professor Nkogò: «La missió concreta d’aquests investi-
gadors era recordar o explicar a la humanitat que tant les 
empremtes arqueològiques com altres manifestacions d’un 
alt nivell de desenvolupament del saber humà, descobertes 
fins aleshores, com les fonts primàries hel·lèniques, posen 
de manifest que l’Egipte de la negritud no només va ser el 
bressol de la saviesa, sinó també la metròpolis dels savis i 
els filòsofs grecs».(2) El professor Nkogò es refereix a grans 
figures de la història, com Plató, Pitàgores i molts d’altres, 
que es van desplaçar des de la seva Europa natal fins a Egipte, 

(1) Elena Grau; Anuario de los Movimientos sociales. El futuro de la red. Barcelona: Icaria Editorial, 2002. 
(2) Eugenio Nkogò; Síntesis de la Filosofía. Múrcia: Centro de Estudios africanos de la Universidad 
de Murcia, 2001.           
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m’he referit anteriorment. Aquesta mà estesa ha de ser com-
prensiva i generosa. Moltes vegades sabem que l’anomenada 
societat d’acollida no està exempta dels seus propis proble-
mes o dificultats. Però, precisament, en reconèixer aquestes 
dificultats, penso que l’ajuda que s’ha d’oferir a l’exiliat és 
important i determinant.

La societat d’acollida no ha de percebre el refugiat o 
l’immigrant solament com una molèstia, una càrrega, un en-
farfec… Ha de procurar que visqui i faci la seva feina amb 
alegria i amor, donant tot el que pot i sap. I crec que avui, 
si volem ser sincers amb nosaltres mateixos, cal afirmar que 
aquesta última part s’està complint en aquest país i en aquest 
continent. La gran lluentor actual, o, si volen, els bons mo-
ments econòmics que viu la societat catalana, espanyola i eu-
ropea en general, es deuen en part a l’aportació dels exiliats. 
Hem de dir-ho en veu alta i també amb el cap ben alt. He 
reconegut en altres llocs i amb orgull, que, es digui el que 
es digui o es pensi el que es pensi, tots nosaltres, immigrants 
i nadius, en major o menor mesura i aportant cadascú tot 
el que sap i pot, estem fent créixer Catalunya. I quan dic 
Catalunya, també dic Espanya i Europa.

CONCLUSIÓ

Crec que és important el reconeixement de l’aportació de 
l’altre, és a dir, del refugiat o l’immigrant, per part de la socie-
tat receptora. És important i necessari perquè l’anima. I quan 
l’animem, l’ajudem a tenir ganes de plantar noves arrels a la 
terra d’acollida. Perquè quan això no passa, ens trobem en 
una situació que descric en un paràgraf d’un treball acabat 
de publicar a les Canàries, «Carta a Emeno»: «[...] I és que 

oportunitats que esperava tenir. Una d’aquestes oportuni-
tats és, al meu modest entendre, aquesta primera impressió 
d’esperança que s’obté quan es fuig de l’horror i s’assoleix la 
riba on, en primer lloc, et tendeix la mà una persona amb una 
cara diferent d’aquella que et perseguia. I quan dic persona, 
dic poblat, ciutat, país o continent… En poques paraules: la 
nova societat a la qual s’arriba després de la fugida.

Aquesta primera impressió comença a esvair-se quan la mà 
salvadora, estesa al principi amb força, s’afebleix de sobte o es 
va afeblint i tendeix a deixar anar l’altra mà, la dèbil, la que 
acaba d’arribar. Les causes d’aquest debilitament primerenc 
o tardà, tant hi fa, són, com saben, diverses, però ara no en-
trarem a analitzar-les. El que m’interessa, en aquesta modesta 
exposició, és la situació del refugiat, l’exiliat, l’immigrant, o 
com se’n vulgui dir…

Avui parlem del refugiat, però ¿actualment podem dife-
renciar-lo del simple immigrant econòmic? És veritat que 
al llarg de la història s’ha pretès identificar el refugiat amb 
la persona que fuig de les guerres, de les persecucions polí-
tiques… Però, per part meva, i a causa del temps i les cir-
cumstàncies que m’han tocat viure, mai no he sabut —o no 
he pogut— diferenciar ambdós termes o conceptes. Sempre, 
entre d’altres, els he utilitzat indistintament: refugiat, exiliat 
forçós, bandejat, immigrant econòmic… No els diferencio, 
perquè tots tenen en comú l’abandó del lloc de residència 
obligat per la força de les circumstàncies: política, guerres, 
fam, misèria, pobresa…

Poso l’accent en això perquè el problema moral d’ambdós és 
semblant. D’aquí prové la importància que dono a la terra o so-
cietat d’acollida, és a dir, aquella mà salvadora estesa a la qual 
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Recordant Hatim At-Taai
P i u s  A l i b e k

Hatim (s. VI dC) era un 
dels nobles àrabs cristians 
que vivien entre el desert 
d’Aràbia i el desert de Síria. 
Cavaller i poeta, és el símbol 
de l’hospitalitat en la tradi-
ció àrab. La història explica 
que la seva fama va arribar 
a un príncep bizantí que, 
dubtant de la veracitat de 
la llegendària hospitalitat 
de Hatim, va enviar un dels 
seus oficials per posar-lo a 
prova. L’oficial, després d’un 
llarg viatge, va arribar als 
assentaments de la tribu de 
Hatim cap al migdia. Hatim 
el va rebre i, com manaven 
les lleis del desert, el va con-
vidar a beure i descansar a 
l’ombra mentre li prepara-

els bandejats, ja siguin obligats per altres homes o per qualse-
vol altra circumstància, viuen com els morts. Els seus cossos 
erren buits i solitaris als seus llocs de bandejament, mentre 
que les seves ànimes, les seves idees, les seves ambicions i les 
seves alegries vaguen pel seu compte per les seves terres na-
tals. Amb aquest conjunt separat, un conjunt que, per altra 
banda, defineix l’ésser humà, l’home es priva d’un espai fix i 
propi en la vida i en el món. Flota». (3)

El que cal procurar —entre tots i costi el que costi— en 
aquest món actual globalitzat és que l’altre, el refugiat, 
l’exiliat, l’immigrant, pugui enfonsar les seves arrels allà on 
es trobi per tal de poder viure amb dignitat i equilibri, per tal 
d’evitar que floti eternament com ho fem molts…

[Pius Alibek (Ankawa, Iraq). 

Restaurador i traductor, 

entre altres autors, de Mercè 

Rodoreda, del poeta iraquià 

Saadi Yosuf (Reduccions, revista 

de poesia publicada per Eumo, 

Vic, 1992) i d’Alaa Aswani 

(L’edifici Iaqubian, Edicions de 

1984, Barcelona, 2007). Viu 

a Barcelona des de 1981.](3) Inongo-vi-Makomè [et. al.]; De promisión. «Carta a Emeno», d’Inongo-vi-
Makomè. Las Palmas de Gran Canaria: Ed. Puentepalo, col. Oceánidas.
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la possibilitat d’apropiar-se del que no és propi. La diferència 
entre el lladre pobre i el lladre benestant rau en la manera de 
robar i, sovint, en el botí. Robar per autèntica necessitat pot 
semblar romàntic en les societats benestants, però és ben dra-
màtic en les societats pobres. Els que roben per sobreviure, 
si mai poden robar res, a diferència dels lladres, no es justifi-
quen reclamant tenir més dret o no ser menys que els altres.

Ser íntegre mai no ha estat fàcil. El topògraf Hermez era 
conscient d’aquest fet, però res no l’hauria dissuadit de de-
nunciar una injustícia. Tot era renunciable menys l’essència i 
la fe. Va haver d’abandonar el poble on havia nascut, els fa-
miliars, els amics, els veïns amb els quals competia per tenir el 
jardí més bonic i les roses més esplèndides. En resum, va ha-
ver d’abandonar la plàcida vida de l’entorn que et correspon; 
un entorn que, amb el permís de la natura, només tu pots 
decidir de canviar per un altre. Tots vam haver d’abandonar 
les nostres vides, i fins i tot els dos petits, que van néixer a 
Bassrah, van haver de renunciar a la part ancestral dels re-
cords comuns de la família rescatats parcialment amb visites 
esporàdiques al poble. Immigrants dins la pròpia terra.

Com que no hi cabíem tots, dins el petit cotxe Skoda gris 
del 59, el pare ens va traslladar en dos viatges. En el primer 
viatge hi anàvem els petits i una cosina que ens feia de mai-
nadera. Era el final de l’estiu del 62, i l’escola estava a punt de 
començar. Els gairebé 900 quilòmetres de recorregut els vam 
fer en dues etapes. El viatge d’Erbil a Bagdad va ser alegre i 
emocionant. Anàvem per una carretera ondulant entre pu-
jols verds i suaus. El petit cotxe semblava gaudir sortejant els 
pujols, pujant-los i baixant-los. Una muntanya russa en plena 
naturalesa. Xisclàvem i rèiem excitats per la sensació de buit 

ven el menjar. Un cop alimentat i reposat, Hatim li va dema-
nar en què el podia servir. L’oficial li va dir:

—El meu senyor ha sentit que tens una euga blanca que 
estimes més que els teus propis fills i que és la més veloç que 
mai no s’hagi vist. El meu senyor voldria que li regalessis la 
teva euga.

—Fas tard —va dir Hatim. És migdia i el bestiar està pastu-
rant lluny d’aquí i no tornarà fins a la posta del sol. L’únic animal 
que tenia aquí amb mi era l’euga blanca, i te l’acabes de menjar.

Dels sis fills i sis filles que tenia el topògraf i funcionari de 
la Direcció de la Reforma Agrària, Hermez Alibek, del seu ca-
tòlic matrimoni amb Maria Gorguis, jo era el cinquè fill. Havien 
passat menys de dos anys des que van traslladar el meu pare a 
Bassrah. L’honest i íntegre topògraf havia denunciat, davant el 
ministre d’Agricultura en persona, l’alcalde i altres alts càrrecs 
públics de la província d’Erbil, d’on érem originaris. Aquests in-
dividus es dedicaven a robar les subvencions agràries destinades 
a desenvolupar l’agricultura al nord del país. Ell pensava que el 
ministre castigaria els corruptes i retornaria les subvencions a la 
necessitada reforma agrària; tot al contrari: el pare va ser em-
presonat 45 dies sense judici i enviat a l’altra punta del país per 
silenciar les seves denúncies. Mai no li va passar pel cap que un 
ministre podia estar implicat en una qüestió tan roïna i mesqui-
na, pròpia d’aprofitats de les baixes capes socials. Probablement, 
s’imaginava que el grau d’honestedat anava en proporció amb el 
nivell de formació o la classe social de les persones.

La cobdícia, com tots els defectes de l’ànima, acompanya 
l’home allà on sigui i es manifesta pel mínim contacte amb 
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Era un home d’estatura mitjana, vestit amb túnica, la in-
dispensable còfia i una capa fosca de llana de camell. Més que 
real, semblava una aparició projectada per la mateixa sorra. 
Se’ns va apropar lentament, com acostuma a fer la gent del 
desert i, després de les tradicionals i cordials salutacions, ens 
va preguntar, sorprès i preocupat:

—¿Què hi feu aquí?
El pare li va explicar que ens dirigíem a Bassrah, però que 

la tempesta havia cobert la carretera de sorra i no sabíem cap 
a on anàvem.

—Doncs tu i els teus fills us dirigiu cap a una mort segura. 
Us heu endinsat en el gran desert i no arribareu enlloc durant 
dies o setmanes, si encara seguiu vius.

Va indicar al pare que canviés de direcció uns 60 o 70 
graus per tornar a retrobar la carretera.

Al cap d’una hora, aproximadament, va tornar a aparèixer 
la línia negra i, amb ella, les nostres esperances de vida.

Un cop a la carretera, vam començar a adonar-nos que 
teníem set i gana, i que el cotxe necessitava benzina. A 
l’esquerra de la carretera vam entreveure una construcció 
d’una sola planta envoltada de cotxes i camions. Era una fon-
da de feta de tova. El sòl de terra batuda recentment ruixat 
feia una agradable sensació de frescor. Era el nostre oasi. 
Només d’entrar, ens vam dirigir als lavabos a rentar-nos la 
cara i les mans brutes de sorra barrejada amb suor. Les dones 
tenien un lavabo per a elles, mentre que els homes s’havien de 
rentar en una pica de ciment situada al costat de la porta de 
la cuina. Hi havia força moviment de persones, sobretot ho-
mes descansant, probablement, després de la tempesta.

Vam seure a taula i el pare va demanar molta cosa. Vam 

a l’estómac que produïen les baixades. El pare dibuixava una 
expressió seriosa al rostre, ens demanava calma, però no po-
dia amagar la satisfacció per l’alegria dels seus fills.

La carretera a partir de Bagdad era una línia negra, recta 
i infinita dibuixada sobre la inquieta sorra. Feia una calor su-
focant i el garbí bufava cada cop amb més força, excitant els 
grans de sorra que esperaven aquest moment amb paciència. 
Van començar a bellugar-se suaument arran de terra i, a poc 
a poc, augmentaren el ritme de la seva amenaçadora dansa. 
De sobte, es van enlairar, van ocupar tot l’espai visible i van 
reduir-lo a un habitacle tenebrós i pertorbador. Jo anava al 
seient de darrere el conductor amb el cap inclinat fregant 
el clatell del pare i les mans reposant en tensió sobre el res-
patller del seu seient. La calor va deixar lloc a una sensació 
de fred febril durant uns instants. Els grans de sorra, com si 
s’haguessin desinflat, van començar a baixar a terra, sense 
deixar de bellugar-se, descobrint un cel groguenc i un horitzó 
encongit i proper. La línia negra havia desaparegut i el cotxe 
semblava flotar sobre un mar de sorra. El pare va seguir con-
duint en línia recta, però sense rumb. No hi havia res més 
que la sorra i el silenci de la por. Se’l notava tens, inclinat cap 
endavant abraçant el volant amb la mirada fixa en l’estret 
horitzó, buscant la mínima indicació per saber per on seguir.

Vam avançar durant gairebé tres hores sense pronunciar cap 
paraula. Estàvem perduts en un indret desconegut, buscant un 
camí que el pare només havia fet, tot sol, un cop. Havia anat a 
Bassrah per fer els preparatius per al trasllat, buscar allotjament 
i matricular els fills a les escoles. A la llunyania, una ombra so-
litària i difosa va aparèixer ondulant com si fos d’aire calent. 
Ens hi vam dirigir.
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d’anar, com feia sovint, als aiguamolls durant uns quants dies 
per aixecar els plànols dels vastos terrenys coberts d’aigua i 
propietat dels ancestrals habitants d’aquell indret. La mare 
no em volia a casa sense escola i amb el pare absent. Era un 
minyó entremaliat i ella tenia massa feina per tenir-me corrent 
amunt i avall tot el sant dia. Li va demanar al pare que se 
m’emportés amb ell.

Al-Ahuar, els aiguamolls del sud de l’Iraq, era un lloc únic, 
aïllat i màgic. Grans extensions d’aigua, jonc i canya. Búfals, 
senglars i un nombre incalculable de tot tipus d’aus i peixos. 
Els habitants dels aiguamolls conservaven la puresa de 
l’indomable Enkido i la valentia de l’altiu Gilgameix. Vivien 
en total harmonia amb el seu entorn natural. Pescaven amb 
arpó i caçaven just el que necessitaven per menjar. Construïen 
les cases de jonc i canya. Ajuntaven les canyes en paral·lel 
i les lligaven amb cordes fetes de joncs trenats. Hi anaven 
afegint canyes i formaven columnes del gruix i la llargària 
que necessitaven. Un cop fetes les columnes, les deixaven 
sobre l’aigua, les tornaven a lligar entre si, treien el fang de sota 
l’aigua poc profunda fent servir cabassos de jonc, i escampa-
ven el fang sobre la plataforma de canyes fins a cobrir-la to-
talment. D’aquesta manera, aconseguien una illa flotant per 
construir-hi la casa a sobre, i un espai per al forn de pa i per a 
les gallines, els xais i, fins i tot, els búfals.

De la mateixa manera, feien unes columnes corbes en for-
ma d’arc i les fixaven sobre l’illa, dretes i en paral·lel, amb 
cordes i fang. Cobrien el sostre i els laterals amb canyes, esto-
res de jonc i fang. Així construïen les cases i els magnífics mu-
dhif (‘cases d’hostes’), un espai per a les celebracions, convits, 
recepcions i acollida dels visitants, on els homes es reunien 

menjar amb gana sense donar importància a les condicions 
dels aliments. En acabar, les dones van tornar al lavabo i el 
pare i jo ens vam quedar una estona a taula fins que baixés el 
nombre d’homes que esperaven per rentar-se. Al cap d’una 
estona, el pare es va aixecar, va dirigir-se cap a la pica i va 
esperar el seu torn, donant per fet que jo el seguiria. Em vaig 
aixecar, però un neguit de supervivència em va paralitzar 
davant la taula. Mirava les restes de menjar sobre la taula i 
pensava que no es podien menysprear després de la gana que 
havíem passat. ¿I si torna a passar alguna cosa inesperada 
com la tempesta? No estava disposat a passar gana de nou. 

Entre les restes hi havia pans sencers, vaig agafar un pa, 
el vaig doblegar, me’l vaig posar sota el braç i vaig posar-me 
a la cua, darrere el pare. Encara hi havia uns quants homes 
davant la pica quan el pare va girar la mirada per assegurar-se 
que era a prop seu. Va veure el pa que duia sota el braç abans 
de tombar-se del tot i, sense vacil·lar, em va clavar, amb el 
palmell de la mà, un cop sec i dur a la galta:

—Si hem de passar gana, la passarem tots junts. Torna el 
pa al seu lloc.

Vaig tornar el pa amb la galta ardent i un soroll ensordidor 
retrunyint-me al cap. No vaig plorar, tot i que no entenia 
el perquè de la reacció del pare. Era la primera vegada que 
recordo que el pare m’hagués copejat, però no era la primera 
vegada que no comprenia la reacció del pare. Havia passat 
altres vegades, però sempre pensava que el pare sabia per què 
ho feia, i que algun dia jo ho entendria.

No recordo res de la resta d’aquell viatge. Portàvem quasi 
dos anys vivint a Bassrah, i les vacances de primavera aca-
baven de començar i durarien dues setmanes. El pare havia 
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els aliats el van rematar contaminant-lo amb urani empobrit 
durant la primera guerra del Golf, i Saddam, mitjançant bom-
bardejos i atacs sistemàtics durant el període d’embargament, 
es va assegurar que la zona continués inhabitable.

Amb l’èxode del poble dels aiguamolls hem tornat a per-
dre part de la nostra humanitat, una humanitat que hem 
anat disminuint gradualment al llarg de la nostra existència. 
Molts, a títol personal, han sacrificat les seves vides intentant 
salvar-la, però l’hem anat asfixiant com a col·lectiu, obrint-ne 
les ferides amb cada individu i cada poble que hem aniquilat, 
amb cada paisatge i cada llengua que hem esborrat en nom de 
la religió, la civilització i, avui dia, en nom de la democràcia.

Els tres invents de l’home per reafirmar la seva absurda 
superioritat. Una llarga lluita per aconseguir el trist resultat 
de ser uns superiors als altres. No importa qui aniquila qui, 
en aquest instant. Els papers canvien quan l’arma canvia de 
mans. Pocs homes han tingut la valentia de proclamar el dret 
de matar perquè són els més forts, en lloc d’amagar-se al darrere 
de justificants divins o nobles. Un dels meus professors em va 
dir un dia, probablement citant un conegut pensador: «Des 
que els reis han deixat de jugar-se la vida davant dels seus 
exèrcits, les guerres les fan covards asseguts als despatxos».

Encara era fosc quan vam carregar el cotxe amb els aparells 
de topografia i vam posar-nos en marxa. Anava assegut al da-
vant, al costat del pare, atent a cada mil·límetre del recorregut 
per no perdre detall d’aquella excitant aventura. La carretera 
de Bassrah fins a Qurna era asfaltada, però estreta i desgastada. 
Vam arribar a Qurna en menys de dues hores.

No recordo amb claredat l’aspecte de la ciutat, tot i 
que m’emocionava la idea de trepitjar l’indret on el Tigris i 

encapçalats pel xeic, el cap de la tribu. Xarrupaven te i cafè, 
conversaven i prenien les decisions que calia prendre. A la 
zona d’aiguamolls no permanents, les columnes es fixaven 
verticalment al fang sota l’aigua poc profunda, formant un 
tancat rectangular. Omplien el tancat de joncs i fulles fins a 
arribar un pam o dos per damunt de la superfície de l’aigua. 
Al damunt hi construïen la casa, amb una porta baixa mirant 
cap a la Meca.

Mai ningú no havia aconseguit doblegar o conquerir el 
territori verge dels habitants dels aiguamolls. Ni tan sols els 
britànics, amb els seus canons, a principis del segle XX. Se’ls 
van enfrontar amb el miguar, un bastó d’uns 50 o 60 centí-
metres de llarg cobert, en un extrem, amb una bola de quitrà 
dur. Agrupaven el bestiar, rucs i búfals, els cobrien de quitrà 
fresc, hi calaven foc, els empenyien contra els soldats brità-
nics i, corrent darrere el bestiar, els atacaven, sorgint com 
diables des del foc, amb el miguar alçat.

Durant els anys 80 i en plena guerra Iraq-Iran, Saddam, 
aconsellat per no se sap quin maleït aliat, va decidir destruir 
els aiguamolls, que s’havien convertit en l’amagatall dels fu-
gitius contraris a la seva dictadura i d’alguns infiltrats ira-
nians. Va bombardejar la zona insistentment, però va ser in-
útil. Aleshores, va enverinar les aigües, fet que va acabar amb 
una gran part de la fauna. Després, va ordenar llançar cables 
d’alta tensió a l’aigua i, com a solució final, va fer construir 
una presa quilomètrica de terra per tallar el curs de l’aigua del 
Tigris i l’Eufrates, que alimentava els aiguamolls. Els descen-
dents dels sumeris i els acadis van haver d’abandonar la seva 
mil·lenària terra i buscar refugi allà on fos. Si encara quedava 
algun racó que s’havia salvat de la destrucció de Saddam, 
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a peu. Hi ha tauletes sumèries de fa més de 5.000 anys que 
reprodueixen el maixhuf.

Vam abandonar el cotxe al final de la pista, vam carregar 
un maixhuf amb els instruments i dues petites bosses de viatge 
i vam acomodar-nos en un l’altre. El maixhuf lliscava en silenci 
sobre l’aigua, que fregava els nostres cossos. Només se sentien 
dos sorolls: el pal copejant l’aigua quan el conductor, que anava 
descalç i dret a la popa, l’introduïa a l’aigua amb força, fins tocar 
el fons, per impulsar el maixhuf; i la música de les gotes plovent 
sobre la superfície de l’aigua i de la popa en retirar el pal.

En un parell d’hores vam arribar a un grup dispers de cases 
de canya dominades per un fabulós mudhif, on ens esperava 
en Seiid Jassim Al-Battat en persona, el xeic de la tribu Al-
Battat. Jassim era el seu nom, i Seiid és el títol que es dóna 
als descendents directes del Profeta. Ell era un d’aquells des-
cendents. El cognom Al-Battat, que provenia del profeta Alí, 
cosí i gendre del gran Profeta, significa «el seccionador», ja 
que la llegenda explica que, per motius que no recordo amb 
exactitud, havia partit en dos un genet i el cavall d’un sol cop 
vertical de la seva espasa bifurcada. 

En Seiid Jassim era un home alt i imponent, amb el rostre 
bru, els ulls petits, foscos i penetrants, i una barbeta punxegu-
da. Parlava pausadament i amb la seguretat del savi orgullós 
dels seus avantpassats i d’haver estat a l’altura de l’herència 
que li havien deixat. Em va preguntar pel meu nom i jo vaig 
respondre amb la despreocupació d’un infant:

—Pius.
Es va girar cap al pare i li va dir:
—És un nom difícil. Tinc un transistor de marca Filibs 

(Philips). ¿Et fa res que li digui Filibs, al teu fill?

l’Eufrates s’ajuntaven i, segons les creences populars, forma-
ven el jardí de l’Edèn. A la vora del Tigris hi havia un arbre 
nomenat l’arbre d’Adam, i explicaven que aquell arbre existia 
des del temps d’Adam. No importa l’autenticitat d’aquestes 
històries, són part de la veritat fantàstica que ens aporta 
aquest espai per fugir de la realitat, sovint insuportable.

Vam continuar el viatge per una pista de terra batuda, im-
provisada enmig de l’aigua. A banda i banda no hi havia res 
més que aigua i canyissers. El pare conduïa a poc a poc, tot vi-
gilant de no xocar amb el cos d’algun senglar mort. Eren enor-
mes, de pèl negre, i els seus cadàvers omplien la carretera. A la 
nit, acostumaven a sortir a la carretera, l’única terra ferma del 
voltant. Els habitants dels aiguamolls els mataven disparant-
los o envestint-los si es creuaven amb els seus pick-ups. Els te-
nien un odi ancestral perquè es disputaven el territori, i perquè 
eren impurs, segons les seves creences religioses.

