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Els descendents d´Hèrcules

Sis dels col·laboradors a Barcelona del director de The children of Herakles expliquen les seves
històries i ho escriuen 2 autors diferents.

Wahba Ahmed: "Sóc la primera a totes les manis"

GERARD BAGUÉ
Wahba Ahmed es va trobar en la cruïlla decisiva de la seva vida amb només 11 anys. El camí conegut
menava al desert. inhòspit, al seu poble expulsat del paradís, als germans de sang, a la mare biològica;
I'altre li oferia una llar confortable, una família benestant que I'acollia com una segona filla, bons estudis
i una mena de futur. Avui, en una treva dels estudis de selectivitat que li permetran començar Dret el
curs vinent, li costa reconèixer-se en la criatura aclaparada i plena de dubtes que fa vuit anys va tenir el
coratge de triar. Ara sap que no es va equivocar. I sap, sobretot, que la seva nova vida a Girona no ha
suposat una renúncia als seus orígens, a la mare i als vuit germans. "Em sento saharaui i voldria lluitar
per la independència del meu poble".

Wahba és una noia amb sort. Cada cop que la criden -el seu nom es pronuncia com guapa- és com si li
tiressin amoretes. Dels centenars de criatures que cada any passen els estius a Catalunya, fugint de les
temperatures infernals dels campaments de refugiats del sud d' Algèria, Wahba és de les poques que
han tingut l' oportunitat de quedar-se. Va néixer al campament d' Al-Aiun, en ple desert Algèria, el 1985.
Pocs mesos després, el seu pare moria a la guerra. No en sap gaire cosa. Fa només un parell d'anys
que va aconseguir veure'l per primera vegada en una fotografia manllevada a un oncle. La nova vida
s'ha endut bona part dels records d'infantesa, com si haguessin quedat colgats sota una duna. "Potser
el canvi tan traumàtic de forma de vida m'ha deixat aquest buit". Recorda, en canvi, el xoc de les
primeres descobertes a la terra d'acollida. El temor davant del gos cridaner de la família adoptiva, el
primer que veia a la vida; la sorpresa davant el malbaratament de I'aigua; la mida forassenyada de les
cases de diverses plantes, i els jardins florits. "Allà dormíem junts en una tenda, sempre teníem la
família al voltant. Aquí, encara no he superat la por de dormir sola", assegura la jove, que comparteix
habitació amb la filla de la família acollidora.

Wahba esta forjant una ferma consciència política que de ben segur la portarà molt aviat a I'activisme.
"Sóc la primera a totes les manis", admet. També esta entre les primeres a I'Institut Jaume Vicens Vives
i diu que li agradaria estudiar Dret internacional per poder treballar per al seu poble. "A vegades penso
que m' exigeixo massa, però m'agrada complir", afirma com qui confessa un petit defecte.

Coneix Josep-Lluís Carod-Rovira, a qui considera un dels més ferms defensors de la causa saharaui, i
admira Joaquim Nadal. Es defineix com a socialista, i no creu que la "societat comunista" que s'ha hagut
d'implantar als camps -on les donacions es distribueixen de manera igualitària- pugui subsistir quan
arribin temps millors.

Wahba, que parla català i castellà, conserva com un tresor la llengua materna, el hasania. Assumint
plenament el seu paper de refugiada, la jove s'ha convertit en una mena d'ambaixadora de la causa
saharaui". No desaprofita cap oportunitat -com la que ara li ha ofert el Fórum- per fer conèixer "la
injustícia" del Sahara i el desinterès dels polítics espanyols per la situació. És capaç de descriure amb
detall el procés històric que ha sacsejat el territori. Posa en dubte que el conflicte se solucioni amb els
plans internacionals farcits d'entrebancs i que posen terminis que no es compleixen mai. "L'Estat
espanyol només es recorda del Sahara quan hi ha mala maror amb el Marroc, com una manera de
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tornar-li alguna mala jugada; en canvi, la població civil sí que ens ajuda. Vivim gràcies a les caravanes
que ens porten aliments, roba i material".

La jove refugiada ja sap que és el primer que farà quan obtingui, d'aquí a poc, la nacionalitat espanyola,
visitar els avis paterns al Sahara occidental. Aquest viatge, que seria perillós amb el seu actual
passaport algerià, li permetrà comprovar amb els seus propis ulls que existeix una terra promesa més
enllà de la sorra del desert.

