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Els immigrants ens recorden amb la seva presénciar eu€ encafa que avui som
nous demócrates, tal vegada no ho siguem tant com ens creiem, donat que una
societat on els drets fonamentals no es compleixen d'igual manera per a tothom
i on no es reconeix la condició de ciutadans a una part dels que la integren té
encara molt a aprendre sobre el respecte als Drets Humans"

lñaki Garcia Borrego, socióleg

l lengua.La diferencia está en que mesurem la
immigració entre pobres i rics.

Poc se saben els motius pels quals els homes
i dones es trasl laden pel món buscant una vida
millor per a ells i les seves famílies. Qui deter-
mina qui ho pot fer i  qui no? Qui coneix com
aterren les empreses europees en els paTsos
del Tercer Món? És la immigració I'efecte no
desit jat del l l iure mercat? Quins són els empre-
saris que mantenen els seus comptes grácies

a la precarietat legal i económica que els
assisteix? Que en pensen les

dones que poden portar una
Dels 4 mil ions d' immigrants vida més al l iberada des

que les immigradesque viuen a l 'Estat Es-

Cada dia escoltem, veiem i l legim trossos
d'históries sense noms, sense rostres ni llocs.
La informació és essencial i a la vegada un bé
social quan garanteix I'accés a la major varie-
tat de fonts possibles. Potser caldria preguntar-
se si realment és plural i democrática o ens
enfrontem a la homogeneTtat de la informació;
peró aquest és un altre tema.

Les enquestes en general sempre acaben
mostrant que la immigració és eltema que més
preocupa a la població per sobre de I'atur i
la vivenda.

panyol, només conei-
xem d'el ls i  d'el les
aquel ls casos en
que se' ls involu-
cra amb la del in-
qüéncia, la indi-
géncia o els
maltractes. Es
tracta de la re-
presentació
imaginaria que
tenim de la im-
migració i  que
incideix en la
nostra manera de
veure- la,  d 'enten-
dre-la i de relacio-
nar-nos amb ella peró
que no és privativa d'un
col ' lectiu.

Reflexionem junts: quina imatge
ens ve al cap al pensar en un immigrant?
... .  un magrebíque arriba en pastera a les cos-
tes d'Andalusia?,...  un subsahariá que arriba
en "cayuco" a Tenerife?... dones víctimes de
les xarxes de prosti tució?,...

Malgrat tot molts dels immigrants que viuen a
I'Estat Espanyol i a Catalunya són jubilats de la
UE que poblen les costes mediterránies, amb
la diferéncia que a el ls no els veiem com immi-
grants, a pesar de que també s'agrupen i for-
men els seus propis llocs de reunió per conti-
nuar amb les seves costums, religió, festes, i

netegen les seves
cases, cuiden els

seus f i l ls i  els seus
avis,  quan es
tracta del ma-
teix génere i es
reiv indica el
dret a la igual-
tat? Fins quan
seran immi-
grants els nens
i nenes f i l ls de
la immigració

quan molts d'el ls
no han xafat mai

el lloc d'on proce-
deixen els seus

pares?

Si no ens fem preguntes
mes enl lá del que les not ic ies

ens ofereixen en els seus titulars
difícilment podrem entendre el que está

passant.

Un dels objectius de "Mirades" és mostrar la
reali tat que sovint queda amagada.

En aquest número hem volgut mostrar que la
integració és un fet real. Volem que el recorre-
gut per les págines següents suposi "veure",
"entendre" i "relacionar-se" amb la immigració
més enllá dels discurs que se suporta des de
I'emoció i  que al no qüestionar-se queda
estancat.
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Amb motiu de la celebració del Dia Europeu de les Llengües, el 26 de setembre
de 2OO6, la Gomissió Europea va incloure rlloluntaris per la Llengua'dins de les
millors cinquanta propostes pedagógiques que es desenvolupen a tota la regió
amb el fi de motivar I'estudi d'un idioma.
L'Associació Atzavara-Arrels promou aquest proiecte des de fa més de quatre
anys per als/les immigrants que volen aprofundir el coneixement de la nostra
llengua.

tl satali sl [arlo dss üol cor

Azz¡za EI Hassan¡ i
Angels Espinach

Azizza El Hassani va deixar la ciutat de Beni
Mellal al Marroc, juntament amb els seus fil ls
Fat ima Zarha i  Sahineddine. Mouloud, el  seu
marit, va treballar dos anys a Múrcia peró va
aconseguir reunir a tota la seva família a
Tortosa. Ouassini i Mohamed Amin, els més
petits dels nens van néixer a aquestes terres.

Azizza significa "alguna cosa que t'agrada
molt" i reconeix que aquest és el sentiment que
li desperta Tortosa des de que va arribar fa tres
anys.

Qué et va sorprendre a l'a¡ribar?

Azizza: L'idioma. No sabia ni castellá ni catalá.
Llavors el primer que vaig fer va ser buscar cur-
sos de catalá, estudiava molt, llegia molt i em
resultava més fácil que el castellá perqué al par-
lar francés era com més familiar. Sempre dic
que el catalá el parlo des del cor i el castellá em
surt del cap. En aquest moment jo anava a clas-
ses a Atzavara, i de seguida em van proposar
participar a Voluntaris per la llengua, perqué el
que necessitava era una companya amb qui
practicar catalá. I aleshores em van presentar a
I'Angels Espinach.

Gom va ser la trobada?

Angels: A mi la idea em semblava fantástica
perqué creia, i crec, que sijo estigués en el lloc
de l'Azizza el que més necessitaria seria una
persona amiga, més enl lá de la l lengua. La pr i-
mera vegada que ens vam veure va ser a
l'Associació. Com Azizza sap cosir i jo tinc una
botiga, hi havia entre nosaltres alguna cosa en
comú des d'on comengar.
Recordo que d'allí ens en vam anar les dos
caminant, li vaig indicar on estava el meu nego-
ci; després vam anar a casa seva com qualse-
vol persona que camina per Tortosa. A més, jo
no tenia cap idea preconcebuda de la dona mu-
sulmana i aquestes coses, em semblava, tot
normal.

