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Benvolgudes, benvolguts, 

Som un grup de professors i professores de diferents centres d’educació secundària de 

Catalunya i de la Universitat Autònoma de Barcelona. Estem preocupats per estudiar 

com podem ajudar-vos a comprendre les característiques de la societat catalana i de la 

seva història. 

La nostra intenció és comprovar si els temes i les activitats que us proposem us ajuden 

a aprendre i a interpretar el passat i el present de Catalunya. 

No pretenem avaluar-vos ni posar-vos cap nota. Només volem saber què sabeu i com 

construïu els vostres coneixements. 

Per aquesta raó us demanem que respongueu les activitats amb la major honradesa 

possible, que digueu el que realment penseu i que ho justifiqueu. 

La nostra recerca, amb la vostra col·laboració, pot ajudar molts centres educatius de 

Catalunya i també molts nois i noies que, com vosaltres, volen saber com és el país on 

viuen. 

Moltes gràcies pel vostre temps i per la vostra col·laboració. 

 

 

Grup ARIE de Didàctica de les Ciències Socials de la UAB. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 30 d’abril de 2008. 
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Disseny didàctic de la proposta 

Competències 
bàsiques 

Objectius d’aprenentatge Continguts 

Competència 
comunicativa lingüística 
i audiovisual 

Competència social i 
ciutadana 

Identificar els moviments migratoris del 
món al llarg de la història. 

Analitzar les causes i conseqüències de la 
immigració a Catalunya als anys 60 i a 
l’actualitat i identificar les semblances 
entre les diferents etapes. 

Reflexionar sobre el concepte d’identitat 
vinculat al que implica la immigració. 

Construir una narració que expressi la 
perspectiva que es té sobre el fet migratori 
i la interculturalitat. 

Les migracions al llarg 
del temps. 

Les característiques de 
la immigració a 
Catalunya als anys 60 i a 
l’actualitat. 

La identitat de les 
persones immigrants. 

Les opinions respecte 
les migracions i la 
interculturalitat. 

 

L’organització prevista de les sessions és la següent: 

- Sessió 1. És possible la convivència entre persones de cultures diferents? 

- Sessió 2. La immigració suposa perdre la identitat? 

- Sessió 3. Immigràvem en el segle XX? 

- Sessió 4. La immigració pot suposar enriquiment? 

- Sessió 5. Tots som immigrants? 

- Sessió 6. I tu, què aconsellaries? 
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Sessió 1. És possible la convivència entre 

persones de cultures diferents? 

1.1. ✪ Individualment, tria la resposta que consideris més correcta  

a. Per què creus que hi ha persones que rebutgen persones d’altres cultures? 

 Perquè pensen que els treuen la feina i fan que els sous siguin més baixos. 

 Perquè pensen que són persones conflictives i causen problemes de 

convivència. 

 Perquè pensen que fan que es redueixin els serveis (sanitaris, educatius...) i 

les oportunitats d’ajudes. 

 Perquè pensen que són persones inferiors o amb menys drets. 

b. Per què moltes persones d’altres cultures decideixen venir a Catalunya? 

 Perquè Catalunya forma part de la Unió Europea, i és territori d’estabilitat 

política i econòmica. 

 Perquè a Catalunya hi ha oportunitats de feina per als adults i d’estudis per als 

fills i filles. 

 Perquè Catalunya és un territori amb una estructura política, econòmica i social 

que garanteix uns drets bàsics a tothom (sanitat, educació, llibertat...) 

 Perquè a Catalunya hi ha familiars i amics que els recomanen venir-hi. 

c. Per què moltes persones d’altres cultures decideixen quedar-se a Catalunya? 

 Perquè a Catalunya viuen persones d’origen diferent, que malgrat els 

problemes, acaben integrant-s’hi. 

 Perquè a Catalunya hi ha més oportunitats que als llocs d’origen, que els 

permeten viure millor (educació, feina, sanitat, cultura, llibertat...). 

 Perquè a Catalunya han fet arrels, i part de la seva família ja s’hi sent catalana i 

s’hi vol quedar. 

 Perquè a Catalunya poden expressar lliurement el que senten i el que són, 

sempre i quan ho facin amb el respecte necessari cap a les altres persones. 
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1.2. ✪ Individualment, respon breument les següents preguntes 

 

a. Si haguessis de conviure amb persones d’altres cultures, digues tres situacions 

que t’amoïnarien i tres situacions amb què t’agradaria trobar-te. 

Tres situacions que t’amoïnarien Tres situacions que t’agradarien 

  

  

  

 

b. Si fossis president del govern, digues tres decisions que prendries per facilitar 

la convivència intercultural. 

1. 

2. 

3. 

