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No me queda... nada

Oriol Capella

La gent pobre és invisible per a l'altra 
gent (com si estiguessin en una altra 
freqüència); però potser els que estan 
buits per dins són els altres, que atrapats 
per la rutina no volen veure aquesta 
realitat que en qualsevol moment podria 
ser la seva i ser pobres també. 
D'aquesta manera eviten pensar-hi 
i també eviten fer alguna cosa per 
solucionar aquest problema de la 
societat, que margina a persones que 
tenen la seva dignitat, valor i habilitats 
però potser s'han quedat sense diners 
o feina. I al girar la cara, l'altra gent 
contribueix a perpetuar el problema.
 

Tota persona, alguna vegada, 
necessita recolzament i 
les circumstàncies poden 
enfonsar a una persona, 
en molts aspectes. Caldria 
pendre consciència de la 
humanitat com a conjunt, i 
que tot ens afecta a tots.

X@VI



EL DIARIO

Esa pobre anciana pasea por las calles.
Nadie la mira, nadie la escucha.

Vigila con cuidado sus objetos más amados
y coge sin mirar a los lados un viejo diario gastado.

Nadie la mira, nadie la escucha.
Las noticias ya pasadas en la papelera.
Deseo de conectar con lo que la rodea.

Nadie la mira, nadie la escucha.
Vuelve a su camino,

se siente protegida por aquellas letras.
Sabe algo nuevo aunque sin mirar la fecha ni entender los 

titulares.
Nadie la mira, nadie la escucha.

Balbucea con descaro,
se siente emocionada. Algo que contar, algo que mostrar.

Nadie la mira, nadie la escucha.

Laura Jareño



Els recursos naturals

Oriol Capella



Todo empezó con un “¿Qué miras?” a todas luces desproporcionado en la 
puerta del bar. Después uno de ellos rompió la botella contra el borde de la barra. 
Cuando llegó la ambulancia los dos estaban muertos. Precintaron cautelarmente 
el bar por orden del juez y yo ya no me molesté en esperar a que levantaran el 
precinto.

Sueño recurrente: me hallo en medio de un inmenso descampado, un solar 
plagado de pequeños socavones llenos de agua, como si hubiese llovido mucho la 
noche anterior. Charcos hasta donde se pierde la vista. El sol brilla con fuerza. El 
agua turbia hace que tarde en darme cuenta pero, poco a poco, voy descubriendo 
pequeños peces anaranjados en la práctica totalidad de los charcos, como si 
alguien se hubiera dedicado a vaciar todas las peceras de la ciudad procurando 
no dejar a ningún charco sin su ración de peces. El sol brilla con fuerza, como 
detenido en un mediodía perpetuo, en el cielo no hay una sola nube. En ese 
momento comprendo que la evaporación habrá vaciado todos los charcos incluso 
antes de que yo despierte y no puedo evitar ponerme a llorar. Lo sorprendente de 
mi congoja es que, en realidad, a mí nunca me han gustado los peces de colores.

El vino ayuda, sobre todo cuando hace frío. Bueno, y cuando hace calor 
también, qué carajo, el vino ayuda siempre. Aunque el mundo, poco a poco, se 
vaya llenando de niebla.

Ahora disfruto de las cosas sencillas. Las tardes de lluvia busco un paso elevado 
sobre alguna avenida con abundante tráfico cerca de un semáforo y me paso 
horas asomado a la calzada, observando el reflejo de las luces sobre la película de 
agua que cubre el asfalto, la hemorragia de luz que desencadena el disco rojo, los 
encontronazos de los peatones emparaguados por las aceras. 

También hubo una mujer, claro, antes de que me cerrasen el bar; y drogas, 
dinero turbio y alguna que otra noche memorable de la que ya apenas si guardo 
memoria. Pero de ella prefiero no hablar. Mucho mejor pensar en la lluvia al 
amanecer o en el sonido de los frenos del camión de la basura.

Párrafos 
                como  
charcos

Cuando entraron escuché sus comentarios y preferí hacerme el dormido, 
concentrarme en no escucharlos, volver a estar solo. Conseguí dejar de oír sus 
voces, creo que eran tres, y creo que, por un momento, de tanto hacérmelo, acabé 
por quedarme dormido. No sé cuánto tiempo pasó, me despertó el líquido caliente 
corriéndome por la cara y concentré todas mis fuerzas en no abrir los ojos. Recordé 
el caso de una indigente quemada viva por unos adolescentes en un cajero y tuve 
miedo a morir, pero no, el sonido era inconfundible, sólo se me estaban meando 
encima. Por la mañana, cuando salí del cajero, descubrí que también me habían 
robado los zapatos.

