
 

 

Nom: SIDOINE BORIS TALOM 

 

Edat: 41 anys. 

 

Lloc de naixement: Bandjoun (a 280 km de Yaounde), Camerun.  

 

Estudis: Filosofia. 

 

De què treballaves al teu país d’origen? Era actor. 

 

Per què vas marxar del teu país? Per un problema polític. Al meu país hi ha una dictadura, i 

el 2013 vaig participar en una pel·lícula que parlava de la llibertat d’expressió. Vam rebre 

amenaces de mort i fins i tot van raptar el director de la pel·lícula; durant 11 dies no vam saber 

res d’ell. Vam passar tot un any vivint sota una forta repressió.  

 

Què senties quan vas marxar? Dolor i pena per marxar del meu país, perdre la oportunitat de 

canviar les coses al Camerun. Però a la vegada, una alliberació per salvar la vida. 

 

Quan vas aribar al Poblenou? El 2014. 

 

Què t’agrada del barri? La gent; aquí sou més oberts que a França. Tot i compartir la llengua, 

aquí em sento més còmode, m’agrada més l’estil de vida. 

 

Què trobes a faltar? La família, alguns plats de menjar i la forma de relacionar-se amb la gent.  

 

Què et costa? Aprendre l’idioma: he millorat, però encara puc perfecionar-lo més. I els horaris. 

Em sembla molt estrany dinar a les dues, sopar a les deu...  

 

Què has guanyat? Amics, una altra visió de la vida, aprendre una altra cultura i seguretat, per 

la meva situació particular. 

 

El Futur: El futur més immediat el veig a Barcelona, però tampoc vull pensar gaire en el futur. 

 

 



La meva història 

Sóc el quart de vuit germans (tres noies i cinc nois). Tinc una germana a Gabon, però tota 

la resta segueix al Camerun. Recordo el so dels ocells pel matí al meu poble... Era un ambient 

força diferent que el d’aquí. La gent es dedica a la ramaderia, sobretot als porcs i les gallines. 

Vaig començar a estudiar allà, després vaig marxar fora i des del 1998 he viscut a Yaounde.  

 

Molta gent segueix pensant que Europa és el paradís, però com que tenim família aquí ja 

coneixem més aquesta realitat i per això no ens atrau tant. Quan vaig decidir marxar vaig 

aconseguir un visat per venir a l’Estat espanyol. No és fàcil aconseguir-lo, abans fins i tot ens el 

denegaven per assistir a festivals internacionals. Vaig decidir venir a Barcelona perquè coneixia 

una mica la ciutat i tenia coneguts aquí. Quan vaig arribar vaig viure uns mesos a Manresa.  

 

El procés per aconseguir els papers de refugiat ha estat força dur, no sabia ni per on 

començar! La Fundació ACSAR (Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats) em 

va ajudar molt. El procés ha tardat un any i tres mesos. Durant el tràmit no pots ni treballar ni 

sortir del país; ara ja sí. A nivell legal, només cal que canviï el President del país perquè jo hi 

pugui tornar, però he de valorar jo si aquest canvi és prou segur per a mi. Si pogués, 

m’agradaria tornar, però podria sentir-me de nou com un estranger... Caldria treballar-ho bé. 

 

Els coneguts que he fet aquí m’han acollit com una família, això m’ha donat molta força. 

Tinc més relació amb gent d’aquí que amb africans. Barcelona m’agrada, però té les limitacions 

de les grans ciutats, com que els nens no puguin jugar sols pel carrer. Abans de venir aquí ja 

sabia que hi havia una altra llengua; el català m’agrada molt, fins i tot més que el castellà. 

L’entenc, però em costar parlar-lo. Els francòfons del Camerun tenim més verganya 

d’equivocar-nos que els anglòfons del meu país.  

 

No m’he sentit rebutjat. És cert que hi ha racisme frontal, gent que et rebutja i et 

consideren inferior. Però el que predomina és el que anomeno “racisme inconscient”, gent que 

no es considera racista però la forma de jutjar sí que ho és, tot i que no ho sàpiguen. És culpa 

dels mitjans i dels dirigents: s’utilitzen estereotips, es simplifica i es diuen mentides. Més d’una 

vegada al metro la gent s’ha aixecat quan m’he assentat al costat o no s’asseuen encara que hi 

hagi lloc buit. Tinc més espai! Els colors no existeixen, no signifiquen res. Tu ets, i ja està.   

 

Seguim vivint les conseqüències de la colonització, l’explotació dels nostres recursos per 

a què uns pocs s’enriqueixin d’una forma increïble. La riquesa no està ben repartida, és 

evident. Aquesta és una de les causes fonamentals de tots els problemes actuals: les 

migracions, les guerres, els atemptats... Els polítics han de solucionar aquest problema, però 

els seus discursos només reforcen el clima de tensió, de “bons contra dolents”; no són 

instructius i molta gent no és conscient de tot això.  

 


