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Tinc una situació d’asfíxia vital en 
rebre les notícies sobre els emigrants 
ofegats en el camió frigorífic. Deu ser 
per osmosi. La mateixa angoixa pel 
mateix motiu però aquesta vegada a 
les costes líbies i en vaixell… Bodegues 
de vaixell, camions frigorífics, absència 
d’aire per la fatiga de milers de qui-
lòmetres caminats d’aquests els meus 
altres germans que cerquen oxigen 
vital per viure. 

Fa uns quants dies que sóc en aques-
ta olla a pressió migratòria que són 
actualment els Balcans. Vaig passar 
uns quants dies a Kosovo. Aclaparat 
per tant dolor pels greus fets migra-
toris d’aquests dies, alhora que acon-
seguint informació d’una banda i de 
l’altra, vaig visitar monestirs dels més 
de mil que hi ha a tota la vall (cent 
quilòmetres).

El primer, Gracanica, que encara 
manté concertines (ai, les concertines!) 
als seus murs per protegir aquest en-
clavament serbi. I el segon va ser el 
monestir de Decani, ara mateix sota 
protecció militar de les forces de KFOR. 
Malgrat això vaig poder embolcallar-
me de la presència de Déu en el silenci 
i pregar pels milers i milers d’emigrants 
d’aquests dies. Plorar. Silenci.

I després, a Mitrovica. Allà, amb 
permís dels fornits policies als dos 
costats, ens hem acostat amb uns 
quants companys al seu famós pont. 
Conversem sobre la complexitat de la 
situació en aquests territoris per a una 
pau incerta i les notícies recents de 
Brussel·les que semblen esperançado-
res per comunicar totes dues ribes (ai, 
les ribes!). Però sobretot recordàvem el 
sofriment de tanta gent per aquests in-
drets. Dos terços dels 75.000 habitants 
de Mitrovica són albanesos al sud, en 
la seva majoria musulmans. Un altre 
terç són serbis, cristians ortodoxos al 

Que no se’ns assequi la capacitat de plorar

nord. Enmig un pont elegant i formós, 
però que no serveix per res. Un pont 
que separa i no uneix. 

Mitrovica, dividida pel riu Ibar, i un 
pont que el sorteja com a metàfora de 
la història de Kosovo. I que comença 
a ser-ho de la política migratòria eu-
ropea. No és un pont per a enamorats 
ni amb estàtues barroques. És un pont 
que ningú no travessa. O només uns 
quants. Almenys al capvespre quan ho 
vam fer nosaltres. Dos pobles (o un?), 
un de cada costat en un mateix territori 
(com Àfrica i Europa), es donen l’esque-
na, s’ignoren i es vigilen mútuament, i 
així el que podria ser un punt vital de 
trobada entre albanesos i serbis avui 
sembla una zona de trinxeres, amb una 
sospita mútua i mil·lenària que tanta 
mort i odi va generar. Silenci. 

En un Kosovo vitalista em parlen 
que en aquests mesos moltes famílies 
albanokosovars —i n’he vist força a 

Pristina, la capital kosovar— han co-
mençat destinacions incertes i viatgen 
a través de Sèrbia cap a la frontera 
d’Hongria. Tracten d’arribar a Àustria, 
Suïssa, Alemanya o altres països d’Eu-
ropa occidental. 

Macedònia, un país desbordat

Hem entrat a Macedònia, un petit 
país que obre i tanca les fronteres 
un dia sí i un altre no perquè està 
desbordat pels fluxos d’emigrants. 
A Gevgelija, una ciutat d’uns 15.000 
habitants, en la seva frontera amb 
Grècia, hi ha milers de famílies senceres 
d’afganesos, iraquians, bengalins, pa-
quistanesos i subsaharians que dormen 
a les andanes i rodalies de la terminal. 
I quan algun tren arriba, pugnen entre 
ells o s’enfilen fins a les finestres per 
entrar-hi…

Diuen que fa dies, setmanes i mesos 



Els emigrants 
recorren tot Europa 
que, com un camí 
en cremallera, 
es va obrint entre 
sofriments, dolor 
i mort

Tan sols un 
miracle farà que 
Europa aixequi 
la vista, lluiti 
per organitzar
comunament 
acollides 
humanitàries
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que caminen sense cap mena d’atenció 
ni serveis, fins a arribar a la seva des-
tinació següent, i passar la frontera 
entre Hongria (amb només un 1,5 de 
població estrangera) i Sèrbia, si és que 
abans no han acabat de construir una 
altra tanca de la indignitat, o enviar 
l’exèrcit (ai, l’exèrcit contra els emi-
grants!), en lloc de construir ponts o 
corredors humanitaris perquè puguin 
arribar a qualsevol país que els aculli. 

I em diuen avui que Sèrbia i Mace-
dònia, per rebre l’enorme quantitat 
de persones que pressionen les seves 
fronteres, han exigit més ajuda i un 
pla concertat a la Unió Europea que 
permeti gestionar la crisi migratòria. És 
un fenomen que marca època, diuen 
els Papes, del qual no he sentit des 
d’Espanya cap veu dels milers de partits 
que mostren sensibilitat i propostes 
eficaces i compartides.