 

c. Creus que la convivència intercultural és un fenomen nou a Catalunya? Per 

què? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

d. Acaba la següent frase: 

La immigració és _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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1.3. ✪ A continuació, tens les cartes que es van enviar en Rafael i en 

Luís, dos cosins de Marmolejo, l’any 1960. Llegeix -les atentament. 

Què faries tu si fossis en Rafael? Quina decisió prendries? Per què?  

Després d’escriure el vostre consell, comenteu -lo amb la resta de la 
classe. 

 

Rafael Lozano Guzmán va néixer l’any 1944 a Marmolejo, un poble de la comarca de 

La Campiña, a la província de Jaén. 

Marmolejo no era precisament un bon lloc per trobar feina. La seva economia es basava 

en l’agricultura, essencialment el conreu d’olivera, la ramaderia i l’aprofitament dels 

boscos (fusta i caça). També tenia un petit balneari, on només anaven les famílies riques 

d’Andalusia i de Madrid. De fet, oferia poques oportunitats a joves com en Rafael. 

L’any 1960, a Marmolejo hi havia una trentena de nois en edat de treballar i, a tot estirar, 

només la meitat podia trobar una feina de temporada que li permetés quedar-se al poble 

i malviure. 

Aquella primavera del 1960, en Rafael feia 16 anys i ja no podia esperar més. Calia fer 

un pensament. 
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Marmolejo, 8 de marzo de 1960. 

Querido primo Luís, 

Soy Rafael. Te escribo porque estoy pensando muy seriamente irme del pueblo 
para ir a Cataluña. La situación cada vez es más dura. 

Mis padres ya no pueden seguir manteniéndonos a los seis hijos con el sueldo de 
mi padre, que cobra haciendo de guía en las salidas de caza, que de vez en 
cuando organiza el “señorito” con sus amigos de Madrid. Y el sueldo de mi 
madre, limpiando en el balneario, tampoco es suficiente. Ni los jornales de mis 
hermanos. Como no tenemos ganado ni tierra propia, no es fácil seguir 
viviendo en el pueblo. 

Muchos amigos del pueblo están igual que yo. No se deciden a irse. ¡Ésta es 
nuestra tierra, aquí tenemos nuestra familia, nuestras novias, nuestros amigos! 
¡Pero no hay trabajo! 

Tomar la decisión no me está siendo fácil, porque no quiero dejar a Carmiña, 
mi novia. ¿Te acuerdas de ella? ¡Una de las hijas de los González! 

Cada día que pasa estoy más decidido a coger el tren e irme a Cataluña. 
¿Podría quedarme algunos días en tu casa?, hasta que encuentre un lugar 
donde dormir y un trabajo. He pensado esperar que pase la Semana Santa y 
luego comprar un billete de tren. 

¿Me puedes decir dónde podría encontrar trabajo? ¿Es fácil encontrarlo? Estoy 
muy desorientado porque la gente que ha ido para allá comenta que hay mucho 
trabajo y que no es difícil porque no piden experiencia, ¡Pero no sé si es verdad! 

Spero que tú, tu mujer y tus dos hijas estéis bien. Desde que os fuisteis que no os 
veo. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Tres años verdad? Sé de vosotros por las cartas que 
les escribes a los tíos. 

Muchos abrazos desde Manolejo. Espero tu respuesta. Tu primo que os quiere. 
Rafael Lozano 

Canovellas, 18 de marzo de 1960. 

Querido primo Rafael, 

¡Tienes razón! Ya hace tres años que me vine con mi mujer embarazada y ahora ya tenemos dos niñas. 
Este año nos hemos comprado un pisito y lo estamos pagando con mucho sacrificio, pero de momento no 
nos va del todo mal.  

Trabajo en la fábrica Roca Umbert, que está en Granollers (una ciudad muy cercana a Canovellas). 
Yo de momento sigo trabajando en ella, pero tengo muchos compañeros que se han ido a trabajar a la 
SEAT de Barcelona o de Martorell, y también a las fábricas textiles de Terrasa y Sabadell. No te 
preocupes, son ciudades que están muy cerca de aquí. No cobrarás mucho, pero te permitirá pagarte una 
habitación en una pensión sencilla, pagarte tus gastos y enviar algún dinero a tus padres. 

¡Claro que puedes venir! De hecho, te sentirás como en el pueblo, porque por aquí hay mucha gente de allí 
y de los pueblos de alrededor. Lo he comentado con mi mujer, y por aquí ya somos unos treinta que 
venimos de Marmolejo. 

La verdad es que dejar el pueblo, a tus padres y a Carmiña no te será fácil, pero aquí podrás tener un 
trabajo, enviarles dinero y, quién sabe, a lo mejor, incluso podrás traértelos contigo dentro de un tiempo. 
¡Añorarás muchísimo Sierra Morena! ¡Añorarás mucho el pueblo y la familia! ¡Añorarás a los amigos!  

