
 
 

Dendi 
 

 
Aquelles vacances de Setmana Santa pensava que serien com tantes altres Setmanes            
Santes on viatjàvem fins a Almeria a gaudir del bon temps i de la companyia dels nostres                 
avis. Faríem les típiques visites a la família i després sortiríem a passejar per la platja i                 
prendre aquestes tapes tan típiques dels xiringuitos de la platja. 
 
Un vespre estava passejant per la platja que queda al costat de casa dels avis, i que                 
sempre està molt tranquil·la, però aquella tarda alguna cosa estava passant, es sentien crits              
i gent parlant, encara que no entenia el que deien, notava que eren converses nervioses. De                
sobte, uns quants cotxes de la Guàrdia Civil van entrar per la platja i amb les llums van                  
il·luminar una pastera que estava arribant a la sorra, va començar a sortir gent corrent de                
l’embarcació i dirigir-se a diferents amagatalls perseguits pels crits de la policia. 
 
Jo no sabia ben bé el què estava passant però m’ho imaginava, aquelles imatges ja les                
havia vist a la ‘’tele’’, era gent que escapava del seu país i buscava refugi a Espanya. Entre                  
tant rebombori vaig veure com una persona corria fins va uns kayaks que hi havia a la platja                  
i s’amagava. Desprès de que marxes la policia amb alguns detinguts, hem vaig apropar a               
aquells kayaks amb una mica de por. 
 
Però la meva por va desapareixer al comprovar que la persona que s’amagava era en               
realitat un nen, tenia més o menys la meva edat, però estava molt més prim i se’l veia                  
bastant cansat.  
 
Li vaig donar un KitKat que portava a la butxaca i ell el va agafar amb por però se’l va                    
menjar ràpidament. 
 
Li vaig demanar que vingués a casa, allà podria menjar més i li donaríem roba seca perquè                 
tremolava de fred. Es deia Dendi i venia del Senegal amb el seu pare. Desprès de menjar la                  
sopa de la meva avia es va quedar adormit a sobre la taula, li van posar un llit plegable amb                    
una manta i Dendi es va tombar.  
 
Al dia següent el vam acompanyar a un centre de la Creu Roja, allà estava el pare d’en                  
Dendi que també havia aconseguit fugir de la Guàrdia Civil. Ens vam acomiadar d’en Dendi i                
10 anys més tard, el vaig retrobar en un espectacle que feien al poble del meus avis per                  
celebrar la Setmana Santa, tocava en un grup els bongos, en un grup teatral que es deia                 
Teranga. 


