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Mai no he vist el lloc on vaig néixer, és a dir, des que hi 
vaig ser, no hi he tornat més. Era molt petita, llavors, no 
n’era  conscient  del  que  m’envoltava  i  ara, 
incomprensiblement  i  sense saber  per  què,  més d’un 
cop ho he trobat a faltar. El tinc idealitzat, amagat en un 
lloc  dins  del  cap  on  s’hi  han  anat  acumulant  capes  i 
capes  de  memòria  més  recent  i  que  tapen  el  record. 
Però jo estic segura que hi és. 
Sempre he pensat que algun dia hi tornaré, quan sigui 
gran... Ara ja en sóc de gran i no hi veig la manera, ni les 
ganes, ni la il·lusió que tenia abans. Faig un esforç en 
trobar  prou arguments  de pes per  tornar-hi  però,  com 
més temps passa, menys ho veig possible, perquè no sé 
què hi puc trobar, si el meu ideal es veurà desdibuixat 
per una realitat colpidora.
Allí  els  meus  pares  hi  van  deixar  la  joventut,  les 
aspiracions de futur i el benestar. Va ser molt dur haver-
hi de renunciar quan per fi s’ho havien fet seu. Quan ja 
no els quedaven motius per tornar, ho van haver de fer, 
sense preàmbuls, d’un cop i corrents. Van fugir i allí es 
va quedar tot. 
Eren  constants,  a  casa,  les  referències  a  aquell  lloc, 
diferents  opinions,  sentiments  barrejats,  dificultat  de 
posar-se d’acord cada cop més i més perquè el temps 
esborrava  el  passat   i  es  va  anar  fent  agre  el 
ressentiment envers l´únic motiu de fuga:  la deportació, 
l’expulsió de la teva llar.
Jo n’estic ufana de ser d'allí, de la Guinea Equatorial. En 
sóc per accident geogràfic perquè les meves arrels són 
ben catalanes,  el  meu tarannà correspon al  meu país 
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mediterrani i comparteixo amb cos i ànima els costums, 
la llengua, els valors i tot allò que fa de Catalunya un lloc 
especial. Però vaig néixer allí, en un lloc llunyà.
D’acord,  aquell  lloc no em pertany,  no és meu, ans el 
contrari és d’ells, de les persones que hi sobreviuen des 
de fa generacions, que se l’estimen pels seus colors, la 
llum i el sol, la pluja i el vent i per tot el temps que han 
anat compartint hora a hora, minut a minut damunt de la 
terra càlida africana, sentint amb l’ oïda la fauna que els 
envolta,  assaborint  els  diferents  gustos  que  els 
proporciona la natura, palpant des de les textures aspres 
de les escorces dels arbres  al suau plomatge de les aus 
i finalment gaudint de l’olor especial que té el continent 
negre. Aquella olor que la mare ens feia palesa que va 
ser el primer sentit que li va despertar el nou món que tot 
just acabava d’encetar.
Per què no anar-hi? què o qui m’ho pot impedir? que per 
ventura seria el pitjor que se li pot fer a un somni que hi 
és però que tal  vegada s’hi  ha de renunciar abans de 
començar?  res  no  em  fa  desdir  com  tampoc  res  no 
m’impulsa a prendre la decisió final. De moment la tinc, 
dins meu, com una possibilitat.
Moltes imatges em venen al cap però principalment hi ha 
un  sentiment  càlid,  d’alegria,  tranquil·litat,  d’un  indret 
sense presses, quotidià i festiu, amb ritme, molt de ritme 
i  colors  alegres,  vius.  Una  mena  de  paradís  on 
s’amaguen milers de perills al mig de paratges inhòspits 
on l’ésser humà potser s’hi ha atansat, però només de 
passada,  sense voler  fer  mal,  sense voler  que res  no 
pertorbi  aquell espai.
Ja està, he pres una decisió, aquí i ara, l’he meditat el 
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temps  just  per  saber  què  és  el  millor  que  puc  fer,  la 
solució més apropiada: penso viatjar amb el pensament, 
intentaré transportar-me en aquest indret que m’estimula, 
intentaré visualitzar imatges que,  tot sigui dit,  escolliré 
perquè siguin les més apropiades al meu gust. Tanco els 
ulls i m’aïllo del que m’envolta, respiro fons i som-hi!...
Floto? Em sento lleugera, em deixo portar, en quin ésser 
puc  convertir-me  per  gaudir  plenament  de  les 
sensacions? Potser seré una llavor que es deixa dur pel 
vent que bufa tranquil damunt les ones i em vaig movent 
al seu capritx. No, no em sembla bé! No podré sentir res, 
el viatge serà llavors endebades. Aleshores, podria ser 
un ocell d’aquells que dominen els temporals, constant i 
valent, amb el sol objectiu d’arribar a destí i allí conviure 
amb altres  aus i  altres  éssers  naturals.  Però  després, 
tindria l’oportunitat de fer lliscar l’aigua fresca dels rius 
cabalosos  entre  els  meus  dits?  Podria  respirar  fons  i 
flairar  el  perfum  de  les  flors,  tot  esbrinant  de  quina 
espècie  es  tracta?  Seria  capaç  d’assaborir  els  fruits 
dolços com el mango, la pinya, el plàtan, els dàtils i el 
coco? 