A veces pienso que ahí adentro vive alguien; que la humedad, esa palabra 
pegajosa, es el nombre de un pueblo invasor que penetra en los huesos las noches 
de tormenta. Un pueblo que, como la carcoma de la madera, sobrevive gracias al 
alimento que obtiene de mis propios huesos. Un pueblo que, tarde o temprano, 
si la muerte no lo remedia, acabará por consumir mi esqueleto y entonces ya no 
seré más que una masa invertebrada formada de pellejo y carne vieja y órganos 
en su mayoría inservibles.

También me gusta, en las noches de lluvia, pasear bien entrada la madrugada por 
las desiertas zonas peatonales, observar la ciudad invertida, los edificios reflejados 
en el suelo mojado, la posibilidad de un mundo diferente al otro lado del espejo, 
de una existencia quizá distinta con el corazón inclinado a la derecha y la cicatriz 
de la apendicitis en la izquierda.

Cuando uno vive en la calle es fácil caer en la deriva filosófica, en el previsible 
papel de vagabundo culto. Buscarle un sentido a la existencia es natural en aquellos 
cuya existencia carece de sentido. Por suerte, como ya dije antes, disponemos del 
vino, perfecto antídoto, en cantidades suficientes, contra las veleidades metafísico-
especulativas.

Sueño final: camino por un callejón, ha llovido, un charquito de apenas un par 
de dedos de profundidad llama mi atención, me asomo, contemplo mi reflejo, 
pienso en Borges, en Narciso. Avanzo un pie y, casi sin sorprenderme, observo 
cómo se hunde en el agua, como si en lugar de un charco fuese una especie de 
puerta, un acceso por el que alcanzar el otro lado del espejo, un mundo idéntico al 
mundo ordinario salvo que todo está invertido y no hay personas que lo ensucien, 
un mundo del que, con un poco de suerte, ya nunca despertar.

Raúl del Valle



El deute

Oriol Capella

Collages Pobresa
Núria Martínez Flaqué
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El Naim va descalç i no porta gaire roba, camina 
en direcció a una font que no sembla estar massa 
a prop. Les seves cames i braços són prims com les 
branques d’un arbret menut, la seva panxa rodona i 
massa inflada contrasta amb els pocs nutrients que 
hi porta a dins.  Camina durant hores per tornar 
a casa carregat del líquid més preuat pel nostre 
cos, l’aigua. En altres llocs del món és hora d’anar 
a l’escola però en Naim no coneix el que és. Ell té 
gana, set i està cansat, porta moltes hores sense 
menjar. La mare cuina fora de la cabana una espècie 
de farinetes amb les mans i un pal.  Ara riu i juga 
amb la Maco una nena del poblat. Amb palets i 
canyes han creat una joguina, no cal res sofisticat, la 
imaginació ja la posen ells.

El vent bufa de nou, aquest cop sobre l’Adila, el 
núvol curiós s’atura i observa.

del ser i del tenir
a pobresa

Un núvol petit i curiós en un intent d’entendre el món 
pregunta als seus companys de cel per la pobresa: 

Què significa ser pobre? La resta de núvols no gosen 
respondre del dret, hi ha conceptes que són difícils de definir 

però un dels núvols que volta atent, s’acosta i li diu:  
de pobresa pot haver més d’una, t’acompanyo a observar. 
Amb ajuda d’un bon vent arriben a un racó del món on el 

núvol curiós cau just a sobre del Naim. 

L’Adila viu a un pis petit però no li cal anar a la font, 
l’aigua brota d’una aixeta i surt en un segon. A casa 
seva són vuit persones i dormen en uns matalassos 
al terra tots ben arraulits. Porta unes sabates dues 
talles més grans i samarretes fetes servir. A vegades 
li fa vergonya portar-les a l’escola perquè els altres 
riuen, però altres cops no, com quan salta a la 
corda amb la seva germana i en Joao. Salta i com 
diu ella les sabates sembla que saluden la sola es 
desplaça i es pot veure el dit més educat que té, el 
gros dient hola. El menjar, com tot, es comparteix 
perquè no sempre hi ha per tots. Com la feina que 
tot hi haver moltíssimes necessitats no sempre n’hi 
ha per a tothom, ni a casa seva ni al seu barri. Això 
ho sap  bé el Joao, el seu veí que viu al carrer, passa 
el dia buscant cartons mentre altres persones van a 
les oficines. Els treu dels contenidors i els apila en 
un carretó que després ven a canvi d’unes poques 
monedes.