Azlzza'. De seguida em vaig adonar que esta-
va molt interessada en ajudar-me. Sempre hi ha
uns pocs que et miren perqué se n'adonen que
ets de fora, peró en canvi són molts més els que
s'interessen per mi. Jo sóc traductora d'árab al
col'legi de la Mercé i participo en la Junta de
I'AMPA perqué entenc que tots necessitem algú
que ens ajudi amb l'idioma, per exemple en les
reunions de I'escola, saber com estan els nos-
tres fil ls, el básic que qualsevol mare o pare vol
saber.

Ángels: A part de practicar catalá, tenim una
amistat molt respectuosa, si necessita alguna
cosa m'ho diu, si no la veig la truco per estar a
l'aguait; és molt agralda; si fa galetes, em porta
galetes; si fa pa, també. Sempre dic que ens
hem de ficar en el lloc de I'altre perqué si algu-
na vegada ens passés a nosaltres no ens agra-
daria sentir-nos sols.

t l  quo I 'a[rün ós a a[rsc¡ar,
a 0ntonlro a I 'altra [0rs0na

i la ssua Grltura
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Les Xarxes d'lntercanvi de Goneixements suposen una manera diferent d'apren-
dre. Són espais de trobada, de relacions socials on tots podem ensenyar i apren-
dre al mateix temps. Són projectes que es construeixen conjuntament, creant
mecanismes de participació, sentiments de pertányer, respecte i toleráncia.
D'aquesta manera s'estableix una relació horitzontal en la que tots saben i tots
aprenen. Per tant, es tracta d'un intercanvi en qué no hi ha pel mig els diners,
el saber no es paga¡ és gratuit, i a més, són les mateixes persones interessa-
des les que decideixen el dia, l'hora i el lloc on trobar-se. Si stapren en un sis-
tema de cooperació, ajuda mútua i solidaritat, nosaltres aprendrem els valors
de la cooperació, I'ajuda mútua i la solidaritat.

Fa un any que Markus viu a Tortosa, segons les
seves oaraules "com un catalá més".

Markus: Coneixia aquesta ciutat pel meu ger-
má que porta alguns anys viv int  al  camp. Si bé
Tortosa és una ciutat petita, és una ciutat amb
.molta história i em recorda a Basilea on vivia de
petit; també la tragava un riu, el clima és sem-
blant i  com que els meus besavis eren d' l tá l ia,
de la Llombardia, em considero un tipus medite-
rrani.

Markus va viure i treballar molt de temps a
Alemanya com i l ' luminador als grans teatres de
Berlin fins la caiguda del mur. La seva feina el
va portar a viatjar per tot el món: Moscou, New
York, Turin, París, Viena. Considera que grácies
al teatre és un trotamóns. Per aixó no té nostál-
gia d'Alemanya, peró com a suís-alemany que
és, a vegades apareixen reminiscéncies de la
infantesa en les que es veu a les muntanyes
junt als Alps, recorda el  so de les campanes, el
caminar de les vaques, l 'aire a la cara i ell de
molt  pet i t  amb cinc o sis anys.
Li agrada jugar a la petanca i fa temps que com-
parteix aquesta afició amb els avis que es reu-
neixen al parc. Nova ser fácil establir una rela-
ció amb ells peró és conscient que es va esfor-
gar per conéixer la gent d 'aquí.
La major part de la seva vida I'ha passat entre
la música, els ll ibres i el teatre, per aixó la rela-
ció que manté amb I'Estrella i I 'Armand, el seu
marit, el fa sentir molt afortunat.
Markus és una persona molt propera peró al
mateix temps és desconeguda perqué la barre-
ra idiomática encara hi és. També amb I'Armand
ha fet una incipient amistat perqué als dos els hi
agrada jugar als escacs, i  han buscat el
moment per a "gaudir- lo junts" diu la Estrel la.
Per a Markus cada dimarts que es reuneix amb
la Estrella és com si a través d'ella s'obrís una
finestra en la que ell no podia ficar-hi el seu nas.

Estretta: És com si li portés un món. És el
plaer de la tertúlia, de parar totalment, sortir del
teu món perqué tens que padar una altra llen-

gua amb algú a qui acabes de conéixer, és com
sentir te en una bombol la.
És descobrir el plaer de la conversa que trista-
ment amb algú de la teva l lengua mai et dones
el gust de quedar un cop a la setmana, i com-
partir un vi, unes galetes, unes taronges, amb

una l lum preciosa simplement parlant del  que
t'agrada o del que et passa pel cap.
Al principi intercanviar castellá per alemany t'ho
prens com una obligació, et compromets, és
com anar a classes, peró després descobreixes
que NOll  No és com anar a classe!! ,  es tracta
d'una cosa molt diferent, s'aprén diferent i el
que s'aprén és a apreciar, a entendre a I'altra
persona i la seva cultura.
Et dones permís per a fer alguna cosa que pot-
ser hauríem de fer cada dia amb gent que esti-
mem. que coneixem. Es com si les formes de
distraure's d'abans, com xerrar fins les tantes,
prendre un café junts, jugar a les cartes, aques-
tes coses de tota la vida foren retrobades amb
aquest tipus d'activitats que es converteixen en
moments tant grats.

Texts publicats a La Veu de l'Ebre en les dates 2/06/06 i 14lO7106

Estrella Ramón
iMarkus Miesch
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A Méxlc la "Malinche", "Malinalli o Doña Marina" és encara avui sinónim de traiL
ció als pobles originaris per la seva estreta relació amb els conquerldors espa-
nyols, especialment amb Hernan Gortés. El terme i el concepte "malinchismo"
va nélxer amb aquesta dona asteca i formen part de la história de I'origen de
Méxic i de tota Llatinoamérica.
L'artista Núria Arias aprofundeix en el nalxement del mestissatge dins del marc
d'una exposició que es desenvolupará en diferents ciutats d'Espanya i Méxic.

