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Fa un any va córrer per
tot el m ón i va im pactar
les consciències una foto
m olt sem blant a aquesta.
El nom del nen, Aylan.
Im aginem ara que anem
allunyant la càm era i
observant una im atge
m és general: el nen m ort
està caigut enm ig d'un carrer pel qual avança
corrents una im m ensa gernació am b el pànic
al rostre. Les forces de l'ordre m iren
d'aturar-la am b tanques, m urs i dificultats de
tota m ena. La gent m ira de colar-se per on
pot. Hom es, dones, gent gran, nens. Morts i
ferits en l'intent. El nom del carrer, Carrer
Europa. L'any 20 15 han arribat a Europa per
m ar 1.0 0 8.616 persones i s'han com ptabilitzat
3.771 m orts. Aquest 20 16 ja n'hi ha m és de
3.000.
Eixam plem el focus: el Carrer Europa, que
sem blava tan gran i tan ple, ara resulta ser un
carreró enm ig de m olts d'altres de m olt m és
am ples i de grans avingudes, totes plenes
igualm ent de dones, hom es i criatures que
fugen aterrides. Carrer Turquia, Carrer
Pakistan, Carrer Líban... Resulta que allò que
ens sem blava un problem a enorm e és nom és
una petita part d'un dram a m olt m és gran. En
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total, 65.30 0 .0 0 0 persones refugiades i
desplaçades. Europa en conjunt nom és acull
un 11,67% dels refugiats del m ón. La m ajoria
de refugiats es reparteixen per països m olt
m és pobres de l'Àfrica i l'Àsia. Allunyem el
focus una m ica m és: aquests carrers vénen
d'unes places on se celebren els actes m és
abom inables que hom
pot im aginar,
cerim ònies del terror i la crueltat. Plaça Síria,
Plaça Afganistan, Plaça Som àlia, Plaça Sudan
del Sud, Plaça Sudan, Plaça Congo... Sang i
fetge, violència, bom bes, terrorism e, tortures,
execucions, violacions, destrucció, fam ,
m isèria... m ort, m ort, centenars de m ilers de
m orts. Vergonya. Qui no en fugiria?
En deu anys el nom bre de conflictes arm ats ha
passat de 22 a 35. Nom és a Síria es com pten
m és de 50 0 .0 0 0 m orts. Tornem a am pliar el
cam p per veure la foto sencera: veurem que a
aquestes places, per altres carrers poc
il·lum inats, hi arriben i en surten cam ions ben
carregats. Els que arriben van carregats
d'arm es; els que els condueixen es freguen les
m ans, im m ens negoci, i justifiquen la seva
consciència, ells no les disparen. Els que se'n
van, ho fan ben carregats de m atèries
prim eres aconseguides a bon preu (petroli,
coltan...) i de sucosos contractes per a la
reconstrucció.
I si per acabar ara acostem el focus sobre
aquests cam ions, potser descobrirem els
rostres i els nom s dels m ateixos que estan
posant les tanques al Carrer Europa i a altres
carrers de la nostra ciutat com una. El com erç
d'arm es global s'ha increm entat un 14% en els
darrers deu anys. Entre els períodes
20 0 6-20 10 i 20 11-20 15, les im portacions
d'arm es a l'Orient Mitjà han crescut un 61%. A
l'Aràbia Saudita el creixem ent ha estat del
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275%. Espanya és el tercer proveïdor de
l'Aràbia Saudita i el setè exportador m undial
d'arm es. Nom és am b la foto com pleta podem
parlar honradam ent de solucions.
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