UM carta
arrik ¿'África
ENRIC PARDO

Enric Pardo és un deis membres fundadors
de l'Assemhlea Local deis GRAMC de la
Valí d'Aro, que engloba íes activitüts que es
realkzen a Sartt Feliu de Guixols, Santa
Cmcina d'Aro i Phtja d'Aro en l'acollida i
la formado de ireballadors estrangers en
aquella zona. Recentment ha jet un viatge de
mes de quatre mesos per I'África sud-saha'
riana. Des de Gámbia va enviar aquesta
cartü ais seus companys d'associació, que peí
seu interés (una persona implicada des
^d'aquí en aqüestes tasques, que fací una au'
tocritica de la tasca qu£ es realitza, des del
coneixement personal deis paísos d'origen
deis migrants, és excepcional) li hem demanat de poder reproduir en aquest dossier

«tercer món» i mantenir una conversa
amb un desequilibrar mental, per comprendre la realitat que t'envolta, i quin hi
pot ser el teu paper.
El personatge en qiJestió es diu Kalmar Trawally (Kalmar significa en sarakolé «el que sap moltes coses») i el seu
curriculum és molt freqüent; gambiá,
nascut a BK, que ais 22 anys decideix
- o pütser la familia decideix per d i que cal anar a Europa a «fer fortuna».
No és ni el primer ni l'últim d'aquest
poblé que emprén l'aventura de
l'éxode. El que ningú, ni el mateix Kalmar, no va teñir en compte és si estava
preparar psíquicament per canviar de
sobte de modus vivendi i passar de la
«civilització» rural africana comunitaria i solidaria a la «jungla» capitalista
on impera la llei del mes fort i poderos
-o sigui: el mes ric.
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No he pogut esbrinar en quines condicions en Kalmar va viure dcu anys a Europa perqué la familia no en sap gaire res.
Només conec de la historia el que amb
paciencia he pogut extreure del seu cervell. Amb trenta-cinc anys que té ara, en
Kalmar només se'n reconeix 25, i en preguntar-li pels deu anys que va estar a Europa, nega haver-hi esrat mai.

Gámhia/Badjakunda,
5 d'octuhre de 1993.

A

Badjakunda (BK a partir d'ara) no hi
ha postáis amb hells paisatges per enviar ais amics o companys quan hom hi
arriba per passar una setmana de vacanees. De fet no están acostumats a que algú
hi arribi sense cap altre motiu mes que el
de passar-hi uns dies. Deu ésser normal
que aixi sigui, si tenim en compte que
aquí no hi ha electricitat i l'aigua cal cercar-la al riu o en aígun pou proper. Segurament per aixó, a la botiga del poblé no
hi ha postáis ni cap article que no sigui
necessari per viurc.
A vegadcs cal perdre's en un punt
remot i triad a l'atzar de qualsevol país del
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El cas és que en tornar a BK va abandonar la casa on vivia, la seva dona, el seu
fill, i es va abandonar a si mateix en una
amnesia voluntaria i un mur de silenci,
del qual només se n'ha salvat el comentan
que fa quan insisteixes en ei tema de la
seva estada a Europa: «La BBC és la millor! Parlen anglés conectament! I a vegades
també parlen d'África!».
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peí'cjMe no Ki K^via 0aife.s cuenis.
L ayno e.m va a&iriana.í' de tornat'-Hi Q
I any següent, pei"ó no ki vaig tofnaf
pei'que e.stava ocupai en ¡^na aliy-a
je'ina que am podía aufaf to+ l'any.
£1 tek-cei- va sey wn fi-ebcill
teiMpofal a C-an&i d e fV\af per 125
ptes. l'Kot'a. é^l quari va sef a Sanf
¿Zelon\, en \Ana fabfica, amb vwit
ccjfnpanys afvicans. Pet-ó només Ki
vay-em ífe-haWay wn mes: jo tenia ja
re.s'\ae.nc.\a a (airona i les oufofi+ats
d e Bai*celona van dic qwe no podíem
+ceballai' en una pi-ovincia difefent
de la d e i-esidencia.