"L'important és saber que tots som la mateixa sang"

Entrsui$ta a tlúria Arias

Núr¡a Arias,
art¡sta i docent

Qui és Malinche?
llúrla: Crec que la Malinche ha sigut la forma
que van trobar per expiar la impoténcia que van
viure els pobles originaris. La imposició dels
espanyols una vegada instal'lats al territori va
ser total; per una altra part, no ho haguessin
pogut portar enda-
vant sense l'ajut de
I'església que va a-
mansar les forces
dels indis sota la
imatge de I'evangelit-
zador. S'ha d'enten-
dre que lo que la his-
tória ens conta sobre
la Malinal l iés la histó-
ria que han contat els
poderosos.

Qui busca la
puresa de la
sang?
t: Está clar que hi ha
hagut, i encara els hi
ha, gove¡ns que han
fomentat la puresa de
la sang. La formació
d'Espanya amb els
Reis Católics, I'expul-
sió al 1492 dels jueus
i al 1602 dels moris-
cos, va deixar clar
que defensava un
tipus de país, de
nació, en la qual no
es volia mescla de sang ni religió. Ho hem vis-
cut en I'actualitat a la guerra dels Balcans i,
lamentablement, en molts altres palsos.
Crec que és el moment de qué cadascú prengui
els seu propi poder, que no es deixi arrossegar
per cap política, que siguem capagos de refle-
xionar i decidir. En aquests moments, els movi-
ments migratoris són molt forts i ens estem

mesclant al mateix temps que aquest punt de
no acceptar a l'altre está encara molt present.

Gom sobreviu un discurs gue es recol-
za en el mestissatge?
il: Per mi el fonamental és entendre que tots
som la mateixa sang, des de Puerto Rico fins la
Xina. Entendre que tu pots tenir una manera de
veure el món i organitzar-lo, peró que aquesta

forma no t'impedeix
conéixer que els
altres poden tenir
altres maneres.

Qué més es pot
saber sobre I'ex-
posició en la que
participes?
il: L'exposició que es
proposa és molt am-
pla. Estem treballant
vuit persones i el
comissari és Jorge
Luis Marzo. Hi ha
una reflexió a partir
de la idea de la his-
panitat, els seus dife-
rents significats i el
barroc, que va ser
I'estil que van expor-
tar els espanyols al
Nou Món. Dins de
I'exposició hi haurá
una sala que hem
denominat "La Cum-
bre", on es debatrá
en temps real i en

imatges diversos temes relacionats amb la
diversitat cultural dels pobles. Per aixó m'ha
resultat molt valuosa la porta que em va obrir
Atzavara per poder interactuar amb persones
que tenen tants punts de vista diferents sobre
un mateix tema. Crec que I'objectiu final d'a-
questa exposició passa per poder entendre més
com som.6 m¡rades
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"Res em diferencia de les dones d'aouí. Totes
tenim alguna cosa en comú i la diferéncia está en
els valors personals, professionals i culturals que
cadascuna aporta quan está en un altre país, dife-
rent a les costums própies.
Cada dona té un món propifet per les seves ambi-
cions idesitjos de superació. Cada persona, sigui
home o dona, és I'arquitecte del seu propi destí".

En aquest espai d'opinió, l'Associació
Atzavara-Arrels ha reunit a sis dones
que reflexionen sobre la relació que
s'estableix entre elles a la vida quotidia-
na. Lupe, Glara i Neus han crescut en
aquestes terres mentre que Laura, Sofia
i Adriana han comengat a viure-hi des de
fa pocs anys.

"Glué els uneix i que els separa?" ha
estat la pregunta engrescadora per a
conéixer més a fons el que pensen.

"Elque m'apropa o m'a-
llunya d'una dona immi-
grant crec que és el
mateix que em pot pas-
sar amb una persona
d'aquí. Penso que quan
aprenguem a tractar-nos
entre tots com a perso-
nes, simplement funcio-
nará tot millor. Potser
una persona que és immigrant té un punt d'interés
per mi perqué t'aporta coses d'una altra cultura que
tu coneixes només perqué ho has llegit a un llibre".

"El que ens apropa entre les
dones, siguin immigrants o d'a-
quí, és el que implica ser dona;
és a dir, ser mares, ser les que
s'encarreguen de l'educació
dels fil ls... A vegades penso
quines coses canviaria en mi si
em toqués estar a la mateixa
situació que aquestes dones
que arriben de llocs tant diver-
sos; canviaria el meu carácter, per la necessitat
de caure bé ique m'acollissin?
Si existeix un rebuig crec que es produeix per la
por a la desconeixenga i perqué és quelcom que
un té al cap, ho hem creat. Cal prendre la iniciati-
va; si al principi es mostren una mica tímides, de
seguida es passa i aixó ajuda a que elteu mateix
entorn agafi la mateixa actitud. Els reaccionaris
som els adults; entre els nens aixó no passa;
entre ells tots són nens o nenes, és temps de
jugar i no troben les diferéncies que amb el temps
nosaltres els hi volem fer veure".

" En aquests moments
no em sembla que sigui
necessari parlar de do-
nes si no de persones
que estan sobrevivint
en unes condicions
inhumanes sense que
la resta de la gent s'inte-
ressi molt per aixó.
Em sembla fatal que tot
es vulgui aprofitar per a explotar les dones i els
homes, a qui sigui, amb la idea que per a qué uns
visquin molt bé, altres tenen que viure molt mala-
ment.

Crec que si cada persona no fem una revolució
interna, un canvi de veritat i no som coherents
amb el que pensem i fem, cap esforg servirá per
a rgs".

"Personalment em sento
molt  ben adaptada. En
quan a la dona d'aquí crec
que les diferéncies depe-
nen molt de I'entorn social
i familiar. Visc a Amposta i
és una ciutat oue ofereix
molts serveis i possibilitats
d'integració en diferents
ámbits on s'aconsegueix

un enriquiment cultural per ambdues parts, sense
renunciar a la idiosincrásia particula/'.
"Hi ha un conjunt d'aspectes humans que cadas-
cú aporta i que ens uneix i si hi ha alguna cosa en
comú a qualsevoldona al món és eldesig de sen-
tir-se realitzada i valorada".