Vam trigar vora una hora a arribar al final de la pista. 
Ens hi esperaven uns quants homes en dos maixhuf; una 
mil·lenària embarcació d’un remarcat color negre feta a base 
de canya coberta amb quitrà, poc fonda, lleugera, estreta i 
estilitzada. La popa es troba pràcticament a nivell de l’aigua 
i la proa s’alça apuntant cap al cel, com una llança, capaç 
de separar els joncs i les canyes amb una facilitat admirable, 
obrint pas al dolç avançament del maixhuf. Les fabriquen de 
totes les mides, però mai no sobrepassen els sis o set metres 
de llargària. En vaig veure algunes de només un metre i 
mig, que els nens feien servir per anar a l’única escola de 
la zona. En arribar a terra ferma, les retiraven de l’aigua, se 
les col·locaven sobre el cap, les subjectaven amb una mà 
—a l’altra duien els llibres— i feien la resta del recorregut 
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petits amb un pollastre sencer, també rostit, per a cadascun 
dels principals convidats, i bols amb un brou espès, vermellós 
i greixós per acompanyar l’arròs. No hi havia ni plats indivi-
duals ni coberts. S’havia de menjar amb la mà directament 
de les safates compartides. L’espai entre les dues fileres es va 
omplir de safates i plates, els servents es van retirar al voltant 
del rectangle de brases i tothom esperava el senyal d’en Seiid 
per començar a menjar. En Seiid va passar-se la mà per la bar-
beta, va dir bismil·là (‘en el nom d’Al·là’) i va dirigir la mà cap 
a la muntanya d’arròs mentre mirava al voltant assegurant-se 
que tothom estava a punt. Em va enxampar xiuxiuejant-li 
alguna cosa al pare. Va retirar la mà i va demanar:

—¿Què vol en Filibs?
—Una cullera —va respondre el pare.
En Seiid va cridar els servents: 
—Porteu una cullera.
Els servents es van posar a córrer desesperats, entrant i 

sortint per la porta del mudhif. Després d’uns minuts de des-
concert, en Seiid va reclamar:

—¿On és la cullera? 
Un dels servents, amb el cap cot, va respondre:
—Seiid, no tenim culleres, aquí.
—Doncs agafeu els maixhuf i busqueu per totes les cases 

fins que en trobeu una.
El pare va intentar convèncer en Seiid que no feia falta, 

que m’arreglaria amb la mà com tothom, que havia d’aprendre 
a menjar com la resta d’homes.

—En Filibs ja és un home i té la seva manera de menjar. Si 
vol una cullera, tindrà una cullera.

En Seiid va concloure d’aquesta manera i va canviar el 

Sense esperar la resposta del pare, que s’havia quedat en 
blanc, em va mirar i em va preguntar: 

—¿Et puc dir Filibs?
Vaig riure i vaig respondre amb la mateixa despreocupació:
—Està bé, Filibs.
Ho trobava graciós. L’àrab no disposa del so /p/, i els àrabs, en 

general, el substitueixen pel so /b/. El resultat sovint és graciós.
Era l’hora de dinar i vam entrar al mudhif. L’interior era 

fosc, feia sensació de frescor i olor de fum. A l’entrada hi 
havia un rectangle marcat a terra amb toves. Hi havia brases 
i cafeteres de coure de totes les mides. Les més grans, polides 
i lluents, eren autèntiques peces de col·leccionista i el símbol 
de l’hospitalitat de la casa, mentre que les petites estaven 
socarrimades. Eren les que feien servir habitualment per fer 
el cafè. Al fons, havien disposat estores i matalassos a terra, 
en dues files, al llarg dels dos costats, i coixins de colors llam-
pants i alegres per recolzar l’esquena i els braços. 

En Seiid Jassim va seure, amb les cames creuades, al cen-
tre d’un dels costats. A continuació, el pare va seure a la 
dreta d’en Seiid i jo, a la dreta del pare. L’Ahmed, el fill hereu 
d’en Seiid, va seure a l’esquerra. Un cop asseguts tots quatre, 
la resta dels homes es van anar distribuint a dreta i esquerra 
i a la fila del davant, segons la seva escala social dins la tribu. 
De sobte va haver-hi un frenesí de servents, que diuen unes 
grans safates de coure plenes de menjar. La primera safata, 
portada per dos homes, la van situar davant meu i del meu 
pare. Era plena fins dalt d’arròs amb un xai rostit sencer a 
sobre. La següent la van posar davant d’en Seiid, i, tot seguit, 
unes quantes més davant de la resta d’homes. Van tornar amb 
altres safates curulles de grans peixos oberts i rostits, plats 
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a nom de les desenes de fills que tenia amb quatre esposes. 
Li costava recordar els noms de tots els fills, i sovint no sabia 
de quina esposa eren. El fill hereu, l’Ahmed, i altres homes 
propers l’ajudaven a recordar-los. Vam començar la marxa 
en dos maixhuf. Al primer hi anàvem en Seiid, el pare i jo. Al 
segon, l’Ahmed i alguns homes que s’encarregaven de tenir 
cura dels instruments topogràfics.

No seguia la conversa que mantenien el pare i en Seiid. 
Suposo que parlaven dels terrenys i els plànols. Estava total-
ment absort per la màgia d’aquell entorn. La immensitat de 
l’aigua tacada per tota mena d’aus, la verdor dels joncs i la 
claredat del cel esbossada amb les pinzellades del vol de les 
aus. Ens vam endinsar en la zona de joncs per uns passadissos 
rectes, oberts tallant els joncs. Hi havia passadissos principals 
d’uns nou o deu metres d’amplada i altres de laterals, molt 
més estrets, tot formant una mena de xarxa de camins blaus 
al voltant de verdes illes quadrades i rectangulars. De tant en 
tant se sentia el crit, la salutació o el cant d’algun recol·lector 
o recol·lectora de jonc, invisibles entre les extensions de canyes 
de quasi dos metres d’alçada. 

De tornada, el nostre maixhuf anava al darrere lliscant dolça-
ment sobre l’aigua. El sol es començava a pondre i una suau 
frescor envaïa els aiguamolls i els envoltava en silenci. El blau 
de l’aigua i el verd dels joncs es resistien davant l’expansió 
dels vermells i taronges del sol, en una majestuosa mostra 
d’harmonia. De mica en mica, una familiar sensació de fred 
va començar a apoderar-se del meu cos i, just quan vaig eme-
tre el primer tremolor, la mirada del pare ho va copsar. No se 
li escapava res.

—¿Tens fred? —em va preguntar en arameu.

tema de la conversa. El menjar s’anava refredant i el greix del 
brou s’havia convertit en una capa sòlida i lluent, però cap 
dels homes es mostrava disgustat o impacient. Al cap de més 
de mitja hora, un dels servents va entrar corrent amb una 
cullera a la mà. La portava en un gest de triomf, com si ha-
gués aconseguit un premi valuós. Era una cullera d’alumini, 
d’un color gris fosc i plena de forats negres fet per la corrosió. 
En Seiid va tornar a fer el senyal. Els homes van començar a 
menjar en silenci, però amb voracitat.

Havent dinat, van enretirar les plates i safates amb les res-
tes de menjar cap al voltant del rectangle de brases i van por-
tar uns plats fondos individuals de muhal·labi, arròs cuit amb 
llet, sucre i canyella, per endolcir la boca, com s’acostuma a 
dir a l’Iraq. Era el torn dels servents. Tots van començar a 
menjar excepte un parell, que es van aixecar, amb les cafete-
res i les petites tasses de ceràmica sense nanses, per servir el 
cafè. Un cafè acabat de torrar amb cardamom, just acabat de 
moldre i de coure a les brases. Es posaven davant teu quan 
et tocava, t’oferien la tassa amb només unes quantes gotes de 
cafè, te’l prenies i retornaves la tassa; te’n servien un altre i 
un altre fins que sacsejaves la tassa en senyal que no en volies 
més. Era un cafè intens, aromàtic i deliciós. Després, oferien 
tabac a tots els presents, indiferentment de la seva edat. No 
obrien un paquet i te n’oferien una cigarreta, sinó que obrien 
un cartró sencer i posaven un paquet davant de cadascun 
dels presents per fumar, si volien, i quedar-se’l. Era tabac an-
glès de contraban. Vaig guardar la capsa per donar-la a un 
dels meus germans grans.

En Seiid va suggerir al pare de sortir a inspeccionar els 
terrenys, coberts d’aigua, que s’havien de mapar i enregistrar 
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d’aigua. Els collverds eren mes apreciats, però menys abun-
dants comparats amb el gran nombre de polles d’aigua que hi 
havia. Es movien en petits grups o per separat, mentre que 
les polles d’aigua, menys valorades per la lleugera amargor 
de la seva carn, s’ajuntaven en grans grups formant enormes 
taques negres sobre l’aigua. Amb un sol tret, n’arribaven a 
caure fins a deu. L’Ahmed explicava que si una polla d’aigua 
resultava ferida era molt difícil d’agafar. Corria cap als joncs, 
se submergia i s’enganxava amb el bec a la base de la planta, 
i així no se la podia trobar. Més emotiu que el vol d’una au, 
era la fugida d’una au ferida corrent sobre l’aigua, incapaç de 
volar, buscant refugi en els matolls.

A mig matí, i mentre els homes preparaven els maixhuf 
per la nostra tornada a casa, el pare i en Seiid conversaven 
davant del mudhif. Hi havia un parell o tres d’ovelles amb els 
seus petits jugant i saltant. Em vaig apropar a un dels anyells. 
Era preciós. Em vaig ajupir i vaig allargar la mà per tocar-ne 
la llana blanca i suau. No em va rebutjar, així que vaig co-
mençar a acariciar-lo sota la mirada despreocupada de la seva 
mare. De sobte, vaig sentir la veu d’en Seiid des de darrere:

—Què, Filibs, ¿t’agrada?
—És molt bonic —vaig respondre.
—Tegbal —va dir, que significa una cosa com ara «accepta’l, 

és teu». Una expressió que reuneix l’essència de la llegen-
dària hospitalitat àrab. Un cop pronunciada, entre els àrabs 
orgullosos de les seves tradicions, no t’hi pots negar sense, 
d’alguna manera, ofendre l’altra part. Si t’agrada alguna cosa 
es converteix en l’objecte del teu desig, hi poses l’alè, o sigui, 
l’ànima, és teva i no la pot tenir ningú més que tu. Quan et 
pregunten si t’agrada alguna cosa que és seva, mai no has de 

—¿Què li passa a en Filibs? —va reclamar en Seiid, abans 
que jo respongués.

—No res. Té una mica de fred —va respondre el pare 
mentre es treia l’americana gris clar de llana anglesa lleugera 
i me la posava a l’esquena. 

En Seiid va cridar al conductor del nostre maixhuf:
—En Filibs té fred.
El conductor va enretirar el pal de l’aigua, en va col·locar 

l’extrem sobre la popa, va subjectar-lo amb el braç dret con-
tra el seu cos i deixà la mà esquerra lliure. Va allargar aques-
ta mà i de la butxaca de la gel·laba en va treure una capsa 
de llumins anglesos. Va subjectar la capsa amb la dreta, la 
va obrir amb l’esquerra, en va treure un llumí, va encendre’l 
i va llançar-lo a l’illa de joncs, a l’esquerra. Es va posar el 
pal al braç esquerre i va repetir tota l’operació amb les mans 
canviades per llançar, aquesta vegada, un llumí a l’illa de la 
dreta. En pocs minuts, una gran fumera es va aixecar a banda 
i banda, seguida de flames vermelles. El foc es va començar a 
estendre al voltant nostre i va cobrir el cel del darrere de gri-
sos i vermells deixant, al davant, un horitzó verd i blau. El foc 
lliscava sobre l’aigua al mateix ritme que el nostre maixhuf.

—Pots tornar l’americana al teu pare. Suposo que ara no 
tens fred —va dir en Seiid.

—¿No hi ha perill que el foc s’estengui, o que faci mal a 
algun recol·lector? —va preguntar el pare.

—Quan s’hagin cremat aquestes dues illes, s’apagarà tot 
sol —va respondre el Seiid amb la mateixa serenor i naturali-
tat que el foc es menjava les canyes i escalfava l’aire.

L’endemà ens vam llevar d’hora. Havent esmorzat, el 
pare i uns quants homes van sortir a caçar collverds i polles 
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il·luminar l’imponent figura d’en Seiid, amb un visible cansa-
ment al rostre i l’anyell als braços.

—As-salamo aleicum. Com que vosaltres no podíeu endur-
vos l’anyell d’en Filibs, l’he portat jo. Té, Filibs.

Va estendre els braços i va dipositar l’anyell als meus. Es 
va acomiadar i va desaparèixer en la foscor, sense donar-nos 
temps per superar la sorpresa i reaccionar.

Continuo perquè molts de vosaltres voldreu saber què va 
passar amb l’anyell. Era tot un problema, com us podeu ima-
ginar, criar un xai en una casa de ciutat. Després d’un debat 
familiar, es va decidir que l’únic lloc on podia viure era al terrat. 
Durant mesos, li pujava menjar i aigua i jugava amb ell. Dia 
a dia, es feia més gran i perdia l’encant de la jovenesa per a 
tothom, menys per a mi. Al desembre, per Nadal, la família 
va decidir menjar-se’l pel dinar del dia 25. Aquell dia, tothom 
era a taula menys jo.

 

respondre que sí. T’has d’inventar qualsevol resposta dissua-
siva si no ets mesquí i te la vols quedar.

—Seiid, no ens podem quedar l’anyell. Ens espera un llarg 
camí i no podem carregar el pobre animal al cotxe durant 
hores. Podria patir i seria injust. És una vida i l’hem de res-
pectar —va dir el pare, intentant sortir-se’n sense ferir els 
sentiments d’en Seiid.

—Com vulgueu —va respondre en Seiid sense aconseguir 
amagar del tot la seva indignació.

Amb l’ajuda dels homes vam carregar el cotxe amb els ins-
truments del pare i les desenes de polles d’aigua i collverds. 
Era fosc, quan vam arribar a casa, i aviat vam pujar a dormir. 
Dic «pujar» perquè dormíem al terrat. La gent, a l’Iraq, dorm 
al terrat de casa, a l’aire lliure, durant l’estiu, una de les vi-
vències que més enyoro de la meva vida anterior. La frescor 
dels llençols, les converses i els jocs de les nits sense sostre, les 
estrelles i els estels fugaços. Aquí, quan un no pot dormir, li 
diuen que compti ovelles, allà, li diuen que compti estrelles.

Eren vora les quatre del matí quan vam sentir els insis-
tents cops del picaporta de bronze en forma de mà subjectant 
una mena de bola entre les puntes dels dits. Ens vam aixecar 
pràcticament tots i ens vam dirigir cap a l’ull de bou que hi 
havia al mur del terrat i que donava directament sobre la 
porta de casa. Hi havia una ombra davant la porta que, per la 
foscor, no es podia distingir amb claredat. Les dones van que-
dar-se al terrat i els nois vam baixar amb el pare per esbrinar 
qui ens havia causat aquell ensurt.

—¿Qui hi ha? —va cridar el pare.
—Sóc jo, Jassim Al-Battat. 
El pare va obrir la porta de seguida i la llum del rebedor va 
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Història d’un exili i d’una 
resiliència col·lectiva

J o r g e  B a r u d y

Vist el que érem i el que 
hem arribat a ser, existia una 
alta probabilitat que el nos-
tre compromís social i polí-
tic amb els més oprimits dels 
nostres pobles pogués torçar 
els nostres projectes de vida. 
Això, fins al punt de forçar-
nos a passar pel laberint de 
la violència organitzada que 
va generar el nostre exili i 
ens va transformar en re-
fugiats polítics. Només ho 
vam percebre quan ja ens 
havien ficat dins i les possi-
bilitats de sobreviure depe-
nien només d’aquesta força 
extraordinària que emergeix 
de la combinació dels teus 
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nal com una manera de ser útil als altres, especialment als 
més necessitats. Va ser mentre estudiava que vaig prendre 
consciència que un percentatge significatiu de malalties no 
només era la manifestació d’un cos malalt, sinó el de tota una 
societat malalta de desigualtat, d’explotació i de violència. 
Recordo que això ja em semblava evident des de tercer any 
de medicina, quan fèiem les pràctiques en un hospital públic, 
i eren les malalties dels més pobres les que ens permetien 
aprendre la nostra professió. Ja hi havia, en aquesta situa-
ció, quelcom xocant i injust que s’amplificava encara més pel 
maltractament que els pacients sofrien de part de molts met-
ges i personal paramèdic. Hi ha dues experiències d’aquest 
període que van tenir una influència important en el que més 
tard seria el meu compromís social i polític i que actualment 
segueix sent una font d’inspiració en la meva pràctica profes-
sional. Durant els anys que va durar la meva formació clínica, 
vaig assistir amb ràbia i impotència a la mort de molts nens al 
servei de pediatria com a conseqüència de malalties que te-
nien el seu origen en les condicions pèssimes en què ells i les 
seves famílies vivien. Encara m’acompanyen en la memòria 
els nadons i els nens petits, hospitalitzats per desnutrició i 
malalties infeccioses, que després d’unes quantes setmanes 
de cures de professionals sensibles i compromesos aconse-
guien sobreviure. Desgraciadament n’hi havia molts que, en 
tornar al seu entorn, emmalaltien de nou fins que els seus 
recursos naturals s’esgotaven i l’esforç dels treballadors de la 
salut resultava insuficient. I morien; més ben dit, els matava 
la indolència dels responsables de les injustícies estructurals 
del meu país. El que resultava xocant és que no hi faltava el 
metge classista i fora de si que atribuïa totes les responsabi-

recursos, la sort i la solidaritat dels altres. Això és el que ens 
va convertir en supervivents.

És probable, com els deu haver passat a centenars de mi-
litants de la meva generació, que ja fóssim en el laberint re-
pressiu abans de ser violentats. 

A l’Amèrica Llatina, i en particular a Xile, eren milers les 
dones i els homes que, a la dècada dels setanta, havien trans-
format la seva indignació per la misèria, les injustícies, les 
desigualtats, que afectaven a la majoria dels nostres pobles, 
en pràctiques de denúncia, de solidaritat, de lluita i de servei 
amb els pobres i oprimits. Per les nostres opcions, els mem-
bres de les classes dominants ja ens havien designat com a 
pertorbadors d’això que ells consideraven ordre, però que sig-
nificava un desordre i una violència quotidiana per a la ma-
joria dels habitants del país. Sense que ho sabéssim o ho vol-
guéssim saber, ja érem en les seves converses designats com 
a subversius, enemics de l’ordre o extremistes. Per a la nostra 
generació, només feia falta una dosi mínima de sensibilitat i 
de decència per adonar-se de les injustícies estructurals. Crec 
que en el meu cas això ho vaig adquirir de la meva família, es-
pecialment del discurs i el compromís social del meu pare, un 
advocat que sempre va defensar amb coherència i respecte 
les causes dels més pobres. Això va portar, com a conseqüèn-
cia, les penúries econòmiques que van acompanyar la nostra 
infància, però al mateix temps ens va permetre conèixer, des 
de molt petits, les vivències i els sofriments d’aquells que te-
nien infinitament molt menys que nosaltres.

El compromís social del meu pare és potser un dels ele-
ments centrals que em van motivar a estudiar medicina, ja 
que des de molt aviat vaig entendre la meva opció professio-
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aprenent a exercir la meva professió de manera comunitària, 
respectant els recursos naturals de les persones. Aquesta és 
una òptica que m’ha acompanyat fins avui mateix, i consti-
tueix el pilar de la meva tasca actual, que és la direcció dels 
equips de salut integral dels centres EXIL —centres mèdics 
psicosocials per a refugiats polítics, víctimes de la violació 
de drets humans i de la tortura— a Brussel·les (Bèlgica) i a 
Barcelona (Catalunya).

Tornant al passat, és important reconèixer que la meva 
formació cristiana em va fer permeable al discurs i les pràcti-
ques de persones com ara Helder Camara, bisbe brasiler, un 
dels primers integrants de l’Església catòlica que va denun-
ciar la injustícia estructural que a Brasil i a l’Amèrica Llatina 
assassinava diàriament milers d’éssers humans, de fam i de 
misèria, o a les idees de Pablo Freire, ideòleg de la pedagogia 
de l’oprimit. Va ser un període en el qual, a més, vam te-
nir el privilegi de conviure amb persones com Martin Luther 
King, Camilo Torres, Joan XXIII, el Che Guevara, Salvador 
Allende, Miguel Enríquez… persones que lluitaven de mane-
res diferents per arribar a un món més just i solidari.

El que, al cap i a la fi, va acabar de contribuir al salt qua-
litatiu del meu compromís social va ser l’ambient d’agitació 
estudiantil que va recórrer la universitat on vaig estudiar. 
La Universidad de Concepción, situada a la ciutat del ma-
teix nom, va ser el bressol del que es va conèixer a Xile com 
l’esquerra revolucionària, i una de les primeres que, inspirada 
per les idees del Maig del 68, va dur a terme una reforma 
universitària. Un dels projectes centrals d’aquesta reforma va 
consistir a obrir la universitat als sectors populars. Les idees 
revolucionàries van enfortir el meu compromís social, però, a 

litats als pares, que a més del dolor de perdre els seus fills, 
havien de carregar amb la culpa de les seves morts.

L’altra experiència té a veure amb el maltractament a les 
dones del qual vaig ser testimoni durant les pràctiques als 
serveis de ginecologia i obstetrícia. Mares insultades durant 
el part perquè es queixaven del dolor, comentaris grollers 
sobre l’origen del part, dones soles parint les seves criatures 
sense el suport dels seus familiars. Els responsables eren ma-
joritàriament metges i homes, però també matrones i infer-
meres segurament alienades per l’educació patriarcal. El més 
probable és que el fet de ser testimoni d’aquesta violència, va 
contribuir de manera significativa a la meva presa de cons-
ciència que la injustícia i la violència no només són el resultat 
de relacions de producció injustes, sinó també de relacions 
interpersonals abusives i maltractadores. Aquestes últimes es 
troben sustentades i mantingudes per ideologies com el mas-
clisme o l’adultisme, que legitima l’abús de poder dels adults 
sobre els nens i les nenes.

En contextos com el de Xile d’aquella època no era gaire 
difícil convèncer-se que la tasca d’un metge no havia de limi-
tar-se a guarir cossos malalts, sinó que també calia sumar-se 
a les forces socials que lluitaven per sanar la societat a través 
d’un canvi de les seves estructures. Afortunadament, la nostra 
formació mèdica en aquella època ens va permetre aprendre 
que la salut era una construcció social, i que per tractar les 
malalties calia associar sempre els recursos per sanar que hi 
ha en tots els éssers humans, a les famílies i a les comunitats, 
amb els coneixements i les pràctiques dels professionals de la 
salut. D’aquesta manera, vaig tenir l’ocasió de formar-me en 
una concepció holística i social de la salut i de la malaltia, tot 
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legis, siguin nacionals o estrangers, tinguin o no estatuts de 
refugiats o passaports diplomàtics.

Un dels pilars del programa de Salvador Allende era que 
tots els habitants del país havien de tenir accés a serveis sani-
taris de qualitat i gratuïts. Els metges amb sensibilitat social, 
com jo mateix i el 60% de la meva promoció, vam tenir així 
l’oportunitat de dur a la pràctica els nostres ideals. No va ha-
ver de transcórrer gaire temps perquè ens adonéssim que érem 
una minoria composta per professionals joves que, com molts 
dels mestres que ens havien format, compartíem una concep-
ció social de la medicina. La majoria dels metges organitzats 
del Col·legi Mèdic van veure en el programa d’Allende una 
amenaça per als seus privilegis econòmics i per al que, per a 
ells, era un valor sagrat: l’exercici privat de la medicina. Avui 
dia carreguen amb la vergonya d’haver rebut, mitjançant els 
camioners i comerciants xilens, milions de dòlars de la CIA 
nord-americana per participar en el pla de desestabilització 
social i econòmica que va preparar les condicions i l’excusa 
perquè els generals de les forces armades, també lacais del 
govern nord-americà, donessin el cop d’Estat que va sumir 
Xile durant 17 anys en una brutal dictadura.

Coherent amb el meu ideal social i polític, juntament amb 
altres companys de promoció, em vaig incorporar al programa 
de salut rural que tenia com a objectiu dur atenció sanitària 
als indígenes i els camperols pobres. Vaig assumir la direcció 
d’un petit hospital rural a la ciutat de Puerto Saavedra, a la 
costa de la ciutat de Temuco, al sud de Xile, que havia estat 
donat pel govern suec després d’un terratrèmol i un sisme 
submarí que havien devastat la regió. Però la paradoxa era 
que faltaven professionals disposats a abandonar les como-

diferència de molts dels meus companys d’estudi, vaig optar 
per ser un metge al servei del poble i no un militant d’una 
organització política.

Els últims anys de formació i la graduació van coincidir 
amb els primers anys de govern de Salvador Allende, pri-
mer president socialista elegit a Xile mitjançant un procés 
d’eleccions democràtiques.