Ara, la vida d'en Kalmar transcurre
sensc aks ni baixos a casa deis seus pares,
els quals han assumit que teñen un fill
boig. No nega que té una familia, pero
diu que no la necessita, com no necessita
res mes que viure en la seva pau; no nega
que pot haver-hi un déu, pero afirma no
necessitar la religió. Ho veu tot, ho escolta tot, ho entén tot, ho viu tot com un
espectador passiu i, només de tant en
tant, deixa anar una sonora rialla com si
tot plegar li sembles ridícul i absurd.
El primer dia, quan el vaig conéixer, es
va mostrar molt hostil amb mi. Si s'hagués
tractat d'una altra persona no hagués fet
cap esfor^ per acostar'm'hi, pero el personatge m'intrigava per les seves vivéncies, i
vaig fer-li entendre que jo també estava
aquí com a espectador, pero m'havia perdut el comen^ament de la pel-lícula, i si
me l'explicava podríem riure tots dos junts.
Evidentment, la psiquiatría no és el
meu fort, i no vaig ser jo qui va trencar el
mur de silenci, només vaig aconseguir
parlar un parell d'hores amb cll de coses
inconnexes, a vegades mitjan^ant un
petit joc que li vaig proposar d'escriure
en un papcr, preguntes i respostes,
Posteriorment, vaig interessar-me per
la seva historia a través de la familia: després d'un llarg itinerari per países d'África Occidental se'n ana a Italia, Suíssa,
Alemanya, Holanda i finalment s'establí
a Londres, on la familia li va perdre el
rastre fins a la seva tomada. Fou llavors
quan s'adonaren que quelcom havia succeít a l'interior del seu cervell.
Conegut per sobre el seu cas, se'm
plante] aven una serie d'interrogants:

1. Per qué en Kalmar no varesistirpsicológicament Véxode?
Possiblement hi va influir molt la
seva ignorancia. No cal oblidar que el coneixement és la millor arma que té una
persona per moure's en el seu entorn i
saber-s'hi situar.
A BK hi ha una escola pública i gratuita a la qual en Kalmar no va poder assistir quan era nen perqué no existia.
Pero ara que existeix, la immensa majoria
deis nens d'aquest poblé son candidats a
acabar com el Kalmar perqué no hi assisteixen. En Sheick Ceesay, professor d'origen wolof enviat de Banjul (la capital)
per a fer-se'n carree, comenta fastiguejat
com la profunda ignorancia deis pares hipoteca el futur deis filis en no permetre'ls
d'anar a escola per por que adoptin una
cultura que no sigui la seva i abandonin
les tradicions. D'entre el miler de nens de
BK només unes desenes hi assisteixen.

L a dafi'e.va fou una empcesa d e
guát^dies d e segwi-e+al. i^a es+at
I empi-esa qwe tnÁs m na pei-judicaf.
jAI pHncipi em deien molfes pafawles
boniques peyó quan va amhay í'Koi-a
d e la vefiíat em vaiq tcobaí* que to+es
les seves pai-awtes tiran menfides,
CAS amos efen dos Komes^ un d e
J\Aassane.i d e la Selva. Vaig kaveid anay a judici pe.r poaay cooray. (S-l
pyoc-és va dui-af d o s anys r mig
sense poaef ayye.cf]ay els p^oblemes,
J O no sabia an e.yen ni I un ni I alfi-e
ja que van conviaf al lloc de
I ojicinQ, els núme.H-cis d e feíéfon i el
nam de I e m p r e s a .
Vaig ti-obaf la seva oficina a Sait,
la pok+avQ un alfi'a sanyoi*. y\ixo va
sey el mes de n\ay<^. nel 91- Llavocs
van pagai^iTie els maws aineys.
Toi el que ke axpl'cat son coses
^'eals que fn'kan p a s s a l . j \ v e g a d e s
pens&tn que els acioys invaK\tan
coses pey fey las peMícules. P e m en
la fealitat p a s s e n cosas qu.^: son molf
más tecciblas que les que veiem a les
peMícwles,
-' • ••'

'

