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Cada cop se'm fa més insuportable pensar que hi ha milers de persones que han
mort en el nostre Mar Mediterrani. Aquest mar que hem contemplat tantíssimes
vegades com a símbol d'eternitat, d'infinit, de plenitud... ha estat l'escorxador de
milers d'éssers humans i és el cementiri de molts d'ells. Sí, he dit "el nostre Mar"
perquè no ens pot ser indiferent que en aquest mar que estimem hi morin tants
germans nostres en humanitat. Potser algú pensarà que no són germans nostres,
però jo sento que formem tots part d'una mateixa família humana. I no estem
parlant del passat, estem parlant del present. Avui hi continua havent moltes
persones que intenten arribar als nostres països enganyats per màfies o vés a
saber de quina manera, i molts moren en l'intent. AVUI.
M'agradaria compartir amb vosaltres alguns pensaments sobre aquestes qüestions,
i suposo que ho faré en diverses entrades. No voldria ser simplista. Ens trobem
amb missatges ideologitzats que ens arriben de diferents bandes, amb interessos
molt concrets. A vegades els qui mouen els fils no són tan evidents, però intueixes
que a nivell mundial també hi són. En massa països estan apareixent fenòmens
semblants que, entre altres coses, deshumanitzen l'immigrant i el presenten com
un perill que cal evitar. Et conviden a preocupar-te només dels teus, del teu país,
del teu entorn. I a protegir aquest entorn proper amb fermesa davant dels perills
externs.
Però és interessant escoltar els qui pensen així. Més endavant m'agradarà referirm'hi, intentant entendre les seves raons.
A vegades els arbres no ens deixen veure el bosc. Veiem els últims minuts d'una
pel·lícula real: l'arribada o no arribada de milers de persones als nostres països.
Veiem els problemes que sorgeixen. Però no anem a l'arrel de tot plegat, potser
perquè la Bèstia sembla tan enorme que no sabem per on afrontar-la.
I aquest fenomen no s'aturarà. Hem tingut un món massa mal repartit, i ells també
tenen dret a voler viure millor. Continuaran venint.
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