Sentir-les

ÀFRICA,
sentir les emocions
Quim Fàbregas
Del 16 de desembre 2017
al 25 de febrer 2018

ÀFRICA

Arribar…
Baixar...
Trepitjar Àfrica i sentir-ne l’energia, aquella que et recorre des de la planta dels peus, et
puja per les cames i t’arriba a l’ànima. Només aleshores saps que hi has arribat, només
aleshores reconeixes que la màgia és a dins teu.
La màgia…
Àfrica és el continent dels colors, del somriure, de l’abraçada i la llibertat. Gàmbia
només en representa una petita part. I malgrat que se situï en una meitat, no es
conforma amb la meitat de res i sí amb l’altra meitat de tot. No somriuen a mitges,
no estimem a mitges, no admiren a mitges, no parlen a mitges i tampoc no demanen
a mitges.
A Gàmbia els ocells canten pregàries de bon matí, el despertar de l’islam és només
un detall que s’ha d’acceptar, la sobirania del qual, però, no regeix la resta del dia. Els
homes treballen, com tu; mengen, com tu; breguen amb els esdeveniments segons
el cicle que la vida els regala, com tu. I com tu, les mares alleten els seus nadons,
escombren casa seva, cuinen, admiren, somien i curen, com tu. Res no és diferent, però
sí més pobre. Pobre per a tu, no per a ells.
Somriures que curen les tristeses dels altres. La seva gent, la seva força, la seva vida...,
pots sentir-la?
Mirades furtives vers l’horitzó esperant allò conegut que es pot controlar, perquè allò
desconegut mai no es pot desitjar. Mars i terres que porten el fruit de la supervivència
pensant que la força de la natura és inesgotable, abundant; conscients, sense
reflexionar, sobre la certesa que, algun dia, allò que tenim ja no ho tindrem mai més.
Àfrica és l’espera del que vindrà. Àfrica és la mà de l’amic etern. Àfrica és el ventre
de la vida en espera que no para d’engendrar. Àfrica és el vaixell que navega carregat
d’homes, és l’ocell que vola al voltant de la seva presa mentre fa temps, és la Mama que
pareix sense parar per construir el continent que dona la vida eterna.
Àfrica és el nen que juga descalç per ablanir la terra que trepitja tot creant la manta
per on caminem; és el sol que escalfa; el foc que exercita; la terra que alimenta; l’aigua
que neteja; la foscor que guia; la mirada que penetra; el nadó que acarona; la dona que
embelleix i inspira.
Àfrica és mirar la mirada.
Àfrica és emoció i VIDA.

Àfrica i les seves dones
Amdalai és només una petita part del país, és una part de la terra on viuen diverses
famílies l’ensenyament de les quals té molt més valor que el que qualsevol dels
occidentals els podríem ensenyar. Anomenen ciutat aquesta comunitat de poc més de
mil habitants que viuen en cases de toves separades per fragments de terra que poden
trencar l’equilibri de l’entorn. Quan s’insinua l’horitzó entre la pols i els arbres alts que
es barregen amb el capvespre selvàtic, t’adones que la bellesa d’Amdalai és la seva
dispersió, és l’absència de qualsevol indici de planificació.
En aquesta mateixa terra, on es respira el mateix aire, conviuen ètnies diferents que
es donen la mà. El principal grup ètnic predominant a Gàmbia és el mandinka, que
va fundar, diuen, el més gran dels imperis de l’oest africà. Una de les ètnies d’aquest
grup són els fulanis, que aviat varen abraçar l’islam. D’origen desconegut, són el poble
nòmada més gran del món. La seva llengua és el fula. El diola, o jola, és una altra
de les llengües d’aquest entorn, propietat d’aquella altra ètnia de mateix nom. Són
predominants a Gàmbia, a la regió de Casamance, a Senegal i a Guinea Bissau. La seva
forma de vida és el clan: el clan i la fidelitat a aquest són l’aspecte més important de
les seves vides. I, és clar, també hi conviuen els mandinka.
Bona part de la comunitat parla anglès, començant pels nens, que l’aprenen a
l’escola. Per què? Perquè Gàmbia va ser un Regne de la Mancomunitat de Nacions
(Commonwealth) durant cinc anys després de la seva independència. Entre 1965 i 1970
Isabel II va ser la reina de Gàmbia. Efectivament, amb els nens podem parlar anglès
des de ben petits; ells ens expliquen, ens pregunten, ens responen, parlen entre ells. I
també ens ensenyen el fula, el diola o el mandinka. Els homes també parlen anglès, de
més nivell, però no els ancians. Com passa amb les dones, que la gran majoria no parla
anglès; només algunes adolescents i les més petites de casa. Tot el que ens expliquen
ens ho tradueixen els marits o bé els fills.
Vam sorprendre la Fàtima a la porta de casa seva, davant del petit terreny de terra
seca que l’envolta. És vídua. El seu marit va morir fa quasi un any després de patir una
infecció de genoll. Té dues filles. La gran ens mira, ens il•lumina. Treu el cap per darrere
la porta i es queda quieta tot observant. La seva senzillesa és el seu millor posat i la
gràcia de la seva bellesa. Quan mira, s’encén el sol. Tot i que no somriu, els seus llavis
són capaços de dir-nos el que la seva veu no pot. Fàtima ens porta les fotografies del
seu marit difunt. No la veiem plorar i, malgrat tot, som capaços d’escoltar el plor que
porta dins, som capaços de sentir-lo com si fos el nostre propi plor. Una broma la fa
somriure. I és aleshores que retorna a la vida. Elles són les que treballen la seva pròpia
terra, el seu hort, les que porten el menjar a taula.