Bully

2. Per qué en Kalmar va haver de marxar de BK?
La seva familia, com la majoria de
famílies d'aquest poblé, no passa gana.
Els tres mesos de pluja son suficients
per garantir una prodúcelo de blat de
moro, mili i cacauets que, a mes de ser
la base de la seva alímencació, els proporciona un xic de diners per adquirir
roba, tabac i Íes altres petites coses que
calen per viure.
El desig de poder obtenir altres arricies de consum, supernas per fer la vida
com scmpre l'han fet pero atractius perqué venen d'Europa, els crea una necessitat major de diners i és aquesta la
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causa que empeny les gents cap a
l'éxode, com si per fer la vida aquí calgués una fortuna.
Parlanr amb en Suleyman Saek, un
enginyer mandinga que ha vingut de Banjul per portar a terme un projecte de la
Unió Europea que portará atgua a cinc o
sis punts del poblé, em comentava com
els sarakolés son reacis a provar nous cultius alternatius, possibles bombejant
l'aigua deis pous, que garantirien el trehall
al camp tot i'any. Segurament aquest treball es pudría traduir en diners en vendré
els productes al mercat de Basse (població
important situada a 35 km de BK). Pero
el que és mes important: aquest treball
proporcionaría mes poder adquisítiu í evitaría haver de marxar a Europa a passar
penaiitats per guanyar una mica de diners.
El pohle sarakolé es malfia de tot alió
que no vingui d'algú de la seva étnia, i no
teneti cap interés en fer experiments en
els seus camps.
^er qué els diners que va portar en
Külmar, o eh que porta qudsevol altre iramí^íínt quan Ufínüy no s'inverteixen en garantir ek recursos económics a BK?
L'itinerari deis malaguanyats dinei^ a
Europa amb dures i malpagades jomades
de treball de 10, Í2 o 15 hores per dia és
molt curt. Normalment aquests diners son
gastats a la capital en poques setmanes en
arricies de consum innecessaris al seu
poblé: radiocassets, rellotges, bones camíses, bones sabates, ulleres de sol, cosmé'
tics, perfums, etc. Productes que porten a
una dependencia cada cop mes gran i desproporcionada, pero que ais ulls de la fa78

milia i deis veíns son símptomcs de riquesa i benestar, í exalten la figura de quí els
ha portar.
L'Abdoulie Barry és un metge wolof
que té assignada la regió de BK. Eli sosté
que és aquesta ignorancia la que fa que els
sarakolés confonguin el que és progrés positiu i el que és progrés negatiu, amb suposats arguments religiosos o tradicíonais.
No confien en la medicina moderna per
aquests motius i per por a perdre llur ídentitat cultural pero no s'adonen que el progrés negatiu, el coasumísme, esta entrant
a les seves cases i els está empobrint a
gran velocitat. Segons ell, la dieta alimentaria de BK no és molt bona perqué
és molt pobra en proteínes -la carn no és
molt abundant. Només caldría incioure-hi
el peix, obtenible en quantitat al riu, per
fer-la completa i prevenir algunes mala!ties. Pero els sarakolés no son pescadors i
no volen aprendre les técniques de pesca
practicades ais veíns pobles mandinga per
no confondre's la identitat.

Realment el problema mes greu
d'aquesta gent, com ho es de tota l'África
rural, no és la ignorancia, sino la voluntat
de perpetuar-la per preservar les rradicions. I és així perqué veuen com aqüestes
s'estan esvaint amb el pas del temps, com
passa a tot el món. S'aferren a l'Islam de
manera radical per subjugar els integraats
de la seva societat ais costuras que sense
saber per qué van perdent. És curios, pero,
que al mateix temps no tinguin cap escrúpul per acceptar tot el progrés material
que des d'Europa s'envía i que és el que en
el fons el empobreix económicament i
cuituralment.
El cas d'en Kalmar és anecdótic i no
molt freqüent, pero posa en evidencia
unes actituds d'aquests pobles que amb
comportaments ambicionistes importats
de la cultura occidental, oblíden el benestar deis subjectes integrants -en aquest
cas els filis- per tal de poder obtenir tors
aquells falsos indícis de riquesa í benestar.
L'indívidu que es veu for^at a emigrar, pateix els efectes de l'éxode, crea conflictes
a Europa, i no soluciona cap deis problemes estructuráis del seu poblé.
" Ara, davant aquesta realitat, jo liento
uns interrogants mes, com a deures per fer
dins deis GRAMC:
4. Cal que seguim mantenint el tabú a
tot el que pertany a la seva cultura -o a la
que ells creuen que ha de ser ¡a seva cultura-- o, pei contrari, podem ser-ne crítics i interverúr per ajuáar-los a conservar les tradicior\s pero al temps millorar les seves cordiciüns de vida!
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Hamidou, la fascinacíó
per ia Barcelona olímpica.
LAH vespt-e, es+ava assegut
davav^i ele! ^-ele.vlsot', segMÍn+
l'obci-twH-ía deis ^ocs Olímpics Ae.
F>arc,e.\ona de.} 92- VeÍÉinf les imaige.s
vaig queclaf-fascinaf pee l'ainbient,
els cai*h-ei-s, la bailesa d e la ciii+af d e
Bai'cííicna que és la capital d e
uy\ya.

