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d ELS COATÍS QUE ES VAN QUEDAR SENSE AIGUA d
(La història de la vall del Mezquital, Mèxic)

El Paco Coatí vivia molt feliç a una vall molt bonica
plena de plantes que semblaven d’un altre planeta.
Li encantava jugar a fet i amagar rere les plantes
amb els seus cosins i cosines; d’altres vegades,
preferien somiar que viatjaven al centre de la terra
i escarbotaven túnels molt profunds.

Cada dia anaven al riu gran a refrescar-se i a
treure’s la set i tot seguit, es llençaven cap per
amunt a la sorra perquè el sol els assequés.
Que bé que s’ho passaven!

De sobte, un dia qualsevol, tot va començar a ser
estrany. Ningú entenia el que estava passant. El
riu cada cop cobria menys els seus cossos i havien
de caminar molt més per poder arribar fins a
la vora. De tan caminar hi arribaven amb molta
set,tenien moltes ganes de beure… però ara, només
hi trobaven gotetes que no eren suficients per
hidratar-se!
Quin gust tan estrany
tenia l’aigua!

No tenia el gust de sempre, ni tampoc l’olor…
Amb el pas dels dies, tothom va començar a
tenir mal de panxa.
La situació va empitjorar quan l’avi de la Mirta
Coatí, la millor amiga del Paco, es va intoxicar
i va estar molts dies al llit sense poder
aixecar-se.

Llavors, la comunitat dels Coatís de
Mezquital, que era com s’anomenava el
poblat on vivia el Paco Coatí, es van reunir
per parlar del problema de l’aigua i van
decidir quines mesures havien de prendre.
Eren molts els habitants de la regió
que van emmalaltir per beure l’aigua
contaminada i els cultius no creixien més,
sinó el contrari, morien!

En Ramón Coatí, que era el més vell de
la comunitat, amb el front arrufat, les
orelles caigudes i el morro arrugat de
tanta preocupació, va anunciar que la
situació era alarmant. Va explicar que tot
era fruit de l’abocament d’escombraries;
de deixalles i de substàncies tòxiques que
es llençava des de la gran ciutat. Aquesta
estava ubicada sobre la vall, en ella hi
vivien 9 milions de persones i hi havia més
de 3.000 empreses. Aquestes abocaven
les deixalles al riu perquè aquest se les
endugués ben lluny.

La qüestió és que lluny de la
ciutat, volia dir a prop de la vall,
que era on vivien els Coatís.

S’havia de fer alguna
cosa abans que el
problema fos més gros!

Diversos Coatís es van reunir amb el govern i van
demanar que obliguéssin a les empreses a netejar
el riu, per llei havien d’estar obligades. No els hi
van fer cas. Ni tan sols podien veure’ls: semblava
que fossin invisibles. Els Coatís parlaven,alçaven les
mans, feien senyals amb les seves potes, saltaven,
però els ignoraven.
Això passa quan les persones obliden mirar cap en
fora perquè només miren allò que els passa a elles
i no deixen de mirar-se el melic.
Al govern no li preocupava la contaminació a les
comunitats de la vall, perquè aquesta era lluny de
la gran ciutat, de casa seva. No s’adonaven que
realment la ciutat també estava afectada perquè
els seus habitants estaven menjant els aliments
contaminats que es cultivaven a la vall.

Llavors els Coatís van tornar a la vall i van intentar regar una
petita zona de la collita amb aigua pura de la font que no estava
contaminada per poder menjar sense emmalaltir. Però no va ser
suficient, ja que totes les altres terres eren regades amb l’aigua
contaminada, per tant, no hi havia prou aliment per a tothom.

Llavors, el Ramón Coatí va tenir una idea genial: se li va acudir
parlar amb una amiga humana que era periodista per anar al seu
programa de televisió i explicar el que estava passant a la seva
comunitat: el perill de l’aigua contaminada i com el govern no els
hi estava fent cas. El que va declarar al programa no va agradar
gens al govern i els problemes que tenien a la comunitat dels
Coatís es van fer encara més grans: van començar a aparèixer
unes persones molt estranyes que els perseguien i volien fer-los
mal per obligar-los a abandonar casa seva.
Un cop més, en Ramón Coatí va reunir a la comunitat per
prendre la decisió més difícil que mai un cap dels Coatís havia
hagut de prendre: marxar de la vall abans que fos massa tard i
tothom emmalaltís i morís.

