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Text: Marta Pena

Les orenetes les grans viatgeres marxen a la tardor a la recerca 
de descans, escalfor i aliment. Travessant la península Ibèrica per 
l'Estret de Gibraltar són capaces d'arribar a destins llunyans com 
el Golf de Guinea, el Congo, Botswana i Sud-àfrica. En un viatge 
programat en el seu ADN de supervivència com espècie marxen i 
tornen en diferents estacions intentant retornar al lloc on van néixer i 
on estaven els seus antics nius. Aquest és el seu costum.

És comú que una oreneta en el seu vol trobi altres persones en 
moviment, migrant, però no tothom migra en les mateixes condicions. 
Famílies marxen per guerres, altres per falta d'aliment, altres els fan 
fora a la força, altres per falta de treball i altres buscant un món millor 
per ells i els seus fills.

En el programa de vida d'aquestes persones no sempre és 
voluntari el seu viatge, moltes vegades es veuen forçades marxar 
amb el poc que tenen posat i activant per necessitat el seu ADN 
de supervivència com faria tot ésser viu que desitja una vida amb 
dignitat i millors condicions. Un viatge dur per terra, aire o mar això 
ho saben les tortugues i alguns peixos que en el seu trajecte de 
migració han vist milers i milers de bots i vaixells plens de persones 
en infrahumanes condicions buscant un nou lloc.

Les tortugues migren centenars de quilòmetres a zones 
d'aparellament i cria, fora de la platja fan la posta d'ous. Els peixos 
pallassos i altres especies marines migren també, alguns per 
reproduir-se com és costum i altres perquè les corals dels fons 
del mar, les seves cases, s'han posat blanques i estan morint 
progressivament per l'augment de les temperatures al mar.   
Com pot ser l’home  a vegades enemic d’ell mateix i del propi 
planeta?

Així és com milers i milers d'éssers vius que habitem a la terra 
ens anem creuant contínuament a vegades costum, altres força o 
necessitat en un intent d'apendre i viure de forma compartida i digne 
tots plegats.
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 Estimada mare, 

Abans que les notícies t’arribin per un parent o veí, m’adreço a tu amb 

aquesta carta per explicar-te alguns dels meus somnis, i també algunes 

de les meves decisions agosarades. 

Mare, no ploris!

Ara viatjo cap a la incertesa i travesso el mar, l’estret de Gibraltar, 

com un pont que em porta fora del meu espai familiar que estimo, 

aquell que els llibres anomenen espai de confort. 

Aquesta decisió és un viatge d’il·lusió ple de perills. L’ansietat recorre 

les meves venes, la meva pell i encara no he arribat a destí. Diuen 

que milloraré, però no ho sé. Tan sols dir-te que tinc la sensació que 

travesso un pont que em porta cap el no-res. 

Només puc dir-te: mare, no ploris!  

Sé que lluitaré i estaré bé.  

La meva amiga Doris ja ha fet aquest viatge cap a Barcelona i fins 

a Vic, i vindrà a buscar-me a l’estació i em donarà allotjament els 

primers mesos fins que jo m’obri camí. Encara no tinc feina, però en 

trobaré. Sé que hauré d’amagar-me algun temps perquè estaré sense 

papers. També sé que la Doris m’acompanyarà en aquesta descoberta 

perquè ella ha passat per tot això i al final ha aconseguit el permís de 

treball i residència. 

Il·lusió del viatge migratori... La Carta de la Stella



Diu que han estat moltes hores de treballar dur a les càrniques 

d’Osona però que si aconsegueixes mantenir-te lliure de nuvis i 

fills, pots conservar les energies per treballar moltes hores i al final 

aconseguir els papers. També diu que és qüestió d’anar canviant de 

feina, i no buscar-se problemes. També diu que ajuda molt estar 

en una associació formada per la nostra gent de Ghana perquè allà 

t’informen i t’ajuden amb el tema dels papers, contactes per feina i 

pots trobar-te com a casa parlant les nostres llengües. Serà el meu 

cercle conegut. Però la Doris també m’ha explicat que cal evitar alguns 

homes dels nostres que a vegades enganyen i busquen dominar als que 

arribem de nou. La Doris els hi diu mafiosos perquè s’alien amb els 

d’allà i no ajuden, ens creen problemes, i a les dones encara més. 

Mare, no ploris!

Jo treballaré i us enviaré diners i no vull nuvis, cap marit, ni fills 

perquè ara no és el moment de més complicacions. Quan m’hagi 

establert amb papers i casa podré recollir a l’Anthony, aquest meu 

fill que sé que tu cuidaràs molt bé mentre jo sigui fora. Digues-li que 

l’estimo moltíssim. 

No ploris, mare!  

Jo estaré bé, ja saps que sóc forta i valenta! No tinc por!

T’estima, la teva filla, la dels ulls brillants i la veu cridanera que mai 

t’oblidarà. 

   Stella.

       Novembre, 2011



Han passat 6 anys i la Stella encara no ha aconseguit regularitzar la seva 
situació. Encara no ha portat amb ella a l’Anthony que ja té 15 anys i viu a 
Ghana amb la seva àvia. 

