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Els immigrants reactiven la ruta
canària: 2.500 persones en un any
Preocupació a l’Executiu autonòmic, que exigeix mesures urgents
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Trasllat al port d’Arguineguín dels 52 immigrants rescatats al sud de Gran Canària aquest diumenge
BARCELONA/LAS PALMAS Redacció

Les Balears i les Canàries s’han conso
lidat en els últims mesos de l’any com
les dues destinacions emergents de la
immigració irregular cap a les costes
espanyoles. El nombre de persones
que han arribat per via marítima s’ha
reduït a la meitat a l’Estret respecte al
mateix període de l’any anterior, però
ha augmentat el nombre de pasteres
que assoleixen aquests arxipèlags.
Així arrencava la crònica publicada a
La Vanguardia el 25 de novembre. El
que s’apuntava llavors s’ha vist confir
mat a tres dies que acabi el 2019, un any
que es tanca efectivament amb un des
cens a la meitat en el conjunt de la im
migració irregular cap a Espanya, però
en què s’observa un canvi en les vies
d’accés, sobretot des de les Canàries.
La reactivació de la ruta per l’arxipè
lag canari, que l’any 2006 va viure la
gran crisi de les pasteres amb l’arriba
da de més de 60.000 persones en pocs
mesos es deu, en essència, a la pressió
policial més gran de Rabat i al tanca
ment de l’Estret, que obliga les màfies a
buscar rutes amb sortida des de la cos

ta atlàntica marroquina, molt més ex
tensa i difícil de vigilar que l’Estret o la
costa mediterrània. Gran part d’aques
tes pasteres parteixen de Dakhla, al Sà
hara Occidental, o de les costes occi
dentals de Kenitra i Rabat. Un viatge
molt perillós de fins a mil quilòmetres.
Segons el Ministeri d’Interior, amb xi
fres fins al 15 de desembre, l’increment

El Govern de Ceuta també
es queixa que l’arribada de
menors no acompanyats
ha pujat un 70%
en el nombre d’arribades respecte al
2018 estaria entorn d’un 71%.
Un total de 2.467 migrants havien
arribat de les Canàries amb pasteres
fins aquest cap de setmana, una xifra
que ahir els serveis de rescat esperaven
veure incrementada per la dinàmica
dels últims dies, amb quatre vaixells
més entre abansd’ahir i la matinada
passada. Només aquest divendres Sal

Detinguts 7 joves que van tirar
al riu Segura un discapacitat
MÚRCIA Efe

La Guàrdia Civil va detenir ahir set jo
ves, alguns d’ells menors, a Las Torres
de Cotillas com a suposats autors dels
delictes de lesions, robatori amb força,
detenció il∙legal, omissió del deure de
socors i homicidi en grau de temptati
va comesos contra un discapacitat, a
qui van tirar al riu Segura.
Els fets es remunten al novembre,
quan la víctima va denunciar davant la
Guàrdia Civil haver patit una sèrie

d’agressions i coaccions per part d’uns
coneguts mentre era en un parc, en el
qual va ser lligat de peus i mans. Va
quedar immobilitzat en un banc, se
gons va relatar en el seu escrit. Posteri
orment, i mitjançant engany, els joves
van accedir a casa seva i, després de
forçar diferents panys de l’interior de
l’habitatge, van aconseguir sostreureli
uns rellotges, un telèfon mòbil i altres
objectes. Uns dies després, ja al desem
bre, la víctima es va tornar a personar a
la caserna de la Guàrdia Civil per am
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vament Marítim va rescatar tres paste
res a la província de Las Palmas, una a
cada una de les illes –Gran Canària,
Fuerteventura i Lanzarote–, i ahir va
socórrer una embarcació en aigües
pròximes al sud de Gran Canària, amb
52 persones. Si s’atén la comptabilitza
ció oficial del 19 al 29 d’aquest mes, van
arribar dues embarcacions més a Te
nerife, sis a Gran Canària, una a Lanza
rote i dues a Fuerteventura, totes pas
teres menys un cayuco, en què van viat
jar 318 persones.
El Govern de les Canàries ja ha ex
pressat la seva preocupació pel fet que
s’hagi reprès la via migratòria cap al
seu litoral. Aquest divendres el seu
president, Ángel Víctor Torres, va de
manar una reunió “com més aviat mi
llor” amb l’Executiu central. D’altra
banda, ahir des del Govern de Ceuta es
va comunicar que estan preparant un
informe per exigir al Govern central el
trasllat a la Península de menors es
trangers no acompanyats que arriben
des del Marroc, ja que han augmentat
un 70% en quatre mesos, quan es va
passar de 250 a 420 menors en l’actua
litat.c