I què passarà amb els nostres veïns i
veïnes?, les sargantanes, les musaranyes,
els bassariscs i els humans? va preguntar
la senyora Juana, una de les Coatís
més sensates de la comunitat. “Encara
que siguem diferents, nosaltres sempre
hem viscut en harmonia amb totes
aquestes espècies i sabem que ajudantnos mútuament, aconseguirem tirar
endavant”, va afegir.

En Ramón Coatí va contestar: “Gràcies,
senyora Juana per pensar en els altres!”
“Em vaig posar en contacte amb tots els
líders i lidereses i estan prenent les mateixes
mesures. Amb molta pena ens veiem obligats
a deixar la nostra terra perquè -tot i que
sentim que pertanyem aquest lloc- no podem
sobreviure si ens quedem aquí. Estem en una
situació molt perillosa.”

Organitzarem una gran manada i marxarem totes juntes. Els nostres
germans coiots ens van proposar una treva i es van oferir a cuidar del
grup durant el trajecte i així poder anar totes juntes cap a un lloc on
estiguem segures i puguem refer les nostres vides.
No serà fàcil, perquè el territori serà totalment nou i haurem
d’enfrontar-nos a diverses dificultats, però estic segur que si ens
mantenim unides, ho aconseguirem.”
El Paco Coatí estava molt espantat i va començar a plorar.

La seva mare el va abraçar i li va dir, que tot i que la
comunitat sencera també tenia por, havien de marxar
a un altra regió on la vida de tothom no estigués
amenaçada. Havien intentat de mil maneres quedarse, però si continuaven vivint a la vall de Mezquital,
s’intoxicarien i moririen.
Cap ésser viu pot sobreviure sense aigua neta i per
desgràcia, l’aigua de la zona estava ben contaminada
fruit del vessament de productes tòxics i de rebuig que
llençaven les empreses de la gran ciutat. Ho feien amb
l’intenció de treure’s de sobre les deixalles que elles
mateixes generaven! La mare de Paco el coatí li va
explicar que fer això era molt irresponsable.

“No van pensar en nosaltres, fill. La lliçó per tots els
éssers que vivim al planeta és aquesta: estimar-nos
i cuidar-nos sense deixar a ningú enrere.” Va dir la
mare del Paco mentre li donava la mà i continuaven
fent camí.

I així, caminant i caminant tot el grup van travessar
muntanyes, valls i rius, fins que van arribar a una
altra comunitat de coatís que els van acollir amb
els braços oberts, van compartir menjar i casa i els
van demanar que els hi expliquessin la seva història.
En Ramón Coatí els hi va explicar tot i la nova
comunitat de coatís es va quedar impressionada.
Van decidir que farien un conte sobre aquesta
història i sobre el que havia passat amb l’aigua
contaminada per explicar-la a tots els nens i nenes
del món i no oblidar mai la importància de defensar
el dret que tothom, absolutament tothom, tenim a
l’aigua neta.
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? LA GUARDIANA DE LA COMUNITAT LENCA ?
(El Poble Lenca de Santa Bárbara, Hondures)

Em sentia molt trista perquè ja feia uns dies que
un huracà va destrossar moltes cases, entre elles
la meva. Vaig perdre totes les meves joguines!
La meva família i les dels meus amics i amigues
estaven molt preocupades i espantades per si
tornava a passar.

Una nit, tota la família es va reunir al voltant
d’una foguera feta amb branquillons, que el
meu pare i el meu tiet Pedro havien anat a
recollir del bosc, per parlar de la situació i
pensar juntes què podíem fer.

El meu pare va proposar al seu germà,
el tiet Pedro, anar a treballar com a
miners a la mina que hi havia a prop
d’on vivíem, ja que amb l’huracà s’havien
quedat sense feina. A la meva família
no li va semblar una bona idea, no
estaven d’acord en donar suport a
aquest projecte perquè era molt perillós
i sobretot, perquè feia molt mal a la
Mare Terra.

