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“Viatge al país dels blancs”
D’Ousman Umar

divendres, 16 dʼoctubre , 17,30h. (Biblioteca Municipal)
                 
           Presenta el llibre : Fran Jaraba

“ Em dic Ousman Umar. Sé que vaig néixer un dimarts, no sé de quin mes ni
de quin any, perquè això a la meva tribu tant se val. Vaig créixer a la sabana
africana. Cada dia caminava set quilòmetres per anar a l'escola. Tenia una
vida feliç i senzilla, fins que un dia mentre jugava vaig veure un avió al cel.

Des d'aquell moment vaig voler ser pilot, enginyer, tot menys negre. La
curiositat per conèixer el món em va empènyer a iniciar un viatge sense

retorn cap al País dels Blancs”



Ousman  Umar  diu:  “Necessito  explicar  la  meva  història  perquè  no  s’hagin
d’explicar més històries com la meva”, però malauradament encara hem de llegir i sentir
més històries com les de l’Ousman per prendre consciència de què s’amaga darrere el
mot refugiat.

A viatge al país dels blancs Ousman Umar narra en primera persona el seu periple
vital des que deixa el seu poble natal a Ghana essent un nen, com es desplaça pel país
fins arribar a la capital on es convenç que el seu futur passa per arribar a Europa. A
partir  d’aquí,  la  vida  d’un  adolescent  en  mans  de  les  màfies,  l’abús,  els  mercats
d’esclaus a Líbia,  l’abandonament  al  desert,  la  travessa en una barcassa pel  mar,  el
racisme més cru i l’arribada al que ell esperava que fos el paradís. La primera rebuda de
mans  de  la  Creu  Roja,  respirar  alleujat  de  pensar  que  ha  sobreviscut  a  l’horror  i
descobrir dies després què vol dir viure en un CIES, dormir al carrer i descobrir el metro
i les escales mecàniques.

Llegir  el  llibre  de  l’Ousman  és  com  un  cop  de  puny  a  l’estómac,  no  perquè
desconeguem la realitat que s’hi descriu, si no perquè t’interpel·la com a persona amb
tots els privilegis. És també un missatge d’esperança en l’espècie humana, la família que
va decidir donar-li la mà i acompanyar-lo pensant que si mai els seus fills es trobessin
en aquella situació, voldrien que algú fes el mateix. Perquè és evident que si arribes com
ell i tantes altres persones és difícil de sortir-se’n.

“Vaig descobrir que si arribes a Europa en les condicions en què jo hi havia arribat
és fàcil entrar en un cercle de pobresa i d’indigència del que és molt difícil sortir.  És
complicat començar una vida des de zero si ets un immigrant africà, sense amics, sense
estudis, sense diners, sense conèixer bé l’idioma. No tens res.”
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