Javid Mughal: "M'agrada més la Mercè que el Fòrum, arriba a més gent"

Miquel Noguer
Quan el Javid Mughal va trucar a un amic que vivia a Barcelona anunciant-li que venia per quedar-se,
aquest no s'ho podia creure. "Però si tu vius bé al Pakistan!", recorda que li va dir, sorprès, el seu amic
davant I'inesperat anunci. I és cert, Javid Mughal no tenia la més mínima intenció de marxar del seu
país fins que la caiguda del govern de Benazir Bhutto I'any 1990 va fer que ja no pogués escriure els
seus articles al diari progressista de Labore on feia de periodista. "Jo, apart d'escriure, no sabia fer res
mes", explica. Va provar sort a I'Iran, Turquia i fins i tot a Grècia, on va comprovar, definitivament, que
treballar de periodista sense conèixer la llengua del país era ben complicat. Finalment, i gràcies a
l'hospitalitat d'un amic resident a Catalunya, va venir a parar a Barcelona.

Ara es desfà en elogis cap a una societat d'acollida de la qual només critica la desconflança que té cap
a determinats grups d'immigrants. "A mi, però, m'han tractat prou bé". Al principi va treballar de cambrer
a Sitges fins que va trobar una feina a Barcelona de vigilant-nocturn d'un aparcament. Les llargues nits
dins la garita li van fer venir al cap la idea d'escriure de nou, de tornar al periodisme actiu i tornar a
passar el que pensava negre sobre blanc.

I així va néixer El Mirador, una revista escrita en català i urdú que veu la llum cada dissabte des de fa
cinc anys. "La vaig començar a escriure en un petit ordinador que tenia a I'aparcament on treballava i
ara ho faig des del despatx". Aquest despatx no és una redacció convencional, sinó un senzill altell de la
copisteria que regenta al carrer de l' Arc del Teatre. Amb l'ajut d'amics i col·laboradors, cada setmana
publica sis pagines amb notícies de Pakistan, Catalunya i la resta del món. "Coses que interessen la
nostra comunitat i que la puguin mantenir informada del que necessita per sentir-se millor vivint aquí".
La idea d'escriure també en català va quallar perquè no volia fer una publicació que resultés estranya a
la gent de tota la vida del barri "Si només escrivia en urdú algú podia pensar que fèiem servir la revista
per difondre no sé quines idees" aclareix.
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El 5 de juny participarà a la programació del Fòrum dins de l'espectacle de Sellars, però tampoc s'està
de criticar alguns aspectes de l'esdeveniment: "No crec que reflecteixi la Barcelona dels pakistanesos i
els marroquins, fIxi's que han hagut d'importar Gorbatxov!". Javid prefereix festes més properes.
"M'agrada més la Mercè que el Fòrum, crec que arriba més a la gent.

Dharam Paul Singh Akcoo: “Darrerament m´han fet sentir més immigrant”

Miquel Noguer
Buscava un visat per anar a Alemanya i li van concedir per Espanya. D'aquesta manera, per capricis de
la burocràcia internacional, Dharam Paul Singh Ackoo va aterrar a Barcelona en plena eufòria olímpica
de 1992. L'únic contacte que tenia era una família de l'Índa que no coneixia directament. Però era igual:
"La solidaritat entre nosaltres sol ser gran i sabia que m'acollirien". Certament, ho necessitava. Aquest
jove de Punjab, que en arribar no tenia ni 25 anys, havia hagut de sortir de l'Índia amb força precipitació
a causa de la seva militància política amb el moviment independentista de la regió de Punjab. "Em
guanyava bé la vida, però sabia que no estava segur", explica sense detalls.

Fidel de la religió Sij, aviat va comprovar que li caldria una bona tasca pedagògica si volia ser comprés a
Catalunya sense renunciar a les seves creences. "El turbant que portem els sijs desperta desconfiança
encara ara... si fins i tot ens confonen amb Bin Laden!". Per aquest motiu no va trigar a reprendre la
militància política, ara per defensar els drets i la, integració dels seus compatriotes. En fer aquest pas va
perdre quasi la meitat del seu nom. Ara tothom el coneix com a Paul Ackoo, un nom sens dubte més
fàcil de pronunciar pels no iniciats en la pronunciació del pundjabí. Presideix. una associació
d'immigrants de l'Índia que es reuneix periòdicament amb les administracions per facilitar eIs tràmits i fer
més còmoda la vida dels més de 8.000 ciutadans indis residents a Catalunya.