En Guillem viu en una casa gran, pel mati el 
porten a l’escola ben d’hora perquè els seus pares 
han de treballar. Les tardes com avui fa karate, altres 
robòtica, teatre, guitarra i extraescolar d’Anglès. 
El Guillem vesteix roba bastant elegant, les seves 
sabates fan llum a la foscor, té joguines, ordinador, 
tablet i un telèfon per estar sempre connectat, 
encara que no sempre connecta amb qui l’agradaria. 
Sovint se’l veu pensatiu a vegades sembla sentir-
se sol tot i que gairebé sempre està envoltat de 
gent. En Guillem té moltes coses i cobertes les 
seves necessitats bàsiques de supervivència però 
a vegades té la sensació de no poder tenir el que 
vol. Avui la mare i el pare l’han vingut a buscar, 
està content i excitat, porta un paperet arrugat a 

El vent torna a bufar i aquest cop el núvol curiós aterra sobre d’en Guillem. 



la butxaca que és important no oblidar. En arribar a casa l’esperen els cosins, els tiets i 
un pastis d’aniversari a punt d’encetar. Els pares li recorden que és important demanar el 
desig, llavors el Guillem desdoblega el paperet que porta a la butxaca i mentre bufa les 
espelmes del pastis, demana el desig més important de tots: temps. Bufa cap en fora i 
pensa cap en dins: temps per compartir amb la meva família.

El núvol curiós es sent trist i confós, pensa  en la pobresa de tenir, en la pobresa del ser. 
Li costa entendre que moltes persones no tinguin cobertes les necessitats bàsiques mentre 
que en altres racons del món pot comprovar el excés del “tenir”. Per altra banda l’entristeix 
la pobresa del “ser”, una pobresa i buit emocional que té lloc en societats amb confusió 
de prioritats.
Amb aquest tastet de realitats entén que encara li queden moltes pobreses per observar. 
Però ara mateix no es veu amb ànims per continuar, es sent trist i plora sobre del Naim i 
el Naim treu la llengua per aprofitar el aigua de la pluja. També plora sobre l’Adila i l’Adila 
salta el bassal amb les seves sabates que saluden. I finalment plora sobre d’en Guillem i  
el Guillem sent la pluja mentre la seva mare amb tendresa el cobreix amb el paraigües.

Text: Marta Pena Planell
Il·lustració: Ana López Cabeza

Tots piquem

Oriol Capella



Mochuelo

EL POETA POBRE

A les golfes de la casa que m’acull; al traster dels somnis 
empantanegats; a l’estudi de la part alta d’aquest edifici antic jec cada 

tarda en un matalàs sobre la fusta. 
 

M’acotxo amb una manta de llana i em poso un coixí ben gros a 
l’esquena. 

 
Entre els meus records, oblido que no tinc pertinences; entre la 

misèria, em considero ric i noble d’esperit; entre els mobles rústics, 
resto immòbil. 

 
Només voldria tocar la imaginació amb les meves aspres mans i, 

adormir-me, sense haver de pensar en els meus deutes; que quan em 
llevi tot resti impassiblement estàtic! immòbil! 

 
Quan cada cadència lluminosa es fongui amb les parets; quan la pols 

dels armaris deixi de fer-me tossir; quan les goteres del sostre estiguin 
degudament tapades... 

 
Jo llençaré coloms a volar al balcó de l’esperança; jo m’atansaré al món 

de la fantasia de puntetes; jo cultivaré la meva forma d’entendre la 
solitud. 

 
I brollarà de nou la font de la que bec fent-me brogir el sentiment 

d’opulència imaginativa de la que gaudeixo quan romanc distant dels 
altres.

Dani F.



L’Omar i la Xeica van marxar de Síria degut 

a la guerra i a les següents circumstàncies: 

l’assassinat del pare i la mare de 

l’Omar. Un dia, els islamistes integristes                                                                                                                                      

entraren a casa seva fortament armats. 

Començaren a disparar sobre tot el que hi 

havia. Els van apuntar amb una arma sobre 

el cap i els preguntaren on hi havia les joies i 

els diners.

La Xeica, que era l’àvia de l´Omar, va treure 

una caixa i els hi donà. Passat això mataren 

els pares del nen i marxaren. Ells dos van 

quedar asseguts a terra, abraçats, plorant, 

tremolant….molta, molta estona. Després 

van sortir de casa amb precaució per 

demanar ajuda. 

Tot això és el que la Xeica m’explica un dia 

en el camp de refugiats de Harsewinkel 

(Alemanya). Jo hi sóc a través d´una ONG.