Cuando hayas decidido qué hacer, nos escribes para comentárnoslo. 

Tu primo y familia os quiere. Luís Lozano 
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1.4. En grup, construeix un fris cronològic. 

 

a. Anomena cadascun dels períodes que hi ha en el fris cronològic. 

 

b. Ordena les parelles de textos i imatges i situa-les en el període històric 

corresponent. 

  



Fa 

100000 
                        

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

3000aC                         

         s   . V XVI          s.    s. XIX  

            Període de 100 anys (segle)        
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Fa 100.000 anys Any 2008 

“A Catalunya no està ben documentat el canvi des de 

l’economia depredadora del paleolític cap a la del 

neolític, basada en la domesticació d’animals i 

l’agricultura. 

Les eines de treball que es troben als jaciments, tot i les 

variacions en el tractament de la pedra, són semblants a 

les utilitzades per les societats de caçadors-recol·lectors 

del paleolític. Una novetat important és l’aparició de 

falçs de pedra i de destrals neolítiques, que s’empraven 

per segar i artigar els camps. En aquest període es van 

afegir els recipients de ceràmica a l’utillatge normal dels 

grups neolítics”. 

AAVV. Geografia i Història. Catalunya, Espanya Països 
Hispànics 3r BUP. (1993). Cruïlla Barcelona Pàg.156. 

1 Prehistòria 

Les migracions, un fenomen nou? Alguns exemples de processos migratoris a Catalunya, des de la Prehistòria a l’actualitat. 

Fa 100.000 anys Any 2008 

“Entre el s.VIII i VI aC a Grècia es va produir una època de 

crisi. La població va créixer molt, però el sòl era poc fèrtil i 

no donava pou aliments per a tothom. A més, les terres 

estaven repartides de manera desigual i una petita minoria 

de propietaris rics en posseïa la majoria, mentre que hi 

havia un gran nombre de pagesos pobres. La fam es va 

estendre arreu. Molts camperols van abandonar el seu país 

buscant terres per conrear. Aquests emigrants van fundar 

nombroses colònies per tot el Mediterrani (...). 

Les colonitzacions van tenir efectes molt importants. 

D’una banda, els grecs van entrar en contacte amb altres 

pobles, com ara els fenicis, els etruscos i els egipcis. De 

l’altra, les colonitzacions van servir per estendre la 

civilització grega més enllà de les seves fronteres.” 

AAVV. Geografia i Història. Catalunya, Espanya Països 
Hispànics 3r BUP. (1993). Cruïlla Barcelona Pàg.199. 

2 Grècia 

Les migracions, un fenomen nou? Alguns exemples de processos migratoris a Catalunya, des de la Prehistòria a l’actualitat. 
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  Fa 100.000 anys Any 2008 

“La civilització romana va sorgir fa gairebé tres mil anys a 

la península Itàlica i es va desenvolupar durant més d’un 

mil·lenni. Partint de la ciutat de Roma, els romans es van 

estendre per tot el Mediterrani i van conquerir molts 

territoris. 

Els romans van explotar les terres que van conquerir i hi 

van imposar el seu govern. Però també van estendre la seva 

llengua, el llatí, i la seva manera d’entendre la cultura i 

l’art. Malgrat els segles que han passat des d’aleshores, avui 

la civilització romana està present en la nostra manera de 

viure i els nostres gustos i costums” 

AAVV: Geografia i Història 1rEso (2007. Grup Promotor 

Santillana. Barcelona. Pàg. 226. 

3 Imperi Romà 

Les migracions, un fenomen nou? Alguns exemples de processos migratoris a Catalunya, des de la Prehistòria a l’actualitat. 

Fa 100.000 anys Any 2008 

Els Visigots, que van ser expulsats de la Gal·lia al s.VI, es van 

instal·lar a la Península i establiren la capital a Toledo. (...) 

Sembla que es van assentar preferentment a la Meseta, sobretot 

a la vall del Duero.(...) Van mantenir l’economia rural del Baix 

Imperi Romà. Es van repartir grans lots de terres (latifundis) que 

feien treballar amb mà d’obra esclava i amb colons. Els sistemes 

de treball i els cultius eren els mateixos del món romà: guaret, 

arada lliscant, cereals, vinya, bestiar oví i cavallí... 

(...)Els visigots van deixar una cultura pobre, derivada, 

principalment, de la romana.  

(...)Des del punt de vista artístic queden basíliques (San Juan de 

Baños o Santa Comba de Bande) que representen l’originalitat 

de l’arc de ferradura i obres abundants d’argenteria (fíbules, 

corones votives de Guarrazar). 

AAVV. Història de les civilitzacions i de l’art Occident. BUP 1r 
curs .(1992)Ed.Vicens-Vives. Barcelona pàg.123-124. 