"Amb les noies de la meva
edat estic súper bé. Al prin-
cipi quan acabes d'arribar i
no et coneixen et miren es-
tranyades, et fan mil'lers
de preguntes sobre el teu
país i aquestes coses.
Després quan veuen que
no som un bitxo estrany, ja
comences a formar part de

la seva vida diária. A més, de seguida tracten d'a-
judar-te amb l'idioma, com a totes bandes. Amb
les noies que més m'identifico itinc coses en comú
vaig fer una gran amistat i amb les que només em
relaciono és simplement perqué no congeniem,
peró aixó també passa al meu país". miradss 7



Montserrat Soronellas
Antropologa

Universitat Rovira Mrgil i

Gontradicuions ds Iss
socistats multiculturals
La transformació de les societats ha provocat
neguit i també reflexió, des que en tenim
memória histórica. Els canvis són molt comple-
xos, peró, a grans trets, podem dir que són pro-
vocats, per una banda, per la transformació
mateixa de les condicions d'existéncia dels
col'lectius humans, tant dels entorns ambien-
tals com de la tecnologia disponible, i, en segon
lloc, per la trobada i I 'establiment de contacte,
amb altres col'lectius o bé amb persones porta-
dores d'altres cultures. Ve't aquíels motius pels
quals la nostra societat ha assolit el nivell de
desenvolupament actual.

Aquests motors de canvi han estat una cons-
tant histórica a totes les cultures, históriques i
actuals. A un ritme molt rápid, avui constatem
que la facilitat de les comunicacions ha trans-

format el nostre món. Les persones i les merca-
deries ens desplacem amunt i  aval l  amb una
facilitat -económica i tecnológica- que, només
vint anys enrere, ens hauria semblat inversem-
blant. I sense desplagar-nos, en pocs anys,
d'implantació de les TIC hem assistit a una
revolució mundial en matéria de comunicació
interpersonal i d'intercanvi d'informació que ens
permet contactar amb persones de I'altra banda
del món, des de casa, i en qüestió de segons. I
tot aixó ha passat molt de pressa. Aquesta faci-
litat comunicativa, amb desplagament o sense,
ens ha canviat les societats. Ens ha portat a
nosaltres a veure món, una realitat amb la qual
estem encantats; i ens ha portat el món a casa,
una segona realitat amb la qual, en general no
estem tan satisfets i que percebem com un
perill, com un risc, el risc de la multiculturalitat.

Per qué ha de ser un problema la multicultura-
litat? Enfoquem-ho des del punt de vista de la
identitat que ens imprimeix la cultura. Els límits
de les cultures han estat sempre molt difícils de
precisar. On comenga i on acaba una cultura?
La cultura, en molts sentits, és básicament una

quimera ident i tár ia que reivindiquem quan
necessitem reforgar o manifestar la nostra per-
tinenga a un col.lectiu. Les persones necessi-
tem identificar-nos amb una cultura, igual que
tenim necessitat de tenir un espai propi, un
entorn en el qual ens sentim cómodes, com a
casa. La cultura és casa. Com que no ens
agrada sent ir  que algú ens ocupa l 'espai propi,
tendim a mostrar recels envers I'ocupant, a no
ser que aquest hi hagi estat convidat i, encara
així, volem que el visitant es comporti segons
les normes de I'amfitrió. Aquesta és una realitat
própia de totes les societats, siguin més o
menys hospitaláries o més o menys hostils.

Tornem a la multiculturalitat. El que ens atemo-
reix de la coexisténcia de diferents cultures en
les nostres societats actuals, als nostres pobles
i ciutats, a Tortosa i a Amposta o Santa
Bárbara, per posar-les com a exemple, és la
percepció de dos riscos que estan en contradic-
ció:
l. El risc de la devaluació de la cultura própia.

Un risc que és percebut des de tots els col'lec-
t ius culturals implicats. Ningú vol renunciar al
propis valors, perqué tots hem estat educats en
el convenciment que els nostres són els més
válids, els que millor s'adapten a les nostres
maneres de ser i de comportar-nos i els que
satisfan millor les nostres necessitats, no tan
sols materials sinó també personals i emocio-
nals. És la por a la pérdua de la própia dife-
réncia.

2. El risc de la guetificació cultural. Ens fa
por que les cultures que s'acomoden entre
nosaltres, en condicions de minoria, no accep-
tin la cultura de la societat d'acollida, que s'a-
trinxerin en el seu propi codi cultural i que aca-
bin formant guetos culturals que posin en entre-
dit el nostre sistema social. En aquest cas, ens
fa por no aconseguir I'assimilació de la dife-
réncia dels altres.

Per una banda ens fa por deixar de ser dife-
rents, és a dir, perdre la identitat cultural i per
l'altra ens espanta que els altres puguin persis-
tir en la seva diferéncia i, per tant, mantenir la8 mirades



identitat cultural d'origen. Dit d'una altra mane-
ra, hi ha una tendéncia a negar els processos
de mestissatge cultural que són a la base
mateixa deldesenvolupament de qualsevol cul-
tura.

La percepció del perill de la multiculturalitat
s'ha fet forta entre nosaltres en la mesura que
l'arribada de població estrangera diversifica els
escenaris urbans. La preséncia de les perso-
nes immigrades al carrer, especialment d'aque-
lles que són identificades així per raó de la
seva aparenga física, incomoda a la població
perqué sent envait el "seu" espai públic. Aquí
també hi trobem contradiccions. A les nostres
ciutats i pobles, els usos del espais han can-
viat. El carrer i la plaga, espais públics per
excel.léncia dels nuclis urbans, eren utilitzats fa
unes décades com a llocs per a la sociabilitat;
al carrer s'hi jugava, s'hi passava I'estona par-
lant amb els veins, s'hi treballava, s'hi passeja-
va... Amb els anys els carrers i places han
esdevingut espais de circulació de persones i,

tats en reeixir en els processos d'integració. La
curta trajectória de la societat catalana i espa-
nyola com a país de destí de població immigra-
da, ens impedeix tenir el valor de I'experiéncia
peró ens situa en un punt en qué encara
podem assajar mecanismes de correcció d'a-
quells problemes amb qué ja s'han trobat les
societats amb més llarga tradició de multicultu-
ralitat. Un dels reptes més importants dels pro-
cessos d'integració no és el de la incorporació
de les persones que immigren en un determinat
moment de la seva vida, sinó el de la integració
dels seus fil ls als quals, entre d'altres coses, ja
no podem seguir identificant com a segona
generació d'immigrants perqué ells ja no han
emigrat d'enlloc i, en conseqüéncia, tampoc
han immigrat a cap l loc. En quin moment es
deixa de ser immigrant o immigrat?