No! Està clar que vull ser jo mateixa, transportada amb 
ànima però que pugui  ser capaç de fer tot  el  que em 
proposo. Després d’aquest encís, torno a tancar els ulls i 
em relaxo. M’enlairo cap a dalt i se’m fa estrany, però he 
de  seguir.  Viatjo!  Viatjo  per  damunt  de  la  immensa 
península, direcció sud. El paisatge es fa més àrid, més 
auster,  el  sol  escalfa  amb  més  força  i  les  olors  que 
arriben són de gerani, clavell, maduixa, tarongí i llimona 
fresca.  Passo  per  damunt  de  pobles  tenyits  de  color 
blanc, sento cançons acompanyades de música de corda 
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i percussió: potser són guitarres i castanyoles? I tot d’un 
cop (perquè viatjar així es molt ràpid) passo l’estret de 
Gibraltar i des de l’aire veig com els corrents d’aigua de 
la  mar  Atlàntica  fan  l’amor  amb  els  corrents  del  meu 
estimat  Mediterrani.  L’aire  es  fa  més  sec  perquè 
m’acosto  al  continent  gran,  antic  i  salvatge,  terra  de 
mescla  d’  ètnies,  civilitzacions  amb  gran  contingut 
històric, el bressol de la nostra cultura, però no m’aturo, 
no és el meu propòsit encara que em costa no fer-hi una 
ullada. Potser en un altre viatge.
M’hi  acosto,  m’arriba  el  fort  vent  del  Siroco,  m’omple 
d’arena els cabells, el flairo i el reconec. Ara sembla que, 
com un fibló,  m’endinso en el  passat,  aquesta llum, la 
placidesa i l’olor, aquesta olor. 
Suaument i amb molta cura però amb totes les fibres en 
alerta, inicio el descens cap a la terra materna, el motiu 
del meu viatge astral. Sóc a la platja llarga, quilomètrica 
de  Bata,  la  meva  ciutat,  i  la  sorra  fina  em  dona  la 
benvinguda novament: 
- Si que has trigat a tornar!  considera’t a casa teva, t’he 
trobat a faltar.
 Els ulls se m’omplen de llàgrimes i el cor em batega més 
fort;  dins  meu  es  precipiten  unes  ganes  immenses 
d’explorar tot allò que he desitjat tant. El mar, primer que 
res, vull  caminar a prop de les aigües i sentir  com les 
onades espeteguen als meus bessons, als meus malucs 
i  veure  com  l’escuma  blanca  juga  al  meu  voltant.  Si 
estiguessin  aquí  els  meus  pares!  De  ben  segur  em 
tornarien a explicar que el pati de casa nostra s’omplia 
d’aigua de mar quan pujava la marea, que tot just teníem 
la platja a 30 metres i a la nit dormíem bressolats per la 
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remor de les onades.
A prop meu sento  rialles,  són un grapat  de nens que 
juguen a la sorra. Sembla que han trobat un peix immens 
a la bora de l’aigua i que lluita per no ofegar-se dins d’un 
àmbit que no és el seu. M’hi acosto i agafo el peix amb 
les dues  mans, en cura i sense pensar-m’hi massa al 
torno  a  la  mar  perquè  tingui  una  segona  oportunitat, 
perquè es refaci de l’esforç i de l’ensurt.
- Qui ets? no t’havia vist mai. Per què has deixat el peix a 
l’aigua?
Tot són preguntes en unes cares boniques, netes, d’un 
color intensament torrat, el color del cafè aromàtic que 
prenc cada matí  a  casa per  esmorzar.  Quina quitxalla 
més tendra, més espontània i  transparent,  canalla que 
viuen intensament amb el poc que tenen, feliços de ser 
vius, de jugar amb la natura i compartir entre ells el goig 
de fer-se grans. Els faig un petó a cadascun i els dic que 
he vingut per poc temps, que jo hi vaig néixer i que si em 
volen amb ells  una estona.  La més petita  esmuny els 
seus ditets entre els dits de la meva mà i m’estira perquè 
la segueixi. A prop de la platja, entre els troncs esvelts de 
les palmeres, han instal·lat una cabana feta amb fulles 
de bananer i m’hi fan asseure. Del no res treuen un collar 
fet de flors d’ hibiscus taronja i vermell i me’l pengen del 
coll amb tota naturalitat, un d’ells em dóna llet de coco 
per veure i es posen a riure quan jo em sacsejo de tan 
bo que ho he trobat. Els explico d’ on vinc i per què he 
tornat i  ells em regalen amb una cançó entonada com 
una espiritual,  els surt  de l’ànima, ho porten als  gens, 
forma part  d’ells com respirar.  En acabar la cançó em 
tornen a estirar perquè em posi dempeus i em porten de 
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nou a la platja, em situen al mig de la seva rotllana i em 
fan tots una forta abraçada.