L'associació ha pres especial volada els darrers quatre anys, quan el volum d'immigrants de l'Índia i de
l'Àsia meridional s'ha disparat. "Quan vaig arribar la gent em mirava diferent, crec que em tractaven amb
més facilitat perquè els de fora érem menys. Ara, amb l'arribada de més estrangers, m'han fet sentir
més immigrant". Canviar aquestes inèrcies serà difícil, admet. "Aquesta societat encara no està gaire
acostumada a rebre persones diferents", es queixa.

Però l'esforç per millorar ha de ser compartit. I és que en Paul recorda com ha canviat la seva vida i la
seva manera de ser des que va arribar a Catalunya: "Ara sóc més obert i més tolerant, aquí he après
que hi ha moltes maneres de veure les coses". Amb tot, hi ha aspectes que encara li costen d'entendre.
"Alguns costums no els veig positius, com ara que la gent es passegi pel carrer quasi sense roba". Tot i
això assegura que mai dirà. als seus dos fills que han de fer amb la seva vida o amb qui s'han de casar.
"Em limitaré a educar-los sense pressionar-Ios, encara que això em causi algun problema amb la meva
família de l'Índia".
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Luis Fernado Grajales: “La ignorància és la mà dreta de la corrupció”

Gerard Bagué
Poeta contestatari, asilat polític documentat, humanista, propietari d'un locutori i pare per vídeo-
conferència. Luis Fernando Grajales, de 39 anys, s'ha hagut de buscar la vida des que va sortir de
Colòmbia, fa uns quatre anys, fastiguejat de denunciar el cercle viciós de la ignorància i la corrupció. Va
arribar a Madrid amb la documentació d'asilat polític facilitada per l'ambaixada espanyola d'Equador. Un
cas poc freqüent. Per atzars del repartiment, va anar a raure a Girona. A la subdelegació del Govern de
la ciutat, acostumada a fer formar en llargues files els immigrants indocumentats, es van haver de mirar
dues vegades aquells papers impecables. No hi havia res a dir, semblava un asilat de veritat. Un cop
recuperat de la sorpresa de trobar-se que "aquí es parlava una altra llengua", va acabar establint-s'hi
amb comoditat.

Sembla moderadament feliç. Tot i admetre que el locutori que ha obert a la ciutat Ii permet guanyar-se
bé la vida, la situació del seu país se'l menja per dintre. Grajales va traduir en versos de "poesia
protesta" la seva desencantada visió de Colòmbia, però quan l'editor tenia el llibre imprès, Alas contra el
viento, va decidir no deixar-Io volar. "Tocava temes massa forts", assegura. El poder que Grajales
atribueix als seus versos, i que potser va espantar e! seu editor; és el de "despertar els ignorants". El
lletraferit colombià, és crític amb un sistema que ha menat el seu poble a la misèria. "El joves lladres, les
putes adolescents o els narcotraficants han acabat abocats .a aquesta situació perquè l'Estat viu
enquistat en la corrupció". Grajales no podia suportar que els polítics del país, capaços de "prometre
ponts on no hi ha rius", convertissin cada campanya electoral en una nova "festa de pallassos" i els
ciutadans incuIts es deixessin enganyar una vegada i una altra. "La ignorància del poble és la mà dreta
de la corrupció", conclou. "I tot això barrejat amb 40 anys de guerra absurda a la qual ningú és capaç de
trobar-Ii ni el cap ni la cua".

Luis Fernando es queixa també de la situació del país que mostren els noticiaris espanyols. "Només es
veu guerra, selva i misèria". Això fa que molts dels colombians que han emigrat a Catalunya
s'avergonyeixin del seu país. Són els mateixos que Ii fan el buit. "EIs exiliats econòmics em veuen com
un compatriota que explica coses dolentes de Colòmbia i no volen saber res de mi", es lamenta. Però
Grajales assegura que qualsevol que. profunditzi una mica en la situació del seu país no pot deixar
d'adonar-se dels càncers que contagien la societat colombiana: la corrupció, el narcotràfic, la prostitució,
la guerrilla, el negoci de les multinacionals... "Malgrat totes les calamitats, és un país extraordinàriament
ric i bonic que, tard o d'hora, despertarà", reconeix. Allà hi deixa el seu fill d' onze anys, amb la mare de
qui s'havia separat uns anys abans de tocar el dos, fart de pressions i amenaces. "Intento omplir el buit
de pare parlant amb ell per vídeo-conferència. El truco cada quatre o cinc dies, ens veiem les cares i
intento que em senti a prop seu".