Us explicaré un secret: visc
en un dels paisatges més
meravellosos que us podeu
imaginar envoltat d’uns tons
de verds increïbles.
Les plantes i flors semblen
que vinguin d’un altre
planeta i els rius estan
rodejats de terres fèrtils
plenes de minerals.
Malauradament, fa anys
tot va començar a estar
amenaçat perquè van
arribar uns senyors que no
estimaven aquesta terra i
van començar a construir
unes mines per endur-se
tots els minerals de la Mare
Terra.
Llavors, tot allò que era
tan preciós va començar a
desaparèixer.

Jo sóc del poble de Lenca com els meus avantpassats. Fa molts segles
que expliquem històries sobre ells per així recordar qui som, de què
estem fets i el més important, recordar-nos que la nostra missió és
cuidar el planeta Terra. Hi ha persones que sembla que hagin oblidat
la seva missió i l’amor que hem de mostrar cap al lloc que és de tots
i totes, la nostra llar, i per això el tracten malament: el fan servir per
evocar deixalles, roben trossos de terra i no la tornen i el més greu, no
se n’adonen que el planeta està viu i llavors no escolten el que diu. Fa
molt de temps que van deixar d’escoltar els seus batecs.

“No hi ha pitjor sord que aquell
que no vol sentir” diu tota
l’estona la Berta.

Tot això m’ho va ensenyar la meva àvia
Berta. És molt divertida i sap moltíssimes
coses. També canta i toca la guitarra i a mi
m’agrada cantar al seu costat.
Broda flors de quasi tots els colors i em va
fer un vestit preciós pel dia de la festa del
blat de moro.
L’àvia ens va ensenyar a escoltar els batecs
de la Terra per sentir-nos sempre part
d’ella.
Tots els éssers que habitem la Mare terra
estem connectats i per això és necessari
respectar-la, estimar-la i donar-li les
gràcies dels regals que ens ofereix.
La Mare Terra ens permet menjar, beure,
respirar i jugar tot vivint en ella. I és que
sense ella no existiríem!

Per tot això que us he explicat, cada cop que pensa
en les mines i amb els grans forats que hi fan a la
terra, es posa trista i jo també.

Llavors, després d’un llarg silenci, l’àvia Berta va dir
la seva. Heu de saber que quan ella parla, tothom
l’escolta amb les orelles ben obertes.

Malgrat aquesta situació perillosa, nosaltres volem
continuar vivint en el nostre territori perquè estimem
la nostra petita i gran comunitat. Vivim en harmonia
amb els animals, les plantes i el riu, no volem que es
converteixi en un lloc trist i gris, i és per això que ens
vam convertir en les guardianes de la Mare Terra:
som fortes encara que de vegades tinguem una mica
de por quan aquests senyors volen espantar-nos.

Ens va proposar que ens reuníssim i que cadascú digues
què era allò que sabia fer millor.

Nosaltres aconseguirem la nostra missió i farem fora
als que fan malbé la Mare Terra!
La meva família, juntament amb altres de la
comunitat, encara envoltaven la foguera buscant
solucions a la situació.

Vam fer una llista amb totes aquestes paraules i l’àvia
va treure un fil llarg de color taronja i les va començar
a unir l’una amb l’altre passant-hi el fil pel darrere.
Un cop totes unides, va quedar dibuixada una forma
semblant a una teranyina.

L’àvia ens havia unit a través dels
nostres talents.
I després d’això ens va dir que totes les
famílies de la comunitat, juntes, lluitaríem
i treballaríem seguint els passos dels
nostres avantpassats: teixint i cosint grans
robes per protegir i curar casa nostra.
Seria així com ens reivindicaríem juntes
a dir NO a les mines que tornaven la
Terra trista, seca i grisa.

Aquella nit vaig dormir la mar de bé i vaig tenir un somni.
Vaig somniar que tota la Comunitat: infants, adults i
persones grans (i fins i tot els animalons!) cosíem un
vestit gegant amb flors, tal com ens havien ensenyat les
persones més grans i sàvies de la comunitat. Després,
amb aquest vestit, tapàvem i curàvem les ferides de les
muntanyes que tenien a causa dels forats de les mines.
Els hi vaig explicar a les meves amigues i la Margarita em
va dir, que aquella mateixa nit també havia somiat que
entre totes curaven la terra i les seves ferides. Juntes,
omplíem els forats de flors i fruites de tots els colors,
mides i olors.