Em diuen que «la UE ens exigeix 
a nosaltres un pla d’acció que ni la 
mateixa UE té», o si el té, no l’aplica, 
és desobeït, menyspreat (exemple en 
són les quotes vergonyoses i mínimes 
de refugiats a les quals es compromet 
Espanya). I mentrestant els emigrants 
recorren tot Europa que, com un camí 
en cremallera, es va obrint entre sofri-
ments, dolor i mort. Escenes repetides 
a Calais i a tot Europa. Després de tra-
vessar deserts i presons, o que el mar 
hagi jugat amb ells en les seves febles 
barques inflables. I potser que morin 
asfixiats a les bodegues dels vaixells. 

Si el pont de Mitrovica és la paràbola 
de la situació migratòria d’Europa (s’hi 
pot entrar però al final hi ha barricades 
que t’impedeixen passar a l’altra riba), 
la marea migratòria actual és l’exem-
ple clar que «aquesta no és més que 
una resposta adient (d’entre diverses 
possibles) a la injustícia social, que aug-
menta precisament per la proximitat 
del nord opulent i el sud desheretat. 
Són les meitats desposseïdes que volen 
legítimament recuperar alguna cosa 
del que els correspon. És més; s’hauria 
d’agrair per part de les societats de 
recepció el fet que les nostres altres 
meitats vagin al seu destí —després del 
seu periple— en decidit to de pau. Això 
no obstant, són les meitats instal·lades 
en les societats més opulentes les que 
s’incomoden i s’hi resisteixen.» Ho ha 
dit lúcidament Cristina Gortázar, de 
l’Institut Universitari d’Estudis sobre 
Migracions de Comillas. 

Silenci. Plor. Aquesta vegada a la 
catedral catòlica d’una ciutat de Mon-
tenegro, recordo i ploro amb el dolor 
de la impotència amb les paraules del 
Papa, a qui tants prohoms europeus 
aplaudeixen però que ningú no se-
gueix: «Els emigrants i refugiats no són 
peons sobre el tauler de la humanitat. 
Són infants, dones i homes que aban-
donen o són obligats a abandonar casa 
seva per moltes raons, que compartei-
xen el mateix desig legítim de conèixer, 
de tenir, però sobretot de ser “alguna 
cosa més”. (…) Per fugir de situacions 
de misèria o de persecució comencen 
un viatge migratori i troben sovint 
desconfiança, entossudiment i exclu-
sió. Són colpejats i ferits en dignitat 
humana (…).

»Aquesta realitat demana ser afron-
tada i gestionada d’una manera nova, 
equitativa i eficaç, que exigeix en 
primer lloc una cooperació interna-
cional i un esperit de profunda soli-
daritat i compassió. (…) És important 
la col·laboració a diversa escala, amb 
l’adopció, per part de tothom, dels 
instruments normatius que tutelin i 
promoguin la persona humana amb 

adequades normatives 
internacionals capaces 
d’harmonitzar els diver-
sos ordenaments legis-
latius, de cara a salva-
guardar les exigències i 
els drets de les persones i 
de les famílies emigrants, 
així com les de les socie-
tats de destinació. Sense 
aixecar barreres infran-
quejables.» Com el pont 
de Mitrovica. 

Autisme europeu

Aquest autisme euro-
peu en la crisi migratòria 
—la més gran després de 
la guerra mundial— im-
porta poc a Europa per-
què, com molt bé diu 
José María R. Olaizola, és 
«la crisi d’un antic règim 
d’atrinxerats en un saló 
de miralls».

Els emigrants passen 
per muntanyes, deserts, 
en barques de joguina… 
trepitjats als trens, amun-
tegats en bodegues de 

mort. Una Europa autista que només es 
mira el melic. Tan sols un miracle com el 
de la dona encorbada farà que aixequi 
la vista, lluiti per organitzar comuna-
ment acollides humanitàries per donar 
suport a països d’origen en guerres que 
ella va fomentar, o espremuts per la seva 
avarícia… I plori, si és que no se li han 
assecat les llàgrimes. Com diu aquests 
dies D. Ciriaco Benavente, president 
de la Comissió Episcopal de Migracions 
de la Conferència Episcopal Espanyola, 
«davant de la tragèdia dels emigrants 
hem perdut fins i tot la nostra capacitat 
de plorar».

He vist reflectit el problema en diver-
ses televisions aquests dies als Balcans 
i m’han arribat notícies dels mitjans 
d’Espanya. Per això també vull desta-
car pel que fa a això aquest paràgraf 
del Papa: «Els mitjans de comunicació 
social, en aquest àmbit, tenen un paper 
de gran responsabilitat: a ells pertoca, 
en efecte, desemmascarar estereotips 
i oferir informacions correctes, en les 
quals caldrà denunciar els errors d’uns 
quants, però també descriure l’hones-
tedat, rectitud i grandesa d’ànim de 
la majoria.»