5. El profund respecte que sempre
1J. Cal que la nostra fita sigui només
tenim cap a tot el que els és innat no és
una societat iniercultural sense racisme, o
cómplice de íes seves actituds paralitzadores també garantir -o intentar-ho- el benestar de
derivades de h. ignírráncia!
cadascun d'ells al seu pobk i evitar l'experiéncia de l'éxode forgat i en el fons no desitjat?
6. Si vokm ésser solidaris, no tenim el
deure moral i étic de posar el nostre coneixeI ara unes preguntes reflexives:
meni i tota la visió que, jruit de la informa^
ció assequihle a casa noatra, tenim deis /enó12. La majoria deis membres deis
mens socials que es produeixen, i en concret, ClíAMC trehalla moguda peí desig d'actuar
deis que els han obligat a emigrar.'
en el present, per millorar el futur, o ho ja
moguda peí patemalisme, la caritat, el pres7. No serviría más a la ideología deis tí^ de periányer a una ONG alternativa...?
GRAMC trencar el cerck vicios que es produ£ix amh el feí migratori transitori! (Inimi13. No será que la meva ideolo^a no és
grant que torna al seu pohle, emmiralia
imparcial, sino políticament tendenciosa, i
els altrcs amb tota una serie d'articles de
que desitja la consecució d'una fita que no és
consum i amb remmirallament provoca
la deis ÜRAMC?
el desig deis altres i fará que els joves
Segons el meu parer, nosaltres tenim
també marxin per tornar al cap d'uns
la clau del futur d'aquests pobles, perqué
anys i fcr el mateix amh els que venen
conviu amh nosaltres el seu jovent, i son
per ordre d'edat).
cUs els qui poden actuar en el present per
canviar el futur. Només cal entendre que
8. Qué fon els GRAMC!; per intervenir un futur millor no és un futur sense la
propia cultura. Trobo incomprensible que
en aquest cercle vicios?
hi hagi brigades de solidaritat amb Llati9. Facilitant I'estada a casa nostra, so- noamérica i no hi siguin amb África, relucior\ant probtemes legáis i, fins i tot, en- nint en compte que convivim amh ells
senyant la nostra llengua, pero sense edu- dia a dia. Pero, com ahans em preguntacar-Ios en el que és de veritai aquesta nostra va, potser jo m'he equivocar d'ONG.

£ n i vaig e.navnoi'aiau{oir\ai\cafneni d oqwestn ciwial qwe
acaoüva d e veuh-e a \a pantalla de la
televisió ycancesa. r a s c i n a t pe^
aqwesfa ciutat c^ue. ¡o e.ncay'a no
coneijcit». ÉfM seti+ia j-oH^ainent atfei
pe.f l'esplendof d e la ciufat d e
Bar^^eloKia. Tof í qwe jo vivía e.n
aquel! moment a \a capi+al jfancesa/
Pacís, que és una ciuta+ gcan i
bonica, po+Sííi" la tnés bonica

d'£u»'opa.
£[n voig deixaf seduit" pee la
bellesa d e la ciutat d e 'Safcelona.
Xanf qiie en aqwell tnoinenf no volia
que ningú n^'e^pliqués coses d e
Bafcelona: m'a+k-eia el somni d e
descobi*ÍH', fi*epi-Hai'e! sol d e
Bai-celona. Vaig agajai* la mava
ageincia p&y vewe qwi conei>:ia a
&spanya, i vaig Vf-obar-me amb
l'adf'ei;:» d'un an^ic d'intancia qua
kavia viscut 7 anys a
^spanya.
L.\ vaig te-lefonai' pe.v deinanac-li:
cotn viwen els neq^'es a íSspanya?
L Q seva t'esposfa [ow aques+a; a
I fcspanya la geni és i-acisla, i la pell
negi'a no és r e s p e c t a d a . Fins i tot a
algwnes discoteqwes no dcixen
enti'a*' eís ñeques. O va ategi''; si

societat tan traidarament emmiríiííoíiorü, no
Ens veurem d'aquí a uns mesos. Felifem el comí mes planer per accelerar aíjuest citats peí butlletí que queda a mans d'una
cercle vicios?
ONG del país perqué quedi constancia
de rassociaciü.
10- No caldria situar els amics gambians,
o del país que sigui, que viuen a casa nostra
Salut i for^a a tots.
en la realitat que els empeny a emigrar i o/eEnric Pardo és membre fundador de les
rir-los maneres de canviar llur destí i millorar
Líssemblccs deis GRAMC de la Valí d'Am
les cordicions de vida del seu poblé?
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