Grajales ja ha aconseguit publicar un llibre a Girona. Està content d'haver canviat els seus "paràmetres
literaris". Narrativa desnuda en catálogo de amor, en una edició privada, ha esgotat en menys d'un any
la tirada de 1.500 exemplars. Ha abandonat la poesia protesta, però la seva literatura: no pot deixar la
recerca de "I'amor, I'humanisme i l'equitat". L'escriptor esta immers en la feixuga tasca de trobar un
editor pel llibre que està enllestint, La testigo. En aquesta segona obra de la seva segona vida, Grajales
reivindica e! paper actiu de la vellesa. "A Colòmbia els avis es queden a casa i són el centre d'atenció,
aquí és tot e! contrario Per això he volgut tractar el ferotge ritme de vida de les societats avançades, on
s'està perdent la sensibilitat".

Aquest asilat polític lamenta que ben poca gent conegui la veritable reaIitat de la seva situació jurídica i
els motius pels quals fou acceptat a Espanya. "La majoria es pensa que vaig marxar del meu país
perquè feia política, però jo sóc apolític, només em explicar la meva visió de les coses a través de la
literatura". Grajales esta agraït al Fòrum per donar-li veu i deixar-li explicar la seva història. Potser per
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això s'estima més guardar les critiques que podria fer a I'esdeveniment. "S'ha de valorar que hi ha
milers de persones de diferents cultures que s'estan tractant i coneixent gràcies al Fòrum".

Belkasam Nih: “Si no tens papers no tens res

Miquel Noguer
Belkasam Nih serà la veu de l'Abdelwali al Fòrum. La veu de qui no pot parlar perquè no té els papers
en regla i ha de passar desapercebut per por a la policia. Les del Belkasam i l' Abdelwali són dues
trajectòries molt semblants però amb un abisme que les separa. El primer, el que pot sortir amb nom i
cognom en aquestes pàgines, i fins i tot pujar a un escenari del Fòrum, és el Belkasam, un jove
marroquí que té la documentació en regla. Treballa, estudia i té un projecte de vida a Catalunya. El
segon és l' AbdeIwali, sense cognom, ni cara, ni fotografies. No té papers, per tant, no pot treballar
legalment, tampoc llogar un pis.

"La veritat és que jo ho he tingut més fàcil que I' Abdelwali", explica en Belkasam, que va arribar a
Barcelona l'any 2001 "amb un visat de turista". La seva idea inicial era anar a Bèlgica per acabar allà la
carrera de Dret que havia començat a Marroc. A Barcelona, però, va trobar feina i, de mica en mica s'hi
va anar sentint com a casa. "És un lloc que et permet fer molt la teva vida, tranquil·lament i sense gaires
problemes", resumeix.

Per ell, la gran sort és haver aconseguit un permís de residència en la darrera gran regularització
extraordinària que va permetre el govern del Partit Popular. "M'ha permès integrar-me, sentir-me una
persona normal i amb possibilitats de fer coses".

Les possibilitats de tornar al Marroc són cada vegada més minses, sobretot després del terratrèmol que
va afectar la regió d'Al-Hoceima l'hivern passat. "Jo feia vida en aquella ciutat, i ara les coses encara
s'han complicat més". Per aquesta raó ha decidit portar la seva mare a Barcelona, on comença a
integrar-se. "Té 74 anys però Ii agrada; diu que aquí tot és molt tranquil i organitzat".

Portar un familiar aquí és una cosa que el seu company, I' AbdeIwafi no es pot ni plantejar en aquests
moments. Té prou feina en sobreviure fent feinetes aquí i allà. El seu amic Belkasam I'ajuda com pot,
però té molt clar que la situació de l' Abdelwali no és sostenible. "Aquí, si no tens papers no tens res."
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