Ella també havia tingut un somni molt bonic!
Amb les meves amigues vam quedar que aquesta nit
tancaríem els ulls per tornar a pensar en tot això, i
continuar somiant amb un món preciós i lliure per la
Mare Terra, per nosaltres i les nostres famílies.

Amigues d’altres països,
somieu amb mi i així
escampem el somni
per tot el món?

Contagieu la vostra
esperança, força i pau
a les altres persones!

Æ

EL PAPA MICO ES VA QUEDAR SENSE PEIXOS Æ
(Les comunitats del riu Cauca, Colòmbia)

Sóc la Manuela, una guacamaia verda i
visc en un petit poble situat a la vora d’un
riu enorme de color de xocolata que els
habitants de la regió anomenen Cauca,
però nosaltres els animals li diem Papa
Mico. Li diem Papa, perquè ens proveeix
d’aliments que necessitem dia a dia, i Mico,
pel seu color. Tant els humans com els
animals que vivim en aquesta zona sagrada,
coneixem molt bé les fases de la lluna i
sabem quan hem de sortir a pescar, i les
famílies com la del meu amic Pedrito són
expertes molent el blat amb les pedres
heretades dels seus avantpassats.

També saben extreure les llavors d’or per després anar-les a vendre
als pobles del voltant i comprar les coses que necessiten per viure.
Tota la vida de la comunitat passa al costat del gran riu i som feliços
i felices perquè tenim la seva protecció. Em sento contenta de viure
entre ells. A més de ser amiga de Rafa el cargolet americà i la
Rosita la tucà, m’agrada molt acompanyar al Pedrito a buscar cucs.
La seva família els necessiten perquè es dediquen a la pesca, ell n’és
el fill petit. Els cucs els fan servir com a esquer per atraure els peixos
del riu i després se'ls mengen entre tots i totes.
Som una comunitat on tothom hi aporta el seu granet de sorra: la
terra, el riu, el cel, els núvols, les fruites i verdures, el blat de moro,
els boscos, ens pertanyen a tots i nosaltres a ells.
Jo normalment em poso a un lloc alt i aviso en
Pedrito quan veig que un cuc surt de la terra i
ell ràpidament l’atrapa amb les seves manetes.

Vivíem en harmonia fins que un dia, sense
preguntar-nos ni explicar-nos el que estava
passant, uns homes molt seriosos amb uns
cascs i botes, van començar a obrir camins,
a fer túnels i construccions per canviar la
direcció del nostre riu sagrat. Van decidir
construir una gran piscina, ells li van posar
el nom d’hidroelèctrica. En aquesta piscina
guardaven l’aigua que li robaven al riu i
després l’enviaven a la gran ciutat.

Ràpidament tot va canviar després de la construcció
dels murs gegants. El Papa Mico gairebé no tenia
aigua i els peixos i altres animalons que vivien en ell
s’anaven morint. L’aigua s’estava esgotant. Els arbres
també havien desaparegut: els talaven i em vaig
quedar sense la meva caseta on dormia. Vaig haver
de demanar-li a Pedrito quedar-me amb ell. Però
la sort va durar molt poc, un dia aquella immensa
construcció es va espatllar, la gran piscina es va
trencar i tota l’aigua va sortir disparada amb tanta
força que va inundar la casa del Pedrito.
Al cap d’un temps, una part de la família del Pedrito
va haver de marxar, mentrestant la seva germana
Adelaida, la seva àvia i altres famílies es van quedar
per intentar protegir la terra. També van haver
d’abandonar el lloc molts ocells, rèptils, felins i fins
i tot insectes perquè ja no podien menjar ni viure
tranquils. La vida ja no va tornar a ser la mateixa.
No vaig tornar a veure els meus estimats amics: el
Rafa i la Rosita també van haver de marxar molt i
molt lluny.

Jo m’estimava moltíssim al Pedrito així que vaig marxar
amb ell a una caseta molt petita als afores de la gran
ciutat en una zona a la qual anomenaven Barri Trist.
Allà, la seva mare no va tenir més peixos per pescar i
quan la família volia menjar havien d’anar a comprar
al mercat.