Va ser en aquest període que vaig tenir l’oportunitat de 
conèixer els primers refugiats. El govern d’Allende va ser ge-
nerós i solidari a l’hora d’acollir i donar asil polític als perse-
guits de les dictadures militars del Brasil i l’Uruguai. Entre 
aquests refugiats hi havia nombrosos metges i professors de 
medicina amb els quals vam poder tenir contacte. A través 
d’ells vam conèixer l’horror de les pràctiques de tortura de 
l’exèrcit brasiler, assessorats per militars nord-americans, i les 
experiències dramàtiques que, sobretot els uruguaians, ha-
vien viscut a les anomenades presons d’extrema seguretat. 
Els seus relats ens van permetre sentir-nos profundament so-
lidaris amb ells, però, al mateix temps, activàvem els nostres 
mecanismes de defensa per convèncer-nos que això havia 
passat a països que ja havien conegut amb anterioritat diver-
sos cops d’Estat, però que a Xile, amb un exèrcit de tradició 
democràtica, això no podia passar. Desgraciadament, per a 
ells i per a nosaltres, els esdeveniments que van tenir lloc 
poc temps després van desbaratar aquesta mitologia, perquè 
els militars xilens, com tots els exèrcits, només defensen la 
democràcia quan als poderosos els sembla convenient. Quan 
als militars se’ls escapa el control social de les mans, no dub-
ten a fer servir els exèrcits per reprimir, torturar, matar i fer 
desaparèixer als qui ells consideren enemics dels seus privi-
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Encara que tenia tres fills petits —el més gran tenia tot just 
dos anys i les bessones, pocs mesos—, ens arreglàvem amb el 
suport de la comunitat per aconseguir tenir cura dels nostres 
fills i dedicar-nos en gran part al nostre compromís social.

En aquest període vam formar promotors populars de sa-
lut, que eren membres de diverses comunitats camperoles i 
indígenes que aprenien no només a vacunar els nens, sinó 
també a controlar embarassos i a diagnosticar i oferir les 
primeres cures en les malalties més freqüents. Per als mem-
bres de moltes de les comunitats indígenes, arribar fins a 
l’hospital els representava gairebé un dia de camí a través 
de les muntanyes, travessant rius i llacs. Els promotors de 
salut, la majoria dones, eren «els metges locals», i algunes 
ja eren reconegudes com a remeieres per part de la comu-
nitat: eren les dipositàries d’un saber ancestral transmès al 
llarg de generacions. Des de l’hospital legitimàvem les seves 
pràctiques, quan aquestes eren beneficioses, i alhora les com-
plementàvem amb coneixements de la medicina occidental. 
Recordo que, amb aquest model de medicina intercultural, 
vam assolir en pocs mesos la reducció de la incidència de 
tuberculosi, que feia estralls en les comunitats mapuches, as-
sociant les seves plantes medicinals amb els antibiòtics que 
eren eficaços en el tractament de la malaltia.

Aquest model funcionava no només pel compromís 
i l’entusiasme de la gent, sinó perquè cada dues setmanes, i 
totes les estacions de l’any, un equip de l’hospital compost per 
un metge, en aquest cas, jo, i dos tècnics en salut, ens des-
plaçàvem a cavall i en una barca, comunitat per comunitat, 
per assessorar i proporcionar als «metges populars» les vacu-
nes, la llet i els medicaments que les seves accions requerien. 

ditats de treballar a les grans ciutats per posar-se treballar al 
camp. Això explica que, la que era la meva esposa aleshores i 
jo, ens vam trobar que érem els dos únics metges per atendre 
una població de 40.000 habitants, dels quals el 60% vivien, ja 
sigui per la seva condició d’indígenes o per ser peons de les hi-
sendes, en una situació de misèria i exclusió social difícilment 
imaginable, potser comparable a la situació dels camperols 
als masos andalusos abans de la instauració de la República 
espanyola. No comptàvem amb professionals d’infermeria ni 
matrones, però teníem el suport incondicional dels treballa-
dors de l’hospital, alguns amb una formació tècnica que els 
permetia suplir les mancances creades per la falta d’altres 
professionals. Puerto Saavedra és un poble que podia quedar 
fàcilment aïllat a l’hivern. La crescuda dels rius tallava l’únic 
camí que l’unia amb la ciutat més propera. En aquestes con-
dicions, era impossible pensar a traslladar a l’hospital de base 
un malalt, o fins i tot una dona embarassada que necessités 
una cesària d’urgència. Només en poques ocasions vam po-
der disposar de l’únic helicòpter que hi havia; gairebé sempre 
vam haver de fer els impossibles per salvar vides o fer néixer 
per cesària un nadó que, tossudament, s’entravessava a l’úter 
de la seva mare. Si, a més a més, això passava durant la nit, 
la situació es transformava en una veritable odissea, ja que el 
poble només tenia electricitat fins a les vuit del vespre.

La situació al poble era tibant, i sovint la premsa de la 
dreta local i nacional ens acusava de subversius, extremis-
tes i fins i tot de guerrillers, però això no minvava el nostre 
entusiasme idealista i compromès. L’esperança, la força i la 
mobilització de la gent del poble, que assumia tasques diver-
ses, eren una font permanent d’energia per al nostre treball. 
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passar les fronteres del nostre país. Els seus assoliments van 
permetre reduir en poc temps la mortalitat infantil, augmen-
tar el nombre de nens vacunats i disminuir les taxes de des-
nutrició infantil. Això últim, gràcies a la campanya del litre 
de llet, que va ser instaurada pel govern d’Allende: l’Estat 
proporcionava un litre de llet diari a cada nen xilè.

Tota aquesta quotidianitat esgotadora, que pot semblar 
fins i tot aventurera, ocupava, juntament amb la cura dels 
fills, tots els meus dies i donava sentit a la meva vida. La feina 
ens permetia sentir-nos coherents amb el nostre projecte de 
contribuir professionalment a la construcció d’un nou país 
més just i solidari.

Això, segurament, va fer que mantinguéssim allunyada de la 
nostra ment la possibilitat que el nostre projecte acabés de 
la manera tràgica en què va acabar. Només començàvem a 
prendre consciència del perill, un parell de mesos abans del 
cop d’Estat, quan una nit uns desconeguts van disparar a la 
finestra del living de casa nostra. No van ferir ningú, ja que 
dormíem al pis superior. Dies després, una munió de manifes-
tants d’ultradreta va identificar i demolir el jeep de l’hospital 
mentre anava a una reunió de feina. Gràcies a la rapidesa 
amb què vam actuar i al suport dels veïns, el xofer i jo vam 
aconseguir sortir il·lesos d’aquella agressió.

Les maniobres per enderrocar Allende es van fer sentir 
amb brutalitat en els últims mesos, abans del cop d’Estat. No 
només es tractava de gremis com el dels empresaris del trans-
port, comerciants, industrials o el mateix Col·legi Mèdic, sinó 
que tots els partits de la dreta i, en particular, la Democràcia 
Cristiana —amb un suport econòmic que posteriorment es 
va demostrar que era de la CIA—, contribuïen a fer créixer 

Al mateix temps, oferíem l’atenció sanitària indispensable en 
aquell moment.

D’aquests desplaçaments per les muntanyes guardo un re-
cord gairebé romàntic de les travessies per paratges d’una be-
llesa extraordinària en companyia d’unes persones solidàries 
i compromeses que s’esforçaven a cuidar-me. Tanmateix, 
aquests viatges no estaven absents de perills: sortíem de ma-
tinada en un jeep atrotinat i arribàvem a la riba d’un llac que 
travessàvem amb un bot o amb l’embarcació sanitària de 
l’hospital. A l’altra banda del llac ens esperava un guia ma-
puche amb els cavalls per continuar la travessia. La tradició 
els obligava a brindar-nos els millors cavalls de la comunitat, 
i el millor de tots era per al doctor. El que al principi jo no 
sabia és que, segons els seus criteris, aquells cavalls no eren 
els més mansos, sinó els més forts i atrevits. En les meves 
primeres cavalcades, sota les mirades condescendents i fins 
i tot divertides dels vilatans, vaig haver d’aprendre a mane-
jar la muntura sense deixar-me intimidar per la seva força i 
rebel·lia. Els nostres viatges tenien lloc de matinada, quan el 
sol, si feia bon temps, tot just començava a aparèixer, i només 
tornàvem al vespre. Generalment cavalcàvem en caravana: 
el guia al davant, jo darrere seu i els dos sanitaris al final. 
Ens distingíem només per les llumenetes dels cigarrets que 
manteníem encesos. La nostra sort i l’èxit de la missió de-
penien dels cavalls, que semblava que coneixien el camí de 
sempre. En aquest tipus d’experiència, un acaba apreciant els 
animals, els respecta i els reconeix capacitats que un humà 
difícilment pot arribar a tenir.

El programa intercultural de medicina rural que ela-
boràvem en coordinació amb altres tres hospitals va tras-
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en aquesta violació, encara sota el ràfec d’un govern demo-
cràtic, no van dubtar a maltractar i torturar els dirigents cam-
perols i els caps mapuches per fer-los reconèixer l’existència 
de la inventada escola de guerrillers. Un dels objectius dels 
interrogatoris era forçar-los a confessar que els caps de tot 
plegat érem el metge que dirigiria el programa de medicina 
rural de la zona i jo mateix. Aquest metge, que em va pre-
cedir com a director de l’hospital, s’havia guanyat l’odi dels 
terratinents pel seu compromís amb els camperols. Aquest 
metge exemplar i valent era Arturo Hillerns, i no va tenir el 
mateix destí que jo: va ser detingut, torturat i assassinat, però 
el seu cos encara no ha aparegut i el seu nom integra la llista 
dels milers de desapareguts per la violència militar.

El cop militar de l’11 de setembre de 1973 ens va sorpren-
dre en ple treball de denúncia de les tortures als camperols i 
de les violacions comeses contra dones pels «braus militars». 
Una part de les nostres energies les havíem d’ocupar a des-
mentir les imputacions que la premsa de dretes, local i na-
cional, ens feia, assenyalant-nos com a capitosts de l’escamot 
que ells mateixos havien inventat.

Quan una patrulla militar va assaltar l’hospital cap a les 
quatre de la tarda, van trobar un grup de treballadors de la 
salut que desenvolupava la seva feina habitual.

La incursió militar no ens va sorprendre, ja ens havíem 
assabentat del cop a primera hora del matí. En llevar-nos i 
encendre la ràdio vam descobrir amb estupor que a totes les 
emissores només se sentia música militar, entretallada per co-
municats a través dels quals s’amenaçava i intimidava la po-
blació civil. Ràpidament em vaig traslladar a l’hospital, vaig 
reunir tot el personal i junts vam sentir les últimes paraules 

l’assetjament al govern de la Unitat Popular.
Entre altres pressions, havien obligat Allende a acceptar, 

sota el pretext de controlar les armes en possessió dels grups 
radicals, una llei que autoritzava l’exèrcit a violar qualsevol 
domicili, institució o sindicat, amb la intenció de buscar-hi 
armes. L’exèrcit va executar, al peu de la lletra, l’ordre que la 
llei els havia donat, però violava només els domicilis i llocs 
de reunió de militants d’esquerra i les organitzacions obreres 
i camperoles, i feia els ulls grossos en relació amb les armes 
amb què els grups d’ultradreta feien atemptats i sabotatges.

A poc a poc, el caos, la manca d’aliments i combustible, 
i també l’escassetat d’atenció mèdica, van anar creixent a 
tot el país. Malgrat la creativitat de les forces populars per 
resistir, els atacs dels opositors eren cada cop més violents. 
Això també va tenir un impacte directe en la realització 
de la nostra tasca. Cada dia era més difícil desenvolupar el 
nostre programa.

Va ser en aquest context que un nazi emplaçat al poble, 
a qui s’havia expropiat el generador d’electricitat, únic en 
tota la localitat, va reaparèixer violentament en les nostres 
vides. Dues setmanes abans del cop militar, l’exèrcit, amb el 
suport dels terratinents de la zona, havien violat les comuni-
tats indígenes i els sindicats camperols. En aquest context, 
el subjecte va escriure als diaris (treballava de corresponsal 
per a una d’aquestes publicacions) per denunciar l’existència 
d’una escola d’escamots en una de les comunitats camperoles 
i acusar l’equip de salut de l’hospital —i a mi mateix— de ser-
ne els organitzadors. Va ser en el decurs d’aquestes violacions 
que les paraules repressió i tortura es van instal·lar en la meva 
representació de la realitat. Els militars que van prendre part 
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»Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tran-
quilo de mi voz ya no llegará a ustedes. No importa. La seguirán 
oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo 
será el de un hombre digno que fue leal con la Patria».

Els soldats que van assaltar l’hospital es pensaven que tro-
barien resistència, estaven convençuts que teníem armes per 
atacar-los; els oficials els havien convençut que teníem un 
arsenal amb armes que un submarí soviètic descarregava de 
nits i que amagàvem a l’hospital. El tracte que ens van dis-
pensar no va ser gaire amable. Tot el personal va quedar de-
tingut al mateix recinte mentre buscaven les armes que, per 
descomptat, no van trobar mai perquè no existien.

L’endemà ens van ficar juntament amb nou membres més 
de l’equip de l’hospital, quatre homes i cinc dones, en un au-
tobús requisat. El van anar omplint durant el camí amb nous 
detinguts i ens van dur a la presó de la ciutat de Temuco, que 
havien transformat en un camp de concentració.

Encara no n’érem del tot conscients, però de camí cap a la 
presó va començar la nostra resistència. Durant el trajecte, i 
mentre encara ens podíem comunicar, vam ocupar el temps 
donant-nos ànims, memoritzant telèfons de familiars i amics i 
compartint trucs per sobreviure. En el meu cas, per exemple, 
i esquivant la vigilància dels soldats, havia aprofitat l’última 
nit a l’hospital per ficar-me a la vora dels pantalons i a totes 
les costures de la roba, incloent-hi els calçotets, comprimits 
de diazepam, minúscules píndoles amb efecte tranquil·litzant. 
Quan vaig intuir el que ens esperava, vaig pensar que això 
ens aniria bé, sobretot per prevenir crisis de pànic i la con-
següent pèrdua de recursos necessaris per afrontar aquesta 
situació extrema. Durant el viatge, vaig repartir la meitat dels 

del president Allende, que resistia al palau presidencial. Les 
va retransmetre una de les poques emissores que els militars 
no havien pogut fer callar. Encara després de 30 anys roman 
nítidament present en els meus records aquest moment so-
lemne en què, al costat de més d’una quarantena de treba-
lladors de l’hospital, homes i dones, vam escoltar en profund 
silenci aquestes consternades però valentes paraules, que co-
mençaven amb un rotund: «Seguramente ésta será la última 
oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea 
ha bombardeado las torres de Radio Postales y Radio Corporación. 
Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Que sean ellas 
el castigo moral para los que han traicionado el juramento que 
hicieron [...] Ante estos hechos sólo me cabe decir a los trabajado-
res: ¡Yo no voy a renunciar!».

Tampoc oblido el seu diàfan final: «Me dirijo, sobre todo, 
a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó 
en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo de 
nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales 
de la Patria, a los profesionales patriotas que siguieron trabajando 
contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, cole-
gios de clases para defender también las ventajas de una sociedad 
capitalista de unos pocos.

»Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron 
su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al 
obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perse-
guidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas 
horas presente; en los atentados terroristas, volando los puentes, 
cortando las vías férreas, destruyendo los oleoductos y los gaseo-
ductos, frente al silencio de quienes tenían la obligación de proce-
der. Estaban comprometidos. La historia los juzgará.
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tàvem construint un context del que avui es diu «resiliència». 
Segurament, aquesta actitud va jugar un paper important en 
la nostra resistència davant la tortura, i explica el fet que la 
majoria dels que encara som vius continuem lluitant i tre-
ballant pels nostres ideals de justícia social, tot i la violència 
intimidatòria que patim.

Vaig estar aïllat vora dues setmanes, i em van treure per 
interrogar-me un parell de cops, sempre de nit.

Com els passa a moltes persones que han viscut experièn-
cies extremes similars, difícilment podria establir un relat 
exacte del lloc, de les vegades, els dies i la durada dels interro-
gatoris en els quals vaig ser sotmès a tortura. Només guardo 
un record gairebé exacte d’alguns detalls, de situacions que, 
per a mi, van tenir una rellevància emocional. Les investi-
gacions sobre la memòria en situacions límit han estudiat 
aquest fenomen. Això li pot passar a qualsevol demandant 
d’asil i sovint s’utilitza per negar-los la condició de refugiat, 
la qual cosa s’esdevé cada vegada amb més freqüència. En el 
passat, no calia provar que havies estat víctima de persecució 
o que t’havien torturat. Els nous demandants d’asil, gaire-
bé sempre, han de respondre a interrogatoris policíacs que 
tenen com a objectiu el control de la immigració. Aquests 
interrogatoris fan que tinguin la sensació que ells són els de-
linqüents, no els seus agressors.

En el meu cas, tot i anys de teràpia, encara em costa esta-
blir un ordre cronològic exacte d’aquest període d’aïllament 
i de tortura, però sí que guardo nítidament en la meva me-
mòria situacions carregades d’emoció. Recordo, per exemple, 
que en un dels interrogatoris, mentre em torturaven, estant 
embenat, no sabia ni quants ni qui eren els que participaven 

medicaments. Sense saber-ho, ja havia començat la meva fei-
na com a terapeuta de víctimes de la violència, tasca que he 
exercit de manera continuada des d’aleshores.

Vam arribar a la presó quan ja havia caigut la nit. Els guàr-
dies van separar els homes de les dones, les quals van ser 
conduïdes a un altre recinte. La majoria d’homes —al voltant 
de cinquanta— van ser empesos a l’interior de la presó, i a 
mi i a set més ens van separar seguint les indicacions d’un 
subjecte vestit de civil. El que no sabíem en aquell moment 
és que el subjecte que ens va seleccionar era un sinistre per-
sonatge, membre dels serveis secrets. De fet, va ser ell qui 
posteriorment va dirigir les sessions de tortura; va ser ell qui 
va decidir l’assassinat de molts dels nostres companys. Quan 
la lluita i la resistència de molts i moltes va fer possible la 
tornada de la democràcia a Xile, aquest subjecte va ser iden-
tificat i actualment compleix condemna. Ens van aïllar en 
cel·les diminutes, humides i fredes, on no hi havia res més 
que les parets, una petita finestra des de la qual es veia un 
pati i una porta reforçada que donava a un corredor. De se-
guida ens vam adonar que els vuit seleccionats érem en el 
mateix corredor i que podíem comunicar-nos donant copets 
a les parets. Quan treien a algú per interrogar-lo sota tortura, 
sabíem a qui li tocava pel soroll que feia la porta en obrir-se. 
La meva cel·la era la tercera del corredor, i cada vegada que 
me’n van treure vaig rebre els ànims dels meus companys. 
D’una manera espontània, cada cop que sentíem que les por-
tes d’una cel·la s’obrien i un de nosaltres passava per davant 
de la porta de l’altre, sonaven les veus dels companys donant 
forces, ens desitjàvem sort i coratge. Sense haver-ho planifi-
cat, però servint-nos de les nostres capacitats solidàries, es-
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ment no es pensa, és el teu instint de supervivència el que 
actua, vaig contenir la respiració tota l’estona que vaig poder. 
Això els va alarmar encara més. Un altre individu va entrar 
en escena i vaig sentir que em prenia el pols i m’auscultava 
mentre deia: «Vinga, ja n’hi ha prou. De poc el mateu». Em 
costava de creure que aquell que m’havia examinat fos met-
ge. Sempre m’havia quedat el dubte, fins que anys després es 
va dissipar en demostrar-se que molts metges militars havien 
participat en sessions de tortura.

Durant els dies que em van tenir aïllat, mai no em vaig 
sentir realment sol; sabia que els companys eren a prop, i les 
nostres converses, encara que massa curtes, em feien sentir 
part d’un teixit social fraternal i solidari. D’altra banda, el 
diazepam —que em prenia disciplinadament— em permetia 
dormir a estones i recuperar-me de l’estrès alhora que acu-
mulava energia per continuar resistint. Anys més tard, quan 
completava la meva formació com a psiquiatre, vaig tenir la 
confirmació que aquests llaços fraternals havien protegit la 
meva salut mental. Em vaig assabentar que moltes investiga-
cions han demostrat que tant per prevenir les malalties men-
tals com per disminuir el dany en situacions traumàtiques, és 
fonamental la relació amb altres persones. 

El meu cos social es va ampliar d’una manera profunda-
ment emotiva quan un dels guardians de la presó em va lliu-
rar dissimuladament una bossa de paper que contenia xoco-
latines i fruita. En una cara de la bossa hi havia el meu nom 
escrit. Era la lletra del meu pare. A través d’aquest missatge 
metafòric vaig saber que el meu pare estava assabentat de la 
meva situació, i això no només significava que era a prop, 
sinó que estava fent tots els possibles per cuidar-me. Tot ple-

en l’agressió. Em feia la sensació que n’eren molts, ja que hi 
havia diversos homes que interrogaven. Recordo l’absurditat 
de la situació: ells s’obstinaven que contestés les preguntes 
aixecant el dit índex. El dramatisme raïa en el fet que cada 
descàrrega elèctrica em feia aixecar tots els dits de la mà, 
la qual cosa interpretaven com que no volia contestar. En 
tot cas, era impossible contestar, perquè les preguntes eren 
absurdes. M’interrogaven sobre quan i on eren les armes que 
els soviètics havien desembarcat dels submarins. Una variant 
incloïa la presència de vaixells cubans. Ara, passat el temps i 
havent sobreviscut, un pot riure’s de la tragicomèdia de la si-
tuació i de l’estupidesa d’aquells militars, ignorants i covards. 
Però en aquell moment et posaven en una situació impossi-
ble. Les investigacions sobre comunicació en deien «situació 
de doble vincle», és a dir, un dilema en què qualsevol resposta 
produeix més sofriment, incloent-hi la possibilitat de morir. 
En el meu cas, i en el de molts altres companys, si accepta-
ves col·laborar afirmant que t’havien visitat els cubans i els 
soviètics, la qüestió era el lliurament de les armes. Com que 
no existien, el més probable era que et continuessin torturant 
fins a matar-te, convençuts que posseïes la informació. Si no 
contestaves el que ells volien sentir també podia costar-te la 
vida. Diversos companys van ser víctimes d’aquesta cruïlla 
absurda i van perdre-hi la vida. Jo recordo que em vaig salvar 
en un dels interrogatoris perquè vaig perdre parcialment la 
consciència després de rebre una forta descàrrega elèctrica. 
Quan va passar això, vaig sentir que els torturadors parlaven 
entre ells dient una cosa com ara: «Merda, ens hem passat, 
l’hem matat; t’he dit que no et passessis tant». Sense cap pla-
nificació prèvia, perquè en aquestes situacions afortunada-
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Va haver-hi un altre esdeveniment durant el meu aïlla-
ment —el record del qual encara anima les meves pràctiques 
professionals— que va ser profundament significatiu.

Va passar un dia després d’un interrogatori. Un cop vaig 
ser retornat a la cel·la, en ple patiment pels dolors de la tortu-
ra, em va venir una set tremenda. Els guàrdies consideraven 
que no ens havien de donar aigua després dels interrogatoris 
amb electricitat perquè podíem morir electrocutats. Nosaltres 
estàvem convençuts que deixar-nos tot un dia sense aigua 
era altra forma de tortura per afeblir-nos. Mentre pensava en 
la manera de trobar-hi sortida vaig sentir la veu d’un nen a 
través de la finestra. «¿Qui hi ha aquí?», preguntava. «¿Com 
et dius? ¿Per què et tenen…?». D’entrada vaig pensar que 
estava al·lucinant, però quan em vaig convèncer que la veu 
era real vaig preguntar: «¿Qui ets?». La veu em va contestar: 
«Sóc un dels menors». La casualitat va voler que la petita fi-
nestra de la meva cel·la coincidís amb les finestres del pavelló 
on tenien presos els menors. Estàvem separats per un pati que 
no devia tenir gaire més de tres metres d’ample. «¿Per què ets 
aquí?». «Per problemes», em va contestar. «¿Quina mena de 
problemes?». «Perquè vaig robar per menjar». «¿Quants anys 
tens?». «Onze».

Em vaig quedar perplex. I més encara quan va insistir a 
saber qui era. Li vaig dir que era el metge de l’hospital de 
Puerto Saavedra i va respondre: «Així que ets un dels polí-
tics… ¿En què et podem ajudar?». Recordo que vaig dir algu-
na cosa com ara: «Tinc set, no em donen aigua, crec que ens 
volen matar de set». «Aguanta una mica. T’ajudarem…», va 
fer. Mitja hora més tard el mateix noi em va dir: «Et passarem 
aigua. Tu només has de mirar d’agafar-la». I no m’ho podia 

gat em va provocar una pluja de plor saludable i va reforçar 
les meves esperances: no estàvem sols. Més endavant vaig 
saber que el meu pare es va assabentar de la detenció gai-
rebé en el mateix moment que es va produir. Algú del meu 
entorn li ho va comunicar per telèfon, i tan aviat com va 
poder va recórrer els quatre-cents quilòmetres que separaven 
Concepción, la ciutat on vivia, de Temuco. Quan va arribar 
es va instal·lar davant la porta de la presó per evitar que jo 
desaparegués. Durant els tres mesos que vaig ser a la presó va 
treballar de manera àrdua i creativa per obtenir el meu alli-
berament i donar suport i consell als centenars de familiars 
que esperaven notícies dels seus. El fet que fos advocat li va 
facilitar la tasca, però el seu «motor», tal com ho va expressar 
diverses vegades en públic, era l’amor pels seus fills i el res-
pecte pel nostre compromís professional i social.