4 Regne visigot 

Les migracions, un fenomen nou? Alguns exemples de processos migratoris a Catalunya, des de la Prehistòria a l’actualitat. 
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  Fa 100.000 anys Any 2008 

Al-Andalus va organitzar una economia particularment 

rica, relacionada amb el comerç per la Mediterrània i el 

nord d’Àfrica. El desenvolupament de l’agricultura a la vall 

del Guadalquivir, les hortes valencianes o la vall de l’Ebre va 

ser extraordinari. Els musulmans van perfeccionar els 

sistemes de regadiu a partir d’embassaments i sèquies de 

distribució, tal com ho podem veure encara a les hortes de 

València o Múrcia; van introduir les sínies per aprofitar les 

aigües subterrànies; van desenvolupar els conreus 

tradicionals (vinya, olivera, cereals) i van introduir d’altres 

conreus com l’arròs, el cotó, la canya de sucre, el lli o el 

safrà.  

AAVV.:Història de les civilitzacions i de l’art Occident. BUP 
1r curs .Ed.Vicens-Vives. Barcelona 1992 pàg 134. 

5 Al-Andalus 

Les migracions, un fenomen nou? Alguns exemples de processos migratoris a Catalunya, des de la Prehistòria a l’actualitat. 

Fa 100.000 anys Any 2008 

“El sistema d’explotació agro-pecuària, es va 

organitzar a través del sistema de les hisendes, que van 

ser l’origen del latifundisme Sudamericà. Aquestes 

grans propietats van especialitzar-se segons les regions 

i el clima en la producció de productes com cacau, 

cafè, cotó i cereals, que en gran part eren destinats a 

l’exportació a la metròpoli. (...)” 

AAVV:Geografia i Història.Catalunya, Espanya, Països 
Hispànics 3r BUP.(1993)Cruïlla  pàg.164. 

 

6 La conquesta d’Amèrica 

Les migracions, un fenomen nou? Alguns exemples de processos migratoris a Catalunya, des de la Prehistòria a l’actualitat. 
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  Fa 100.000 anys Any 2008 

Ens trobem a l’any 1622. Barcelona i bona part del país, per no dir tot, 

és ple d’emigrants francesos de comunió catòlica i, alguns, fugitius 

dels hugonots. Sense anar més lluny, aquest mateix any de 1622, al 

bisbat de Barcelona hi ha hagut més casaments de forasters que han 

comptat amb nuvi francès (182) que no pas català (160). Els 

francesos pul·lulen pertot arreu. Marxants a Sabadell, a Terrassa, a 

Caldes de Montbui... A la diòcesi barcelonina hi haurà entre 1570 i 

1641 (...) 7.852 casaments amb nuvi foraster, el 61, 5% dels quals 

(4.834) amb nuvi francès. 

A l’àrea barcelonina l’estadística revela que en poblacions com la vila 

de Sant Boi de Llobregat les famílies franceses superaven el 40% del 

total d’habitants en entrar el segle XVII. 

Entre 1570 i 1620 és el punt més alt (...) de l’emigració francesa (...). 

Aquest període es caracteritza per l’arribada molt gran de famílies 

senceres, generalment joves i amb criatures. 
JAUME CODINDA I VILÀ. Conferència: “Catalans de segona. Aproximació a 

la immigració francesa del delta del Llobregat”. 5 de maig de 2000. 
 

7 Les guerres de religió a 

Europa 

Les migracions, un fenomen nou? Alguns exemples de processos migratoris a Catalunya, des de la Prehistòria a l’actualitat. 

Fa 100.000 anys Any 2008 

“A partir del 1959 coincideixen les necessitats de mà d’obra als 

països desenvolupats d’Europa i l’increment de l’atur a Espanya. 

Aquests factors canvien les tendències migratòries, tant pel que fa 

al volum com a la destinació. El nombre d’espanyols que va a 

treballar a Europa ( a països com ara Alemanya, Suïssa, França, 

Bèlgica, Gran Bretanya, Holanda) creix ràpidament, atrets per la 

diferència substancial entre els salaris escassos que s’obtenen 

treballant al camp i els que es cobren a l’estranger, tot realitzant 

feines poc qualificades. 

També les migracions interiors cobren un gran impuls a partir del 

1940 pel desenvolupament de la indústria a Catalunya, el País 

Basc i Madrid. Hi haurà un important contingent d’immigrants 

del camp a les zones industrials.” 

A.A.V.V:Història Batxillerat (1998) MacGraWHill Barcelona 

Pàg.256. 

