
LESBOS: LA FRONTERA D’UN CONTINENT

Milers de refugiats arriben cada dia a l’illa i la manca d’ajuda torna la situació

insostenible

“Aquest sóc jo venint cap aquí. Mira com es mou la barca amb les onades!”, riu l’Amir

mentre m’ensenya un vídeo amb el seu mòbil. Riu perquè ha arribat aquí, a l’illa,

després de tres intents; riu perquè és viu. Ell és un refugiat sirià, alt i prim, amb un

somriure que no s’esborra. Té uns 35 anys, però l’energia d’algú de 16; no pararia mai.

Porta només uns mesos a Lesbos, però en porta molts més sent refugiat.

La manera més fàcil d’accedir a l’illa (si no ets refugiat, és clar) és per l’aire. Així vaig

fer-ho. Quan l’avió comença a descendir sobre Lesbos es veu la immensitat del mar

Mediterrani sobre el qual es dibuixen les diferents illes de l’Egeu. També crida l’atenció

una llarga costa molt propera a elles. “És Turquia?”, es pregunta tot l’avió. És Turquia.

Convida a imaginar-se el viatge que han de fer tots i cadascun dels refugiats. Tothom

paga, es posa una armilla “no apta per utilitzar al mar” i passa dues hores en una

diminuta barca de plàstic amb 80 persones més sense saber si arribarà a la destinació

o no. Des de 2011 han arribat a Lesbos milers de persones buscant asil. Els camps

oficials sobrepassen la seva capacitat en desenes de milers de persones. La Unió

Europea gira el cap i calla.

A l’est de l’illa

Passejar pel centre de la capital, Mitilene, podria recordar a passejar per Sitges,

Blanes o Calafell. És la típica ciutat de platja, amb les típiques famílies passejant i els

típics pescadors al vespre. El ‘passeig marítim’ té forma de mitja lluna. S’hi veuen

hotels, restaurants, botigues, vaixells atracats al port... Però Lesbos ha deixat de ser el
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que era i s’ha convertit en un territori amb doble personalitat: a l’oest, llargues platges

blanques; a l’est, llargs camps on milers de persones hi malviuen.

A l’illa hi ha tres camps oficials: Pipka, Kara Tepe i Mòria. El primer, Pipka, és per a les

persones més vulnerables; hi ha cases de fusta i algunes tendes. Té les millors

condicions internes, ja que només hi caben 80 persones. Kara Tepe és per a les

famílies. Els ‘habitatges’ són unes grans caixes amb cuina i rentadores compartides. Hi

ha fins a 1.200 persones.

“Que bé amb l’aire condicionat”, diu la Nadima quan entra a l’espai infantil del centre

de dia on treballa. Ella viu a Kara Tepe amb el seu home i els seus dos fills: la Farah

(dos anys) i en Taha (sis mesos). “Al container de Kara Tepe no tenim res que reguli la

temperatura; ara fa molta calor i se m’ha fet malbé el medicament que tenia per al

nen... I, en canvi, a l’hivern ens hem d’ajuntar tots sota una manta”. Fa un any i mig

que és a Lesbos. Va venir de Síria, on va estudiar història i d’on va haver de fugir.

Mòria és el tercer camp, que és on envien a tothom qui arriba fins que, amb sort,

l’assignen a algun dels altres dos. La majoria, però, s’hi queda. És el que té les pitjors

condicions. El més similar a ell és una presó, amb la diferència que se’n pot entrar i

sortir. Però això no ajuda a pal·liar la sensació d’estar tancat, sense la possibilitat de

sortir del que és la veritable presó: l’illa. El seu límit són 3.000 persones, però

actualment en són més de 10.000.

Els que esperen a Mòria es troben a vint minuts d’autobús –i més d’una hora

caminant– de Mitilene. És un tancat de parets blanques i reixes sobre les quals hi ha

filferros de protecció i unes llums enormes. Hi ha, també, dues entrades vigilades per

la policia grega. Si no es viu allí o no es treballa en una ONG de dins, no s’hi pot



entrar. Però moltes de les reixes que envolten el camp estan foradades, són entrades i

sortides alternatives.