La societat multicultural s'ha d'esforgar a ser
intercultural, peró tot de contradiccions ho difi-
culten. Les contradiccions ens aclaparen a tots,
als col'lectius de persones immigrades que es

sobretot, de tránsit de vehicles. La gent hem
perdut els carrers i ens han donat a canvi,
parcs i zones verdes, árees urbanes especial-
ment dissenyades per concentrar les funcions
relacionades amb el lleure. És curiós constatar
que hi ha una celta tendéncia a enyorar els
antics usos del carrer peró, en contradicció,
s'acusa a la població nouvinguda d'abusar de
l'ús d'aquests espais públics sent excessiva-
ment presents al carrer quan, al cap d'avall, les
persones immigrades, en la major part d'oca-
sions, només recuperen un tipus de preséncia
a places i a carrers, própia dels seus paTsos
d'origen i que la població d'aquí havia abando-
nat. .

Els arguments que he anat desplegant fins ara,
ens recorden que som davant d'una realitat
social que s'ha transformat molt rápidament
des d'una pretesa homogeneitat (tot i que cap
societat ha estat ni será mai homogénia) cap a
una situació de diversitat que ens costa d'en-
caixar. No és fácil, ens ho demostra el fet que
altres paTsos amb molta més tradició de recep-
ció d'immigració segueixen tenint moltes dificul-

debaten entre la cultura en qué han estat edu-
cats i la cultura en qué viuen i que educa als
seus fil ls; a les societats receptores perqué
veuen com un risc la situació de multiculturali-
tat en la mesura en qué temen perdre elements
d'identitat.
El debat i les solucions no s'haurien de plante-
jar en termes de guanyadors i perdedors, sinó
en termes de respecte i negociació intercultu-
ral. La societat que rep la immigració no ha de
renunciar als principis básics, en el nostre cas
democrátics, que fonamenten el seu sistema
social, peró també, d'acord amb les premisses
de la democrácia, ha de garantir que tothom
tingui accés a les mateixes cotes d'igualtat i de
llibertat; i avui, lamentablement no és així.
L'accés a I'habitatge i la participació laboral i
social són més complicades per determinats
col'lectius, entre els quals, els de les persones
immigrades. De les identitats culturals, peró
també de les condicions de vida de la gent
depén la cohesió social que avui tan preocupa
a la nostra societat, per fer camí en aquest sen-
tit, cal anar acceptant les contradiccions de la
multiculturalitat. mirades I



Gaterina i Gristina són mare i filla i
comparteixen entre si una história de
profunda solidaritat. Lady Murillo, en
canvi, se'n va anar de Golómbia sense
dir-ho a la seva mare. Va deixar al seu
fi l l  amb una amiga perqué tenia un
objectiu: progressar.
Les tres han optat per canviar les
seves realitats i deixar enrere un lloc
on la vida havia perdut importáncia.

A la rocorca il'una u¡da millor
@
A Bihor era molt dif íci l  viure sola mentre el
meu marit estava treballant a Espanya. Al
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poc tenlps d'arribar es va acabar la seva
feina i vam venir a Amposta perqué teníem
amics. D'aquesta manera era més fáci l  acon-
seguir  una feina i  un l loc on dormir  f ins que
les coses canviessin.
Sense papers i  sense conéixer la l lengua no
em podia i l ' lusionar en seguir  t rebal lant  d 'ad-
ministrativa com ho feia a Romania. A lo
mil lor amb el temps seria possible peró sé
molt bé que ara no pot ser.
La meva primera feina va ser tenir cura d'una
senyora gran. Vam tenir la sort qué el seu
gendre l i  va fer els papers al meu exmarit i
els meus es van arreglar amb la regularitza-
ció que va fer el govern fa un any.
Ara treballo com a cuinera en un restaurant i
m'agrada el que faig, peró penso com tot el món:
si un dia trobo alguna cosa millor ho canvio.

A part i r  del  2000 molts romanesos van
comengar a venir a Espanya; jo ho vaig fer
tres anys més tard; peró sabia que tots vivien
bé, que la gent era agradable i  que res era
impossible.  L lavors,  quan vaig decidir  venir
era molt optimista. A més, penso que si t inc
feina tot va bé.
La gent que conec, que viatja per un mes a
Romania de vacances sempre em conta el
mateix; la vida al la és molt cara i  no es gua-
nyen aquests diners en la feina. Encara que
a part ir del 2007 entrem a la Unió Europea
crec que portará més de vint anys per poder
dir  que me'n vaig a t rebal lar  i  a guanyar-me
la vida al meu país. Hi ha molta corrupció.

A Bihor,  el  meu poble he deixat moltes coses,
peró aquí també n'he trobat al t res; així  ens
ha marcat la vida, no es pot viure pensant en
el passat i  estar tr ist  tot  el  temps. Aquesta és
ara la nostra vida.
La discr iminació a mi tant  se me'n dona. El
que diguin d 'a lguns romanesos no m' interes-
sa, no fa fal ta ser l ladre per ser dolent.
Aquí va néixer el  meu f i l l  David. La gent de
seguida l i  d iu ah!. . .  ets catalá! ,  peró en
papers és romanés perqué la nacional i tat  l i

donem els pares,  a ixí  que a mi em dona igual

el  que sigui .  És el  meu f i l l .  Vul l  que David

sigui fel ig,  i  no m' interessen aquestes al tres
coses.
Al juny del 2004 va néixer el  David. La meva
mare era mestra a Romania i  va aprof i tar les
vacances d'est iu per conéixer el  seu nét.
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Quan va tornar a la feina em vaig quedar
pensant que si la meva mare, la Caterina,
estava amb nosaltres era una possibilitat per
poder comengar a treballar. A pesar que el
nen era molt petit jo necessitava treballar.
L'any següent ja vivíem junts.
La meva mare té 57 anys, ella és molt ober-
ta, molt comunicativa; li resulta molt difícil
acostumar-se a aquest lloc. Va deixar tot per
a venir a tenir cura del seu nét. Es va jubi lar
abans de temps, va deixar els seus alumnes,
les seves amigues...
A ella li encantaria parlar amb altres ávies
quan está amb el David al parc, peró en
aquests moments la llengua és una barrera
molt gran.
Ha canviat tot a la seva vida, inclós la feina.
Are es dedica a netejar cases i així sortim
endavant des qué em vaig separar.