Què és aquesta olor deliciosa? El nostre nas comença a despertar-nos la gana. És
Banna, que cuina a l’altra banda de la carretera. Està ficada dins una caseta que fa servir
només per cuinar; és com si fos una cuina adherida a la resta de la llar. M’assec amb
ella i li acarono les mans. Primer una…, després l’altra… L’esquerra la té extremadament
inflada. Podria ser alguna mena de lupus. A més a més, no pot estirar el dit del mig de
la mà dreta. La mirem amb respecte i dolçor. Ens mira amb tendresa i amor amb l’únic
ull sa que té. El seu marit treballa a fora. Va i ve, ens diu. Quin és el teu somni? «Serà
el que hagi de ser, Amor».
De Amdalai a Binta Bolong. De Binta Bolong a Tumani Tenda. Mama ens rep com
la mare que ha perdut els seus fills esgarriats. Ens abraça i ens toca. No hi veu. Té
cataractes a tots dos ulls. Però ens pot sentir. I ens reconeix. Diu que som els seus
fills. I ens bateja amb un nom nou. És una velleta de poc més de seixanta anys... Ja
l’anomenem com tothom anomena aquesta terra: «Mama Àfrica». Mama Àfrica per
donar-nos aquesta força, per l’energia que podem arribar a sentir en la seva saviesa.
Per la seguretat que transmet el seu cos i la seva roba acolorida. Imperi és figura en la
seva vellesa. És la mare que abasta i protegeix. La velleta més sàvia que ens acarona
amb el front per purificar-nos el cor.
Isatou…, Sainabon…, Fatu…, Haddy… Són més dones, cadascuna amb les seves històries,
que ens han ensenyat a veure Àfrica des de l’amor de la mirada, des de la força del
rostre, des del cor.

Bintu, què fas? Res. I res no feia, per això respon “res”. Pensem sobre això. Què ha
de respondre, ni que només sigui per cortesia, si no feia res? La trobem asseguda a
terra, amb l’esquena recolzada en una de les parets de casa seva. Ens hi acostem, li
donem la mà, somriu i s’aixeca. És una dona de constitució grossa, però el seu físic
no li resta bellesa ni contundència al seu rostre. Sempre porta un mocador carabassa
al cap. Sempre està somrient. El seu marit fa cases. La seva amb prou feines es pot
escombrar perquè no hi ha rajoles per escombrar i, quan ho fa, aixeca la polseguera que
provoca un raspall sobre la terra seca. Té tres fills preciosos d’entre tres i set anys que
no paren de somriure. El seu gran somni és tenir prou menjar per a tots, tots els dies.
Jalika és altíssima. Els seus llavis gruixuts pràcticament no parlen anglès. Té divuit
anys i viu amb els seus pares. El mocador vermell que porta avui al cap fa que sembli
més gran. Fa un mes va tenir un fill, però no sabem qui és el pare. Ella evita la pregunta.
No està casada. I tot i que l’islam és la seva religió, ningú no la culpa. El seu rostre ens
diu que ella ja se’n fa prou culpable. Ens compadim del que ens és desconegut tot i no
saber si hi ha res de què compadir-nos. No preguntem més. La seva mare ja és gran i
el seu pare és l’ancià alcalo (batlle) de la comunitat. La seva història és la història del
seu silenci, la mirada penetrant dels seus ulls. Vol estudiar, casar-se i ser policia. Vol
ser allò que coneix.