8 El franquisme 

Les migracions, un fenomen nou? Alguns exemples de processos migratoris a Catalunya, des de la Prehistòria a l’actualitat. 
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Fa 100.000 anys Any 2008 

La immigració ha estat un dels trets característics de 
la demografia catalana al llarg de la història. Durant 
la major part del s.XX, la immigració provenia 
d’altres parts de l’Estat Espanyol. Des de la fi del 
s.XX però, la immigració prové majoritàriament 
dels països africans, (com ara el Marroc) o 
llatinoamericans (com ara l’Equador o Perú). 

AAVV: Geografia I Història 3rEso (2007) Grup 

Promotor Santillana. Barcelona. Pàg.226 

 

9 ... I a l’actualitat 

Les migracions, un fenomen nou? Alguns exemples de processos migratoris a Catalunya, des de la Prehistòria a l’actualitat. 
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Sessió 2. La immigració suposa perdre la 

identitat? 

2.1. Llegeix atentament les següents notícies i respon a les preguntes 

que hi ha a continuació 

 

  04/02/2008 

Ocho ciudades catalanas tienen más del 30% de inmigrantes 

La presencia de un millón de inmigrantes extranjeros en 

Catalunya no debería ser ninguna novedad porque entre los 

años 60 y 70 llegaron un millón y medio de andaluces y 

extremeños. Si Paco Candel acuñó el nombre de "els altres 

catalans", ahora se habla de los nuevos catalanes. La 

diferencia estriba en la variedad de orígenes, culturas, 

religiones y especialmente en el hecho de que 800.000 de 

estos extranjeros han llegado en los últimos ocho años.  

La intensidad del fenómeno tiene pocos precedentes. Y pese a la experiencia catalana 

anterior o al conocimiento de lo que ha sucedido en Francia o Gran Bretaña, la 

concentración de inmigrantes en determinadas escuelas y barrios no se ha podido 

evitar. Aunque Barcelona y su metrópolis reúnen la mayor parte de la inmigración, es en 

ciudades intermedias donde se dan los mayores porcentajes de inmigrantes, lo que ha 

convertido algunos barrios en pequeños guetos. La vivienda y el factor boca a boca lo 

han propiciado. Ocho poblaciones que superan los 2.500 habitantes cuentan ya con más 

del 30 por ciento de inmigrantes.  

El top ten de la multiculturalidad lo ocupa Castelló d´Empúries, que está cerca de tener 

casi la mitad de extranjeros. En este caso la presencia de europeos que residen en la 

urbanización Empuriabrava es el factor determinante, como sucede en Salou y en Lloret 

de Mar. Si se atiende a los inmigrantes de fuera de la UE, Salt (Gironès) y Guissona 

(Segarra) son los núcleos con más peso, cerca del 40%.  

Sin embargo, en números absolutos, Barcelona es la gran capital de la inmigración, con 

250.000 empadronados de procedencia extranjera. A mucha distancia quedan 

l´Hospitalet, con 50.000, y Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Terrassa y Badalona, 

que tienen entre 21.000 y 26.000.  
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a) ✪ En grup, penseu a què es refereix el concepte de “els altres catalans”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) ✪ En grup, penseu a què ens referim amb el concepte de “els nous catalans”? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

c) Quina diferència hi ha entre els dos conceptes? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

d) Creus que és un fenomen nou a Catalunya? Per què? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 31/01/2008      

Najat El Hachmi guanya el Premi Ramon Llull. 
'L'últim patriarca' narra la història d'un 
immigrant marroquí, confrontat amb el canvi 
cultural de la seva filla 

El Premi Ramon Llull 2008 no ha guardonat cap escriptor consagrat ni conegut, sinó una 
escriptora gairebé desconeguda, d'origen marroquí, Najat El Hachmi, que hi havia presentat 
'L'últim patriarca'. La novel·la exposa la història d'un immigrant marroquí que s'instal·la a la 
Catalunya central, un patriarca omnipotent, a vegades dèspota, que es troba confrontat amb els 
canvis culturals que assumeix la seva filla, que trenca amb la tradició d'origen i s'adapta als valors 
de la nova societat en què viu. 

El XVIII Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull, que atorga l'editorial Planeta ensems amb 
el govern d'Andorra, s'ha lliurat anit a Andorra la Vella durant una vetllada literària, presidida pel 
cap del govern andorrà, Albert Pintat, i compartida per uns tres-cents convidats.  
 
Najat El Hachmi (Nador, Marroc, 1979) va arribar a Vic als vuit anys, per reagrupament familiar. 
Va estudiar filologia àrab a la Universitat de Barcelona, és mitjancera cultural, i actualment 
resideix a Granollers, on treballa de tècnica a l'ajuntament. L'autora ja té un primer llibre publicat, 
'Jo també sóc catalana' (Columna, 2004), estrictament autobiogràfic, en què aborda la qüestió 
de la identitat.  
 
