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V en in t  de  l ’ ho r t

L’hort està trist a la tardor; totes les coloraines de la 
primavera i l’estiu han desaparegut: el vermell de les 
tomates i les maduixes, el verd viu dels enciams i les 
mongetes tendres penjant a manats de la mata, el groc 
de les pomes madures i el blat de moro, les perles ma-
genta dels raïms a les parres, ja no hi són. Massa molla 
la terra de tan ploure: haurem d’esperar que faci una 
mica de sol i de vent per a llaurar. Es veu més gent que 
mena horts, ara gairebé tots estan treballats, cosa de les 
ERO i les retallades. 

Ara el camí de tornada a casa ha millorat. La Rosa ha 
obert una floristeria al racó que fa la plaça amb el carrer 
dels Bous; té tot el davant ple de flors. A la porta del 
cantó, en Salvador, immers en les entranyes virtuals 
dels programes de software, arregla problemes l’exis-
tència dels quals jo no hauria sospitat mai. El balcó de 
la Gina és el que es veu més verd i florit. A casa de la 
Mar hi ha un nou decorat: una dalla sobre una taula 
parada amb un joc de te i ciclàmens a l’ampit, rein-
ventant un altre cop aquest quadre de tres dimensions 
emmarcat per la seva finestra. La Teresa, com cada dia, 
té cura de regar i cuidar les plantes que porten frescor 
i alegria al carrer. 

En Zouheir fuma dret a la porta del locutori, la 
seva feina. És afrocatalà, va néixer a Berkan, al Mar-
roc, l’any 1977. Moltes vegades, quan torno de l’hort, 
m’aturo a xerrar amb ell. De tots els qui viuen al carrer 
dels Bous és el que fa més temps que conec: gairebé 
quinze anys que vaig aturar-me amb la furgoneta quan 
ell feia autoestop a la carretera de les Olives.

Ara parla. 
«El juliol del 2010 em vaig casar amb la Faiza a la 

Tallada. Tenim un nen de vuit mesos, l’Adam.» 
Va coix. 
«Quan vaig néixer, es varen oblidar de donar-me les 

gotes contra la pòlio i la vaig arreplegar a dos anys. Des 
de llavors tinc una cama més prima que l’altra, però 
amb l’ajuda d’una pròtesi no tinc cap problema per a 
caminar.» 

Parla àrab, castellà, francès i un català fluid, ric i cor-
recte. 

«La gent parla als nouvinguts en castellà, com si no 
haguessin de saber català. Al meu fill li parlo en català 
i en àrab. Estic molt agraït a mossèn Enric, va ser ell el 
qui em va ensenyar la llengua d’aquesta terra.»

La vida fa moltes voltes.
«No m’hauria pensat mai que viuria a Catalunya; va 

ser una sorpresa quan el meu germà va venir amb el 
visat estampat al meu passaport.» 

Molts canvis.
«Al començament va ser molt difícil: tenia dinou 

anys i no parlava català, no coneixia ningú... La Maria 
Grabulosa, la “Jepeta”, em va ajudar molt, moltíssim: 
em buscava feines que pogués fer, em portava verdura 
de l’hort..., em va tractar com si fos el seu nét.» 

Família pertot arreu. 
«A Verges hi tinc la meva germana, però també 

tinc família a Torroella, l’Escala, Girona, Barcelona i 
a França, Bèlgica, Holanda i Alemanya...; al Marroc 
també, és clar.» 

La música. 
«M’agrada molt la música, la percussió; potser per-

què al poble dels meus avis, Ain Reggada, és on va 
néixer el ritme reggada, la música popular de Berkan 
al Marroc. Fa alguns anys tocàvem els djambis les nits 
de lluna plena amb els amics a les bateries de la punta 
del Milà.» 

Al meu fill li parlo
 en català i en àrab
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Les idees. 
«Si l’Administració no collés tant el petit empresa-

ri, podríem viure aquests mals temps una mica més 
alleujats. La falta de relació, la desconfiança i la por per 
qui és diferent és el que separa la gent. Hem d’enten-
dre que tots som iguals; els reis, els polítics, els ban-
quers i els advocats són els més lladres, els veritables 
enemics. No vull que quan l’Adam sigui gran ningú li 
digui encara si és d’aquí o d’allà. Crec que és impor-
tant que els qui vivim aquí tinguem tots els deures i 
també tots els drets, sobretot el dret de vot. Per això 
crec que és bo tenir el DNI de l’Estat. La Catalunya 
del futur ha de ser independent, oberta a les cultures, 
les idees i la gent.» 

És el portaveu de l’Associació Socio-Islàmica de 
Verges. 

«L’objectiu de l’associació és aglutinar el conjunt 
de la població nouvinguda. Només la comunitat que 
ve del Marroc és formada per més de vint famílies, 
gairebé un centenar de persones. El pròxim projecte 
és aconseguir un local propi, un lloc obert a tothom, 
que faciliti la relació i la comprensió entre la gent del 
poble, que apropi cultures i maneres diferents d’en-
tendre el món.» 

Verges. 
«D’aquest poble només en puc parlar bé. Fa ja quin-

ze anys que hi visc i puc dir que, després del meu po-
ble, Verges és el lloc més bonic del món.» 

En Zouheir, coses de la literatura, mai no xerra tant 
com avui. És un home a cavall de dos mons, de dues 
cultures que encara viuen d’esquena. Amb la voluntat 
i el treball de molta gent com ell, algun dia deixarem 
de viure en regues paral·leles.
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En Zouheir al locutori