El projecte / l’exposició
Del 15 al 22 d’abril de 2017 vam recórrer diferents cases d’Amdalai, Binta Bolong i
Tumani Tenda, a Gàmbia, per entrevistar i escoltar les famílies, conèixer-les, viure amb
elles i com elles i, sobretot, descobrir el que pensen, com viuen i els desitjos que tenen
les dones. Les dones de Gàmbia tenen un rol especial, com a la majoria de comunitats
africanes. Què les fa especials? La nostra ignorància i, al mateix temps, la nostra
admiració i reconeixement.
Pareixen els fills, tenen cura de la casa, mantenen els camps davant de qualsevol
adversitat tan personal com natural. Són el pilar que sosté la substància de comunitats
senceres sense oblidar que la seva religió és l’islam. I ningú no els ho reconeix. I molt
menys els homes. Són poc valorades. Us convidem a conèixer-les, que sentiu com
senten, que estimeu com estimen, que patiu com pateixen. A través de les fotografies
de Quim Fàbregas ho aconseguireu. Sereu capaços de tocar-los la pell perquè les
seves fotografies tenen vida. Aleshores entendreu que elles es mereixien ser les
protagonistes.
Quim Fàbregas no només fotografia des de la pols i la llum, crea art on els altres
veuen absència, aborda la veritat on els altres només veuen un continent o un país
abandonats a la pobresa, transmet amor on els altres només veuen misèria.
Aquest projecte és el fruit del valor de l’amistat d’un professional, dels somriures d’una
comunitat sencera, del joc innocent d’uns nens que estimen aquells que els visiten,
neix de l’agraïment i l’abraçada de dones que fan possible que la vida sigui possible.
Àfrica és màgia. Sent les seves emocions.

Quim Fàbregas
Quim Fàbregas és un fotògraf compromès amb les causes socials. Treballa des de la
convicció que un món millor és possible. I aquest és el principal motor de la seva vida.
Està especialitzat en Àfrica. En la seva trajectòria, destaca el segon premi obtingut
a Nova York el novembre de 2009 en el concurs organitzat per la revista Resource
Magazine, entre un total de 10.000 participants de tot el món. Va presentar la col·lecció
Escoles de Mali. Va obtenir, a més a més, una menció honorífica a Londres, en el
concurs 4th Annual Photography Master Cup, el 2010.
Ha realitzat múltiples exposicions, entre elles Retrats imaginaris I i II; Anantapur, l’Índia
de Vicenç Ferrer; Endevina el meu país, un reportatge sobre els nens i nenes de diferents
cultures que viuen a Catalunya en l’actualitat; i Una visió de Gàmbia, després de viatjar
a la població de Julanguel amb l’Associació Africana Moussa Molo de Calella. Nens
autistes, Ànimes amb cors, La Casa de la Vida, La il·lusió i L’esperança es varen fer a Xile
per a diferents organitzacions.
El 2010 presenta l’Exposició 10, una sèrie de 30 imatges de 10 països als quals viatjà
durant la seva primera dècada com a fotògraf de viatges solidaris. Els països foren:
l’Índia, el Senegal, Gàmbia, el Marroc, Mali, Xile, els Estats Units, Bòsnia, Israel i el
Camerun.
El 2012 va presentar la seva obra sobre Àfrica a la ciutat de Rosario (Argentina) amb el
títol d’Una visió d’Àfrica. El 2015 dissenya el seu projecte personal de viatges solidaris:
#VIATGESENRUTA. I consolida els projectes solidaris que impulsa a Caparan (Gàmbia)
en educació, sanitat, esports i cultura. El darrer projecte cultural fou en un centre de
Caparan de la mà del grup musical Txarango, que el 2014 va viatjar-hi per poder tenir
contacte amb la gent autòctona.
El 2016 coneix la població d’Amdalai (Gambia) després de treballar 7 anys a Caparan
amb la filosofia de crear projectes sostenibles. El primer any es dona suport a l’escola
de primÀria i secundària ajudant a l’escolarització de més de 300 nens i nenes. I el
2017 s’inicia la construcció de l’escola d’oficis, un projecte destinat als joves d’Amdalai
perquè tinguin un bon futur.

Ángela Paloma
Periodista i assessora de comunicació
compromesa amb els drets de les dones
i la seva participació al món.
www.angelapaloma.com

Horari
divendres, de 18.00 a 20.30 h
dissabtes, de 10.00 a 14.00 i de 18.00 a 20.00 h
diumenges, de 10.00 a 14.00 h
(Els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener l’exposició romandrà tancada)
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