Després d’aquesta experiència, el meu pare es va transfor-
mar en un valerós i actiu defensor dels drets humans al meu 
país. La feina d’amagar i protegir perseguits, l’ajuda que va 
prestar a molta gent que necessitava sortir del país i el suport 
que va donar a familiars de desapareguts, és dins la memòria 
de moltes persones a les quals va ajudar i salvar-los la vida. 
Un dels actes més remarcables d’aquest home de constitució 
fràgil, però de cor valerós i solidari, va ser el descobriment d’un 
cementiri clandestí a la ciutat de Yumbel. Juntament amb un 
metge forense i durant la nit, van desenterrar amb pic i pala els 
cadàvers d’un grup de presos polítics que havien estat covar-
dament assassinats pels carrabiners de la zona, que són com els 
guàrdies civils espanyols. Els cadàvers van ser identificats, els 
seus familiars van poder enterrar-los i, més tard, els responsa-
bles dels crims van ser identificats i condemnats.
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amuntegats en un magatzem que, abans de transformar-se en 
un camp de concentració, havia servit de taller per als reclu-
sos. Va ser un moment de trobada, d’alegria, en què vaig ser 
conscient de les cures que els homes també són capaços de 
prodigar. Em van atendre fins que em vaig trobar millor, una 
cosa que es feia amb tots els que tornaven de l’«infern». Un 
cop sorties d’allí, volia dir que ara com ara no torturarien més. 
Em vaig incorporar ràpidament a l’organització en la qual el 
grup s’havia apuntat per ajudar-se mútuament en el terreny 
emocional, mantenir contactes amb l’exterior i repartir ali-
ments. Sense posar nom a la meva labor, allà a la presó vaig 
començar la meva formació com a futur terapeuta d’exiliats 
que havien estat víctimes de la repressió i la tortura. Vam for-
mar una comissió de salut integrada pels quatre metges pre-
soners —malgrat que un va plegar de seguida i en vam que-
dar tres—, un pastor evangèlic, un sacerdot i dos infermers. 
Cada vegada que arribava algú nou, gairebé sempre després 
d’haver passat per l’«infern», la comissió posava en pràctica 
un pla de cures que s’havia elaborat durant les reunions clan-
destines que fèiem de nit. Això també passava amb els que, 
de cop i volta, tornaven a treure per interrogar-los, la qual 
cosa sempre volia dir torturar-los. No tots resistien psíqui-
cament de la mateixa manera, i per això vam establir un pla 
de cures especials per als més vulnerables. Només teníem les 
converses, destinades a transmetre suport, calmar l’angoixa 
mitjançant la relaxació i comunicar el que els havien fet du-
rant les sessions de tortura per tal de facilitar la descàrrega 
d’emocions quan intuíem que això podia ajudar-los a sentir-
se millor. Amb els nostres escassos mitjans, intentàvem alleu-
jar el dolor físic i reparar el dany que les sessions de tortura 

creure quan, a través de la finestra, vaig veure aparèixer un 
pot de conserva que degotava lligat a una espècie de branca: 
era ple del que per a mi, en aquell moment, era l’element més 
preuat del món. Els nois havien lligat unes quantes vares de 
vímet, que les devien haver robat del taller de cistelleria on 
treballaven, per fer-me arribar l’aigua. La flexibilitat de les 
branques va fer que no hagués de saltar aire per arribar al pot, 
beure aigua i guardar-me’n una mica de reserva.

Després d’una experiència com aquesta és comprensible 
que, en part, m’hagi dedicat a donar suport a nens i nenes 
víctimes de maltractaments tant a la família com a l’escola 
o a les institucions. La vivència d’aquesta experiència fa com-
prensible que hagi dedicat una part de la meva vida a demostrar 
científicament que la delinqüència i la violència dels joves és 
la demostració de la incapacitat del món adult d’oferir a tots 
els nens una educació basada en el bon tracte. Considerar 
aquests nens i nenes com els únics culpables del seu com-
portament —per culpa de les seves històries tràgiques sovint 
acaben agredint o delinquint—, no és solament una demos-
tració d’una ignorància inhumana, sinó una prova de la co-
vardia del món adult i de les seves institucions.

Els menors delinqüents de la meva història es van unir per 
donar-me aigua sense conèixer-me i sabent que no podien 
obtenir res de mi. Va ser un gest de solidaritat que no els vaig 
poder retornar, però cada vegada que atenc un nen maltrac-
tat o dono suport a la rehabilitació d’un noi o una noia amb 
trastorns de conducta, estic simbòlicament retornant el que 
no vaig poder fer pels nens que em van ajudar a la presó.

Un dia, sense previ avís, em van treure de la cel·la i em 
van dur amb els altres presoners. Ja eren prop de 200 homes 
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presos comuns, que sempre van ser els nostres aliats i ens 
van passar una petita ràdio. Segur que aquesta era una de 
les moltes manifestacions de la seva manera particular de re-
butjar l’autoritat i respondre solidàriament a un grup que, 
per primera vegada, els respectava com a persones. Ens al-
ternàvem per sentir les notícies i els comunicats militars i 
transmetre’ls al grup. Un dia, en un comunicat militar, es va 
informar l’opinió pública de la fugida d’un destacat «subver-
siu de la regió»: el doctor Arturo Hillerns s’havia llançat al 
riu mentre era traslladat de casa seva a la presó. Però resulta 
que l’havien detingut molts dies abans i, com es va saber pos-
teriorment, el van matar mentre el torturaven. La notícia va 
ser tot un muntatge.

Les nits eren moments terribles, ja que si s’obria la reixa 
i cridaven a algú, sabíem que no tornaria. Recordo la nit en 
què es van endur el sacerdot d’origen italià. Ens havíem fet 
molt amics. Era un sacerdot especial que s’havia rebel·lat 
contra el celibat, vivia amb una dona i tenia una nena gaire-
bé de la mateixa edat que les meves filles (set mesos). El bisbe 
de la zona ja no el considerava part de l’església i no va fer res 
per mirar de salvar-lo. Abans d’aquella nit, passàvem llargues 
hores parlant dels nostres fills i què faríem més endavant si 
sobrevivíem. Havíem acordat que si un dels dos sobrevivia, 
seria l’encarregat de transmetre als fills de l’altre qui havia 
estat el seu pare i per què l’havien empresonat. Anys després, 
vaig complir la missió. La seva filla i jo mantenim contactes 
esporàdics, però ens uneix aquest vincle gràcies a un ésser 
humà generós i alegre. La seva filla va escriure un llibre sobre 
el seu pare on hi ha part dels meus testimoniatges.

El meu alliberament va arribar un dia qualsevol. Va ser 

provocaven en els nostres companys. Recordo el cas d’un noi 
que es deia Norton, un ésser humà meravellós, animador so-
ciocultural, que abans de ser detingut treballava amb joves 
marginats als barris pobres de la ciutat. Era un tipus fort i 
resistent, però tenia el nas una mica prominent. Aquest mo-
tiu va ser suficient perquè els torturadors s’entretinguessin a 
fracturar-l’hi durant les sessions. Cada vegada que el treien 
per interrogar-lo, sabíem que li hauríem de posar el nas al 
seu lloc. Me’l vaig trobar a França uns quants anys després 
de les nostres desventures: se li veia un petit promontori al 
nas, però el tenia recte. Ens vam divertir molt quan vam co-
mentar amb amics francesos que havíem fet una bona feina 
gràcies a la qual havíem frustrat els intents dels torturadors 
de crear un Cyrano de Bergerac xilè.

Per mantenir la moral del grup, el sacerdot i el pastor evan-
gèlic van fer servir tot el seu art per mobilitzar l’espiritualitat 
del grup mitjançant sessions de lectura de fragments molt ben 
triats d’una Bíblia que els militars defensors de l’ordre i de la 
civilització cristiana havien deixat entrar. El sacerdot apor-
tava una missa cada dos dies. Encara que la majoria no eren 
creients, mai no es van veure tants conversos junts com en 
aquell període dramàtic. Els guardians no podien suposar que 
aquestes activitats eren una manera col·lectiva de resistir, i 
tot i que jo encara no tenia la teoria per explicar-ho, estàvem 
proporcionant-nos una psicoteràpia de grup.

Vaig suportar gairebé tres mesos de presó en aquell ambient, 
animat per aquestes activitats. També hi va haver moments dra-
màtics, com quan em vaig assabentar la detenció —i el més que 
probable assassinat— del meu gran amic Arturo, el metge 
responsable del nostre programa. Ho vaig saber gràcies als 
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a tothom que ha d’abandonar la seva terra d’origen després 
d’experiències com aquestes. Se surt amb la creença que un es 
trobarà a recer de la violència, reconsiderat i respectat com a 
persona. Afortunadament, això és el que la meva família i jo, 
en general, vam viure. Només vam patir el que qualsevol per-
sona pateix quan la forcen a deixar la seva terra i els seus éssers 
estimats, el que pateix quan ha de tornar a néixer socialment 
en un terreny desconegut i sense el suport de les seves xarxes. 
Com que mai no vam sentir el rebuig, ni la desconfiança ni 
el racisme, vam poder tenir l’experiència del nou lloc de vida 
com una discontinuïtat de l’infern del passat. Vam arribar 
primer a Lima, Perú. El govern peruà només va acceptar que 
hi anéssim només com a país de pas. Sortosament, no vam 
conèixer l’experiència dramàtica de milions d’éssers humans 
que passen anys en camps de refugiats. Vam viure al Perú 
gairebé un any, acollits per familiars, i vam poder integrar-nos en 
les tasques d’acollida de les desenes de famílies que hi arriba-
ven cada dia fugint de la persecució brutal que els militars 
xilens havien estès encara més. Amb altres metges i el suport 
del Consell Mundial d’Esglésies de Ginebra, vam crear un 
dispensari per ocupar-nos dels problemes de salut dels més 
de 10.000 xilens que es trobaven en llars d’infortuni, espe-
rant un visat del Canadà o de països europeus. Ocupats com 
estàvem oferint atenció mèdica als nostres compatriotes, or-
ganitzant la denúncia de les violacions dels drets humans a 
Xile i donant suport als nostres companys i companyes que 
eren presos polítics, vam descuidar els nostres propis tràmits. 
Quan el govern peruà va decretar l’expulsió dels xilens que 
quedaven a Perú i que estaven duent a terme activitats po-
lítiques contra els veïns, vam ser evacuats gairebé in extremis 

precedit per una visita d’un comitè de metges de la Creu Roja 
Internacional que havien viatjat des de Ginebra per investigar 
el tracte als presos polítics. Tot i les amenaces dels militars, 
jo i dos membres del grup de presoners vam decidir relatar 
què estàvem vivint. A partir d’aquesta entrevista vaig estar 
sota protecció internacional. Això va provocar altres inter-
vencions, com la d’un grup de periodistes de diversos mitjans 
estrangers que van demanar entrevistar-me i una campanya 
d’Amnistia Internacional que em va adoptar al costat d’altres 
presoners polítics. El meu pare i jo manteníem contacte per-
manent a través dels presos comuns, que ens ajudaven a no 
perdre la relació amb els nostres familiars. Quan els guàr-
dies no els veien, els presos encarregats d’escombrar la vore-
ra deixaven caure un paperet amb un missatge que després 
escombraven i dipositaven en un punt determinat del carrer. 
Va ser a través d’aquest procediment que el meu pare i jo vam 
establir un pla per fer pressió i obtenir el meu alliberament 
del fiscal militar, un subjecte tèrbol convençut que la seva 
justícia militar respectava totes les convencions internacio-
nals. Com que no tenien cap prova i la pressió internacional 
els incomodava, van acceptar el meu alliberament, però amb 
la condició que abandonés immediatament el país i que la 
família es fes càrrec de les despeses.

Un s’exilia amb poques maletes, gairebé amb el que du 
posat. En el meu cas, vaig poder sortir amb vida de l’infern i, 
a més, vaig marxar amb la meva esposa i els meus tres fills. Això 
ja va ser un privilegi. Quan es passa per situacions extremes, 
tot es torna relatiu. Les nostres maletes estaven gairebé bui-
des, però carregava diversos baguls replets d’experiències 
passades i, sobretot, de les més recents. Això passa gairebé 
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2000. Però no ens hem quedat només en aquest àmbit de 
treball: hem ampliat el ventall d’actuació per donar atenció 
terapèutica a nens i nenes maltractats, a dones víctimes de la 
violència masclista i a nens i nenes que pateixen maltracta-
ments abans de ser adoptats.

Les meves experiències i investigacions en aquest camp 
em van anar acostant cada vegada més a Espanya, i va ser 
a Catalunya on vaig trobar la més àmplia ressonància amb 
els meus ideals i projectes. La tradició solidària de la societat 
catalana, la força i el compromís dels seus intel·lectuals i ar-
tistes per denunciar la injustícia i la violència, la seva lleialtat 
amb els valors democràtics i la resistència gairebé majoritària 
contra el règim franquista és el que explica que hàgim triat 
aquesta terra com a residència i el seu poble com a societat 
acollidora. No obstant això, reconec que tot el que la so-
cietat belga m’ha lliurat ha contribuït al meu enriquiment 
professional. Per això guardo un contacte permanent amb 
Bèlgica i continuo dirigint el centre EXIL de Brussel·les, al 
mateix temps que col·laboro, viatjant a Xile cada any, al tre-
ball esforçat i compromès de molts professionals xilens que 
han orientat la seva vocació i el seu compromís social, ètic i 
polític a prevenir i tractar les conseqüències de la violència 
contra els nens, les dones i els ancians. Totes aquestes ac-
tivitats són una oportunitat per seguir alimentant els meus 
ideals i vincular-me a xarxes socials decents i solidàries amb 
els refugiats d’ahir i els emigrants d’avui. Però, a més, a través 
de la meva feina, ara com a psiquiatre i psicoterapeuta de víc-
times de violació dels drets humans, segueixo la meva teràpia 
i miro de deixar enrere l’impacte de la violència que em va 
tocar viure, encara que en situacions particulars en què em 

per l’ambaixada cubana. Vam romandre en aquest país uns 
quants mesos i després vam decidir anar a Europa per seguir 
contribuint al treball de suport al poble xilè. Quan vam pen-
sar en Bèlgica com a lloc de refugi definitiu ho vam fer perquè 
allà hi havia el pare Antonio, un sacerdot flamenc que havia 
estat rector nostre quan estudiàvem Medicina a Concepción. 
Tot i que era europeu, l’havien detingut, torturat i expulsat de 
Xile. Quan m’hi vaig posar en contacte, ràpidament va posar 
fi a l’agulla per acollir-nos i obtenir el nostre estatut de refu-
giats. Vam arribar a la nostra destinació definitiva, Lovaina, 
Bèlgica, gairebé un any després de voltar per altres països. 
Malgrat que havíem deixat el nostre país feia ja gairebé un 
any, vam ser reconeguts com a refugiats. En aquest període, 
l’ACNUR (Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 
Refugiats) tenia el mandat i el poder de reconèixer la condi-
ció de refugiats, i no era com a l’actualitat, una institució que 
els governs europeus han anat relegant a un caràcter mera-
ment formal. Llavors s’aplicava i es respectava la doctrina que 
havia inspirat la Convenció de Ginebra sobre els refugiats i 
els apàtrides. Encara no existien els acords de Schengen, els 
centres tancats, els maltractaments als demandants d’asil i la 
hipocresia dels membres de la classe política, que parlen de 
drets humans al mateix temps que donen suport a la cons-
trucció de tanques, la repatriació forçada i són còmplices de 
règims violents i corruptes per controlar l’emigració.

Van ser les nostres pròpies forces de resiliència les que, fa 
més de trenta anys, ens van animar a crear a Bèlgica el que 
potser va ser el primer centre de salut per atendre famílies de 
refugiats i, en particular, víctimes de la tortura. Elles mateixes 
ens van motivar a obrir un segon centre a Barcelona l’any 
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a Catalunya i a altres llocs del món desenvolupat, existia una 
societat civil més desperta, menys alienada, menys confosa i, 
per tant, més solidària. Era una època en què els mecanismes 
d’opressió imposats per la globalització neoliberal encara no 
havien atordit les consciències ni raptat la generositat de les 
poblacions europees més sensibles.

La violència que provoca actualment la migració massiva 
de milers de persones que arriben a Espanya i a altres paï-
sos europeus provinents de l’Àfrica, l’Àsia, l’Orient Mitjà o 
l’Amèrica Llatina és profundament estructural i resulta de les 
desigualtats cada vegada més insuportables que es donen en-
tre els habitants dels països rics que ho posseeixen tot i no ho 
volen compartir i els pobres, que ho són cada vegada més. És 
l’estrall més greu del model econòmic dominant i absolutis-
ta, el de la globalització econòmica neoliberal. Aquest model 
només es pot mantenir per mitjà de la més violenta de les 
violències, la creada pels contextos de desigualtat imposats 
pels poderosos, que controlen els diners i viuen per tenir-ne 
sempre. Aquesta violència generalitzada és menys palpable, i 
és la que força milions d’éssers humans a resistir per no morir, 
a emigrar per evitar els efectes destructius de les guerres, el 
canvi climàtic, les malalties i la misèria.

Un altre aspecte que marca la diferència de les nostres ex-
periències respecte de les dels anomenats nous immigrants és 
el fet que la cultura imposada pel model econòmic ha fet que 
els pobles europeus i la societat civil siguin més permeables 
a la manipulació mediàtica dels amos del poder. L’arribada 
massiva d’immigrants planteja altres reptes a la societat ci-
vil europea: es tracta de compartir, d’obrir les fronteres i 
conviure amb milers d’éssers semblants en la seva condició 

sento maltractat, impotent o empipat, les meves memòries 
traumàtiques s’obstinen a obrir els ulls de nou.

En el fons, la nostra emigració no és tan diferent de la que 
coneixen els milers de nous immigrants que, per tots els mit-
jans, intenten arribar avui a Espanya i a altres països coneguts 
com la part rica del món. Països que, en bona part, són rics 
perquè les seves classes dominants han espoliat els territoris 
i els pobles d’origen d’aquests immigrants. Tant la d’ells com 
la nostra són migracions forçades. La diferència rau en el tipus 
de violència que les va originar i el canvi d’actitud dels governs i 
d’una part de la població de les societats d’acollida. 

La persecució i la violència de la qual vam ser víctimes 
els refugiats llatinoamericans va ser evident i, per tant, més 
visible. En canvi, la dels nous immigrants i demandants d’asil 
és una violència també terrible i massiva, però les causes i els 
responsables són menys perceptibles. 

En el cas de les dictadures militars llatinoamericanes, la 
barbàrie repressiva va ser comesa sota la direcció de gene-
rals covards i lladres que l’opinió pública internacional ràpi-
dament va identificar i repudiar: «un Pinochet» a Xile, «un 
Videla» a l’Argentina, «un Banzer» a Bolívia… Això va pas-
sar perquè el govern dels Estats Units així ho va disposar, i 
els governs europeus no van fer res ni per impedir-ho ni per 
combatre-ho. Però tot plegat va restar a l’ombra.

La dimensió que va arribar a tenir la desaparició de per-
sones, la tortura de nens i nenes a Xile o el robatori de fills i 
filles de presoners a l’Argentina per lliurar-los en adopció a 
famílies de militars o adeptes al règim, així com el bandeja-
ment forçat de milers i milers de persones, no es podia negar. 
A més, això passava en un moment històric en què a Espanya, 
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amb un teixit humà acollidor, comprensiu i solidari.
És gràcies a aquesta part de la societat civil catalana, es-

panyola, europea, que es mostra decent, generosa i valen-
ta, que moltes d’aquestes persones poden reparar les seves 
ferides i integrar-se d’una manera constructiva a la societat 
d’acollida, contribuint a la construcció d’un món més just, 
menys violent i més solidari pel qual molts i moltes no han 
deixat de lluitar, ja que els fa anar endavant la convicció que 
és possible.

Sense saber-ho, cadascú va construint una lectura de la rea-
litat a partir de les converses que l’envolten i en les quals par-
ticipa des que neix. En les converses que vaig sentir durant la 
meva infància, les paraules repressió, migració, tortura, refugiat 
o demandant d’asil no van tenir rellevància fins que la meva 
pròpia experiència va ser inundada per l’empresonament, les 
sessions de tortura i el bandejament de la meva família. No 
triem ser refugiats, vam ser condemnats a ser-ho per la vio-
lenta i covarda repressió imposada pels militars xilens que 
van derrocar el president Salvador Allende aquell fatídic 11 
de setembre de 1973. Aquestes vivències es van transformar 
en paraules; paraules que van entrar abruptament en el nos-
tre llenguatge quotidià i, per tant, en les nostres identitats. A 
més de ser el que ja crèiem que érem, vam haver de donar un 
espai mental als atributs d’un expresoner polític, un torturat, 
un exiliat, un refugiat polític. Cadascuna d’aquestes circums-
tàncies evoca una història de la qual emergeixen múltiples 
relats. Cada relat fa olor de dolor i sofriment, però també 
de resistència, de solidaritat, de desitjos de viure i, fins i 
tot, d’alegries.

Aquestes experiències no estaven inscrites en el mapa que 

humana, però diferents en els costums, la llengua i la cul-
tura. Tot això en un moment històric en què els impulsors 
i els defensors del model econòmic dominant incrementen 
la predicació de la necessitat d’un consumisme massiu de la 
població per assolir benestar, desenvolupament i modernitat. 
Aquesta cultura inhumana, que comporta més individualis-
me, alienació hedonista i absència de solidaritat, augmenta la 
credulitat interessada de la majoria dels habitants dels països 
rics, que avalen els discursos dels poderosos transmesos pels 
mitjans de comunicació, els quals, per la seva banda, expli-
quen els fluxos migratoris amb arguments enganyosos, ano-
menant «emigrants econòmics» els que arriben, com si fossin 
executius d’empreses internacionals que han decidit millorar 
les ja privilegiades condicions de treball traslladant-se a un 
altre país. Un altre argument consisteix a al·ludir a les màfies 
que trafiquen amb aquestes persones, reduint així les deci-
sions desesperades d’homes, dones i joves a voluntats que es 
deixen manipular i enganyar.

Tot i aquestes aberracions, hem conegut i continuem co-
neixent l’altra cara de la moneda, la que mai no s’ha apagat: 
la solidaritat i el compromís d’organitzacions, institucions i 
persones dels països europeus. Són també milers d’éssers hu-
mans que reconeixen en els necessitats d’asil no només els 
seus semblants, sinó la força del que es coneix avui com a 
«resiliència», és a dir, la capacitat que ha permès els deman-
dants d’asil de contrarestar constructivament experiències 
traumàtiques impensables. Aquest fet explica, entre altres 
coses, l’energia i la creativitat d’aquests «nous immigrants» 
per trobar maneres d’escapar en unes condicions terrible-
ment difícils i perilloses, animats per l’esperança de trobar-se 
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Ell immigrant, jo fugitiva
N a z a n í n  A m i r i a n

Formo part dels prop de 36 
milions de persones que ens 
hem vist forçades a fugir de les 
nostres llars a causa de les 
guerres, invasions estran-
geres, persecucions políti-
ques, ètniques o religioses, 
i a l’empobriment causat, 
principalment, per segles 
de saqueig de les nostres ri-
queses per part dels poders 
colonials. I la xifra va en 
augment, a pesar de la vigi-
lància aèria i marítima, i tot 
i que desenes de milers de 
persones perden la vida du-
rant l’aventura de la fuga o 
les amenaces del polític ita-
lià Umberto Bossi d’enfonsar 

cadascun de nosaltres havia construït per saber d’on veníem 
i a on anàvem. Constitueixen un conjunt d’esdeveniments 
inesperats que van fer canviar el curs de les nostres vides i 
ens van obligar a recrear constructivament els nostres ma-
pes existencials, incorporant-n’hi molts d’altres que han 
passat o estan passant pel mateix, transformant els nostres 
sofriments en solidaritat.

[Nazanín Amirian (Shiraz, Iran). 

Ha publicat Gatha, los cantos de 

Zaratustra (Obelisco, Barcelona, 

2002), El viento nos llevará 

(Libros de la frontera, Rubí, 

2002), El cuentacuentos persa 

(Océano, Barcelona, 2003), 

Robaiyat de Omar Jayyam 

(DVD, 2004), Kurdistán, el país 

inexistente (Flor del viento, 

Barcelona, 2005), Un español en 

mi cama (Esfera, Madrid, 2005), 

Al gusto persa (Zendrera, Sant 

Boi de Llobregat, 2006), Irak, 

Afganistán e Irán: 40 respuestas 

al conflicto del Oriente Próximo 

(Lengua de trapo, Madrid, 

2007), entre d’altres. Viu a 

Catalunya des de 1983.]
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metia ser un lloc segur per somiar sense por. No obstant això, 
allà no només els esperava una nova identitat —ser «immi-
grant» i tota la càrrega despectiva que comporta aquest ter-
me—, sinó una mort violenta, sovint a les mans de la seva 
parella, i un espai reduït a la pàgina de successos d’un diari. 