El que també és alternatiu és el camp improvisat que s’ha creat al costat de Mòria:

Olive Grove (camp d’oliveres). És un camp de refugiats no oficial creat per Movement

on the Ground per treure pes a la problemàtica de la sobrepoblació de Mòria.

“Mòria és l’infern a la terra”. Així ho descriu en Karim, un dels molts voluntaris refugiats

que hi ha a l’illa. “El sistema està paralitzat, gairebé ningú surt i milers arriben. Durant

les cinc setmanes que he estat a l’illa, més de 2.000 persones han arribat i menys de

100 n’han marxat”. La situació dins de Mòria ha arribat a un punt insostenible: “Hi ha

persones dormint dins del camp però fora dels ‘containers’ que se’ls assignen.”

En el camp alternatiu no hi ha containers, sinó tendes blanques per a unes 12

persones. Dins d’elles no hi ha llits i els qui hi tenen un matalàs per descansar es

poden considerar privilegiats. Continuo caminant i veig un home fent un foc a terra per

bullir fideus dins d’un gibrell d’aigua. A la tenda del costat unes dones, amb les seves

filles, estenen la roba en els vents d’aquesta. Les mirades dels nens són juganeres; les

dels adults, perdudes... És com si tothom, a tota hora, estigués esperant, per marxar.

El 30 d’agost del 2019 va acabar la primera espera de la Malak, una nena afganesa

d’uns 12 anys. La vaig veure parlant amb una voluntària que marxava aquell dia

després de dos mesos. La Malak sempre està alegre, però aquell divendres al matí ho

estava molt més. “Marxo!”, va dir la Malak dirigint-se a Kara Tepe. “Però tornaràs a la

tarda per acomiadar-te? Avui és el meu últim dia, ja ho saps...”, li va dir la voluntària

amb tristesa. “No, no; que marxo de l’illa!”. Els ulls de la Malak mai havien brillat tant.

Pujant pel camí que separa Mòria d’Olive Grove, em creuo amb un grup d’infants



jugant que llisquen amb un trineu; però és una caixa de fruita lligada amb una corda:

“Vigileu!”, els diuen. “Per aquí passen cotxes!”. És una zona sense llei.

Veig que surt fum entre uns arbres. Dins m’hi trobo tres dones preparant massa i un

home amb el seu fill, ordenant el pa. No calen noms ni presentacions, només una

samarreta del Barça a sobre: “Barcelona?”, exclamen contents; “Yes!”. M’expliquen

que són admiradors de Messi, però també que totes les tardes que poden cuinen pa

en aquell racó tan agradable enmig de tant desastre. “Primer és per a la família,

sempre en sobra; així que el compartim amb tothom qui en necessiti”. Ens n’ofereixen

d’acabat de fer. És un pa rodó i pla, diferent del que estic acostumada; però el trobo

deliciós. Segurament per tot el que significa que algú qui no té res t’ho doni tot.

Es fa de nit i arriba la foscor; els camps es tornen encara més hostils. Gairebé no hi ha

llum; només s’il·luminen uns pocs fanals sobre les parets blanques de Mòria, i Olive

Grove està pràcticament a les fosques. M’assec davant una de les entrades vigilades

esperant l’autobús. S'obre una petita conversa entre les persones que estem esperant

per anar a la ciutat. Trec la llibreta i el bolígraf, no vull oblidar res. Ets periodista? Bé,

estic escrivint un reportatge sobre què passa... [em talla]. Has d’explicar això!

Ell és el Hassan i viu a Mòria des de fa només dos mesos; però ja ha viscut una de les

situacions diàries més infrahumanes dins del camp: el dinar. Les cues arriben a ser de

dues o tres hores. Quan és el moment, obren una espècie de gàbies on posen les

persones que esperen. Qui estigui a dins tindrà menjar, qui no, aquell dia no dinarà.