pliar la denúncia manifestant que,
mentre anava passejant, ja entrada la
nit, per sorpresa es va trobar amb un
dels joves que l’havien atacat al no
vembre, que el va amenaçar perquè re
tirés la denúncia.
La situació es va tornar més violenta,
el van obligar a pujar en un vehicle a
l’interior del qual hi havia els altres jo
ves que el van portar fins a una zona
descampada del riu Segura. Una vega
da fora del vehicle, el principal sospitós
del cas el va empènyer des d’una altura
d’almenys cinc metres, i el van abando
nar. La víctima va sortir de l’aigua amb
dificultat, nedant entre els canyissos i
la brossa. Va aconseguir sortir del riu i,
després de caminar més de tres quilò
metres moll i amb una temperatura
bastant baixa, va arribar a casa seva.c

ui es pensi que els refranys
són coses insignificants, sen
se cap mena de valor, que sà
piga que aquesta saviesa po
pular és de vegades incontestable. La
filòloga Bàrbara Sagrera, autora del
Corpus de fraseologia de les Illes Ba
lears, afirma: “Una frase feta no es re
bat. Té un poder discursiu que no
hem de perdre”. I és ben bé així, tot i
que de dites i de refranys n’hi ha de to
ta mena i de vegades amb afirmacions
oposades. És el cas de “si del dia vols
profit, que no et trobi el sol al llit”,
amb d’altres equivalents com “qui
matina fa farina”, “la feina matinal, tot
el dia val” o “qui es lleva de matí, seu
allà on vol”, que contrasten amb in
tenció amb “no per molt matinejar,
amaneix més prest el dia”.
L’escriptor Albert Vidal ha estudiat
a fons les dites i ara publica la tercera
edició, ampliada, del llibre Per què
diem... L’origen de 100 dites populars
(Albertí Editor). Hi trobem l’origen i
el perquè, sempre curiós, d’un cente
nar d’aquestes frases, que és un ele
ment lingüístic d’un alt valor cultural
i que, en canvi, s’està perdent inexo
rablement. El jovent cada cop en sap i
en diu menys, i alguns editors les es
borren dels originals que decideixen
publicar, talment com si hi haguessin
vist una fúria de l’infern.
Al llibre de Vidal m’assabento, per

El jovent cada cop sap
menys dites, i alguns
editors les esborren dels
originals sense immutarse
exemple, de l’origen de l’expressió
“amb tots els ets i uts”, que fa referèn
cia a alguna cosa ben explicada o
completa, i que té l’origen en la redac
ció i la impressió d’un article ben es
crit, amb totes les conjuncions –en
aquest cas les llatines et i ut– ben
col∙locades.
Una altra dita que m’ha cridat
l’atenció és la del capítol “Una cosa de
can Paquetilla o de can Pacotilla”. Vi
dal explica que l’origen el trobem al
segle XIX en una mena de fonda molt
econòmica, situada vora el mar a la
zona de Can Tunis, a Barcelona. Un
dels oficis més baixos de l’època era el
de burillaire, gent que es dedicava a
collir puntes de cigarret per reaprofi
tar el tabac, que el posava en unes pa
quetilles per tornarlo a vendre.
D’aquí el mal nom del casalot. Avui,
però, la pacotilla són els “gèneres que
els tripulants d’una nau poden em
barcar per llur compte i sense pagar
noli” (DIEC). Coromines apunta la
teoria, sense estarne del tot segur,
que el nom de pacotilla prové del fran
cès pacotille, diminutiu format potser
pels mariners francesos a partir de
l’italià pacco, paquet, mentre que la
RAE el fa provenir del francès pacque,
amb el sentit de paca, farcell.
Potser les dites us poden semblar
coses de pacotilla, però és ben bé on
rau el geni de la llengua i faríem bé de
ferne servir més. Recordeu que el
que no passa en tot l’any, passa en un
cap d’any. Bon 2020!
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