Els psicòlegs han resumit les esperances truncades i les 
vides trossejades d’aquests forasters sota l’anomenada sín-
drome d’Ulisses, inspirant-se en el sofriment i l’odissea del 
retorn a la llar de l’heroi grec, després de la guerra de Troia. 
Bonica denominació per a una patologia terrible que devora 
prop de dos milions i mig d’immigrants a Espanya. Si bé és 
cert que ambdós sexes pateixen les conseqüències del brusc 
canvi que suposa passar de ser ciutadans a convertir-se en 
immigrants (sinònim d’interminables anys de dificultats, re-
buig social, solitud, sensació de fracàs, desconcert, perplexi-
tat, i l’esgotadora lluita per sobreviure), els homes, a més, 
experimenten un procés accelerat de la pèrdua d’autoritat i 
el canvi en els rols tradicionals, que xoquen contra el seu fons 
cultural que legitima el seu control sobre la vida de la seva 
dona, el seu «objecte personal». Un conjunt de factors que 
propicien la violència contra la dona immigrant, i que poques 
vegades és denunciada. 

La situació en comunitats com la pakistanesa i la bengalí, 
on regna la llei del silenci entre les seves dones —per causa 
del desconeixement dels seus drets, la por de la represàlia, 
les barreres lingüístiques o el temor de quedar-se desempa-
rades—, és especialment preocupant, sobretot si tenim en 
compte que personatges com Mohamed Kamal Mustafa, 
l’imam de Fuengirola —aquell mateix de «com pegar una 
dona sense deixar empremtes»—, sense voler-ho, han posat 

els vaixells a canonades.
L’Àfrica continua sagnant a borbollons, expulsant de les 

seves terres riques i belles, homes i dones que arriben con-
sumits i desorientats a les costes dels blancs i rics. Alguns 
procedeixen de Mali, un país amb grans reserves de petroli, 
or i urani, encara que l’esperança de vida de la seva gent és de 
tan sols 37 anys; uns altres han fugit de Nigèria, setè produc-
tor mundial del petroli del món; un tercer grup ha abandonat 
el Congo, la primera reserva mundial de coltan, un metall 
d’altíssima capacitat per preservar l’energia que s’utilitza a 
les estacions espacials i en telefonia mòbil. En aquest país, les 
disputes entre els contrabandistes que subministren aquest 
mineral a les grans companyies telefòniques estrangeres i les 
condicions precàries de les seves mines han causat la mort de 
milers dels seus ciutadans. 

Un milió d’habitants de Darfur han mort i un altre milió 
es troben en la misèria i en perill de morir, mentre trepitgen 
un mar d’or negre que amaga el seu territori.

 Arribar a la terra promesa és el primer capítol de la 
proesa de sobreviure. Arribar sa i estalvi no sempre és sinò-
nim que «la vida continua». Almenys no per a centenars 
d’immigrants que troben una fi violenta als seus somnis.

Segons dades oficials, prop de la meitat de les dones vícti-
mes de la violència domèstica a Espanya, i al voltant del 70% 
d’aquells que han intentat llevar-se la vida a Espanya durant 
l’any passat, eren estrangers. Una xifra realment alarmant.

Eren dones que un dia van fugir dels inferns originats per 
la suma de guerres, misèria i persecucions ètniques i religioses 
dels polítics que mai no van triar. Es van armar de valor per 
llançar-se a una aventura perillosa, rumb a una terra que pro-
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En el mirall que es mou, 
revisió (tríptic)

B a s h k i m  S h e h u

1. AL MIRALL MOGUT

És estrany de quina 
manera es van incrustar 
aquestes paraules en el 
meu cervell per a transmu-
tar-se molt ràpidament en 
una mena d’encanteri. «Al 
mirall mogut». Vaig sentir 
aquesta dita en llengua cata-
lana un dia qualsevol d’entre 
els més corrents en un dels 
carrerons del Barri Gòtic, 
entre els milers de paraules 
que captava la meva oïda 
en espanyol, català, anglès, 
francès, alemany i en totes 
les altres llengües que es 
poden sentir un dia d’estiu 
en la Barcelona atapeïda 

al descobert tan sols la punta de l’iceberg del que està passant 
aquí i davant els ulls de les autoritats, que giren la cara per 
no veure-ho. 

Si bé el conte d’Ulisses acaba feliçment i ell retorna a casa 
amb la il·lusió d’abraçar Penèlope, desenes d’immigrants de la 
vida real no tornaran a veure sortir el sol, i altres desenes es 
podriran entre reixes. 

¿Quants ens hauríem estalviat aquell perillós viatge si ha-
guéssim tingut una bola de vidre per saber què se’n faria, de 
nosaltres, en terres estranyes, entre gent que no ens estima i 
oportunitats que mai no arriben?

No s’ha de mirar enrere, i val més no il·lusionar-se 
amb el futur. 

[Bashkim Shehu (Tirana, 1955). 

És escriptor i ha publicat 

diverses novel·les i llibres de 

contes breus que han estat 

traduïts, entre altres idiomes, 

al francès, l’italià, el castellà i el 

català. Ha publicat Confesión 

junto a una tumba vacía 

(Península, Barcelona, 1998) 

i El último viaje de Ago Ymeri 

(Meteora, Barcelona, 2001), 

que va aparèixer en català i en 

castellà. El 1997 va ser acollit 

pel Parlament Internacional 

d’Escriptors a Barcelona en el 

marc del programa «Ciutats 

Refugi». Actualment és assessor 

per a Europa de l’Est al CCCB.]
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va fer molt i molt curt, per més que es tractés d’una dita mas-
sa rara, com deia abans, però també se’m va fer molt llarg: ha 
passat molt de temps des que vaig sentir-la per primer cop, és 
clar que aquesta dita fa temps que retrona contínuament dins 
meu. Arran d’aquestes repeticions, rodaria contínuament 
pels carrers girant l’esguard a dreta i esquerra per enxampar, 
si més no, algú que obrís la boca i la digués; ningú, però, no 
la tornaria a dir.

El significat que pogués tenir per als altres, com he dit, 
mai no tindria cap importància per a mi. L’hi havia donat 
de seguida, encara que em sembla que no ben bé des del co-
mençament, un sentit propi en funció de la sonoritat que te-
nien les paraules. «Al mirall mogut», enlairament i caiguda. 
La primera part, «al mirall», que jo sentia com un mot únic, 
era embranzida, salt enlaire, era vol arrauxat pel cel il·limitat, 
suspès en l’aire. L’última part, «mogut», era caiguda, caiguda 
sobtada i instantània.

«Al mirall mogut».
Vet aquí el balcó al setè pis, al setè cel, llargarut i abo-

cat cap endavant, com si volgués deslliurar-se, impetuós, de 
la façana de l’edifici, aquesta tarda de sol enlluernador, i la 
barana guarnida amb una vegetació massissament tallada, 
frondosa, d’un altre món i més enllà, l’espai per llançar-s’hi 
d’una gronxada ja inevitable. Salt al buit, vol, el temps ara 
s’ha aturat i jo romanc suspès. Eufòria, o quelcom semblant 
a la borratxera. Des de dalt, totes les coses tenen un aspec-
te diferent, tan petites, tant, que t’envaeix un sentiment de 
tendresa cap a elles. El que he vist primer de tot han estat les 
capçades dels arbres a les voreres, un cop habituat ràpida-
ment a la llum encegadora del sol, el disc del qual he trobat 

d’estrangers d’arreu del món. En aquest laberint de llengües, 
vaig maldar per trobar una via de sortida, tot presumint que 
era una sentència autòctona i que, per tant, en demanaria 
l’explicació a algun conegut del país. Evidentment, encara 
que sembli estrany, això es va transformar en un encanteri, 
es repetia automàticament i persistentment dins meu, i just 
això m’atiava la curiositat de conèixer-ne el significat. Només 
era curiositat, perquè el significat no tenia importància. No 
va ser aquesta la primera vegada que algun mot s’incrustava 
en el meu cervell, aparentment endebades, i s’anava repro-
duint monòtonament al llarg d’un temps. Ara bé, aquest cop 
era una altra cosa. Ara el seu ressò era gairebé una fórmu-
la màgica, una dita de més enllà de la vida, una ordre que 
adollava de les entranyes, de profunditats inexplorades, i no 
simplement un grapat de mots que venia de fora, de la boca 
d’un vianant casual, i, de tota manera, desconegut. De tota 
manera. «Al mirall mogut».

Vaig preguntar, doncs, a un amic del país què volia dir. I 
ell em va explicar que era «En el mirall que es mou». Sorprès, 
em va demanar per què ho volia saber. «Per res», vaig res-
pondre, «ho he sentit casualment, no sé per què, però m’ha 
fet impressió», i es tancava així la conversa. De tota manera, 
era una dita no gens freqüent en la parla quotidiana, encara 
que tindria ocasió de sentir-la per segona o tercera vegada, i 
sempre de boca de desconeguts dels quals ni la cara no vaig 
arribar a veure, de la mateixa manera que no he vist mai la 
cara de bona part dels meus lectors possibles. No sé quan ho 
vaig sentir per segon o tercer cop, o potser no hi ha hagut mai 
un tercer cop, ni segon, tal vegada, sinó que era una fantasia 
meva repetida. En qualsevol cas, el temps de repetició se’m 
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cies que parlen del vol extraordinari, mai vist, increïble, de 
l’escriptor de terres llunyanes hoste de la ciutat de Barcelona; 
em veig en fotografies i pantalles, des de sota, com en mi-
ralls d’augment, mentre l’interès dels lectors i d’altres que no 
m’han llegit va creixent, per això que està succeint, que es-
cric ara, i que escriuré més endavant, interès moltes i moltes 
vegades més gran que per allò que ja he escrit, que he deixat 
enrere, oblidat en la solitud de la meva encongida habitació. 
Vet aquí que estic volant sobre la ciutat, estic allunyant-me 
del laberint d’aquesta ciutat, em penso que continuo pujant, 
perquè el sol m’encega els ulls i les parpelles ballen soles. He 
anat més enllà de Montjuïc, em fa l’efecte, perquè veig el 
mar que deu ser sota meu, una plana gran i inclinada, un 
mirall multiplicat infinitament en les seves onades, on el sol 
s’esmicola en parpellejos fulgents, per això se m’enceguen els 
ulls i em ballen les parpelles enlluernades. Bé, els ulls ja s’hi 
han acostumat, mentre romanc surant en l’aire i el temps, 
aturat tanta estona, comença a moure’s. Ja no veig el sol, 
ara que se m’hi han acostumat els ulls, però el mirall encara 
és allà baix, un ull que em mira, la munió de gent que em 
segueix amb els ulls esbalaïts i que s’obre una mica deixant 
al mig un buit en forma d’ull i al mig d’aquest ull gran, massa 
gran, hi ha dibuixada sobre la vorera una silueta que té la 
forma d’una persona jacent, esclafada, allí, sobre la vorera, 
on caic amb un soroll sord. «Mogut».

2. DECONSTRUCCIÓ DEL MIRALL

Aturem-nos una estona, com amb «pausa», allà on el jo 
que relata resta suspès en l’aire, el temps està aturat, i el mo-
ment esdevé imatge de l’eternitat. I abans de tornar allí on 

sobtadament molt prop de la meva cara, i, me’n sorprenc, em 
semblen bellíssimes, no les havia vist mai des de dalt, si més 
no des d’aquesta alçària, perquè sempre, i cada cop més, he 
tingut molta por de mirar cap avall des del balcó o la finestra; 
però ara no, ara no tinc por i miro allà baix i em semblen 
mans verdes infantils enlairades i esteses cap als núvols es-
velts i cap a mi, i em saluden amicalment. Més tard distin-
geixo els innombrables vehicles que atapeeixen el meu carrer 
i s’apleguen i s’apleguen en algun lloc i s’aturen. Perquè el 
temps i tot s’ha aturat. Una munió de gent s’ha agrupat allà 
baix i em miren immòbils. Jo sóc, mentrestant, a l’aire, i sento 
que segueixo elevant-me, com si alguna cosa m’empenyés des 
de sota. Les teulades i els terrats més alts de l’altra banda del 
carrer i més enllà, les torres i els cimboris de les esglésies i els 
campanars se’m fan massa propers, cosa que no és estranya, 
perquè sempre ho semblen, de propers, encara que els miris 
des de la finestra o des del balcó, infinitament més a prop 
que si travesses a peu la ciutat per allà baix. De tota manera, 
mentre el temps està aturat, jo continuo elevant-me i ele-
vant-me, i em penso que no només gràcies a l’embranzida de 
la primera empenta en llançar-me sol al buit. Espero arribar 
d’aquesta manera al cim de la muntanya de Montjuïc, que la 
tinc al davant, i baixar allà, aterrar suaument, sense estim-
bar-me. I ¿per què no? Torno a mirar a baix, la gentada cada 
cop més abundosa, gent que aixeca la mà, potser per saludar 
algú, o per protegir-se els ulls del sol. Tothom segueix així 
el meu vol i entre la gentada de ben segur que ja hi ha pe-
riodistes, fotògrafs, càmeres dels diversos canals de televisió. 
Gairebé sento la presència dels ulls rodons de vidre de les 
càmeres. Gairebé m’avanço al temps aturat i ja veig les notí-
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el trobem a l’Àfrica, al poble bambara del Txad i en altres 
pobles del Congo i entre els pigmeus, el trobem en els filòsofs 
de l’antiguitat clàssica, com Pitàgores i Plató, i en el deixeble 
d’aquest, Plotí, el trobem en sant Pau i en la mística cristiana 
i en la mística musulmana, el trobem en poetes moderns com 
Novalis o Mallarmé. «Je m’apparus en toi comme une ombre 
lointaine», diu aquest. («Jo em vaig aparèixer en tu com una 
ombra llunyana», tradueixo ad hoc). 

Abans que s’inventés el vidre, els antics feien miralls amb 
determinats metalls, amb valor o significat relacionat amb el 
més enllà, o utilitzaven cristall de roca, o utilitzaven l’aigua, i 
amb l’aigua continuem encara avui. Fins i tot l’aigua mansa sovint 
s’identifica conceptualment amb el mirall. Les formes dels miralls, 
que no són simplement físiques, sinó que constitueixen símbols 
i senyals de moltes altres coses, igual com el mirall sembla una 
altra cosa, la seva forma, doncs, pot ser quadrada, hexagonal, octo-
gonal, però, sobretot, pot ser circular perquè, com ara l’aigua, el 
cercle s’assimila conceptualment al mirall.

El mirall és el símbol del sol i de la lluna, de la terra i del 
cel, del raig de llum sobre la superfície de les aigües, manses 
o braves, del macrocosmos i del microcosmos. És, doncs, sím-
bol del jo, però també de l’univers, i el contrari, l’univers és 
un conjunt de miralls que prenen i donen els uns als altres. 
El mirall s’ha fet servir per revelar les causes d’esdeveniments 
del passat, o per a albirar el futur mitjançant la visió de per-
sones que encara no hi són i de successos que encara no s’han 
esdevingut. Entre diversos pobles és el mitjà (mèdium) del 
senyor del món subterrani per jutjar els morts. Això lliga amb 
la por fosca del coneixement d’un mateix. També, «l’home 
utilitza l’home com a mirall», diu un escrit antic. El reflex 

ho hem deixat, exposarem alguns pensaments, o reflexions, 
al voltant del text anterior.

El text anterior el vaig escriure fa deu anys, l’estiu de 1997, 
i és el primer que vaig escriure aquí, a Barcelona, un cop vaig 
concloure allò que havia començat en el meu país, Albània, i 
que vaig haver d’interrompre tot sortint-ne. Vaig arribar aquí 
gràcies al Parlament Internacional d’Escriptors i a l’Ajuntament 
de Barcelona. Vaig arribar per aire, amb un avió que aterrà 
suaument, sense estimbar-me, a la pista de l’aeroport, després 
de passar pel costat de la muntanya de Montjuïc i descriure 
un arc sobre la superfície inclinada del mar, «mirall multiplicat 
infinitament en les seves onades, on el sol s’esmicola en par-
pellejos fulgents». Em vaig instal·lar en un habitatge gran al 
cinquè pis, no al setè, com dic en el text anterior per poder dir 
després «al setè cel», perquè el text anterior és ficció.

Ara, deu anys després, hi torno per deconstruir-lo, si fem 
servir una expressió de la moda postmoderna o, en qualsevol 
cas, per fer algunes reflexions o especulacions al seu voltant. 
He de començar per la paraula mirall o espill, de la qual ve el 
mot especulació, del llatí speculum, igual com consideració ve del 
grec antic sidera (συδερα), que vol dir estel, i tant especulació 
com consideració tenen el seu origen en la pràctica antiga dels 
astròlegs caldeus que observaven el cel de nit mitjançant 
miralls per a albirar el curs dels esdeveniments terrenals.

El mirall és un símbol amb sentits molt diferents i profunds 
en les mitologies i creences de diversos pobles, des de temps 
primerencs i en tots els temps. A més, entre els caldeus, el 
trobem a l’Orient Llunyà, en les diverses variants de budis-
me, com l’hinduisme, o el taoisme xinès i el tibetà, o el sin-
toisme nipó, el trobem als xamans de Sibèria a l’Àsia Central, 
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lloc més alt cap a un lloc més baix, desplomar-se, pre-

cipitar-se a terra quan hom perd l’equilibri o el recolza-

ment, rodolar; 3a pers. arrencar d’un lloc o separar-se 

d’un tot i precipitar-se a terra; estendre’s, escampar-se, 

sobrevenir. Cau un estel (un avió) […] Cau al pou (a 

l’abisme, al fons, a terra) […] Cau de bocaterrosa (es-

tès). Cau mort (exànime) […] fig. Cau al balç / fig. […] 

Cauen les fulles. Cau el cabell, cauen les dents […] 

Cau la boira (la foscor, la nit). Cau el silenci. […]

Aquí han estat presentats una sèrie d’aspectes de dos sig-
nificats lingüístics del substantiu verbal «caiguda» i d’un dels 
vint-i-sis significats del verb corresponent, caure, aspectes 
significatius que, naturalment, he triat en relació amb el sen-
tit metalingüístic de caure en el text anterior. Mentrestant, 
el segon significat del verb ens mena fins a «mirall»: 

2. […] llançar-se cap a algú o quelcom […]

La paraula símbol, utilitzada per primer cop per Cebrià de 
Cartago l’any 250 dC amb el sentit de «signe», en el sintagma 
Symbolum Apostolorum, ve del grec antic συµβολον (symbo-
lon) i enllaça amb la variant de la paraula βολοσ (‘llança-
ment’), de βαλλειν (‘llançar’), però, tanmateix té el significat 
de quelcom que reflecteix una altra cosa, o que substitueix el 
significat d’una altra cosa.

Partint de tal configuració o constel·lació, el que substitueix 
simbòlicament «caiguda», en correlació amb «mirall», podria 
ser el significat de la conseqüència de la temptació dels «mit-
jans» per la primera persona o narrador, o l’escriptor que parla 

al mirall és també participació, fet que canvia allò que s’hi 
representa. El mirall és el descobridor de la Unitat i de la 
Diversitat, per això és a l’origen de la caiguda de Llucifer, el 
portador del raig de llum (etimològicament). D’altra banda, 
també és símbol de la mentida, de la imatge fal·laç. És la imatge 
invertida de les coses. «El que succeeix a dalt, és com el que 
succeeix a baix», diu un dels textos hermètics. També és el 
símbol de la buidor. Mentre, en la teoria moderna de la poe-
sia, es diu que és el símbol del mateix simbolisme. Per últim, 
recordo que en el meu text dic: «Tothom segueix així el meu 
vol i entre la gentada de ben segur que ja hi ha periodistes, 
fotògrafs, càmeres dels diversos canals de televisió. Gairebé 
sento la presència dels ulls rodons de vidre de les càmeres. 
[…] em veig en fotografies i pantalles, des de sota, com en 
miralls d’augment […]». Aquí, doncs, «mirall» té expressa-
ment el significat de mitjans. Llavors, viceversa, i «viceversa» 
és inseparable del propi ésser del reflex, o del reflex de l’ésser, 
viceversa, doncs, «mitjans» té el sentit de mirall i, per això, és 
signe (συµβολον = symbolon) on es reflecteixen tota la resta 
de signes i tots els seus significats.

Per continuar amb la deconstrucció, o reflexió, o especula-
ció, ens fixarem en «caiguda». Al Diccionari d’ús de l’albanès, 
edició de l’any del Senyor o d’Orwell de 1984, trobem aques-
tes explicacions:

CAIGUDA. 1. Acció i efecte de CAURE. Caiguda lliure 

del cos / fís. Caiguda de fulles (de cabell, de dents). 

Caiguda de la ciutat. Caiguda dels preus.

2. fig. Anar cap a la destrucció […]

CAURE intr. CAIGUÉ, CAIGUT. 1. Precipitar-se des d’un 
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a les parts de la meva cara al voltant del nas, sinó a tots els 
membres del cos fins a les puntes dels dits, programant al 
detall tots els moviments, com si jo hagués esdevingut una 
prolongació robotitzada de la càmera. No sé el temps que 
va durar, potser només va ser un moment, i no sé quant més 
hauria continuat si no l’hagués interromput, com si destruís 
heroicament la màgia de l’ull pervers dels pregoners, o un 
doble pèrfid com en les pel·lícules on el destí de la humanitat 
perilla per un autòmat sofisticat. El càmera no va amagar el 
seu enuig, com si l’hagués ofès mentre em feia un favor.

Amb els episodis que acabo de narrar, sembla com si apro-
pés l’objectiu de la meva càmera (fictícia) al món de les coses 
reals. Altre cop, però, romanc en el meu jo, és a dir amb la 
càmera girada cap al jo i, sigui com sigui, aquesta mena de 
preocupacions que he narrat poden sorgir només quan ets un 
privilegiat. Dic això perquè les condicions que vaig trobar a 
Barcelona quan vaig sortir del meu país eren de debò molt 
bones, i per això m’hi vaig quedar. Pel que fa a la fugida, o exi-
li, no és cap terrabastall, perquè l’exili, o la fugida, ha estat el 
destí de tants i tants escriptors el segle passat i aquest en què 
som, perquè el laberint, que es mostra explícitament o entre 
línies en el text anterior, no és necessàriament la terra estran-
gera, el laberint pot ser, per l’escriptor, allò que escriu, amb 
signes que es donen i es prenen mútuament com un grapat de 
miralls que es multipliquen infinitament els uns en els altres. 
És laberint i fugida del laberint alhora. Tanmateix, el laberint 
és dins l’escriptor, o d’aquell que es diu escriptor, igualment 
com l’exili, o la fugida, la qual, des d’aquesta perspectiva, és 
fugida d’un mateix, segons alguns, encara que segons alguns 
altres és la recerca d’un mateix, amb els ulls tancats. Vet aquí, 

en primera persona. Dic «podria ser» perquè és i no és, perquè 
som dins una ficció, dins un món fictici, doncs, on els signes, o 
paraules, menen a altres signes, i aquests, a altres signes, girant 
infinitament entre l’Únic i el Diferent com dins un laberint de 
miralls, o com en un diccionari. De la mateixa manera, el text 
anterior reflecteix els «mitjans» que, al mateix temps, són el 
mirall on es reflecteixen tots els signes, o miralls.