L'autora ha deixat ben clar que 'L'últim patriarca' era una novel·la, autobiogràfica fins a cert punt, 
perquè s'inspira en fets viscuts per gent del seu entorn, però que neixen del seu imaginari: 'De 
fet, hi ha fragments que no sabria dir-te si són realitat o són ficció.' Najat El Hachmi explica que 
la novel·la li va sortir a raig, mentre maldava per acabar-ne una altra. 'La intenció de la novel·la 
és d'entendre la figura del pare omnipotent, moltes vegades dèspota, però que també té unes 
altres facetes. Alhora, vol explorar la idea del canvi cultural, que es dóna sempre, d'una generació 
a una altra, però que en aquest context s'ha magnificat.' Però adverteix: 'No és una novel·la sobre 
la integració, sinó una mirada creativa sobre una realitat que forma part de mi.' [...] 
 
Per la guanyadora del Ramon Llull, 'el fet de créixer en dos mons diferents sempre presidirà la 
meva trajectòria d'escriptora, però crec que és un fet propi de la condició humana, perquè és fàcil 
de sentir-se de dos mons o en conflicte a l'hora de prendre decisions.'  
 
'El fet d'escriure, assegura, i el fet d'escriure aquesta novel·la, em permet que tots els fragments 
dels mons que m'acompanyen es converteixin en un de sol. És una mena de reconciliació amb 
tots aquests paisatges, els d'allà i els d'aquí, elements que d'entrada poden semblar 
irreconciliables.'  
 
S'acaba el patriarca? Respon: 'El procés de canvi hi és. Els fills i les filles d'immigrants ja reben 
una altra escala de valors, i les dones també van canviant: en la manera com es veuen a si 
mateixes i com veuen el seu paper en la societat. I aquest canvi, que es fa aquí, també es fa al 
Marroc. L'escala de valors del diguem-ne col·lectiu marroquino-vigatà ha canviat molt de quinze 
ençà. I sovint el xoc cultural es produeix entre aquestes famílies i les que arriben ara.' [...] 
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e) Quina és la idea principal de l’obra de la Najat El Hachmi? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

f) ✪ Què creus que la Najat vol dir quan afirma que “Jo també sóc catalana” 

(títol del seu primer llibre)? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

g) ✪ Què opines d’aquesta frase que diu la Najat: “és la idea del canvi cultural, 

que es dóna sempre, d’una generació a una altra”? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

h) Què opines que una dona d’origen marroquí hagi guanyat un premi de les 

Lletres Catalanes (el Ramon Llull)? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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MAALOUF, Amin. Les identitats que maten. Per una 

mundialització que respecti la diversitat. 

Barcelona: Edicions La Campana, 1999. (pàg 30-31, 

34-35) 

Des que me’n vaig anar del Líban el 1976 per instal·lar-

me a França, molt sovint, amb les millors intencions del món, m’han demanat si em 

sentia “més aviat francès” o “més aviat libanès”. I sempre responc el mateix: “Lea dues 

coses alhora!”. No és pas per un desig d’equilibri o d’equitat, sinó perquè si respongués 

una altra cosa mentiria. Si sóc qui sóc i no pas altre és perquè em trobo al llindar de dos 

països, de dues o tres llengües, de múltiples tradicions culturals. Això és precisament el 

que defineix la meva identitat. Seria més autèntic si m’amputés d’una part de mi mateix? 

A aquells que em fan aquesta pregunta els explico, doncs, pacientment, que vaig néixer 

al Líban, que hi vaig viure fins als vint-i-set anys, que l’àrab és la meva llengua materna, 

[...] i que és al meu poble de l muntanya, el poble dels meus avantpassats, on vaig tenir 

les meves primeres alegries de nen i on vaig sentir certes històries que inspirarien més 

tard les meves novel·les. Com podria oblidar-ho? Com podria mai deslligar-me’n? Però, 

per altra banda, fa vint-i-dos anys que visc en terra francesa, en bec l’aigua i el vi, les 

meves mans acaricien cada dia les seves velles pedres, escric els meus llibres en la 

seva llengua: per a mi ja no serà mai una terra estrangera. 

Mig francès, doncs, i mig libanès? En absolut! La identitat no es pot compartimentar, no 

es divideix ni en meitats ni en terços, ni per zones separades. No tinc diferents identitats, 

només en tinc una, feta de tots els elements que li han donat forma, en una “mescla” 

especial que no és mai la mateixa per a un altre. [...] 

La humanitat sencera no és feta sinó de casos particulars, la vida és creadora de 

diferències i cap “reproducció” no dóna mai còpies exactes. Tothom, sense excepcions, 

posseeix una identitat composta. [...] 

