
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Emigrar o fugir? 

 

 

  

          Tot aquest carroportal de l’emigració, immigració, és un 

tema molt recorrent, i en trobes que en diuen pestes per tot allò 

que, ja saben vostès, aquests moros i negres ens volen imposar 

els seus costums, ens contaminen, si vénen aquí s’han de 

sotmetre a la manera de viure d’aquí, i què s’han pensat... 

 

         D’altres, que tenen el cap més ben moblat, que ho veuen 

com un cicle històric natural, onades de personal que a ca seva, 

pel que sigui, viu molt en precari i deixen éssers estimats, 

paisatge, les restes dels seus difunts, i se’n van a l’arrisca 

l’aventura a cercar horitzons més benèvols, un plat de calent, 

una existència menys feridora per la seva descendència... 

 



         I potser sí que s’han d’acomodar al que per aquí s’usa, 

però també seria de bon manament que nosaltres ens 

acostàssim una miqueta a ells. 

 

          Com va haver de fer el meu padrí matern Antoni Ferrer 

Martorell, de Ca’n Rialla de Pollença i família existent aleshores, 

devers l’any mil nou-cents deu, au, a Cuba a tallar canya, a 

Guantànamo, sols per surar i, també per agafar-hi unes febres 

que quasi el maten. Ell i la padrina, i el conco en Biel, i la tia 

Caterina, els quatre amb un cartonet penjat al coll amb el seu 

nom i llinatges, procedència i lloc de destí. Com que eren 

analfabets i pràcticament no parlaven castellà, pobrissons 

meus... I gairebé dos mesos de viatge en pèssimes condicions, 

amuntegats, marejats, absolutament descol·locats. La padrina 

Margalida m’ho contava, qualque horabaixa d’hivern, arran 

camilla. Em deia, Bielet tu saps allò que fa el lleó aquell que 

surt quan comença qualque pel·lícula, idò això mateix fèiem 

noltros tot el viatge, el lleó, menjar als peixos s’ha dit... Amb 

una paraula...   

 

         Sí, ja dic, quan un aplega veles i parteix en aquelles 

condicions, se’n va del seu coconet damunt la terra, mai no és 

per gust precisament, és per vertadera, imperiosa necessitat, 

supervivència pura i dura. O per salvar la pell, l’any mil nou-

cents trenta nou, davant l’empenta feixista, que aquesta és una 

altra. 

   



         A posta quan veig posats com el d’una senyora, una dona 

està millor dit, d’una cinquantena d’anys, no en tenia més, bona 

i sana al parèixer, que la setmana passada fort i no et moguis 

volia fer aixecar del seient de l’autobús número 15 de l’EMT a 

una joveneta d’una vintena obscureta de pell per asseure-s’hi 

ella, amb l’únic argument que “ella era mayor, o es que no les 

enseñan educación en vuestro pais?”, i que fou contestada 

d’aquesta manera: “si tengo que dar mi asiento a alguien, en 

este autobús los hay mayores que usted, señora”, en un accent 

clarament sud-americà. Bono, el que li arribà a dir, envergar, 

escopir a la cara aquell patètic energumen del sexe femení, és 

tan fort que us ho estalviaré. Li arribà a perdonar la vida 

literalment mitja dotzena de vegades, mentre la jove mirava el 

paisatge per la finestra, Es Molinar avall. Jo no vaig dir res 

perquè encara s’hi podia posar més mal, però us ben assegur 

que a “la española para que lo sepas”, li vaig dedicar la mirada 

de reprovació més intensa que vaig saber congriar i 

exterioritzar. 

 

         Llegir dies després que la guàrdia civil de Ceuta, i gràcies 

a unes càmeres tèrmiques que tenen darrerament, varen poder 

detectar i detenir vuit subsaharians. Dos d’ells feien de motor 

fora borda, sí, talment, amb aletes natatòries empenyien la 

pneumàtica on els altres sis, arrufats i estrets com sardines 

dins la llauna, esperaven encallar a les roques de la badia de 

Benzú, a la costa nord de la ciutat africana. El fet em semblà 

d’un surrealisme molt bèstia, tristíssim, horrorós, inhumà fins i 



tot. Els retornaren al Marroc on varen ser entregats a les 

autoritats. A tots manco els que feien de motor fora borda, que 

com que havien cobrat per fer-ho, apa, a la presó s’ha dit. 

 

         Això no és emigrar, lector, això és intentar fotre el camp, 

fugir, com ja he deixat dit al títol. 

 

         Com que no vull acabar aquest escrit sense pretensions 

deixant tan mal gust al vostre paladar, ara us en contaré una 

de simpàtica, més o menys: Aquí, al costat de casa, hi ha una 

colla de picapedrers que restaura una casa. El mestre d’obres és 

català i del Barça aferrissadíssim. Un dels seus manobres és de 

raça negra i sempre riu, exhibeix unes dents blanquíssimes, 

amb una cara de bona gent total. L’altre dia, quan passava per 

allà baix, vaig sentir que el mestre d’obres li deia fort, a crit 

pelat: “me es igual que seas negro, lo que me jode es que seas 

del Real Madrid, coño!”  

 

         I vaig riure, tot sol, de jo per jo mateix, sense dir ni pruna. 

    