- Que tinguis sort en el teu viatge!      
I tot d’una, marxen corrent i rient com animalons lliures i 
folls.
Camino en el sentit de les onades, cap endins del fullam 
que hi ha a la vora, espessa vegetació d’un color verd 
intens,  en  tons  que  van  del  més  fosc  de  les  plantes 
envellides  al  verd  més  clar  dels  brots  tendres  i  tot 
acompanyat de flors grans, blanques i grogues. Entre la 
pau que m’envolta puc distingir el brunzir dels insectes, 
papallones immenses de tots els colors, abelles feineres, 
teranyines  espesses  d’  aràcnids  perillosos  i  algun 
llangardaix  de  colors  llampants  i  mida  gran.  Intento 
enregistrar  mentalment  cada  racó,  cada  tronc  gegant 
d’arbre però no dono a l’abast. Hi ha tant per mirar! I així 
passa l’estona, sense adonar-me que el cel es va tapant 
i en un minut cau un xàfec que em deixa molla de cap a 
peus. L’olor de terra humida es fa present d’una manera 
intensa i m’amaro d’aquest perfum que em relaxa i hem 
porta al grau màxim de felicitat. Quin plaer!
A poc a poc els núvols es van dissipant i es comença a 
intuir  una  davallada  del  dia.  El  crepuscle  s’obre  camí 
entre l’espès del fullatge i m’adono que aviat es pondrà 
el sol. Pujo a un turó on em sembla que tindré un lloc 
privilegiat  per veure la posta de sol i,  efectivament,  en 
calma,  la gran bola de foc ataronjat es va amagant a 
l’horitzó. Tinc l’immens plaer de ser testimoni privilegiat 
de ser l’espectador d’un cel farcit d’estels d’una lluïssor 
inaudita. Què gran és l’univers i que minsos som al seu 
costat!
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Abans que els animals nocturns tinguin temps d’oferir els 
seus  cants  a  la  nit,  m’arriba  una  música  de  timbals  i 
càntics que, a mesura que m’hi vaig acostant, es va fent 
més  i  més  forta.  Recordo  les  referències  a  aquests 
costums  nadius  que  a  casa  dels  meus  pares  s’ 
esmentava que, tot i que s’hi van acabar d’acostumar, al 
començament els  exasperava força.   Faig mitja rialla  i 
veig  des  del  meu  amagatall  les  figures  que  ballen  al 
voltant de la foguera. La música és embriagadora de tal 
manera que personatges de totes les edats dansen al 
ritme dels sons entremig de les guspires i les flames del 
foc.  Es  el  típic  ball  combe  d’origen  bantú.  Semblo 
transportada a una pel·lícula del  cinema de Hollywood 
amb el Clark Gable y la Ava Gardner, espero que no em 
vegin!
Aviat prenc la decisió d’anar a fer una volta per la ciutat 
de Bata, aprofitant que tenen prou llum als carrers per 
poder  veure  on  trepitjo.  Seria  imprudent  intentar  una 
excursió a la selva, apropar-me a l’immens riu Ekuku o 
bé allunyar-me gaire del centre de la ciutat. Però tampoc 
seria massa problema ja que hi sóc en pensament i no 
en cos. Bé, de tota manera, m’agradaria fer una ullada a 
la Catedral de Santa Maria que és on em van batejar, 
intentar veure el cinema on tantes i tantes nits la meva 
família s’hi  acostava per veure pel·lícules americanes i 
menjar les paperines gegants de cacauets que venen a 
les entrades. Després d’això, esperaré que es faci de dia 
per  ser  testimoni  del  formigueig  del  mercat  de  Bata, 
quina il·lusió poder palpar les teles de colors llampants, 
sentir les cacatues, lloros yaco, les gallines de guinea, el 
Turaco,  els  picaflors,...  vull  tastar  la  yuca,  veure  el 
voluminós arbre del pa amb els seus fruits rodons i grans 
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com a pilotes, sentir l’olor de les espècies i del cacau, 
formar part del sarau de rialles i xiscles d’aquesta gent.
Passen les hores i tot el món guineà em va colpint amb 
fúria.  Aquest  país  té  la  sort  privilegiada  d’un  entorn 
paradisíac però no pas el seu govern ansiós de poder, 
amb  una  societat  corrupta  i  cruel  on  els  episodis 
sagnants són el pa de cada dia.
Marxo, me’n vaig. Quina contradicció m’emporto, sospiro 
amb  impotència.  No  vull  veure  res  més!  El  viatge  de 
tornada se’m fa feixuc però alliberador. Hi he estat, he 
somiat  en un lloc bonic i  és així  com el  vull  recordar. 
Torno a la vella Catalunya del meu cor. 
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