Cap nen sense el caliu d’una llar

Els infants africans

Per Francesc Torralba
Vicepresident d’Aldees Infantils SOS Catalunya
El primer que sorprèn quan hom viatja a un país africà
és el munt d’infants que veu per tot arreu: a les places,
als carrers, als parcs, a les carreteres. El contrast és
immens quan venim d’Europa, perquè Europa és un
entorn envellit, un dels més envellits del planeta.

El
dia
16
de
juny
commemorem el dia dels infants
africans. Quan pensem en ells,
fàcilment ens venen a la ment
imatges associades a la fam,
a la desnutrició, a la guerra,
als camps de refugiats, a la
immigració, als infants soldats.
Aquesta associació no és casual.
Molt sovint quan els mitjans de
comunicació social es refereixen a
Àfrica, només ho fan per destacar
aquestes males notícies, però la

realitat és més complexa, més rica
i profunda que allò que veiem per
la petita pantalla de l’ordinador,
del mòbil o de la televisió.
Hi ha dos aspectes que
sempre que he anat a un país africà
em sorprenen dels infants que m’hi
trobo: la seva alegria i resiliència.
Quan els mitjans de comunicació
social es refereixen a Àfrica, només
ho fan per destacar males notícies.

No podem, naturalment, frivolitzar,
ni generalitzar, però l’alegria
acompanya aquesta mainada.
Riuen, corren, salten, dansen.
Molts d’ells viuen al dia, sense
cap tipus de garanties socials,
ni de recursos, però se’ls veu
alegres fruint d’allò que els dona
la vida. Quan ens endinsem en la
vida d’alguns infants africans que
han arribat a Europa després d’un
llarguíssim periple de contrarietats
i d’adversitats, la paraula que ens
ve al cap és resiliència. Per arribar
No podem frivolitzar, ni generalitzar, però l’alegria acompanya
aquesta mainada.

a la cobejada Europa, han hagut
de sobreviure a una muntanya de
dificultats, han escapat de tota
mena de problemes i han hagut
de conrear la imaginació i ser molt
murris per sobreviure en món
hostil ple d’influències negatives.

Les seves biografies són
un testimoni de superació
personal.

Hauríem d’aprendre de
la seva alegria i de la seva
resiliència. Les seves biografies
són un testimoni de superació
personal. Farem bé d’escoltar-les,
de prendre’n nota, de donar-los
la paraula perquè ens expliquin
com s’ho han fet per arribar a
l’adolescència, per arribar a la
joventut.
Molt sovint, des del benestar
europeu, no som capaços de
desprendre l’alegria, l’energia i
la força vital que tenen aquests
infants. Nosaltres, des d’Aldees
Infantils SOS, els obrim les portes
i el cor, ens disposem a acollir-los
i a ajudar-los a fer realitat els seus
somnis, però tinguem la humilitat
per aprendre d’ells, per escoltar
els seus relats de vida.