En tractar-se, doncs, de ficció, el text anterior no es pot 
prendre com un resquitx de mirall autobiogràfic de la meva 
arribada a aquesta ciutat, en la qual he situat explícitament 
la ficció. És autobiogràfica i no ho és en tant que no vaig 
caure en el pecat mencionat, o així m’ho sembla. Si més no, 
he defugit aquelles coses que em semblaven exagerades. Per 
exemple, i això no és ficció per més inversemblant que pugui 
sonar, el fotògraf d’un diari em va demanar que posés amb els 
braços oberts i tancant els ulls, amb cara de felicitat mirant al 
cel, cosa que no vaig acceptar. Després em va demanar que 
posés amb els braços tancats, abraçant un llibre meu, cosa 
que tampoc no vaig poder fer. Un altre dia era amb un amic i 
un periodista d’un canal televisiu em va demanar que segués 
en un lloc a fer un cafè o una cervesa, a xerrar amb l’amic, 
i el càmera ens filmaria. Vaig respondre-li que no ho podia 
fer, que seria com una pel·lícula de ficció. Està bé, digué el 
periodista, pots fer el que vulguis, com si la càmera no hi fos, 
i nosaltres gravarem. ¿Què desitges ara? Passejar una mica 
amb el meu amic, li vaig dir. Molt bé, va dir el periodista. I, 
mentre passejava amb l’amic, el càmera va començar a gra-
var caminant cap enrere, amb l’objectiu de la càmera a dos 
pams del meu nas, i em feia l’efecte que aquesta proximitat 
de l’ull rodó de vidre donava ordres incontestables no només 
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i tants als quals podem anomenar refugiats, si més no per no 
deixar-los sense cap denominació. Jo era a la presó, en algun 
lloc al sud d’Albània. Era hivern, el pas de 1990 a 1991, i era 
l’últim hivern a la presó; la voluntat que ens mantenia allí 
moriria amb rapidesa i només esperàvem que ens alliberessin. 
Però n’hi havia tants i tants d’altres que no s’esperava que 
sortissin de la «presó gran», que és com en dèiem d’aquella 
Albània en relació amb la «presó petita», o el gulag, que no 
era tan petita, però també la gran havia estat envoltada de 
filat espinós desenes d’anys. Hi havia hagut massa morts a 
la frontera quan el fugitiu no podia ser capturat; hi havia 
hagut exposició pública de cadàvers destrossats d’aquests 
morts. Però ara s’estava movent alguna cosa. Un dia, des de 
les finestres dels pisos superiors dels dormitoris, al camí de 
l’altra banda del camp dels presos, vam veure camions so-
brecarregats de gent i vam comprendre que es dirigien cap 
a la frontera grega, que era seixanta quilòmetres més enllà. 
No van trigar a arribar tropes especials de la policia albanesa, 
amb cascos i escuts, i van establir un control en un revolt 
del camí. Tampoc no van trigar els qui maldaven per marxar 
cap a la frontera i van trobar la manera d’evitar el control. 
Deixaven els camions a certa distància i s’apressaven a pu-
jar un corriol costerut i fugien per les muntanyes. La fila era 
llarga, amb homes, dones i nens. Per un altre corriol, com del 
no-res, va aparèixer una altra fila. A la presó petita, cridant 
des dels pisos superiors dels dormitoris, els assenyalàvem les 
zones més accessibles. La gent caminava feixugament fins 
a desaparèixer a l’altra banda d’una collada, però la corrua 
continuava. Va continuar fins que es va fer fosc, per reapa-
rèixer l’endemà. I així durant uns quants dies. El control de 

però, que faig voltes i més voltes i torno a parlar de mi. I de 
preocupacions que només sorgeixen quan ets un privilegiat. 
Dic això, sobretot, quan tinc present tantes i tantes persones 
que estan obligades a anar-se’n del seu país. I desitjo rela-
tar com les he vist, tanmateix dirigint millor l’objectiu de la 
meva càmera (fictícia) cap a les coses reals.

3. EL REFUGIAT I  SANT AGUSTÍ

Són dos els esdeveniments que he seguit essent-hi present, 
encara que des de lluny. Inicialment, però, he d’aturar-me en 
el significat d’un mot, del mot refugiat, del qual tothom en su-
posa el significat, ja que, en cas contrari no el faríem servir. A 
mi, però, se’m fa incopsable i no m’hi ajuden ni els dicciona-
ris, ni l’etimologia ni la mitologia. És tan impossible de copsar 
com ho és l’explicació que fa sant Agustí de què és l’home, o 
potser és més incomprensible. A Les Confessions, escriu: «[...] 
em vaig girar cap a mi mateix i em vaig dir: “¿Tu, qui ets?”. I 
vaig respondre: “L’home”. Després vaig preguntar al Senyor: 
“¿Què sóc, quina és la meva natura?”. [Quid ergo sum, Deus 
meus? Quae natura sum?] Perquè hi ha quelcom en l’home 
que l’esperit humà que és dintre seu no coneix. Però Tu, oh, 
Senyor, que l’has fet, ho coneixes tot, d’ell». En el cas del 
«refugiat», no sabem qui és refugiat ni què és refugiat. Així 
com el Déu de sant Agustí, el país d’acolliment o, més exac-
tament, la voluntat suprema (sobirana) del país d’acolliment, 
és qui determina què és el refugiat i també, a diferència del 
Déu, determina qui és refugiat i qui no ho és. La persona que 
és foragitada violentament i ve a aquest país, l’únic que li 
resta és dir que és persona. ¿O tampoc no pot dir això?

Sigui com sigui, això és el primer que succeeix amb tants 
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(fictícia), els he triat en relació amb la impossibilitat de limi-
tar la paraula refugiat. La seva imatge, o altres successos com 
aquests, l’han ofert els mitjans, tant aquella dels vaixells uns 
mesos abans, podem dir que coincidint en el temps amb la fu-
gida per les muntanyes, o la dels vaixells d’uns anys més tard, 
gairebé coincidint amb la meva arribada aquí. Inclou la d’un 
vaixell de guerra italià, que el 28 de març, el dia que vaig volar 
de Roma a París i de París a Estrasburg per participar en el 
Congrés del Parlament Internacional d’Escriptors abans de ve-
nir a Barcelona, va enfonsar un vaixell ple de gent desesperada 
(hi havia moltes dones i nens) que també fugia d’Albània. I 
tantes i tantes imatges més, com les que he descrit més amunt, 
quan els fugitius, abans que els tornessin pel cel, foren tancats 
en estadis a empentes i colpejats. Tot això ho vaig saber, doncs, 
pels mitjans, miralls que es multipliquen circularment i infini-
tament. I algunes d’aquestes imatges van ser escampades «en 
temps real» arreu del globus. I van ser oblidades una mica més 
a poc a poc de com van ser escampades. I aquella gent, l’hem 
vist arreu des de lluny, turba que s’agita i segresta vaixells. Ells 
no tenen cara i no tenen veu, o la cara i la veu són allò que 
s’oblida més aviat, com s’obliden les paraules que no entenem, 
o els senyals sense sentit, com miralls buits. «Quid ergo sum, 
Deus meus?». En algun altre lloc —a De Civitate Dei—, sant 
Agustí ha escrit que l’home va ser creat ac singulum (únic), a 
diferència dels animals, que existeixen com a espècie. Aturem 
la càmera en ells per un instant, vegem-los, com en un mirall, 
la Unitat en la Diferència, o viceversa, abans que aquest mirall 
sigui mogut imparablement cap a un altre lloc. «Mogut».

Juny 2007

les forces especials amb cascos i escuts continuava establert 
allà baix, en un revolt del camí, com la cosa més inútil. La 
frontera grega, com he dit, era a seixanta quilòmetres. El cel 
era tèrbol i de tant en tant queia una pluja fina, densa, des-
prés cessava, i l’aire, net per la pluja, oferia una transparèn-
cia despietada, i tot això semblava anunciar ocultament la 
sort que tindrien els fugits a la terra promesa. Mentrestant, a 
nosaltres ens alegrava aquesta fugida i cridàvem des de les fi-
nestres dels dormitoris per assenyalar-los les vies per on calia 
que passessin, com si d’aquesta manera duguessin amb ells la 
nostra veu a la terra promesa.

El segon esdeveniment és una mena de continuació del pri-
mer, sota un altre cel, emblanquinat per la calor i sota un sol en-
lluernador que s’esmicolava sobre les onades del mar i s’hi mul-
tiplicava en parpellejos innumerables. Era el mes d’agost de l’any 
1991, i aleshores ja havia sortit de la presó. Vaig anar a la vora 
del mar, per primera vegada des de feia deu anys. En arribar-hi, 
havent fet l’última part del camí a peu, con un homenatge al 
mar que apareixeria davant meu, vaig veure un vaixell mercant 
que sortia de port, carregat de gent que l’havia segrestat per a 
fugir a Itàlia. Després un altre, que no era el segon ni l’últim, 
perquè havia sentit a parlar d’aquest tipus de fugida des del matí, 
mentre que ara, ja a la tarda i amb sorpresa, ho estava contem-
plant. Des de la costa, vaig poder distingir gent a les cobertes, o 
enfilats als pals, arrapant-s’hi, i allí la gent semblava empetitir 
encara més. L’endemà, un avió rere l’altre arribava des del mar. 
Els fugits tornaven. En vint-i-quatre hores, milers de persones 
foren desallotjades com en un cercle tancat.

Aquests esdeveniments, que vaig seguir des de la distàn-
cia, ja que no vaig acostar més l’objectiu de la meva càmera 
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Els exilis: dos articles, poemes
C r i s t i n a  P e r i  R o s s i

ESTAT D’EXILI

[TRIUNFO, Madrid, 04-02-1978]

El 13 de juny de 1939, el 
poble de Veracruz (Mèxic) 
es va citar massivament al 
port per rebre el Sinaí, que 
arribava carregat de re-
fugiats polítics espanyols. 
Banderes republicanes, pan-
cartes de solidaritat i pinta-
des de benvinguda acollien 
els exiliats; entre el 1937 i el 
1940, uns sis mil espanyols 
van desembarcar en aquesta 
ciutat. Eren agricultors, ofi-
cinistes, miners, empleats, 
professors, paletes… homes, 
dones i nens.

Altres vaixells, sempre 
plens, van dipositar els seus 

 

[Cristina Peri Rossi va néixer el 
1941 a Montevideo, Uruguai. 

Llicenciada en Literatura 
Comparada, va començar la 
seva carrera literària el 1963 

amb la publicació del llibre 
de contes Viviendo. El 1972 

va exiliar-se a Catalunya, 
es va nacionalitzar el 1975, 
sense perdre la nacionalitat 

uruguaiana, i viu a Barcelona 
des d’aleshores. El 1994 va 

rebre la beca John Simon 
Guggenheim per a la literatura 

de ficció. Ha estat professora 
de literatura, traductora i 

periodista. Les seves obres 
s’han traduït a nou idiomes. Ha 

col·laborat amb El País, Diario 
16 i El Periódico de Catalunya. 

Va ser Premi Ciutat de Barcelona 
el 1991 amb el llibre de 

poemes Babel bárbara (Lumen, 
Barcelona, 1991). Cultiva el 

conte, la novel·la i la poesia.]
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Però hi ha un altre exili, no pas millor: és l’exili de dins. 
Sotmesos al terror de la delació, la denúncia, l’arbitrarietat, 
sense possibilitats de saber què passa al país, a la seva ciutat, 
al seu lloc de treball; acorralats per la misèria i la por, són 
els exiliats interns, els que arrisquen la vida moltes vegades 
per una mica d’informació, o moren mentre intenten escriure 
una llegenda a la paret. Els textos que segueixen a continua-
ció parlen d’aquests dos exiliats.

S’equivoquen aquells que es pensen que vivim en una guerra 
permanent. Hi ha moments de treva, en els quals podem fu-
gir a bord de naus blanques que recorren durant dotze dies 
un mar sense ports, sense escales, i a vegades fins i tot podem 
fugir amb els vaixells sigil·losos dels somnis. És veritat que 
després la persecució torna a començar, però, mentrestant, 
hem pogut conèixer una dona, o escriure una carta, veure 
una pel·lícula o socórrer un amic. Encara que això últim no 
és aconsellable, perquè immediatament ens convertim en 
sospitosos i ens tornen a perseguir. Aquells que es queixen 
massa de la persecució que pateixen se’ls podria fer notar que 
mai un encontre amb l’ésser estimat ha estat tan intens com 
quan som perseguits, i que mai la lectura d’un llibre ha estat 
tan dramàtica com quan hem corregut el risc que ens cremés-
sim amb ell. La impossibilitat de veure’s sense persecucions fa 
tornar els amors més apassionats i la lectura dels llibres més 
lúcida. Encara que envellim ràpidament i morim a les sales 
de tortura, ens lliurem, en canvi, del tedi que recorre les 
ciutats europees. 

Els grecs —les «idees foranes» dels quals, com és sabut, 
van contaminar de luxúria i democràcia els albors de la ci-
vilització occidental— solien considerar que l’exili, o el ban-

contingents d’exiliats a Buenos Aires, a Montevideo, a 
Caracas. Amèrica Llatina va obrir les portes de bat a bat, les 
universitats, els claustres, els diaris, les fàbriques i els tallers 
per albergar els polítics perseguits. Ràpidament, es van inte-
grar als nous països, d’on van obtenir documents, feina i, es-
pecialment, la possibilitat de viure i expressar-se lliurement, 
d’ensenyar i rebre la contrahistòria. 

Trenta-cinc anys després comença l’èxode a la inversa. 
Argentina, Xile, Uruguai, diasporats a causa de les terribles 
dictadures feixistes que pateixen, llancen a Espanya un con-
tingent cada dia més gran d’exiliats i d’emigrants. Les por-
tes de gairebé tots els països estan tancades, o els admeten 
amb comptagotes. Desembarquen de naus, amuntegats, amb 
l’estigma de la persecució al rostre.

Busquen feina, menjar, identitat i afecte. Tenen històries 
terribles per explicar, però a vegades no les expliquen. El si-
lenci és una acusació obscura.

Gairebé mai no hi ha banderes als ports que els espe-
rin, de vegades ni una mà es llança per saludar-los. Són 
centenars de milers, i en baixar del vaixell es perden pels 
carrers de Barcelona, a pensions sòrdides, o busquen amb 
perseverança una direcció que no existeix. L’endemà co-
mençarà la tenaç —i oprobiosa, de vegades— lluita per 
aconseguir el manteniment. 

Aquest és l’estat d’exili. Es desembarca com es neix: sense 
gairebé res. Només la monòtona repetició d’històries de do-
lor, tortura i por, misèria i persecució. De vegades, al cap de 
poc temps de ser desembarcats, per qualsevol assumpte de 
papers se’ls treu de la frontera, i reboten de país en país com 
a «sobrants», com a excés industrial. 
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procuren marxar al més aviat possible. 
Carta de la mare:

I des d’ara, fill meu, quan resis les teves 
oracions afegeix un credo dirigit al president 
dels Estats Units, a veure si ell amb tot el seu 
poder pot canviar-nos el govern, que ja no 
donem per més. 

Cadascú té el seu comentari a la memòria, i col·loca una 
flor aquí, una lletra allà. Perquè s’ha de considerar que cen-
tenars han mort sense que els seus cadàvers apareguessin per 
enlloc i avui formen part de les arrels de les plantes o del llim 
del mar. Els que van sortir de les seves cases i mai més no hi 
van tornar poden estar emparedats o al jaç d’algun riu. Els 
cadàvers són molestos, i quan n’apareix algun, al mig del ca-
rrer, en una cuneta o al fons d’una casa, la gent fa com si no 
els veiés, passa pel seu costat com si es tractés d’un veí que 
fa la migdiada o d’un nen que juga. Per dissimular (no se sap 
mai qui pot estar mirant-nos o a l’aguait), parlen al cadàver, 
com si el coneguessin. Li diuen:

—Bon dia, senyor Esteban. ¿Prenent el sol?
Sense esperar cap resposta, la gent continua.
A la nit, els camions de l’exèrcit recorreran els carrers re-

collint els cadàvers incontrolats que han aparegut, per des-
cuit d’algun soldat. 

ELS EXILIS

[Nueva España ,  Madrid,  09-04-1983]

Les difícils circumstàncies polítiques i econòmiques que 

dejament, era un dels càstigs més severs —gairebé tant com 
la pena de mort— amb què castigaven aquells que tenien 
pensaments dissolvents que feien perillar la seguretat de les 
institucions, de l’estat i de l’ordre públic. 

Els nostres estimats generals, en canvi, han apreciat 
una de les virtuts fonamentals: descongestiona el tràn-
sit, equilibra l’índex demogràfic, disminueix l’estadística 
d’aturats i convenç els governs d’altres països de mantenir 
bones relacions amb ells, sota pena d’enviar-los contingents 
d’exiliats cada cop més grans. Una conveniència addicional 
és que descontamina les aigües: com més individus s’exilien, 
menys opositors cal llençar al mar.

Quan per una estranya casualitat un estranger arriba a les 
nostres costes —quina pena d’amor, quin viatge extraviat, 
quin desvari del vaixell o de l’avió el va sorprendre—, ansio-
sament li preguntem sobre nosaltres. Li demanem notícies 
sobre el que ens passa: tots intuïm que només més enllà de 
les fronteres es coneix realment el que ens passa cada dia. 
L’interroguem amb angoixa sobre els parents desapareguts, 
els amics presoners i els llibres llegits a fora. Ens contesten 
vagament, és cert, per no comprometre’s gaire, però sempre 
tenen notícies que nosaltres ignorem: algun mort il·lustre, 
nous desapareguts, cadàvers a la frontera.

Quan els interroguem sobre el nostre futur es posen in-
quiets, ens parlen de comissions internacionals que pos-
seeixen molts documents, però que treballen amb lenti-
tud, de pressions d’aquí i d’allà, de tractats comercials i de 
progressos en les conversacions, però diuen que no hem de 
perdre l’esperança, que hem de mantenir l’optimisme. Ens 
ofereixen un dòlar i una caixa de cigarretes importades i 

C
r

i
s

t
i

n
a

 
P

e
r

i
 

R
o

s
s

i



· 168 ·

         

· 169 ·

trisme de les societats, permet que s’obrin i es renovin.
Des de fa deu anys, el procés s’ha invertit: les dictadures 

feixistes de l’Amèrica Llatina han expulsat i obligat a exi-
liar-se la gran majoria dels intel·lectuals i artistes. Psicòlegs, 
escriptors, cantants, actrius, actors, científics, filòsofs, 
advocats, juristes, metges i arquitectes d’Argentina, Xile 
i Uruguai, finalment, han arribat a Espanya per salvar la 
vida i intentar viure-hi i treballar-hi.

No hi ha hagut una política oficial de recepció. Els exiliats 
llatinoamericans van haver de lluitar, en principi, amb una 
administració poc flexible, que al començament no va faci-
litar els tràmits d’assentament, i que encara presenta unes 
llacunes considerables, especialment pel que fa a la revàlida 
de títols universitaris o a l’assistència del refugiat polític, des 
del punt de vista legal i social. La integració de l’exiliat en la 
nova societat ha depès més de la generositat individual del 
poble (la tan anomenada «base») que no pas d’una política 
de govern. Molts intel·lectuals i artistes de prestigi que van 
voler quedar-se a Espanya van haver de marxar, perquè no 
van poder solucionar els seus problemes legals ni van trobar 
una universitat disposada a acollir-los, ni una política de fra-
ternitat de les institucions oficials. No es van instrumentar 
mesures objectives de solidaritat que fessin que l’exiliat se 
sentís ben rebut, comprès i auxiliat.

L’argument fàcil de les dificultats objectives pel qual tra-
vessa la societat espanyola, des del punt de vista econòmic, 
sent sincers, no és suficient: la generositat tindria poc valor 
si només s’apliqués quan existeix un «excedent»; la veritable 
generositat es practica en la pobresa, i és quan té més valor. 
Però a més, se sol oblidar que l’exiliat no ve només a rebre, 

va travessar Espanya la primera meitat del segle XX, van pro-
vocar dos fenòmens molt coneguts a la resta del món, espe-
cialment a l’Amèrica Llatina: l’exili i l’emigració. Va ser un 
exili d’una importància indubtable: pel seu nombre, la quali-
tat d’excepcional i per les seves conseqüències. D’una banda, 
va buidar el país d’intel·lectuals i artistes i va interrompre el 
procés cultural; de l’altra, va servir per estendre lluny de la 
metròpoli la influència d’aquesta mateixa cultura, que era, 
llavors, una cultura bandejada, però fecunda. 

Les portes de les universitats es van obrir a Mèxic, a 
Buenos Aires, a Montevideo, a Caracas, per rebre aquests 
exiliats il·lustres; es van crear càtedres a propòsit, es van ator-
gar títols i honors; la solidaritat i la fraternitat —sempre tan 
generosa, l’Amèrica Llatina— va fer que l’exiliat fos conside-
rat, en primer lloc, un germà. Perquè ja ho diu la Bíblia: «No 
angoixaràs l’estranger, perquè la seva ànima està trista». La 
rebuda que va fer-se als exiliats a l’Amèrica Llatina va tenir 
el caràcter d’una reivindicació, d’una recompensa: perseguits 
al seu país, es va considerar just compensar-los allà on havien 
arribat. Les editorials van publicar els llibres que estaven pro-
hibits a Espanya i va ser a l’Amèrica Llatina on es va llegir 
García Lorca, on es va estudiar Antonio Machado, Rafael 
Alberti, on Buñuel va filmar les seves pel·lícules i les va exhi-
bir, per mostrar-ne només uns exemples. Auxiliar l’exiliat va 
ser un deure complert amb afecte i fraternitat.

Es va comprendre, ràpidament, que els exiliats oferien una 
oportunitat a les societats on havien arribat: l’oportunitat de 
la confrontació cultural, de la comunicació, de l’intercanvi. 
L’exiliat és un portador d’un capital actiu; permet el trànsit 
d’idees, convida a la reflexió, a l’anàlisi, dinamitza el geocen-
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POEMES

XXXI

Algunos se han dejado crecer la barba,

otros, se han cortado la barba

hay quien se pierde caminando

por no poder dormir,

y hay quienes duermen demasiado,

unos vuelven en rumorosos barcos de humo

que no los llevan al país abandonado

—al país perdido—

y otros vuelven todos los días

con la imaginación.

Se reconocen por el acento, 

y por la tristeza de la mirada.

sinó també a donar. El capital cultural que aporta un exiliat 
privilegiat, com ho va ser l’espanyol, com ho és el llatinoame-
ricà, significa una inversió per a la societat que els acull. ¿Què 
hauria passat amb el cinema nord-americà, la ciència de la 
investigació als EUA, per exemple, sense la injecció conside-
rable que va significar l’exili de jueus centreeuropeus?

La història del nostre segle és la historia de grans emi-
gracions: les europees a Amèrica, l’espanyola a Mèxic o 
l’Argentina, la jueva a tot arreu. És, la història, també, dels 
fruits que aquest trànsit involuntari va provocar a l’hora 
d’integrar diverses cultures i obligar-les a la confrontació.

L’exili llatinoamericà a Espanya proposa els desafiaments 
paral·lels: la capacitat d’integració de dues cultures que, si 
bé parlen la mateixa llengua, tenen diferències i matisos re-
novadors i la possibilitat que aquest contacte signifiqui un 
coneixement mutu, tan necessari com la força recíproca. Hi 
ha algunes mesures concretes que facilitarien la integració i 
el coneixement: departaments d’investigació històrica, càte-
dres i cursos. Encara s’ha de fer. És imprescindible vèncer el 
recel, l’egoisme, el temor a allò altre, per passar de província 
a país, la integració dels elements diferents i no excloents és 
un pas definitiu. 
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Lo imprescindible

Uno aprende que lo imprescindible

no eran los libros

no eran los discos

no eran los gatos

no eran los paraísos en flor

derramándose en las aceras

ni siquiera la luna grande —blanca—

en las ventanas

no era el mar arribando

su rumia rompedora en el malecón

ni los amigos que ya no se ven

ni las calles de la infancia

ni aquel bar donde hacíamos el amor con la mirada.

Lo imprescindible era otra cosa.

Cristina Peri Rossi, Estado de Exilio, Madrid, col·lecció «Visor de Poesía», 2003. 

XXXV

Sueñan con volver a un país que ya no existe

y que no reconocerían más que en los mapas

de la memoria

mapas que confeccionan cada noche

en la niebla de los sueños

y que recorren en naves blancas

perpetuamente en movimiento.

Regresan todos los días en el vuelo 

de pájaros que se pierden

del cielo de sus ojos

o regresan en caballos alados,

de crines como llamas.

Si volvieran

no reconocerían el lugar

la calle, la casa

dudarían en las esquinas 

creerían estar en otro lado.

Pero vuelven cada noche

en las naves blancas de los sueños

con rumbo seguro.
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Del rebuig i la culpa 
J o r g e  F e r r e r

El meu últim veí a 
l’Havana era un mexicà nas-
cut, per no recordo quins at-
zars, a Barcelona i que devia 
el seu nom, Jordi, a aquesta 
circumstància. De vegades 
fèiem broma i dèiem que 
junts —ell, Jordi; jo, de cog-
nom, Ferrer— formaríem un 
bon català. Els nostres apar-
taments eren al final d’un 
llarg passadís en un edifici 
del barri del Vedado i quan 
em visitaven catalans, di-
guem-ne, autèntics, de pas 
per l’Havana, als quals algun 
conegut d’Espanya havia 
passat la meva adreça, jo 
els deia que coneixia el còn-
sol de Catalunya a l’Havana, 

[Jorge Ferrer (l’Havana, Cuba). 

Autor de Minimal Bildung 

(Catalejo, Miami, 2001) i 

de Tristán de Jesús Medina. 

Retrato de apóstata con fondo 

canónico (Colibrí, Madrid, 

2004). L’assaig «No se invita 

particularmente» va ser inclòs a 

l’antologia Cuba y el día después 

(Mondadori, Barcelona, 2001). 

Els seus textos han aparegut 

en diverses revistes espanyoles 

(Cambio 16, Lateral, Letra 

Internacional, Encuentro de la 

Cultura Cubana, entre d’altres). 

Ha publicat traduccions del 

rus i l’anglès i participat en 

els més variats fòrums literaris 

i artístics (Miami Book Fair 

International, Kosmópolis. Fiesta 

Internacional de la Literatura, 

Banquete, entre d’altres). Des 

de 1994 viu a Barcelona.]
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repressió, dels illots que els neguen sistemàticament l’asil que 
necessiten i reclamen. 