Ell els hi va explicar que venia d’un lloc molt llunyà,
darrere les muntanyes, a prop del riu Cauca i que
trobava molt a faltar casa seva.

El Pedrito, va començar a una escola nova, com
estava tan nerviós vaig volar per donar-li suport i el
mirava des de la finestra.

El Pedrito els hi va explicar el que havia passat:
va haver-hi un desastre enorme on l’aigua havia
arrabassat i inundat les terres on vivien i algunes
famílies ho havien perdut tot, com la seva.

El primer dia els seus companys i companyes li van
preguntar amb curiositat qui era.

“I per què has vingut si t’agradava tant aquell lloc?”
li van preguntar.

Va afegir: “Jo estava a casa amb la
família i ens van haver de rescatar.
Sentíem molta por. Ens vam quedar
sense cases, ponts, hospitals, escoles,
… per això vam decidir marxar, però
la meva germana i altres famílies
es van quedar allà per lluitar per la
comunitat”.
La germana gran d’en Pedrito, la
Adelaida, es va posar d’acord amb
les seves companyes i veïnes per
organitzar manifestacions al carrer.
Són molt valentes, defensen els rius
i lluiten per evitar que els hi treguin
més aigua.

Els companys i companyes d’en Pedrito es van indignar:
“Com pot ser que hi hagi projectes que facin tan de mal a
les persones, als animals i a les plantes?”
També van admirar molt la valentia i la força de la Adelaida
i les seves amigues, així que van decidir donar-los tot el
suport.

Quan es va acabar el dia, els nous companys i companyes van dir-li
al Pedrito:
“Ara tots i totes som amigues del riu Cauca, estem amb tu i
t’ajudarem a explicar-li al món sencer el que hi passa. Cada
vegada serem més i quan siguem grans serem com la teva germana,
lluitarem contra les injustícies!”
Des de ben amunt els mirava i em sentia molt emocionada.
Tot comença quan observem el que passa al nostre voltant, i llavors
donem suport a causes justes (que no ens han passat a nosaltres
directament). És molt important aprendre de tots els éssers vius
i alçar la veu quan veiem una situació que no ens sembla bé. Els
grans canvis sempre comencen amb una bona intenció i amb accions
que semblen petites i són molt poderoses!

Æ Æ Æ

Agraïm a les comunitats de la vall del Mezquital a Mèxic,
del Poble Lenca a Hondures i de les comunitats del riu Cauca a Colòmbia,
compartir i inspirar aquestes històries.

Aquests contes pretenen apropar les històries de les comunitat de la vall del Mezquital a Mèxic, el poble Lenca a
Hondures i les comunitats del riu Cauca a Colòmbia a les nenes i nens de Catalunya.
Davant de grans projectes extractius que atempten contra el medi ambient i contra la seva vida, les comunitats
dels tres països s’organitzen i lluiten per preservar la seva identitat i el seu vincle amb la Mare Terra resistint-se a
a marxar del territori que ancestralment habiten i tant estimen.
Aquest recull de contes és un crit perquè totes les nenes i nens esdevinguin defensores i defensors dels drets
humans, que s’organitzin per denunciar les injustícies locals i globals i prenguin acció per un món més sostenible,
just i esperançador.
A través de les vivències d’una comunitat de petits coatís, d’una nena Lenca i una guacamaya anomenada Manuela
es vertebren les tres històries que conformen el llibre:
1. ELS COATÍS QUE ES VAN QUEDAR SENSE AIGUA
2. LA GUARDIANA DE LA COMUNITAT LENCA
3. EL PAPA MICO ES VA QUEDAR SENSE PEIXOS
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) va néixer a Catalunya l’any 2004 amb els objectius de defensar
el dret d’asil i els drets de les persones refugiades, apàtrides, sol·licitants de protecció internacional i/o d’apatrídia,
així com de les persones immigrades que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat. Desenvolupem la
nostra feina arreu del territori català, treballant amb més de 30 municipis en diferents projectes.
Estem inspirades per un profund sentit ètic i per valors com la justícia, la solidaritat, la llibertat i la igualtat.
La defensa d’aquests principis constitueix el nostre principal patrimoni, enforteix i impregna totes les nostres
actuacions i és la motivació essencial del nostre treball i existència.