És justament això el que caracteritza la identitat de cadascú: que és complexa, única, 

insubstituïble, impossible de confondre’s amb cap altra. Si hi insisteixo tant és per culpa 

d’aquest costum encara tan estès i al meu entendre molt perniciós, i que fa que ens 

limitem a di, per afirmar la nostra identitat, «sóc àrab», «sóc francès», «sóc negre», «sóc 

serbi», «sóc musulmà», «sóc jueu»; qui mostra, com ho he fet jo, les seves múltiples 

pertinences, immediatament és acusat de voler «dissoldre» la seva identitat en un 

quadre informe en que s’esborren tots els colors. [...] 

Ningú no és de cop si mateix, ningú no es limita a «prendre consciència» del que és, 

sinó que esdevé el que és; no es limita a «prendre consciència» de la seva identitat, 

sinó que l’adquireix a poc a poc. 

L’aprenentatge comença molt aviat, des de molt petits. Cadascú és modelat, 

voluntàriament o no, pels seus, els quals el formen, li inculquen creences familiars, ritus, 

actituds, convencions, la llengua materna, és clar, i també terrors, aspiracions, 

prejudicis, rancúnies, així com diferents sentiments de pertinença i de nio pertinença. 
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i) ✪ Què opines de la frase de l’Amin Maalouf: “La identitat no es pot 

compartimentar [...] Tothom, sense excepcions, posseeix una identitat 

composta”? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

j) I què opines d’aquesta altra frase: “No tinc diferents identitats, només en tinc 

una, feta de tots els elements que li han donat forma, en una “mescla” 

especial”? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

k) ✪ Tu amb quina identitat et sents? Per què? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Sessió 3. Immigràvem en el segle XX? 

 

 

 

 

Als anys 60, amb el creixement de la indústria 

tèxtil de Catalunya, es va produir una allau 

migratòria molt important. 

L’oferta de llocs de treball va fer que arribessin 

molts nouvinguts de la resta de l’Estat on encara 

hi havia una economia agrària quasi de 

subsistència. Això va fer que aquestes ciutats 

catalanes creixessin molt en poc temps. 

Terrassa és un exemple d’aquest fenomen. Ara 

estudiarem les dades demogràfiques i 

intentarem situar-nos a la Terrassa de fa 50 

anys.  
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3.1. Observeu les següents taules estadístiques i a continuació i 

completeu els gràfics amb les dades que faltin. 
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3.2. Individualment, analitzeu les dades que hi ha a la pàgina anterior i 

responeu les següents preguntes.  

 

a) Com penses que es va notar l’arribada de tantes persones en els anys 60? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) ✪ Què creus que devien pensar les persones que havien nascut a Terrassa, 

quan veien que venia tanta gent? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c) Quines conseqüències penses que va tenir per a la població que hi vivia ja? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

d) Digues un possible conflicte que es podria haver produït en aquesta època i 

digues com el podrien haver resolt. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3.3. Observeu les següents taules estadístiques i a continuació 

completeu el gràfic amb les dades que faltin. 

 

3.4. Analitzeu les dades anteriors i responeu a les següents preguntes.  

a) Penses que l’actual allau migratòria a Terrassa és més important que la dels 

anys 60 del segle XX? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) Per què creus que les persones venen ara a viure a Terrassa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  



 ARIE 2007-2008  

26 

 

3.5. Compareu les dades de la població de Terrassa dels tres 

moments: 1930-1965-2005 i responeu a les següents preguntes.  

a) Per què immigraven les persones als anys 60? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) Creus que ara la gent immigra pels mateixos motius? Per què? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c) Quines conseqüències lingüístiques va suposar la immigració als anys 60? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

d) I en l’actualitat, quina previsió en fas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

e) ✪ Quina relació penses que tenen els processos migratoris amb l 

desenvolupament econòmic? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Sessió 4. La immigració pot suposar enriquiment? 

4.1. Llegeix atentament aquest text i fes les activitats que hi ha a 

continuació. 

“L’actitud de grecs i fenicis era, en molts sentits, 

positiva. Els habitants de la zona, les diverses tribus 

indígenes, van adonar-se ben aviat que aquella gent 

tenia una manera de fer ben curiosa, però força 

interessant: el que buscaven era sempre l’intercanvi 

d’objectes o matèries primeres”. 

A l’Edat Antiga el territori català estava habitat pels ibers, que eren caçadors, agricultors 

i també coneixien l’artesania de la roba i de les pells, la ceràmica i el treball dels metalls.  

Els ibers s’instal·laven en zones favorables per a la caça, la pesca i la recol·lecció de 

fruits. Eren un grup força evolucionat, ja que tenien un cert domini de l’agricultura i 

criaven animals per alimentar-se. El que sabem és que els primers establiments van ser 

al costat del mar i, de mica en mica, van anar fent incursions més profundes cap a 

l’interior. Però eren, tots plegats, molt pocs i el més segur és que en aquestes primeres 

incursions no trobessin mai ningú. Fins i tot entre les diverses tribus el contacte era força 

infreqüent. Quan es produïa una trobada entre dos grups humans, el més probable és 

que, si no tenien espacials necessitats materials en aquell moment, la reunió fos 

pacífica. 