Stella ara té un fill nascut a Osona, producte de la seva relació amb 
Francis que treballa a les càrniques, mentre ella es queda a casa a cuidar 
d’en Thomas. Stella somnia que quan el petit vagi a escola ella tornarà a 
treballar de neteja a les fàbriques per aconseguir diners i enviar-los a la 
seva mare per a que l’Anthony pugui estudiar allà, a Ghana. Entre tant, 
Stella va a classes de català a un Casal on les dones poden dur els nens 
menors de 3 anys i anant aprenent l’idioma, relacionar-se amb altres 
dones diverses i fer tallers pre-laborals per anar-se obrint camí fins que 
el petit vagi a escola. Aprendre l’idioma, aclarir-se amb tots els papers i 
gestions administratives d’aquest món tan complicat i car on fa 6 anys que 
va aterrar. 

Stella està cansada i ja no li brillen els ulls, però cada dia es diu a si 
mateixa: sóc forta, valenta i puc tirar endavant!!!

*Nota de l’autora: Els personatges  del relat són ficticis, tot i que qualsevol 
similitud amb la vida real no és pura casualitat. 



Text i il·lustració: Romy Ros







“MIGRACIONES”

Emigra el pájaro,
emigran las personas
a lugares más cálidos,
acogedores, esperando
hacer nido, casa, tierra,
raíces. 

Ampliando horizontes,
ciudades de acogida
que alargan la mano
para dar la bienvenida.

Bienvenidos al país,
hay que integrarse
cantan en sintonía!
el idioma, las costumbres,
los papeles “imprescindibles”.

Si no, condenado estás a vagar
de un lado al otro,
de una casa a otra,
de un cuerpo a otro.

Malditos papeles,
que corrompen corazones
y consciencias 
por la supervivencia.

Manuela García Cano
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Fotografía y texto: Carmen Cobos



ALAS SIN VUELO
Siento una falsa calma. La tranquilidad ficticia de la 
diferencia. Un ser de la perfecta bandada. Vivo, río con 
juncales que remansan culebras en los reflejos dorados. 
Escamas de color mudan con mis plumas entre los 
humedales. Vuelo sin alas, sumido en el barro. Las deudas 
son infinitas cuando tu corazón viste de otro color. Tonos 
diferentes en las palabras, tintes en mis estructuras, 
marcas en mi piel. Prejuicios disparados por lenguas de 
precisión que causan el dolor de un tiro al parpar. 



Piedra. 
               Piedra. 
     Piedra. 
                       Piedra.
           Piedras.
        Montículos 
              de 
           piedras.
Gemidos.
El olvido en lluvia intermitente
moja nuestros cuerpos.
Las piedras,
descompuestas en guijarros,
lloran.

La columna, 
refugiados sin refugio,
humo voluble, 
avanza.
Impasibles, 
gritos que se pierden
en los ecos de una amarga letanía,
en la lejanía del nada puedo.
Nada puedo.

La deshonra nos condena,
pero en pétrea memoria del olvido, 
constante intermitencia,
callamos, enmudecemos,
hasta que desfallecen los sentidos.
De los otros.
decimos.
Y sin saberlo, 
de nosotros mismos.

Dejamos lapidada
nuestra conciencia
en el sepulcro del silencio.
La apatía 
es nuestra asistencia al entierro,
nuestro voto asertivo al miedo

que convierte las fronteras
en fúnebres pasos 
de una muerte anunciada.

El polvo 
hecho cuerpo
se detiene,
flirtea con la esperanza,
nos observa,
y la certeza 
les acerca a la tierra.
Horror,
horror a ojos visibles,
a vendas superpuestas.
Lentitud en la violencia.
No matan las balas,
sí la indiferencia
de los suyos,
de los tuyos,
de los tuyos, de los tuyos, de los tuyos,
de los nuestros,
de quienes un día,
a la fuerza,
sin pensarlo,
sin quererlo,
cruzarán la frontera,
y serán personajes
de un cruel drama,
que nos creemos ajeno,
de esa trágica batalla,
entre el ayudadme 
y el dolor de no hacerlo.
Nada puedo.
Y su cuerpo sufrirá
lo que sus ojos ven,
lo que su boca calla.

Desconsuelo, desconsuelo,
desconsuelo
donde nunca antes hubo consuelo.
Suelo perdido,



solo les queda el aire,
aire…,
aires de miseria prolongada.
Y sentirse nadie, 
ser nadie,
en el dolor del camino,
en la frustración de la parada,
en el seguir adelante
con causas…
y desesperanza.
Falso paraíso reclamado,
refugio insolidario.

Quedarán las piedras,
y debajo,
ahogada,
sin respiros,
su conciencia,
y la mía, y la tuya, 

y la tuya y la tuya,…
y la nuestra.
Y sin conciencia
seremos solo piedra.
………. Y la imagen retenida
de la impotencia,
de saber, de pensar,
que algún día 
pudimos abrir los ojos
y dejar de ser 
piedras muertas.

Poema: Javier Pintor Muñoz
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Eva Vall
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