Col·laboracions

SOLIDARITAT

Ciutadans d'un mateix món (*)
Avui anirem tots junts a celebrar un dinar de germanor prop d'una ermita de
la nostra vila, bastida entre pins i alzines, per tal de fruir del goig de la primavera tot just arribada.
Ens acompanyareu els gambians,
els senegalesos, els magribins, els qui
heu vingut de Nicaragua, de la República Dominicana, de tants altres indrets, tots els immigrants que formeu
ara part de la nostra comunitat, on no
heu estat rebuts per tothom, no ens
enganyem, amb els braços oberts.
Mentre nosaltres us preparem una
paella i xuquem el pa amb tomata, alguns ens fareu el kus-kus, altres rostireu el xai, un grupet s’afanyarà bullint
arròs i fesolets per preparar el gallo pinto o el guacamole. Fareu tortitas de diferents composicions i formes…
Després de dinar i haver compartit,
com a bons germans, les especialitats
de cada ètnia i haver begut sangumé,
cafè més fort o més aigualit segons els gustos, o el te amb menta, parlarem dels nostres costums, de les nostres diferents formes de viure. Si us expliquem perquè Crist és tan important en
la nostra cultura i en les nostres creences, vosaltres ens explicareu les arrels de la vostra confiança i el vostre amor per Alà. Ens

`
Bona Festa Major!

intercanviarem informació sobre la diversitat dels nostres cultes, dels nostres costums polítics i administratius, de
les nostres formes de viure, de la composició jeràrquica de les nostres societats…
Ens explicareu, sobretot, el perquè
heu hagut de deixar les vostres llars,
les vostres famílies, els vostres boscos,
deserts i poblats, la visió de les extenses planúries o de les altes muntanyes,
les
vostres
pacífiques
o
convulsionades viles, els vostres països empobrits per la sequera, pel deute extern, per la globalització i què heu
trobat a canvi. Ens parlareu de la vostra manca de treball, de la incertesa
del vostre futur, del desig de fer venir
les vostres famílies o de les ànsies de
retorn, de les explotacions que heu sofert, de les burles, dels atacs, de les
condicions precàries i indignes en les
quals heu de viure moltes vegades...
Nosaltres intentarem fer-vos entendre, amb respecte i sense
imposicions, què us cal aprendre i què us cal deixar de banda
per ésser acceptats més fàcilment pel país on heu vingut a buscar-vos una estabilitat i un futur que no teníeu. Us recordarem,
amb el mateix respecte, que la convivència no és problema d’una
sola banda sinó de les dues i que vosaltres, com nosaltres, hi
heu de posar molt d’esforç.
Ens escoltareu potser sense comprendre gran cosa perquè
encara us és difícil entendre la nostra llengua i nosaltres res no
sabem de la vostra. Moltes de vosaltres, dones, no obrireu per
res la boca, no sols perquè res no enteneu sinó perquè encara
sou esclaves de la vostra cultura que no deixa manifestar-vos ni
tenir opinió pròpia. També els vostres homes s’hauran d’esforçar a comprendre que els cal trencar aquestes barreres culturals per tal que la nova societat on viviu, la qual tant lluita per la
igualtat de drets, els accepti sense traves…
I, abans d’acomiadar-nos, ens farem una bonica fotografia de
grup en la qual hi posaran una viva nota de color les vostres
xilaves, els vostres vels, les vostres robes acolorides o les que
us han regalat les persones que us accepten i us estimen i us
volen ajudar. I en la fotografia hi destacaran, com esperança
d’un demà millor, el reguitzell de criatures que sempre us acompanyen.
I tornarem a casa més contents, però conscients que el problema subsisteix i que caldran molts dinars de germanor, molts
canvis de mentalitat per una i altra banda, molt d’esforç i molta
culturització, no de la que s’apren en els llibres sinó de la que
s’aprèn en la convivència diària, per tal que, al final, la nostra,
totes les nostres viles i ciutats, siguin una comunitat de germanor en la qual ens sentim tots ciutadans d’un mateix món sense
fronteres.

M. Dolors Godoy
(*)Treball guardonat en el XXI Concurs literari organitzat per la
Generalitat de Catalunya DGAC i CCG Onyar de Girona. Il.lustració
de l’agenda llationoamericana 2002.
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