El Hassan m’ensenya vídeos de com els qui no han pogut entrar s’empenyen els uns

als altres per poder ficar-se en aquell espai tan reduït: és la crueltat d’un zoo aplicada

a éssers humans. Després m’ensenya unes fotografies. La primera és la d’un home

inconscient enmig de la multitud: “Es va desmaiar després d’estar al Sol esperant el



menjar i no rebre’n”. L’altra és la d’un altre ferit a terra sense ser atès després d’una

protesta dins del camp. Les dues són conseqüència de l’hora de dinar.

Només casos urgents, si us plau

A l’altre costat de Mòria hi ha l’espai sanitari. Allà, diferents ONG especialitzades en

branques de medicina hi treballen per intentar solucionar les malalties; però, sobretot,

els traumes que tenen la majoria de persones que arriben a Lesbos. “Pots esperar

des del matí fins a la tarda, o més... En el meu cas, ja són tres setmanes”, m’explica el

Neba. El país que va deixar fa gairebé un any és Camerun, on m’explica que estava

començant una carrera de música. El Neba té 28 anys i llueix un pentinat de rastes

curtes que li donen un toc divertit però que s’apaga amb la seva expressió trista.

“Porto set visites prorrogades durant dues setmanes: vinc i em diuen que torni en tres

dies perquè la meva situació no és urgent”. Espera per anar al psicòleg. A l’illa és el

que més costa de trobar. La ‘solució’ ha estat només atendre aquelles persones que

hagin intentat suïcidar-se. I, si queda temps, atendre les que mostren indicis de fer-ho.

Mai queda temps.

Mentre passejo per l’espai sanitari veig l’apartat de ginecologia. Penso en les dones,

que són un grup especialment vulnerable en aquestes situacions. La seva sexualitat

no és respectada i moltes d’elles vénen traumatitzades per violacions. Hi entro.

A la ‘sala d’espera’ hi veig una dona tremolant i plorant. “Què li passa?”. “Ha arribat

amb un avortament mal fet, li hem donat unes pastilles perquè es completi. L’efecte

secundari és el tremolí que veus”. El seu home no sap què fer; preocupat, demana

ajuda a tothom qui veu, però ningú té temps de fer-ho. No és urgent.



La sanitat grega també està bloquejada i s’ha omplert d’un caire racista. “Primer van

els grecs i després el ‘<lio aquell que teniu muntat’”. Paraules d’un metge grec.

***

“Abans de marxar de l’illa has d’anar a veure el Lifejacket Graveyard” (M’ho va dir

molta gent). Així que em vaig disposar a llogar un cotxe i dirigir-me al nord de Lesbos.

Durant les dues hores de viatge vaig intentar imaginar-me com seria... Després

descobriria que si no ho veus, és impossible.

Per accedir al Lifejacket Graveyard s’ha de conduir per un estret camí de corbes que

dirigeix a dalt d’un turó. Després s’ha de descendir uns metres caminant per trobar-te

una enorme esplanada plena d’armilles salvavides. N’hi ha de grans i de petites,

trencades i desgastades; però també n’hi ha algunes que semblen noves –segurament

de les arribades de la passada nit–. Entre els colors vermells i ataronjats es veuen

unes grans formes negres de plàstic, són les ‘barques’. “És impossible que això pugui

flotar més de dues hores”, penso.

Em passejo per sobre les armilles (no hi ha més maneres de veure-ho tot) i sense

poder evitar-ho veig en cadascuna una persona. N’hi ha desenes de milers. La majoria

de les armilles estan trencades i es pot veure el seu interior. Estan fetes de material

que no flota. Les més petites tenen escrites un missatge que fa posar els pèls de

punta: “no apte per navegar”.

Aquell lloc que no em podia perdre és l’abocador on es llencen les armilles que porten

els centenars de refugiats i refugiades que arriben cada dia a Lesbos. Aquell lloc que

no em podia perdre és la prova física d’un repte de tot un continent que pesa,

únicament, sobre una illa.