I

Vaig venir a Espanya al 2000 per a canviar
de vida; volia progressar i ajudar la meva
família; estava cansada de fer sempre el
mateix. A Colómbia hi ha molt terrorisme i la
vida no és fáci l .
A casa meva mai hi ha hagut diners, peró
teníem terra per conrear verdures, fruites,
arrós, al imentar els animals; no passaves
gana; I'essencial estava al camp; tenies que
treballar per a poder comprar-te altres coses
com la roba, sabates, el diari. Peró també hi
ha moltes famíl ies que no tenen ni aquest
tros de terra per conrear i viuen en una
pobresa extrema.
A Colómbia treballava a una botiga i els caps
de setmana venia al carrer roba interior o
sabates per a tenir uns extres. Davant de
casa meva, a Gaucasio, vivia una senyora
que estava a cárrec del seu nét ijo I'ajudava
en coses senzilles com creuar-lo de carrer,
donar-l i  el menjar...aquest nen era el f i l l  de la
noia que em va portar a Sant Carles de la
Rápita, que també hi havia deixat al seu f i l l
mentre treballava aquí.
Quan em va proposar anar-me'n amb ella de
seguida l i  vaig dir a la meva germana gran
que em regalés el passaport; no pensava

venir a Espanya, podria haver anat a
Hondures, inclós a Sulssa perqué al l í  tenia
unes amigues que m'estaven esperant. Peró
es va esdevenir tot així.
Un dia em va trucar i  em va dir que tenia
feina a una bugaderia. Així que vaig venir a
viure amb ella. Pels matins rentava i per les
tardes planxava, peró eren uns explotadors.
Va costar-me molt adaptar-me, no parlava
amb ningú, no menjava i eren tantes hores
de feina i tant de cansament que el que em
quedava de dia ho dedicava a dormir.
Vaig venir d'amagat de la meva mare. Ella
pensava que si estávem tots junts no impor-
tava el demés. A Eddy, el meu f i l l  gran, el

vaig deixar a Colómbia vivint amb una amiga.
Com sempre m'han agradat les joies, totes
les que tenia les vaig ficar en penyora i
aquest diner va servir per poder mantenir el
nen fins que comencés a enviar diners des
d'Espanya.
Jo tenia el meu visat per tres mesbs i un bit-
llet d'anada i tornada. Quan ja estava decidi-
da a tornar vaig conéixer a Joaquín, el meu
marit,  amb el que várem tenir una f i l la,
Jul iana.
Crec que si tens capacitat per treballar gaire-
bé mai tens problemes. A vegades pot passar
que escoltes alguna mala paraula cap a la
teva persona, peró jo de seguida les contes-
to. Estic molt contenta i orgullosa d'haver
aconseguit el que una vegada em vaig pro-
posar: tenir una vida mil lor.

Lady Murillo
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Treballs real¡zats
per Grain Art

Josep Guash Gibergas
pres¡dent de Gra¡n-Art

La cultuia amazic és una de Ies més riques i antigues de la
Mediterránia, que es constitueix fins els nostres dies. Els amazics
estan repartits entre el Marroc i Argélia, encara que tradicional-
ment la seva llengua i costums han estat minimitzats per les auto-
ritats d'aquests estats.

Erain art
Grain Art  va néixer I 'any 1988 amb una clara
vocació d'util itzar I'art, la creativitat i el llenguaf
ge plástic com un instrument d'integració de la
personalitat i com un medi d'inserció social de
persones ijoves en situacions crítiques .
Fruit d'aquest plantejament i dels treballs realit
zats amb amplis col'lectius d'exclusió, tant en la
inserció social com laboral, són els diversos
premis obtinguts, en obres d'art infantils ijuve-
nils, en exposicions a Taiwan, Japó i Hongria o
les diverses exposicions realitzades en el terri-
tori, la edició d'obres i la fabricació d'objectes.
El Projecte "Llum del Desert" está orientat
envers el col'lectiu dels amazics (berebers),
forga important entre els magrebins que habiten
a les Terres de I'Ebre.
La quantitat estable i creixent de persones d'o-
rigen amazic a les nostres terres és un fet i una

D'aquesta manera se situa en I'intercanvi i la
familiaritat que són en definitiva les bases de la
cultura en evolució que fa que un poble amb
totes les seves diversitats es cohesioni i crei un
ambient de progrés i de convivéncia enriquidor.

Llum del desert té com a obiectiu
principal, a través de la cultura,

la plena integració

Mitjangant elements culturals i artístics, propis i
comuns, el projecte tracta de formar als joves
amazics utilitzant, per una banda, un ventall de
vivéncies socioculturals compartides i, per I'al-
tra, diverses artesanies com les vinculades al
metall, la fusta i el cuir, própies d'ambdues cul-
tures.
Es tracta de "Conéixer", "Reafirmar-se" i "For-
mar-se", tot alhora.
Ens proposem treballar amb la diversitat per
enriquir la vida social i  personal de tots.
Entenem que les cultures són universals i que
en el fons transmeten els mateixos valors al
llarg deltemps i la história. Actualitzar-les, dina-
mitzar-les i compartir-les, a part de ser una res-
ponsabilitat i una riquesa és una manera de
prevenir que la ignoráncia i les confusions des-
emboquin en un tramat de tensions socials i
personals que impedeixen el ple desenvolupa-
ment de la nostra societat.
Per aquests motius el24 de maig es va subs-
criure un conveni entre diferents associacions
de Tortosa sensibles a aquest projecte, com
Grain-Art, Atzavara-Anels, Centre cultural Abu
Baker el tortosí iAmics iAmigues de la UNES-
CO de Tortosa, per realitzar-lo conjuntament.