El mar que separa l’Àfrica de les Canàries o les costes 
d’Almeria i Màlaga, el mar que separa Cuba de Florida, el 
mar de la Xina, que, en temps passat, ha vist els boat people 
que fugien del comunisme vietnamita i, més recentment, els 
nord-coreans rebutjats a la Xina i tantes altres persones desitjo-
ses de solidaritat i respecte cap als seus drets més elementals. 
Una dispersa i diversa geografia d’aigua que es confon en una 
mateixa tragèdia moral. 

De les moltes tragèdies de l’exili que conec, n’hi ha una 
en la qual m’agradaria aturar-me. El temps que ens en separa 
tot just ha introduït variacions en les culpables cauteles que 
guien els procediments a què se sotmeten els qui fugen del 
terror, i si bé tots els països han d’avergonyir-se en matèria de 
rebuig a refugiats, prefereixo, abans d’acusar el veí proper o 
distant, començar pel meu, Cuba. Els vaivens de la política 
i les sovint absurdes aliances que forja, els alts i baixos de 
l’economia o la forma de govern de la qual els pobles es doten 
o que els és imposada, marquen els perfils d’una generosi-
tat de què després es vanen —per més que rares vegades es 
tingui com a precedent que assenta jurisprudència— o, per 
contra, dibuixen la història de la ignomínia.

Aquest és un tema que no depèn —com alguns solen pen-
sar erròniament— del signe polític de qui governi. En aques-
tes qüestions, passions i interessos es mouen seguint brises 
de direcció mudable i, de vegades, inescrutables. Així, per 
exemple, l’ominosa dictadura comunista de Stalin va ser el 
refugi de molts nens expatriats de l’Espanya dividida per la 
Guerra Civil, de la mateixa manera que la filofeixista Espanya 

un tal Jordi Ferrer. 
Llavors no pensava que acabaria anant a viure a Barcelona, 

ni que desenes de vegades, a oficines, consultes mèdiques o 
restaurants on havia reservat una taula, m’arribarien a ano-
menar, precisament, «Jordi» Ferrer, com si el mer costum im-
pedís donar per vàlid que a Catalunya el nom de pila d’un 
Ferrer fos, en realitat, Jorge. (Per cert, el llistat telefònic de 
Barcelona recull un parell més d’homònims meus per nom i 
primer cognom.) 

Més aviat pensava exiliar-me als Estats Units o a Mèxic, 
països més propers per proximitat i afectes històrics cap a 
l’exili cubà, i cap on semblaven conduir-me la geografia i la 
pragmàtica de la supervivència que marquen la ruta del des-
terrament, així com les gestions que iniciaven al meu favor 
amics que ja s’havien exiliat prèviament en aquells països. 
Tot i així, ja han transcorregut tretze anys des que vaig fixar 
la meva residència a Barcelona; un número la sola menció del 
qual es considera de mal auguri i que els cubans supersticiosos 
—i no només els cubans— defugen fins al punt d’ignorar-lo. 

Tretze anys, en efecte, en què m’ha tocat viure a l’exili, 
revivint així el que tantes vegades he llegit en els testimonis de 
múltiples exiliats d’èpoques diverses, signes i xifres, des de 
Chateaubriand a Joyce, Joseph Brodsky o Severo Sarduy, 
Canetti o Goytisolo, Blanco White o el pare Servando Teresa 
de Mier, en una galeria que podria estendre’s al llarg de 
desenes de pàgines.

No és pas aquesta recopilació de textos el lloc per par-
lar de la meva experiència de l’exili, que poc importa enmig 
d’un mar de greuges i desgràcies. Un mar, precisament. Un 
mar que separa aquells que fugen de la mort, la presó o la 
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l’estiu separava Europa de la disputa bèl·lica, el transatlàntic 
alemany St. Louis va salpar del port d’Hamburg amb nou-
cents trenta-set refugiats jueus a bord. Segons la historiadora 
israelita Margalit Bejarano —en plausible extrem—, es trac-
tava d’una operació ordida pel Ministeri de Propaganda di-
rigit per Goebbels, animat per la certesa que Cuba rebutjaria 
els refugiats, validant així les radicals pràctiques antisemites 
que es perpetraven a Alemanya. 

Els passatgers del St. Louis viatjaven proveïts de salcon-
duits que autoritzaven el seu desembarcament a Cuba. Els 
havien estat expedits pel secretari d’Immigració de Cuba, 
Manuel Benítez González, un funcionari corrupte proper a 
Fulgencio Batista, en aquell temps cap de l’exèrcit i, més tard, 
president legítim de Cuba i, per últim, colpista. Un funcio-
nari que, segons diverses fonts, va reunir una gran fortuna 
propera al milió de dòlars nord-americans de l’època gràcies 
a l’expedició d’aquest tipus de documents. 

Tot just uns dies abans que salpés el St. Louis, el govern 
cubà, en aquell temps presidit per Federico Laredo Bru, i esti-
mulat tant per les denúncies de corrupció de què era objecte 
com per l’activa campanya pronazi i antisemita animada pels 
sectors filofeixistes cubans que van trobar eco a la premsa fran-
quista de l’illa, va declarar invalidats uns certificats que, se-
gons va al·legar, contravenien el que es disposava a la Llei de 
Nacionalització del Treball, un instrument legal que afavoria la 
mà d’obra nacional en detriment de les onades d’immigrants, 
principalment espanyols, que fluïen cap a Cuba. 

El destí dels passatgers, doncs, semblava segellat abans que 
el vaixell es fes a la mar, tot i que alguns —els empleats de la 
naviliera, per exemple; no els passatgers, que desconeixien 

de Franco va servir de pont de salvació cap al continent ame-
ricà per a milers de jueus que fugien del terror nazi.

La història d’aquest passage tolerat pel llavors recent ins-
taurat règim de Franco, és també la història d’extorsions, 
humiliacions i vileses que no tenen nom; com tampoc van 
estar exempts els anomenats «nens de la guerra» de la sub-
jecció al despòtic règim soviètic, responsable, com el nazi, 
de l’extermini de milions i milions de persones. Una doble 
projecció totalitària del segle XX que ha costat tant de po-
sar en evidència, almenys, des d’aquell testimoni inaugural 
de Margarete Buber-Neumann, que va ser successivament 
«presonera de Stalin i de Hitler», i que va publicar durant el 
primerenc 1948 el relat horrorós del seu trànsit a través del 
pitjor del segle.

També la mateixa Cuba, tan pròspera tantes vegades, fins 
que el règim de Castro va allunyar aquesta paraula del nostre 
diccionari nacional particular, carrega amb l’estigma d’haver 
protagonitzat un dels episodis més vergonyosos de la his-
tòria del refugi. Fa anys vaig tenir ocasió de rumiar aquesta 
vergonya a la petita i annexa sala que el Museum of Jewish 
Heritage de Nova York dedica a l’episodi viscut el 1939 pels 
passatgers del transatlàntic. 

Es tracta de la història del cruel volteig a l’entorn de 
l’Havana i Miami, intercalada en el viatge d’anada i tornada 
per l’Atlàntic, a la qual es va sotmetre un grup de refugiats 
jueus fa més de mig segle, una història que serveix de 
testimoni sagnant sobre com la ceguesa i la muralla de paper 
timbrat que separen el qui busca ajut d’aquells que podrien 
oferir-li’n generen drames que poden acabar amb la mort.

El 13 de maig de 1939, ja verificat l’Anchlüss i quan tot just 
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suport, van ser capaços de satisfer. Apel·lar a la justícia més 
elemental tampoc no va servir de res. Des de l’altre costat de 
l’Atlàntic s’estimaven més desatendre la realitat del drama 
que patien els jueus alemanys. Així, només van desembarcar 
a l’Havana un grapat de passatgers de nacionalitat cubana 
i espanyola, vint refugiats els documents dels quals van ser 
estimats com a vàlids, i fins i tot algun altre que es va tallar 
les venes en un acte de desesperació i va ser dut a terra per 
rebre atenció mèdica.

Finalment, el 2 de juny, després de romandre diversos dies 
davant l’Havana, el capità del St. Louis va rebre l’ordre ter-
minant d’allunyar el buc de les aigües cubanes. Mentrestant, 
les converses prosseguien i hi havia l’esperança que els Estats 
Units els acceptessin, tot i que això requeria que el president 
Roosevelt firmés un decret ad hoc, ja que la Llei d’Immigració 
vigent des del 1924 als Estats Units establia quotes estrictes 
d’admissió de refugiats. Així, Gustav Schroeder, capità del  
St. Louis, va posar proa cap a la mateixa destinació que han 
buscat centenars de milers de refugiats cubans durant l’últim 
mig segle: la ciutat de Miami. 

També els llums de la ciutat floridiana van donar esperan-
ces als centenars de passatgers. Esperaven el permís per des-
embarcar. Tampoc no el van obtenir, i tan sols gràcies al fet 
que es va aconseguir que quatre països europeus prometessin 
repartir-se’ls, es va evitar el que semblava que havia de pas-
sar: els refugiats havien acordat llançar-se a l’aigua i intentar 
guanyar les costes de Florida nedant. No és difícil d’imaginar 
que bona part mai ho haurien aconseguit.

El rebuig d’aquests refugiats jueus és una vergonya que, 
des de llavors, s’ha repetit una vegada rere l’altra. Les con-

el joc polític del qual eren objectes— es pensessin que, atès 
que els certificats amb què viatjaven havien estat expedits 
abans de la destitució de Benítez González i que en realitat es 
tractava d’immigrants que havien manifestat la seva clara in-
tenció de prosseguir el viatge cap als Estats Units quan acon-
seguissin els visats necessaris, i no tenien, per tant, intenció 
d’arrelar a Cuba, sí que hi serien admesos. Eren, doncs, se-
gons l’economicista visió dels funcionaris cubans, tot just una 
càrrega transitòria, i aquesta circumstància podia salvar-los. 

Hi ha nombrosos testimoniatges sobre la travessia —així 
com verificades notícies de la fi que esperava a molts dels pas-
satgers, assumpte al qual em referiré més endavant—, bona 
part recopilats en el curs de l’exhaustiva investigació realit-
zada per Sarah Ogilvie i Scott Miller, investigadors del U.S. 
Holocaust Memorial Museum de Washington. Totes aquestes 
proves donen fe de l’alleugeriment i les esperances d’aquells 
que creien que havien aconseguit escapar d’una sort segura i 
atroç i s’afanyaven a iniciar una nova vida a Amèrica.

El 27 de maig de 1939, el vaixell, amb prop de mil refugiats 
que escapaven d’una Europa que els nazis farien cremar al 
cap de pocs mesos, va fondejar al davant de la rada havanera. 
Allí els esperava la sorpresa. No se’ls permetia desembarcar. 
Va haver-hi súpliques per part dels passatgers, dels seus fa-
miliars i amics ja instal·lats a Cuba, gestions d’organitzacions 
d’ajuda als refugiats… Tot va ser inútil. El govern cubà va 
posar unes condicions per a l’admissió —entre d’altres, el 
desemborsament d’una elevada suma de diners per part del 
Jewish Distribution Commitee, que va enviar un negociador 
a l’Havana— que ni els refugiats, desposseïts de tots els seus 
béns pel règim nazi, ni les organitzacions que els donaven 
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sar de manifest el que signifiquen —en termes ètics, però 
també atroçment pràctics— les barreres que imposa un 
país a l’arribada de persones necessitades d’asil. Tan sols se 
m’acudeix que aliats d’aquest antisemitisme, que apunta 
una vegada i una altra el musell, i el fet de que costi imagi-
nar la Cuba que en els últims cinquanta anys ha escampat 
per tot el món centenars de milers de refugiats com a recep-
tora desitjada, com a destí ella mateixa d’immigrants i re-
fugiats, han enfonsat en l’oblit aquest episodi tan eloqüent 
de la ceguesa que manifesten els països pròspers davant la 
necessitat i l’horror que pateixen els altres.

Carregar les nostres culpes passades, no obstant això, 
em sembla un fàrmac necessari contra una desídia, que 
també és desmemòria i una voluntat conscient d’ocultar 
les vergonyes.

 

seqüències que va implicar aquest rebuig, també. 
Un cop arribat a Europa, el St. Louis va anar repartint 

els refugiats per diversos ports: Gran Bretanya, Holanda, 
França i Bèlgica havien acceptat acollir-los en petits grups. 
Les investigacions que s’han dut a terme, seguint el destí 
de cadascun dels passatgers, han demostrat que vora tres-
cents van morir durant la guerra, una bona part en camps 
de concentració com Auschwitz i Buchenwald. Són morts 
del feixisme, perquè els van assassinar els nazis. Però són 
també, ho dic sense embuts, morts amb els quals carreguen 
les societats democràtiques que els van rebutjar i els van 
enviar de tornada a l’horror. 

Heus aquí, si és que algú encara la necessités, la prova 
evident de les implicacions que té el fet de rebutjar el qui fuig 
del terror a la recerca de la taula de salvació de l’asil.

Si he preferit narrar una història transcorreguda fa més de 
mig segle, no ha estat per evitar referir-me a les tragèdies que 
ens assalten diàriament des de les primeres planes dels diaris 
o les imatges dels telenotícies. Més aviat al contrari, he vol-
gut retornar a la contemporaneïtat la pretèrita història del St. 
Louis, la sola memòria de la qual, especialment en tractar-se 
de l’enviament de centenars de persones a la mort, mereix ser 
recordada amb més assiduïtat.

 És lamentable que ningú no hagi après d’aquest 
episodi i que no se’l tingui per exemple paradigmàtic de la 
misèria del rebuig d’aquells que busquen salvar les seves vi-
des fugint d’una situació prebèl·lica. I és sospitós el silenci 
i l’oblit que pateix aquest episodi, més enllà dels treballs 
dels historiadors de l’Holocaust. Com és que no s’esgrimeix 
en tot el seu cruel patetisme, em pregunto, a l’hora de po-
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Exili de l’ex-Iugoslàvia: 
del dolor a l’exercici d’excel·lència

M a r i a  D j u r d j e v i c h  

1. DOLOR DE LA MUTILACIÓ 

DE LA PÀTRIA  

(ensorrament de Iugoslàvia)

Hi havia una vegada un 
país anomenat Iugoslàvia en 
el qual vivien en harmonia, 
unides i mesclades, diverses 
nacions, i que cooperava 
amb molts països del primer i 
del tercer món i gaudia d’un 
gran prestigi internacional. 

En aquest país vaig néixer 
i vaig viure fins als vint-i-sis 
anys; un país situat entre 
l’Occident i l’Orient, entre el 
nord i el sud, la gent del qual 
eren veritables habitants del 
món: feien negocis amb els 

[Maria Djurdjevich (Belgrad, 

Iugoslàvia). Llicenciada en 

Filologia (Universitat de Belgrad, 

1994) i doctora en Humanitats 

(Universitat Pompeu Fabra, 

2007). Presidenta de la Casa 

de l’Est i professora de la 

Universitat Ramon Llull. Viu 

a Barcelona des de 1995.]
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Iugoslàvia ja no s’autogestionen. (Els llaços entre ells es van 
trencar i s’ha generat prou ressentiment perquè no es tornin 
a unir mai més). Després de l’enfonsament de l’economia iu-
goslava, la gestió econòmica ha passat a mans de les grans 
empreses europees i nord-americanes que ajudaran a solu-
cionar nombrosos problemes. També és a càrrec dels organis-
mes internacionals la resolució de conflictes; avui encara es 
mantenen zones de conflicte (ètnic i religiós, com en la teoria 
sobre el xoc «de civilitzacions» de S. Huntington) situades a 
«la terra de ningú», que no afecta cap sistema legal (pel qual 
s’han muntat xarxes de tràfic de drogues i persones), i estan 
gestionades per les KFOR, la UMPROFOR, la MINUK, etc. 
Aquestes zones de conflicte latent coincideixen amb llocs de 
construcció d’oleoductes estratègics i d’una base militar nord-
americana, Camp Bondsteal (Kosovo). El progressiu desen-
volupament del «no-desenvolupament» al centre d’Europa 
es presenta, no obstant això, com a conseqüència d’un mal 
local (una de les ètnies, de cop i volta va emmalaltir, es va 
convertir en intolerant i va crear tot aquell desordre). 

El meu país d’origen ni tan sols gestiona el seu propi nom, 
i els nous gestors sembla que encara no han decidit com ano-
menar-lo. No els preocupa en absolut la confusió d’identitat 
de deu milions de persones que avui no saben d’on són ni 
quina és la seva nacionalitat (prop de la meitat de la població 
sèrbia ha emigrat de la seva pàtria), ni la de gairebé quaranta 
milions de persones (exiugoslaus) que es pensen que parlen 
quatre idiomes diferents (que sonen exactament igual), obs-
tinats a oblidar que la seva llengua fins fa poc es deia «serbo-
croat», popularment anomenada «iugoslau» a l’estranger.

Jo tampoc no sé d’on sóc; des del 1995, quan vaig sortir 

països més llunyans i dispars del globus i viatjaven lliurement 
per tot el planeta Terra. A la meva ciutat natal, Belgrad, es 
va iniciar el 1961 el Moviment de Països No Alineats, que 
en l’època de la Guerra Freda va promoure la no-adhesió a 
l’OTAN ni al Pacte de Varsòvia, l’autodeterminació i la inde-
pendència política i la lluita contra l’imperialisme en totes les 
seves formes i manifestacions. A aquesta tercera via pertanyien 
molts països de la zona mediterrània i asiàtica que avui prio-
ritzen la nova política de veïnatge i cooperació regional de la 
UE. Sembla que Iugoslàvia, entre els anys seixanta i vuitanta, 
encarnava el que Europa pretén ser en el futur: una societat 
plural, dinàmica i activa, econòmicament interconnectada 
amb diverses zones del món.

El meu (ex)país caracteritzava la influència nord-ameri-
cana en l’educació, la italiana en la moda, l’ambient en els 
cercles intel·lectuals era pròxim a França i Alemanya i aques-
ta barreja estava amanida amb una culleradeta d’esperit rus 
i emoció eslava. Era un país comunista, però antistalinista 
(l’únic cas), amb una mirada àmplia i plural, i era regit per un 
sistema social singular anomenat socialisme autogestionari. 

Però, quan a finals dels vuitanta Europa va decidir afe-
gir-se al tren de la globalització, aquest bonic país es va fer 
miques i els valors que proclamava van ser substituïts per 
uns altres. Després de la caiguda del mur i la reunificació 
alemanya, a principis dels noranta (quan es va dissoldre 
també l’URSS) van esclatar tot un seguit de guerres a l’ex-
Iugoslàvia. La grandària del país s’anava reduint cada vegada 
més, fins que finalment es va esborrar del mapa. L’aparició de 
nous conflictes ètnics dura fins avui, disset anys després de la 
primera guerra. Els nous països sorgits després de la mort de 
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d’allí, el meu país ha canviat de nom fins a quatre vegades. De 
moment (des del 2006) es diu Sèrbia, per la qual cosa dedueixo 
que la meva nacionalitat també hauria de ser sèrbia, encara 
que al meu passaport consta (i jo mateixa així em declarava) 
que sóc iugoslava. Al contrari del que atesta l’únic document 
legal existent, la realitat demostra que aquell país ja no existeix 
i fins i tot sembla que mai no ha existit realment (tot és relatiu, 
panta rei). Del 2003 al 2006, el que havia quedat de Iugoslàvia 
s’anomenava Sèrbia i Montenegro, però ara, un cop separat el 
poble en dos estats diferents, la part que els nous gestors diuen 
que em correspon es diu Sèrbia, a seques. A la ingènua pregun-
ta «¿d’on ets?» o, pitjor encara, «¿tu qui ets?», evitant embullar 
el meu interlocutor amb una resposta massa obtusa, acostumo 
a dir que no ho sé. (A més, sempre corro el perill de convertir 
l’inici d’una amistat en una fervorosa discussió sobre el sentit 
o no de la creació d’estats nacionals en l’Europa del segle XXI 
que s’uneix. ¿O és que l’ampliació europea també és tan sols un 
somni, com ho era Iugoslàvia?). ¿Com algú pot no saber què 
és ni d’on és? Pot, si la seva vida va resultar ser un somni, i los 
sueños, sueños son.

2. DOLOR DE L’EXPATRIACIÓ 

L’aterratge a un món nou (un món millor) és agradable: la 
ment s’inunda de nous colors, nous sons, noves olors, nous 
menjars, una nova arquitectura i nous sentits de les coses. És 
reconfortant recobrar la possibilitat de dur una vida normal, 
sense guerra ni assassinats, sense abocadors d’escombraries 
plens de diners (la inflació que va haver-hi a Iugoslàvia entre 
el 1992 i el 1994 era més gran que a l’Alemanya dels anys 
trenta: s’imprimien nous bitllets amb diversos zeros afegits 

cada setmana i es llençaven a les escombraries els del mes 
passat que ja no tenien cap valor). Després d’aquell caos, 
«ara i aquí» és diferent: la gent alegre, la vida organitzada i 
un paisatge tan bell… Aquí l’esforç valdrà la pena, aquí mai 
no hi haurà una catàstrofe, aquí es deixa viure la gent.

Comença l’aventura de trobar feina, amics, amor, de con-
tinuar els estudis truncats, d’aprendre a funcionar en un en-
torn nou. Al cap d’algun temps, després de diversos fracassos, 
apareix la sensació de solitud, comencen a cansar les intermi-
nables cues davant del Govern Civil i el fet d’haver d’arreglar-
se amb una ocupació il·legal. El turment d’haver de repetir 
llargs processos una vegada rere l’altra: la voluntat es troba 
cada vegada més corroïda per la incertesa i la por que «mai» 
no assolirem l’anhelada normalitat perquè «sempre» faltarà 
algun paper que resultarà impossible d’aconseguir. Intentem 
prendre consciència de les coses: ens trobem en un lloc me-
ravellós als ulls del qual som, simplement, uns intrusos. El 
que per a nosaltres és una fita (aquest esforç enorme per in-
tegrar-nos), per a ells és una gosadia (hem vingut a prendre’ls 
alguna cosa). Davant el nostre dolor, l’administració respon 
amb indiferència. Després de diversos anys de lluita, l’únic 
resultat obtingut és la sensació que el nostre esforç és inútil.

A banda de viure sense drets en un món estrany, mal-
baratant incessantment temps i energia, sembla que estem 
eternament condemnats a ser maldestres, a ser aquells que 
no hi entenen del tot. Els estrangers (exiliats, expatriats) 
no coneixem les dates de les festivitats, els ritmes habituals, 
els costums locals, ni els estris de cuina. Perduts en un bosc 
d’al·lusions, encara que dominem l’idioma, sempre se’ns es-
capa alguna cosa, i per això semblem ximples. Mai no sabem 
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del tot el perquè de les coses que passen. Sempre provoquem 
malentesos i mai no inspirem confiança. No sabem la mesura 
exacta de les coses: o som massa freds, o massa entusiastes, 
massa tímids o massa extravertits, semblem mal educats quan 
mostrem massa consideració, arrogants quan volem ser ob-
jectius o apel·lar al sentit comú. Som aquells que s’empipen 
o es meravellen per raons estranyes. En fi, som els rars; en la 
majoria dels casos, sospitosos, i de vegades, interessants. Fins 
i tot podem fascinar i enamorar. Però mai no serem «nor-
mals», perquè les normes que vam aprendre de petits no són 
les d’aquí.

És necessari esperar que passin molts anys de la nostra vida 
a l’exili per reunir quatre documents bàsics que ja teníem o 
vam poder obtenir en la nostra vida passada (com si ens so-
bressin energia, temps i diners). L’esforç dedicat a llicenciar-
nos, a treure’ns el permís de conduir, a aprendre l’idioma i 
diverses llengües estrangeres no compta com a mèrit, ni és 
suficient per poder dur (en un nou «ara i aquí») una vida nor-
mal. En aquesta espera sens fi, l’única conclusió a què podem 
arribar és que els nostres esforços mai no seran suficients. 
Simplement, no mereixem tenir una vida digna.

En la nostra lluita per tornar a ser ciutadans tot i canviar 
de locus (en lloc dels boscos centreeuropeus, contemplo les ai-
gües mediterrànies), una vegada assumit el desavantatge de 
ser tractats, mentre no guanyem aquesta batalla, com a cri-
minals, hem de preparar-nos psicològicament per aguantar 
sense mitjans ni ajuda possibles (no tenim amics ni família) 
durant anys. Primer hem d’aconseguir el permís de treball o 
l’asil polític (farà falta reunir diversos documents impossibles 
d’aconseguir); després, homologar el títol universitari (després 

d’un llarg procés administratiu en el qual es perdran alguns do-
cuments que van costar anys de reunir i es confondrà el nostre 
dossier amb el d’alguna altra persona, finalment se’ns dema-
narà de fer uns quants exàmens més, tot i que tant el nostre 
país com Espanya van signar la Declaració de Bolonya sobre el 
comú Espai Europeu d’Educació Superior. Però ens diuen que 
«encara no és efectiva»). També serà necessari tornar a apro-
var el permís de conduir (no hi fa res si ja vam pagar l’escola i 
superar l’examen, ni que els senyals de circulació i els cotxes 
d’aquí i d’allà siguin idèntics). Després de deu anys de cotit-
zar a la Seguretat Social finalment complim els requisits per 
sol·licitar la nacionalitat, però cal que iniciem un nou procés 
que durarà uns quants anys més. Hem d’esmerçar prop de dues 
dècades de la nostra vida per arribar a ser, almenys des del punt 
de vista legal, simplement com els altres.