Van sortir de Síria i passaren per Turquia, 
Grècia, Macedònia, Sèrbia, Hongria i  
Àustria  fins Alemanya. Van pagar molts  
diners a les màfies frontereres, concretament 
10.000 euros. Ella els portava lligats al cos ja 
que sabia que en qualsevol moment aquesta 
gent podria entrar a casa. Van registrar la roba 
dels pares del nen però a ella no es van atrevir 
a tocar-la perquè era una anciana.
Al camp reben cada mes 328 euros que són 
pel menjar i altres necessitats, se’ls han de 
gastar tots dins el camp, no en poden  
guardar cap, si en guarden se’ls treu l’ajuda. 
Tampoc poden enviar diners al seu país.
Quasi que no hi ha vigilants, funcionen per 
autogestió, responsabilitat i confiança. És una 
comunitat sense llei. Allà tothom pot robar, violar, 
agredir,  ningú està segur i sempre ha de callar.
Viuen entre l’angoixa de poder començar 
una nova vida, la falta de papers, i no saber 
què fer durant tot el dia. A Harsewinkel hi ha  
aglomeració de persones, a cada habitacle  
n’hi poden viure de 8 a 12. El fet de viure 
rodejats de tanta gent, moltes cultures i 
diferents llengües, ho fa tot més complicat.
A vegades la falta de comunicació degut a la 
llengua, comporta no poder compartir el que 
senten, viuen o han viscut. Si es pogués parlar 
els passaria molt més bé l’estona, respectarien 
els altres, crearien empatia, comprensió, 
cercania, ajuda mútua etc. He constatat que 
intenten no barallar-se, a fi de no portar 

a pobresa

camp de refugiats  
sirians

en un

problemes i que se’ls tregui l’ajuda. És difícil 

conviure bé, sovint hi ha males cares, males 

paraules. Els conflictes més grans són entre 

les dones i entre els nens.

Pel Facebook veuen cada dia com està el seu 

país i la família, els que en tenen. Això els 

posa molt nerviosos, violents, bel·licosos, 

combatius, impotents, impacients, inquiets 

i es veuen  tancats dins una presó. De fet, és 

una presó, no saben quan en sortiran, depèn 

del govern, no poden fer-hi res.

L´Omar té vuit anys i com els altres nens 

petits no és massa conscient de la situació 

precària en la que viuen. Ell juga tot el dia 

a futbol amb els altres nens. A vegades es 

barallen molt i arriba a casa ben marcat. La 

Xeica li pregunta pel nen que li ha donat els 

cops i va a veure la seva mare, ja tenim crits i 

agressions per part de les dues dones.

Normalment l’àvia cuina patates, verdures o 

arròs, no hi ha diners per poc més. Un dia a 

la setmana fa caldo i compra un tros de carn. 

Necessita euros per comprar roba i sabates 

pel nen o per ella i això és molt més car. No 

sempre ho pot adquirir, llavors les dones 

s’intercanvien les coses. Tot i així li costa 

arribar a fi de mes.

Fa mesos que són allà. Ara és l’hivern, passen 

molt fred, no tenen prou roba d’abric, els 

falten mantes, l’aire de la nit o la  humitat 

de la pluja se’ls posa als ossos. Molts 

emmalalteixen, els llocs sanitaris  

estan plens de persones amb bronquitis 

o altres dolències.  

Falten medicaments. 

Si tenen diners els poden comprar.
Ella és conscient de la situació de pobresa en 
la que viuen al camp. La majoria de gent està 
com ells, altres estan millor econòmicament. 
A Síria vivíen bé, la seva filla era metge i el 
gendre es guanyava bé la vida treballant en 
una empresa. Ara tot allò s’ha acabat, ja no 
tornarà.
Quan surtin del camp, si els deixen un piset 
a Alemanya, sap que serà compartit, que 
haurà de pagar una contribució, continuarà 
estant en la pobresa, serà quasi impossible 
sortir-ne.
Està trista, deprimida quan compara com 
estàven i ara com estan. Els diners no fan 
la felicitat, però quan no se’n tenen veus 
que ajuden molt a viure sense ansietat i 
problemes. També està preocupada pel nen, 
ella ja és molt gran, si tingués alguna malaltia 
o bé morís, qui es cuidaria d’ell?

           Ma Antònia Domingo Peña



LA MANDARINA

M’encanto observant el meu fill, deu anys ja! I ara, que maneja barroerament 

aquella mandarina com si fos una pilota menuda i, com l’observa en el vol d’una 

mà a l’altra. Sé que ha de jugar-hi, és la seva manera de fer, però no li fa fàstics a 

cap fruita el meu menut, se la menjarà d’una volada. Ara em mira, amb aquella 

mirada tan personal, té la cara empastifada i els ulls tan clars. Veig sense mirar-

lo que ja la va pelant mentre s’atansa a mi, però quan està al meu costat estic 

enfeinat regirant coses i no veig que m’ofereix la mandarina. Finalment em  

toca en el braç.

—Té, papa, menja-te-la tu —em diu.

M’ajupo i li miro aquells ulls, ara tan seriosos.

—No fill, aquesta és la teva mandarina, no pateixis, ja trobaré alguna altra cosa, en 

els contenidors del mercat tiren de tot.

Carles Mujal 

 http://www.carlesmujal.com/
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