
 

 

La solidaritat dels dies normals 

 

Milers de persones atrapades a Grècia omplen els informatius cada vegada que algun 

incident altera el normal funcionament dels camps de refugiats. Aldarulls, manifestacions, 

baralles i gasos lacrimògens. Mai són notícia els dies normals. Aquells dies en que la pluja no 

deixa dormir famílies en tendes de campanya. Aquells dies en que les mares han de buscar 

desesperades la llet pels fills. Aquells dies en que nens i nenes es desperten plorant perquè el 

que era el seu llit de mantes ara és tot aigua. Aquells dies en que voluntaris i voluntàries es 

desperten a les 5 del matí per començar a cuinar l'àpat del dia. Aquells dies en què els més 

afamats són també els més matiners a unir-se a la cua. Aquells dies en què joves refugiats 

decideixen autoorganitzar-se en un projecte més. Aquells dies en què, per fi, surt el sol. Aquells 

dies de festa i Newroz. Aquells dies de Ramadam. Aquells dies normals i extraordinaris alhora. 

Dies en que el sol desperta un camp de patates o una benzinera reconvertit en camp de 

refugiats i ara, en poble. Un poble on hi conviuen cultures i mons diversos però on totes tenen el 

mateix objectiu: sobreviure a la barbàrie.  

 

Sobreviure i conviure. Perquè la supervivència comporta conviure amb qui tens al teu 

costat, tan diferent i igual a tu en el moment. Conviure el dia a dia en un lloc desconegut que ara 

és casa teva. Conviure amb els centenars de voluntaris desplaçats. On desconeguts són ara els 

teus veïns i veïnes i on cada dia normal neix un vincle més entre dues persones.  

 

Són els vincles nascuts enmig del caos dels camps de refugiats l'única esperança que ens 

queda. L'esperança d'una humanitat capaç d'empatitzar amb els seus iguals. L'esperança d'una 

alternativa a la situació actual. L'esperança d'una societat diferent, tendre i amable. L'esperança 

en les persones i en l'amor. L'amor que neix dia a dia. I són aquests dies normals, plens d'amor, 

que se sumen a una llarga llista. Una llista que cada cop sembla més interminable. Una llista de 

dies que ha fet néixer una cosa magnífica: la solidaritat. Una solidaritat real. Llaços entre 

persones que mai haguessin imaginat trobar-se en una situació semblant. Llaços d'amor i 

d’empatia que ens donen esperança. L'esperança d'un món millor. 
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