Els exiliats porten la vella cultura i la gratitud per la nova 
vida als seus baguls, però a les espatlles suporten una triple 
càrrega: 1) una batalla esgotadora per convertir-se de nou en 
ciutadans; 2) el constant xoc cultural, i 3) l’etern dolor de 
la pàtria perduda (a més de mutilada). Pateixen la síndrome 
d’Ulisses, els dol la injustícia, carreguen el pes dels estereotips 
i demanen només el dret de ser invisibles. I si es desesperen i 
decideixen renunciar, abandonar la batalla i tornar al seu país 
(en el cas que sigui possible), els hi espera una nova sorpresa: 
descobriran amb dolor que no hi ha tornada de l’exili. També 
a la seva pàtria els espera, implacable, el seu principal ene-
mic: l’arribada a destemps. Després de tants anys, la pàtria 
estimada (gent, llengua, menjar, hàbits) resultaria impossible 
de reconèixer. Esbrinarien que el temps passat a l’exili és el 
temps que novament separa, el temps d’una nova diferència: 
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per a la seva gent també serien uns estranys. Els seus estimats 
amics respondrien a la seva evolució igualment amb la indi-
ferència. L’intent de salvació portaria a descobrir que el que 
semblava l’últim refugi (tornar als braços de la mare terra) 
tampoc no és real.

3. EL DANY DELS ESTEREOTIPS

«Quan arribis a Barcelona, no diguis a ningú que ets sèr-
bia», em va aconsellar sincerament el meu amic J.S., perio-
dista de Catalunya Ràdio, un cop em va aconseguir el visat 
per sortir de Iugoslàvia. Com si d’alguna cosa monstruosa es 
tractés.

Fins fa poc, l’esperit serbi era sinònim de la lluita per la 
llibertat i de l’anticolonialisme, de la històrica resistència 
als otomans i als nazis, de l’esperit èpic i d’humanitas heroica. 
També va ser símbol de l’esport de qualitat, del pluralisme i 
l’hospitalitat, de la integritat ètica i la veracitat. L’esperit serbi 
impregnava Iugoslàvia i es concebia a la federació com a mèrit 
i prestigi. En els meus viatges de joventut a França, Itàlia, 
Alemanya, Espanya, Polònia i Romania, quan s’assabentaven 
d’on era, la gent em somreia, mostrava respecte i simpatia i 
em convidava a casa seva. Després em retornaven la visita a 
Belgrad i m’escrivien cartes durant anys. Però un dia, de cop 
i volta, tot va canviar: ara mai no he de dir d’on sóc perquè 
la gent no pensi malament de mi. Encara que sóc la mateixa 
d’abans, la gent ja no em veu amb bons ulls. ¿I amb quins 
ulls em veu?

El 1992 vaig guanyar una beca per assistir al curs de Llengua 
i Cultura Espanyola per ser un dels millors estudiants de la 
facultat de Filologia, i estava molt orgullosa i entusiasmada 

per aquesta distinció. Però tot just arribar a Madrid, em van 
esborrar de la llista i em van explicar que no em podia allot-
jar a la residència d’estudiants perquè per a mi, que venia de 
Sèrbia, ja no hi havia beca (havíem vingut sis persones de sis 
repúbliques que constituïen l’antiga Iugoslàvia, i només una 
—jo, la sèrbia— en quedava expulsada). Contra Iugoslàvia 
(reduïda, llegiu Sèrbia i Montenegro), el dia anterior havia 
estat imposat l’embargament econòmic internacional i també 
l’embargament aeri, així que tampoc no vaig poder tornar a 
casa perquè la companyia aèria ja no volava fins allà. Aquell 
any ni tan sols els esportistes iugoslaus van poder participar 
als Jocs Olímpics de Barcelona pel fet de ser serbis. ¿Algú de 
nosaltres era pro-Milosevic per merèixer un tracte i una hu-
miliació així? A Madrid vaig explicar que jo també hi estava 
en contra, molt en contra de la política de Milosevic, però em 
van dir que això era igual —era sèrbia, i la beca que m’havien 
concedit mesos enrere ara quedava anul·lada. No va haver-hi 
cap resposta humana ni voluntat per buscar alguna solució: 
em vaig quedar sola al carrer, sense diners i sense possibilitats 
de tornar a casa meva. 

Als mitjans de comunicació hi havia un seguiment infor-
matiu de les guerres fratricides de l’ex-Iugoslàvia molt ben 
organitzat, gràcies al qual l’adjectiu serbi es va associar a tot 
un seguit de valors diametralment oposats als del món ci-
vilitzat: crims de guerra, violència, no-respecte pels drets 
humans i, fins i tot, nazisme. En els mesos, anys i decennis 
següents van sorgir interpretacions més esperpèntiques amb 
l’intent de donar una explicació «lògica» a aquesta desgràcia. 
A Catalunya, per exemple, se solia establir un paral·lelisme 
entre Tito i Franco, es llegia la història de Iugoslàvia com la 
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història d’un règim totalitari amb la submissió de petits po-
bles eslaus (que sorgirien com a nous Estats independents en 
aquesta guerra d’alliberament del jou iugoslau), víctimes dels 
serbis. Però s’oblidaven alguns detalls: Tito no era serbi, sinó 
croat, i va ser un destacat lluitador contra el franquisme du-
rant la Guerra Civil espanyola, mentre que Iugoslàvia era un 
veritable model de convivència entre diversos pobles iguals 
en drets i amb una llibertat d’expressió total en els seus propis 
idiomes. No obstant això, la interpretació dels fets, confusa i 
curosament dissenyada segons el discurs oficial dels actors de 
la globalització, va portar a identificar el que era «iugoslau» 
amb el que era «serbi», amb la monstruosa figura de Milosevic. 
Aquest fou, de fet, un polític que després d’haver cursat 
els seus estudis als Estats Units (parlava un perfecte anglès 
amb fort accent nord-americà), va venir a Iugoslàvia, on va 
guanyar les primeres eleccions lliures de la seva república na-
tal (Sèrbia), una de les sis repúbliques de la federació iugoslava, 
després de presentar-se com un candidat jove d’idees inno-
vadores, oposat a la vella i obsoleta capa comunista. Un cop 
palpat el perill de la descomposició de Iugoslàvia —algunes 
repúbliques de la federació havien negociat la seva indepen-
dència amb les grans potències mundials sense contemplar 
els drets de minoria per a molts milers de serbis que es troba-
rien fora de les fronteres de la seva república corresponent, 
i el mapa ètnic de l’ex-Iugoslàvia era semblat al dibuix de la 
pell de lleopard, sobre el qual la Constitució iugoslava havia 
dibuixat fronteres com en un quadre de Mondrian, la qual 
cosa no afectava ningú mentre existia Iugoslàvia com a con-
junt—, Milosevic va adoptar un discurs nacionalista, al ma-
teix temps que d’esquerres. Va aconseguir mantenir-se al po-

der a Sèrbia durant una dècada gràcies, sobretot, al context 
bèl·lic i a la interpretació vigent dels fets a la premsa i la te-
levisió internacionals, que semblava una campanya mundial 
contra Sèrbia. Personalment, no conec ningú de Belgrad que 
el votés en cap moment; al contrari, juntament amb els meus 
pares, familiars, amics i coneguts, vaig participar en múltiples 
manifestacions contra el seu règim. Però aquesta interpreta-
ció dels fets mai no ha interessat a ningú, fins i tot com si 
estigués prohibida. Diversos milions de serbis que van fugir 
del seu país perquè no podien acceptar la Sèrbia de Milosevic 
han estat, a l’exili, identificats amb ell.

M’ha estat recomanat, sense mala intenció, no dir que sóc 
sèrbia fora del meu país perquè la gent no em miri malament. 
I ¿per què m’haurien de mirar malament? Perquè a la gent li 
repugna la violència, les matances i la intolerància. Això de-
mostra que la violència i la intolerància han arribat a identi-
ficar-se amb «els serbis». ¿I l’adscripció d’aquests qualificatius 
a tot un poble i a la meva persona no és un acte de violència? 
El conte sobre els violents i malvats serbis va ser, sens dubte, 
una excusa convincent per buidar l’stock de bombes caduca-
des (amb urani empobrit) al territori europeu, bombes que 
van caure cada dia durant quatre mesos sobre els meus pares, 
familiars i amics (els mateixos que es manifestaven contra 
Milosevic), destruint sistemàticament les infraestructures 
i l’economia del seu país. El motiu oficial dels bombardejos 
(que va ordenar l’OTAN, amb l’espanyol Javier Solana com 
a secretari general) era posar fi al règim de Milosevic, a qui 
no només no va arribar ni una sola bomba, sinó que fins i tot 
els lluitadors més enfervorits contra ell van haver de donar-li 
la raó: l’OTAN no anava contra el seu règim, sinó que im-
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posava la seva dominació a un país sobirà que se li oposava. 
Es tractava d’una invasió, com moltes d’altres al món, que 
va provocar un èxode massiu dels albanesos de Kosovo, els 
quals, al seu torn, van provocar el consegüent èxode dels ser-
bis quan van tornar els albanesos. Etcètera. 

A banda d’haver de sortir fugint de la desgràcia i patir 
per partida doble —per no ser amb els meus pares i el meu 
germà en aquells moments difícils i perquè tenia lloc una al-
tra catàstrofe a la meva pàtria—, no he de dir que sóc sèrbia 
perquè la gent de la part pacífica d’Europa no cometi actes de 
violència (justificats) en contra meu. 

A la tragèdia de les guerres, de l’enfonsament econòmic 
i la imposició d’un status quo que garanteixi una llarga no-
resolució de conflictes a l’ex-Iugoslàvia, se suma, així, com 
a «dany col·lateral», el dany que pateixo diàriament per la 
fabricació d’aquesta opinió general sobre els serbis (no pas al-
guns criminals de guerra, sinó el poble sencer) com a malvats, 
perversos i violents, com el poble més intolerant d’Europa. A 
ningú li importa (ni a mi) que les anàlisis serioses hagin des-
mentit moltes de les «notícies» en les quals es basa aquesta 
visió. Recordo que, quan feia d’intèrpret a Belgrad, vaig anar 
a buscar els periodistes de La Vanguardia i l’Avui a l’estació 
de tren (era l’única manera possible d’arribar-hi, perquè ja 
cap avió, excepte els MiG, sobrevolava el cel de Iugoslàvia) 
i se’m van presentar amb armilles antibales, mentre que jo 
lluïa l’últim modelet de Mirjana Maric amb les meves san-
dàlies de taló d’agulla favorites. Em van confessar, anys des-
prés, que esperaven una dona bigotuda amb un Kalàixnikov i 
que no els van deixar publicar bona part del material recollit 
als Balcans. Encara avui, qualsevol intent de dir alguna cosa 

una mica positiva sobre els serbis, automàticament és quali-
ficat de bel·licista i de defensa de crims de guerra. Aquest fet 
m’ha causat molt dolor i em segueix fent molta ràbia. Mai no 
oblidaré com, contra els bombardejos i la invasió de l’Iraq, a 
Catalunya es van manifestar desenes de milers de persones, 
mentre que contra els bombardejos de Iugoslàvia, en van sor-
tir a la plaça Sant Jaume tot just una dotzena. Increïble! Tan 
convincent és la història sobre els malvats serbis. D’acord, 
no diré mai que sóc d’on sóc… ni al supermercat ni al carrer. 
Però, ¿puc almenys dir-ho a la universitat?

Durant els bombardejos de Iugoslàvia del 1999 
(l’esdeveniment amb el qual l’OTAN va celebrar el seu 
emblemàtic aniversari —50 anys des de la fundació—), un 
professor meu, destacat filòsof català els pares del qual ha-
vien mort durant la Guerra Civil, em va ajudar dient-me que 
davant la tragèdia d’una guerra, qualsevol ésser humà hauria 
de callar i sentir només vergonya de gènere i compassió. Un 
altre professor de Barcelona em va mostrar la seva compren-
sió explicant-me una història sobre la solidaritat humana. A 
Moscou, enmig de la Segona Guerra Mundial i en ple movi-
ment antifeixista, una dona va amagar a casa seva i va guarir 
un soldat alemany ferit. Quan el jove li va preguntar per què 
ho havia fet, ja que ell pertanyia al bàndol enemic, ella li va 
respondre que tenia un fill de la mateixa edat que lluitava en 
territori alemany, i que tenia esperança que hagués caigut en 
mans d’alguna dona alemanya capaç de fer el mateix que ella.

Dono les gràcies a tots els que m’han permès de dir que 
sóc sèrbia sense pensar malament de mi. Aquest doble trau-
ma, d’una banda, del naufragi del meu país natal, i de l’altra, 
de l’acusació del poble serbi per aquest naufragi (encara que 
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fa poc el Tribunal Internacional de l’Haia va declarar que els 
serbis no són culpables), ja per si mateix difícilment supera-
ble, es torna encara més agut a l’exili. Com va dir Claudio 
Guillén, l’exiliat, abatut per la nostàlgia, tendeix a embellir el 
seu poble. En el cas d’un intel·lectual, els valors del propi po-
ble són summament importants, i la decisió d’anar a l’exili és 
enormement comprometedora. Sòcrates, per exemple, va re-
butjar l’exili en nom del seu amor per Atenes. Per ell, Atenes 
no era intercanviable per cap altre horitzó i va decidir donar 
la vida com a prova d’aquesta convicció. Va preferir la mort 
que viure havent traït els seus propis valors. En el meu cas, 
la decisió va ser «abandonar» el meu país (abandonar la 
meva família): és un pes enorme en la consciència sèr-
bia. Mai, a ningú, no se li hauria d’ocórrer aconsellar un 
estranger que amagui els seus orígens com si es tractés 
d’alguna cosa vergonyosa.

Cap exiliat es reconeix en els estereotips. A més dels ser-
bis dolents i els balcànics salvatges, també és omnipresent el 
prejudici sobre la gent «de l’Est», un territori indefinit d’on 
arriben les bandes de criminals i les prostitutes (que, per 
cert, no existien abans de l’obertura d’aquests països al 
sistema occidental). 

Des dels literats anglesos del segle XIX, la gent dels 
Balcans i també de Centreeuropa (en fi, l’Europa de l’Est) 
tendeix a ser vista a través del prisma de la ficció sobre uns 
éssers sobrehumans (vampirs i homes llop), meitat homes 
meitat animals, que representen una amenaça per al món or-
denat. En la novel·la gòtica més coneguda de tots els temps, 
els altres europeus es presenten d’una naturalesa ambigua: 
s’assemblen als occidentals, però no són del tot com ells. Hi 

ha quelcom de misteriós i fosc (alguna cosa que no està bé) 
que els distingeix. Darrere del seu aspecte agradable i les se-
ves maneres europees s’amaga una diferència fatal: de nit es 
transformen i es converteixen en violents, recobrant la seva 
naturalesa animal. La imatge que Occident va arribar a cons-
truir sobre si mateix durant l’època colonialista (adscrivint-
se a les categories de raó, ordre i benestar) es va basar en el 
contrast i l’oposició als «altres» (que encarnaven categories 
oposades com la irracionalitat o la incivilització). En el cas de 
l’Europa Oriental, es tractava d’una alteritat particular, euro-
pea i no europea a la vegada. Per als occidentals, els Balcans 
i l’Europa Centreoriental representaven una zona frontere-
ra d’Europa que limita amb Àsia i, com a tal, infectada per 
l’orientalisme. En moltes novel·les i pel·lícules de terror, els 
vampirs i licantrops, aquella misteriosa cat-people amenaça 
d’envair Occident: el comte Dràcula és un immigrant ro-
manès o hongarès instal·lat a Londres. 

Ser dona de Centreeuropa o de l’Europa Oriental i no 
prendre’s malament les possibles equivocacions en l’emissió 
de comentaris i judicis sobre «les dones de l’Est» és tot un 
repte: encara quan no apareix el tòpic sobre les dones fàcils, 
ens persegueix l’ombra de la dona pantera (la pel·lícula de J. 
Tourneur, de 1942). 

Em representa un gran dolor i una insatisfacció (quan no, 
un insult) observar com, de manera infundada, desperto re-
cel i por («no portis forasters a casa», va escriure al meu xicot 
d’aleshores una persona que em pensava que m’era propera). 
Hi ha persones de la meva família política que encara te-
nen por que una nit d’aquestes em converteixi en pantera 
i destrossi el meu marit (com a la pel·lícula de Hollywood, 
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en què es tem que el protagonista mori a mans de la seva es-
posa, una immigrant sèrbia dolça però amenaçadora, perquè 
resulta que, en realitat, és la dona pantera). En diverses oca-
sions m’han obsequiat amb compliments com «per casar-se 
amb un espanyol, una dona de l’Est sol pagar 6.000 euros…». 
Aquestes van ser les paraules amb què un germà del meu 
marit em va felicitar pel nostre casament, que, per cert, es va 
dur a terme gairebé en la clandestinitat.

A l’exili, a més de no poder dir d’on sóc exactament («no 
diguis que ets sèrbia, digues que ets hongaresa»), tampoc no 
he de pretendre casar-me amb la meva parella perquè la gent 
no pensi malament de mi. I ¿per què la gent pensaria mala-
ment de mi si ho fes? Perquè sóc sèrbia, la dona pantera.

4. RESILIÈNCIA

Intentar adaptar-se a un món estrany sense família ni 
amics, sense mitjans i fugint d’una guerra civil, pot fer molt 
mal. Però en lloc de mostrar-nos vulnerables, també podem 
descobrir que aquesta experiència és susceptible de ser viscu-
da de diverses maneres. En situacions adverses també és pos-
sible construir (no està prohibit). «L’ésser humà no només és 
vulnerable, sinó que el seu barem emocional sempre oscil·la 
entre la vulnerabilitat i la resiliència». Vaig sentir que deia 
un amic català sobre aquest fenomen; i a la conferència que 
va fer sobre resiliència vaig veure-hi reflectida tota la meva 
vida a l’exili.

La paraula resiliència té l’origen en la llengua llatina, en 
el terme resilio, que vol dir ‘tornar enrere’, ‘tornar d’un salt’, 
‘ressaltar’, ‘rebotar’. La sociologia i la psicologia fan esment 
de les persones que, tot i néixer i viure en situacions d’alt risc, 

es desenvolupen psicològicament sans i reeixits gràcies a una 
habilitat per sorgir de l’adversitat, adaptar-se, recuperar-se 
i accedir a una vida significativa i productiva. Simplement, 
existeix aquesta capacitat humana universal per plantar cara 
a les adversitats de la vida, superar-les o, fins i tot, ser trans-
format per elles.

La resiliència distingeix dos components: d’una banda la 
resistència davant la destrucció, és a dir, la capacitat de pro-
tegir la pròpia integritat sota pressió; i de l’altra, més enllà 
de la resistència, la capacitat per construir un conductisme 
vital positiu malgrat circumstàncies difícils. El concepte in-
clou, a més, la capacitat d’una persona (o sistema social) 
d’enfrontar adequadament les dificultats d’una manera so-
cialment acceptable. 

La presa de consciència sobre l’existència d’aquesta capa-
citat humana em va retornar l’esperança. Vaig decidir con-
fiar en mi mateixa, no sucumbir davant el dolor, tornar a la 
lluita, buscar la manera, reinventar-me i atrevir-me a confiar 
en el futur. Les forces per construir en l’adversitat s’han de 
buscar dins d’un mateix (no serveix de res plorar perquè no 
ens vénen de fora). Tot i així, cal dir que per als exiliats, la 
solidaritat del poble del país d’acollida és molt important. És 
l’únic que permet mantenir viu el somni d’una vida millor 
(una vida amb qualitat «humana»).

5. EXILI  COM A EXERCICI  D’EXCEL·LÈNCIA

Segons Plutarc, algunes de les obres més importants de 
la literatura i la filosofia gregues mai no haurien vist la llum 
si els seus autors haguessin viscut còmodament als seus paï-
sos. Les obres d’Eurípides, Èsquil, Heròdot i altres literats 
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antics i moderns deuen la seva existència a l’exili. Per poder 
construir alguna cosa nova i important, fa falta deixar una 
posició segura i confortable. És necessari rebutjar la fixació 
per assolir el desplaçament que permet alliberar-se del que 
és habitual. L’experiència de l’exili (no pertànyer a cap lloc) 
potencia aquesta desviació, permet despullar-se de tot i sortir 
d’un mateix per fer una mirada nova sobre si mateix.

L’exili indueix a explorar noves dimensions de nosaltres 
mateixos i del món que ens envolta, abans inimaginables, que 
es converteixen en un tresor personal íntim. Primer desco-
brim en nosaltres una necessitat imperant d’adaptar-nos al 
món que ens envolta (d’integrar-nos) i, al mateix temps, de 
defensar els valors de la nostra primera cultura (no integrar-
nos, sinó marcar una diferència qualitativa). La incessant 
comparació i el diàleg entre els valors d’aquí i d’allà (a l’exili, 
les diferències s’acusen) sovint ens sembla molesta i impro-
ductiva i ens enllumena de tal manera que no ens adonem 
del procés de creixement que té lloc en nosaltres: un enriqui-
ment progressiu i un desenvolupament cognitiu, afectiu i mo-
ral i, també, un desenvolupament del sentit de si mateix. El 
fet de no tenir interlocutors en el mirall dels quals poguéssim 
veure la magnitud del treball realitzat, solem interpretar-lo 
com la maledicció d’estar situat eternament en una balança. 
Però balancejant-nos no perdem temps, sinó que avancem 
en el camí del desenvolupament personal. Anem fixant un 
model d’excel·lència emocional, intel·lectual i espiritual con-
gruent amb ambdós sistemes de valors (d’aquí i d’allà), més 
perfecte (més universal) que qualsevol dels dos.

L’exili crea l’oportunitat de reduir dràsticament les inclina-
cions, veure el món (d’aquí i d’allà) des de lluny en una doble 

estranyesa i, per tant, en una doble llibertat. És una posició 
privilegiada que permet determinar el que és important a la 
vida des d’una perspectiva il·limitada (i no des d’una de sola). 
El patiment que ens acompanya allibera les nostres activitats 
quotidianes de banalitat: tot el que fem, com si ho dediquéssim 
a propòsits majors. L’indefinit del nostre ésser situat en el lí-
mit d’ambdós mons no únicament causa dolor, sinó que també 
obre portes al treball amb el si mateix desitjat.

El procés d’adaptació a la nostra condició d’exiliats se-
gueix gairebé el mateix camí que un curs de programació 
neurolingüística (PNL) sobre el creixement personal. El tre-
ball constant amb les emocions difícils (desarrelament, dol, 
ansietat) ens fa aprendre a apoderar-nos-en i desperta la nos-
tra consciència sobre seu. La por, sentida tantes vegades en 
la solitud, és la principal emoció que aprenem a enfrontar. 
Irremeiablement, el nostre aprenentatge segueix sobre el do-
mini de la ràbia (despertada per la injustícia de ser jutjats a 
través dels estereotips, de mancar de drets com a ciutadans, 
de perdre vincles amb el nostre país). Anem descobrint que 
hi ha un únic camí per recobrar l’equilibri personal i recu-
perar la pròpia integritat: el camí de no guardar rancor, el 
camí del perdó (perdonem les equivocacions i injustícies alli-
berant-nos de les emocions improductives). Tornem a donar 
les gràcies per aquesta nova vida i ens reconciliem amb la 
situació imperfecta i precària en la qual estem. Finalment, 
busquem i trobem l’amor.

Esdevenir un amalgama de valors escollits és possible no-
més quan un ha viscut en diferents llocs, ha conegut llengües 
distintes i ha experimentat diversos sistemes de valors. És un 
privilegi, obtenir aquest material afegit per poder treballar so-
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bre un mateix. A l’exili també s’aprèn a lluitar cada dia per 
ser l’endemà un ésser una mica millor. 

A la meva segona casa, Catalunya, he ampliat els meus ho-
ritzons i he arribat a ser un híbrid de cultura centreeuropea, 
eslava i llatina. He après a tastar vins i olis d’oliva, a preparar 
amanides meravelloses, a ser més pràctica, a negociar —tot 
just començo—, a estructurar textos abans d’escriure’ls, a do-
nar importància a la forma i no només al contingut, a prestar 
atenció a la tradició medieval, a no apressar-me a l’hora de 
prendre decisions, a restaurar mobles i moltes coses més.

Gràcies a l’exili, a Catalunya vaig escriure una tesi doc-
toral que és gairebé un curs de cultura russa per als llatins; 
vaig participar en la fundació d’una associació que promou el 
diàleg intercultural transeuropeu i el coneixement mutu en-
tre els catalans i la gent «de l’Est»; també vaig recopilar uns 
textos sobre els codis culturals que visualitzen els malentesos 
en la comunicació intercultural de la vida quotidiana. Tot 
això mai no hauria estat possible si m’hagués quedat a Sèrbia, 
ni tampoc sense el sincera i cordial ajut de molts nous amics 
catalans que vaig trobar aquí.
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Amb el suport de


