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Jordi Bosch

amics a la Confraria dels Manaies
ls nens diuen que molde Girona, que són els que ajuden
tes vegades els grans
els Reis que la cavalcada de la nosfem coses rares i tenen
tra ciutat sigui un èxit, vaig tenir el
tota la raó. No havíem
plaer de saludar-los el 5 de gener
quedat que els Rei d’Orient són
del 2008, quan estaven descansant
mags, que per la seva condició de
uns minuts, tot just arribats a Giromàgics tenen la increïble capacitat
de quan Baltasar em va deixar
na. Lògicament de tants anys de
d’arribar a tots els indrets, pobles i
acompanyar-lo a la cavalcada i de com
veure’ls em semblaven familiars.
ciutats, que desﬁlen en unes cavalSobretot el Rei Negre, que era el
cades fantàstiques, que amb l’ajuen
som,
de
beneits,
a
vegades
els
grans
que més xerrava. Un cop em varen
da dels patges reparteixen els regals
presentar el Rei Baltasar, els predels nens i a la matinada tornen al
amb aquesta meravellosa història
sents feien bromes sobre el molt
seu llunyà país? No havíem quedat
que ens assemblàvem ell i jo menque això era així? Doncs, per què
tre ens fèiem unes fotos. Que petit
som capaços els grans de ser tan beMARC MARTÍ
és el món. He de dir que l’amabilineits? Per què, a vegades, quan els
tat del Rei Negre fou tan immensa
grans parlen per la tele o per la ràque em va permetre acompanyardio o amb un amic al bar dubten frílo durant el seu recorregut per la
volament de la seva existència?
ciutat.
Però hi ha coses pitjors que això,
Al campament em va deixar
com és manipular amb el tema. Qui
bocabadat el fet que fos capaç de
som els grans per fer bromes amb
dirigir-se pel seu propi nom a
una cosa tan seriosa com l’arribada
molts dels nens que venien a saludels Reis Mags d’Orient i ﬁns i tot indar-lo. Ja dalt de la carrossa, el Rei
ventar qualsevol polèmica per les
Baltasar semblava un home intenbaralles diàries de la política? Un tal
sament feliç, com si mai l’haguessenyor Cabrera ha reunit no sé
sin pagat de manera tan generosa
quantes ﬁrmes a Madrid per decom amb els somriures, els cants,
manar a l’Ajuntament que «el Rei
els crits i les mirades de tota la maiNegre sigui de veritat negre». Però
nada que trobava al seu pas. Al carque no sap que és màgic? Un altre
rer de la Rutlla vaig voler advertirbeneit solt pel carrer.
lo que en una vorera hi havia la
I no diem la brillant resposta de
meva família, i que els saludés eful’alcaldessa de Madrid, que si els
sivament, però, malauradament,
Reis a Madrid no sé què tenen a
en aquell moment mirava cap a
veure amb els regidors, que si no hi
l’altra banda. Sort que després vaig
ha cap regidor negre al consistori...
aconseguir que ho fes a la plaça del
Però, nena, guapa, calla, que ara reVi. Per cert, quan la cavalcada passulta que no en vas tenir prou amb
sava pel carrer de La Salle, fou inel «relaxing cup of café con leche in
format que la carrossa del Rei GasPlaza Mayor». O el Centro de Estupar s’havia cremat. Reconfortat
dios Panafricanos, que ha fet una
perquè ningú va prendre mal, em
nota dient textualment: «Queremos
va semblar que se li va escapar una
advertir a todos los niños y niñas de
rialleta imaginant el seu col·lega
España que el Rey Baltasar no es el
acabant el recorregut a peu.
auténtico sino un impostor».
Ja a la plaça del Vi, el Rei NeA Galícia també fan de les seves.
La carrossa del Rei Negre durant la Cavalcada del 2008 a Girona.
gre va llegir un magníﬁc discurs
Els mateixos que fa un any, per protestar per la difícil situació econòmica, varen tan ximples? I per què uns altres ximples de- en un estrany idioma que començava així:
«raptar» el nen Jesús del pessebre de la plaça manen al Rei Negre de Carabanchel «els pa- «Jamini, Jaminei; Jamini, Jaminei ta Girona».
de
l’Obradoiro
de
Santiago
de pers de residència» hores abans de la caval- En acomiadar-nos, em va regalar el pergamí
Compostel·la –un grup amb les sigles Fartas cada? O per què un dels dos regidors d’Olot on tenia escrit el discurs, que conservo amb
(Fomos Armala Raptando Temporalmente Ao de Plataforma X Catalunya demana explica- molta cura; tenia pressa, molta feina per fer i
Susiño)– i el varen deixar abandonat a una cions de per què el Rei Negre va en segon lloc em va dir que no sabia per què, però aquell
cantonada d’un barri pobre, aquest any han a la Cavalcada en comptes del ﬁnal, com als any havia gaudit amb tanta intensitat de la casegrestat el Rei Baltasar i l’han deixat davant altres pobles, quan així s’ha fet tota la vida a valcada que estava físicament destrossat, com
de la Xunta de Galícia amb un cartell reivin- la cavalcada garrotxina? Molt senzill. Perquè si vint anys després de no fer-ho, tornés a jugar un partit de futbol sencer. Ho vaig entendicatiu solidari amb els refugiats de Melilla. un dels dos regidors és ximple.
Per què aquells que estan tan convençuts que
Puc donar fe que als Reis no els agraden dre perfectament.
Que tingueu sort aquesta nit.
defensen causes justes també són a vegades totes aquestes coses. Com que tinc molts
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diguem-ne
persones
vegades, la literatura periodística malda per no
dir les coses pel seu nomL’eufemisme institucionalitzat ha ideat una nova paraula:
indocumentats. Nova nova tampoc
no ho és, però es veu que la correció
política necessita anar canviant de
verbs per referir-se a la nosa. I ara,
amb els immigrants clandestins, hem
decidit tirar de veta de Ponç Pilat i del
constitucionalisme que tot ho empara. Dels desgraciats de la vida, dels
pares i les mares que es juguen la vida
pel benestar dels seus ﬁlls, dels joves
que no s’atipen amb l’onanisme de
veure un món on lliguen els gossos
amb llangonissa, de les embarassades que no volen parir al ras, dels desventurats de la misèria que s’embarquen en una pastera per creuar la
frontera de la dissort en diem simplement, alegrement, indocumentats. Ja
no ens serveixen les al·locucions anteriors: sense papers, il·legals, nordafricans, subsaharians. Ho hem llegit
als diaris: «Itàlia rescata del mar més
d’un miler d’indocumentats». Stricto
sensu això vol dir que no duien cartera ni fe de baptisme. En altres èpoques n’haguéssim dit, com del malalt
que no hi toca, que eren un tros de
carn batejada. Però ni això. És gent
sense matrícula, mercaderia a la deriva que no mereix ni la categoria
d’esclau, mans i boques que en potència només se’ns atancen per robar-nos el menjar i les llaminadures.
Posats a etiquetar, indesitjables. I si
en diem persones? Homes, dones i
nens que han nascut en el segle equivocat, en una geograﬁa experimental
per als occidents tips, en una terra explotada i abandonada per desídia, en
un continent de safari on ens interessen més les bèsties, no les persones,
els nàufrags, els germans afamats.
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