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“A mi, francament, la immigració no em fa por.
Els que em fan por de veritat són els que volen
fer-me tenir por amb la immigració.
És una realitat que els humans tinguem por,
sovint moltes pors, pors diverses.
Però la por no és una sensació natural
-com el fred o el dolorsinó un sentiment construït,
provocat per tot el que ens han ensenyat.”
Josep M. Terricabras

1. Un és feliç quan viu la seva vida sense por.
2. M’agrada viure a mil per hora.
3. Vull ser un noi normal.
4. El que m’agrada més del Marroc són les seves platges.
5. Jo no sóc ni d’aquí ni d’allà.
6. Jo sóc del lloc on em trobo.
7. Si no puc viure al lloc que estimo, he d’estimar el lloc on m’ha
tocat viure.
8. El que més m’agrada del meu germà és quan riu i mira enlaire.
9. Crec que les coses que es fan amb el cor són les que estan ben
fetes.
10. El cor no s’equivoca mai

11. Hi ha coses que no suporto que toquin: la meva família, els
meus amics i la mà de la pedra vermella.
12 . Aquell dia vaig conèixer què era la por.
13. Recordo aquell dia que vam anar a la platja.
14. Aquell dia vaig entendre que és el cor qui mana.
15. Les circumstàncies marquen, condicionen i, de vegades, poden
allunyar-nos o, fins i tot, apropar-nos els uns als altres.
16. Vaig recordar la meva tarda de platja amb el pare.
17. Era el primer cop que feia aquest pas, buscar algú per parlar.
18. Això que et passa és una de les moltes batalles a què hauràs
de fer front.
19. M’hauria desfet per un petó seu.
20. Les seves paraules em donaven confiança i m’acompanyaven.
21. La sento com si formés part de la meva pell.
22. No està tot perdut, jo sento que he guanyat.
23. Sense paraules, amb el llenguatge del cos que és igual de clar.
24. Salam