evidéncra.
La seva integració alhora que és una necessitat
és un tema delicat que cal treballar des dels
diferents aspectes de I'organització i estructu-
res de la nostra societat, convivéncia, educació,
formació, treball, l leure, cultura, etc.
Un dels aspectes importants és que ells esti-
guin també organitzats associativament no com
una polar i tat  amb la gent d 'aquí,  s inÓ que amb
dret propi i autoritat uns i altres s'impliquem en
objectius comuns. D'aquesta manera ells són el
motor de la seva própia integració i les propos-
tes i accions a desenvolupar estan a favor de la
corrent i amb plena complicitat de tothom.12 minaÍes



sls amazic
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Els pobles que coneixem
des de I'antiguetat grega i
romana amb el nom de bere-
bers es denominen el ls
mateixos " imaziguen" que
vol dir "els que són lliures".
Els amazics constitueixen la

població autóctona de I'Africa Septentrional, ja
des de molt abans de I'ocupació romana, en una
extensa zona geográfica que va des d'Egipte a
I'Atlántic i des de les costes mediterránies a I'in-
terior del desert del Sahara.
La flengua amazic o "tamazic", llengua materna
i única d'una part important de la població del
Nord d'Africa, tot i que no es disposa de dades
estadístiques exactes, es calcula que és parlada
per més de trenta milions de persones, més d'un
seixanta per cent al Marroc, més d'un trenta per
cent a Algéria i més d'un deu per cent a Tunísia.
Els seus dialectes més importants són el rifeny,
a la regió marroquina del Rif, el cabilenc, a la
regió algeriana de la Kabila, el
tamazic, al nord de I'Atles marro-
quí, el chelha, al sud del Marroc i el
tamaceq que parlen els tuaregs del
Sahara.
Els amazics són un poble profun-
dament mediterrá i la seva llengua
és la més antiga de les llengües
parlades a la conca d'aquest mar.
Han sofert  la dominació dels
romans, dels cartaginesos, dels
árabs i dels francesos, peró han
pogut salvaguardar el seu idioma i
la seva idiosincrásia cultural fins avui día mal-
grat no estar representats per cap estat nord-
africá.
El tamazics segueia essent una llengua exclu-
ssivament parlada, i la cultura amaziga s'ha
transmés básicament per tradició oral ja que
degut a la conquesta árab i a la successiva isla-
mització de la zona, l 'árab clássic era la llengua
de cultura ide prestigi, iels pobles berebers van
sofrir, lenta i implacablement una arabització de
la vida pública i de les institucions ja que el
poder ignorava la seva llengua. Amb el temps el
poble amazic va anar prenent consciéncia de
que la seva llengua i la seva cultura estaven
quedant marginades i es va anar extenent un
sentiment de reclamació del reconeixement de
la seves especificitats.
Aquests pobles han demostrat una gran capaci-
tat de resisténcia cultural tot i estar sotmesos a
potents cultures imperials durant molts segles.
Els tuaregs del Sahara van conservar una antí-
ga escriptura de signes anomenada "tifinagh".
Actualment s'ha aconseguit estandaritzar els

nyar I' idioma amb els carácters en tifi-
nagh en algunes escoles i fins i tot per la t

televisió (pensem que l 'actual reí  . - i

signes del tifinagh per a poder-los utilitzar en
els moderns mitjans de reproducció de l'es-
criptura. Al Marroc ja es comenga a ense-

Mohammed Vl es fil l de mare bere-
ber).
Les poblacions amazigues varen
anar mantenint una organització polí-
tica en una mena de repúbliques
independents i al marge dels poders
dominants, amb els twiza o organitza-
cions d'ajuda mútua, el dret consuetudi-
nari azref i les assemblees participatives oler-
na'a.
És important recalcar la funció de la dona bere-
ber com agent cultural en la transmissió de la
llengua i de la literatura oral, sobretot les dites
populars, els contes i les poesies cantades, que
són molt populars i creatives i que parlen de
molts temes actuals, del seu sentiment d'identi-
tat com a poble o dels problemes de la immigra-

ció. També la dona ha estat part acti-
va en la transmissió dels símbols
ancestrals de la seva cultura a través
dels teixits de les catifes, els dibuixos
de la cerámica, el simbolisme de les
joies, els tatuatges de henna i els
motius decoratius en les construc-
cions tradicionals de fang a les kas-
bes. L'escriptor i socióleg marroquí
lbn Khaldun en parlar dels pobles
amazics abans de la conquesta árab
ja mencionava la seva estructura
matriarcal. i és notória la influéncia de

coneixernent del poble amazic sense afegir que
la població inmigrada a les nostres terres s'iden-
tifica profundament amb el poble catalá, i no
solament perque la seva llengua i cultura han
estat perseguides durant segles pels poders
dominants sinó també perque foren elles, els
amaziguen, els berebers, els que conformaren
els nucl is de població major i tar is en la
Catalunya Nova, les llles Balears i el País
Valenciá durant tota l'éooca de la dominació
árab a la península.

la dona en les decisions més importantr ¡ 
",iilf 

¿--

ffitr;:A;.":..en 
entre els membres oe ra'Jlf

No voldriem acabar aquesta aproximació al

lmatges de la cul tura
Amaz¡ga

H

Rossend Bonás

www.tamazgha.org
www.amazhigworld.com
www. amazhigonline.com

www.berebere.com
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Representants de
I'Associació amb

Federico Mayor Zaragoza

Msita de membres
d'Unescocat i de la

Federació d'Associac¡ons
Unesco de Catalunya

a Tortosa

Iortosa actiua l ' lssociaciú
ü'lmlluss i  Amics
ds la Ullt$G0

El 27 de juliol es va presentar oficialment la
nova Junta de l'Associació d'Amigues i Amics
de la UNESCO de Tortosa (Unescotortosa), que
havia estat fundada I'any 1990. La presentació
es va fer a la seu de I'Associació el Campus de
la Universitat Rovira i Virgili a les Terres de
I'Ebre, amb la interveció d'Onno Seroo, coordi-
nador de Programes d'Unescocat, la presidenta
de la Federació Catalana d'Associa-cions i
Clubs UNESCO, Dolors Reig, i la presidenta
d'Unescotortosa Montse Esteve.

