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Casablanca, Marrocos nos anos 50. 

 
A miña historia comeza cando a miña avoa naceu en Harawin, un lugar preto              
de Casablanca, en 1962. Para ela foron aqueles anos moi difíciles, cheos de             
pobreza e dunha familia de once irmáns incluíndoa, máis outros que non            
puideron vivir. Por exemplo, un dos seus irmáns faleceu cando súa nai            
estaba embarazada sen ela sabelo, e como era unha muller que sempre            
estaba traballando duro, tivo un aborto do neno. Miña avoa contoume que            
era tan pequeno que o meteron nunha caixa de zapatos no momento do             
enterro. O mesmo pasou co embarazo doutra nena. Nesta ocasión había que            
decidir entre a vida desta nena e a da miña avoa, e o meu avó decidiu salvar                 
a da súa muller. 
 
A miña avoa cando saía a xogar collía unha goma que usaban para poñer ao               
redor da mesa e que o mantel non escapase, e ía xogar a saltala coas               
amigas. Aínda que cando volvía a bronca que levaba era brutal, porque con             
tanto pisar a goma, que era branca, esta acababa negra. Tamén xogaba ao             
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baloncesto actual, só que cunha cesta da roupa e cunha pelota normal.            
Chamábano “encestabalón”, pero en árabe. Despois tiñan outros xogos         
como os que temos nós hoxe, o pilla pilla, o escondite, o patito feo... 
 
Como non tiñan móbil nin internet, se querían ver as súas amigas ían ás              
súas casas, non coma hoxe en día, que resolves todo cunha mensaxe            
escrita. Creo que o de antes debía ser mellor. Agora hai xente que non fala               
cos demais e non sabe vivir sen aparellos ou pantallas, e sen internet. Vale,              
sérvenos para moitas cousas, mais case non nos deixa dedicar tempo a falar             
de verdade coa xente que máis queremos, como ben di miña avoa. 
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