L'Associació d'Amigues iAmics de la UNESCO
de Tortosa (Unescotortosa)té la intenció de tre-
ballar en les árees d'educació, cooperació, soli-
daritat, cultura i diversitat cultural. Un dels
objectius a curt termini que es marquen és la
creació d'un concurs sobre bones práctiques de
convivéncia entre persones de cultures dife-
rents. Un altre és participar en el projecte imme-
diat "Llum del desert". dedicat a la cultura ama-
ziga i en el qual
part icipen altres
entitats del terri-
tori .

Les associacions
o clubs UNESCO
són grups de per-
sones que, com-
partint'uns matei-
xos interessos,
s'agrupen per
donar a conéixer
els ideals i  e ls
programes de la
UNESCO i  per
promoure activi-
tats relacionades
amb els objectius i les campanyes de I'organit-
zació. Són organitzacions no governamentals
(ONG) sense afany de lucre, que contribueixen
als esforgos a favor de la pau, la cooperació
Sud-Nord, els drets humans, els drets dels
pobles i la protecció del medi ambient. Els clubs
catalans s'apleguen a la Federació Catalana
d'Associacions i Clubs UNESCO, formada ara
per 21 membres.

En els contactes internacionals, les associa-
cions i  c lubs UNESCO de cada país donen a
conéixer la seva identitat cultural i es fan recep-
tius a la sensibilitat i valors de les altres cultu-
res. Cada any hi ha activitats internacionals pro-
mogudes per algun país concret o per les coor-
dinacions cont inentals o mundials.

Unescocat és l'ú-
nica ONG d'ámbit
catalá que té, per
dret propi,  rela-
cions oficials amb
la UNESCO i
amb el  Consel l
Económic i  Social
(ECOSOC)de les
Nacions Unides.

Unescocat treba-
l la pr incipalment
en els ámbits de
la pau, els drets
humans, el  des-
envolupament,  la

sostenibilitat, eldiáleg interreligiós i la intercultu-
ralitat. També coordina les xarxes de bibliote-
ques, cátedres, clubs i escoles associades a la
UNESCO presents a Catalunya.

www. u nescotortosa. org
a/e:unesco.tortosa@hotmail.com
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Iil PREttil$ tRtltGE$G Gnil0H.
Convocats per la Fundació Lluis Carulla de
Barcelona, els premis Francesc Candel són 5 guar-
dons dotats amb 3.000 euros cadascun. destinats a
reconéixer i difondre les bones práctiques en l'ámbit
de la integració dels ciutadans catalans d'origen
immigrant.
El jurat, ha valorat 61 propostes rebudes i ha otorgat
un dels 5 premis a I'Associacó Atzavara-arrels per la
cooperació entre cultures i la inserció de persones en
risc d'exclusió.
"Perqué és una entitat que, alhora que duu a terme
una gran tasca de sensibilització adregada a la socie-
tat receptora, treballa la immigració d'una manera
integral i intercultural, que combina molt bé el dret a
I'acoll ida dels nous ciutadans amb el deure que
aquesb tenen de participar en la societat catalana"
segons diu el dictamen del jurat. Representants d'Atzavara recollint el prem¡. Fotogralia publi-

cada al d¡ar¡ Avu¡ el d¡a l9 de novembre de 2006
Anunc¡ dels Drem¡s a la Dremsa

PUBILIE$:
una ox[or¡ünc¡a il ' intsurac¡Ú
AhavaraArrels, a través de les diferents árees de tre-
ball que desenvolupa, compleix amb una important i
destacada participació en diferents activitats que es
desenvolupen a nivell local.

Des de fa dos anys, les famílies immigrants formen
part de les Festes de la Cinta de Tortosa. Les nostres
pubilles representen l'actual realitat tortosina, on con-
vergeixen persones de diferents llocs, cultures i cos-
tums.

Encara que amb freqüéncia ens costi comprendre les
seves própies festes, amb molta il.lusió i esforg s'invo-
lucren en activitats própies de la ciutat d'acollida.

"Es una experiéncia nova que et deixa molts bons
records".
Aquesta és la sensació que li desperta a Tatiana
Gherta haver participat de les festes majors.
Juntament amb la seva germana Jesica, van repre-
sentar a una altra associació que ens uneix, UNESCO
Tortosa.

Per a Hasna, presentar-se com a pubilla d'Atzavara li
va suposar un esforg molt important. Va tenir que pren-
dre decisions personals i imaginar-se quina seria la
resposta de la seva comunitat musulmana i la tortosi-
na de la que també forma part. Al final, tant ella com la
seva família, han estat encantats de participar en un
acte tant important com és una festa major on han
pogut combinar els actes propis de la Cinta sense per
aixó renunciar a les seves própies arrels. Sense dubte
per a Hasna ha estat una experiéncia molt rica i una
mostra de qué la integració és un camí que es pot
recórrer.

Hasna: M'he sentit molt bé com a pubilla de les Festes
de la Cinta. Encara que hi hagi actes religiosos no sig-
nifica que no puguis participar de les festes. Si anes-

sis al Marroc també aniries a les festes i aixó no vol-
dria dir que fossis musulmana.

Rosa Rodriguez és una de les integrants de la Junta
d'Atzavara i a més, participa com a voluntária a la
Comissió de Festes. Les seves fi l les Melany i
Nathalie, també han representat I'Associació.

Rosa: Crec que la gent rep molt bé la participació que
els immigrants tenim a les festes. Les noies sempre
s'han sentit molt cómodes. A més, a la Comissió hi ha
molta feina que és voluntária i que a vegades des de
fora no es veu així.

A nosaltres ens suposa un esforg molt gran participar
i ho fem amb molta i l ' lusió.

Crec que és molt important que la gent ens conegui,
que vegin que estem aquí i que vivim al costat d'ells.
Amb els temps hi haurá coses que modificar própies
de la mateixa diversitat a la que encara costa acostu-
mar-nos.

Pub¡lles ¡ pub¡lletes
d'Atzavara-Arrels
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