Fa més de 2.500 anys, uns navegants grecs procedents de Massàlia, l'actual Marsella,  

i segurament camí de Cadis, van arribar al golf de Roses per instal·lar-hi una colònia. 

Així va néixer Emporion (en grec vol dir mercat): la primera ciutat grega de Catalunya. 

“Els ibers van veure com al seu territori s’instal·lava un poble pacífic que volia 

comerciar. No va haver conflicte entre els ibers i els grecs, perquè aquests no volien 

conquerir les terres, sinó fer intercanvis”. 

En un procés natural d’enriquiment, els indígenes van començar a absorbir les formes 

culturals i els lligams que els grecs instal·lats a la costa mantenien. Els ibers, en bona 

manera gràcies a aquestes influències exteriors, van construir societats molt complexes, 

molt similars a les dels seus veïns mediterranis. De fet, construeixen ciutats i poblats per 

tot el territori, protegeixen rutes comercials, i fan la guerra quan els convé. 

Els nouvinguts foren acceptats fàcilment entre els indígenes, els quals, en poc temps ja 

es van establir amb els grecs i van millorar la seva qualitat de vida significativament. 

Empúries, en el seu lloc estratègic i a mans dels grecs fou un important focus de comerç 

per tota la Mediterrània. Els indígenes i els grecs, al cap d’un temps van adoptar una 

identitat definida, és a dir, eren EMPORITANS. 

Adaptació de Calpena, E. Rodríguez, E. (2007) Històries de Catalunya. Barcelona: Cossetània, i del Blog 

de l’IES Cendrassos (Figueres) <cendrassosclassiques.blogspot.com/> 
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a) Observa el següent mapa del Mediterrani on apareixen les colònies gregues i 

fenícies. 

 

b) Assenyala el recorregut que deurien fer els grecs des de Grècia fins al primer 

assentament de la Península Ibèrica: Empúries. 

 

c) Assenyala al mapa el lloc d’algunes de les colònies gregues més importants. 

 

d) Per què penses que van triar aquest lloc per instal·lar-se? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  



 ARIE 2007-2008  

29 

 

4.2. Llegeix el següent text i emplena la graella que hi ha a 

continuació. 

 

Les tribus ibèriques practicaven el bescanvi de mercaderies 

entre els diferents poblats dins l'àmbit local i amb els comerciants 

estrangers instal·lats a la costa (grecs, fenicis...).  

El comerç local es basava en manufactures o matèries primeres 

que tinguessin en excedent o en fossin deficitaris.   

El comerç exterior es feia amb els productes que interessaven 

als grecs d'Empúries i Roses: cereals, metalls, pells, teixits i, 

potser, esclaus. A canvi, rebien ceràmica de luxe per a beure vi 

decorada amb escenes mitològiques, armament, joies, perfums 

o teixits fins. Aquest comerç es coneix sobretot pels envasos en 

què es transportaven aquests productes: amforetes de pasta de 

vidre per als perfums, àmfores de terrissa per 

al vi i l'oli.  

Els grecs van introduir l’ús de la moneda en 

l’intercanvi comercial. 

 

 

 Ibers Grecs 

Quins productes 
venien? 

  

D’on procedien 
aquests 

productes? 
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4.3. Relaciona les següents paraules amb la seva definició 

1. Afrodisíac   Format per elements de naturalesa distinta o diferent. 

2. Àgora  Format per dos o més sons o veus. 

3. Amnistia  Sense nom. 

4. Anarquia  (de Theatrón) Lloc per contemplar. 

5. Anònim  
Lloc de trobada de l’assemblea, dels participats o dels creients, literalment 
assemblea. 

6. Anorèxia  
Pràctica terapèutica que implica manipulació i que pressuposa l’accés a l’interior de 
l’organisme a través de perforació o incisió a la pell. Literalment treball manual. 

7. Ateneu  Organisme viu molt petit. 

8. Cirurgia 
 Sistema de govern basat en la participació igualitària de tots els membres de la 

comunitat en la presa de decisions. Literalment govern (cracia) del poble (demo). 

9. Cocodril 
 (d’ethos, moral) Conjunt d’aspectes morals i estètics característics d’un individu o 

d’una cultura. 

10. Cosmopolita  Ésser que sent atracció sexual envers els individus del mateix sexe. 

11. Democràcia  Persona que creu en només un Déu. 

12. Església 
 Rèptil de musell allargat, amb nombroses dents als dos maxil·lars, pell gruixuda 

recoberta d’escates com una armadura, i de grans dimensions. 

13. Ètica  (d’Afrodita, deessa de l’amor i la bellesa) Que excita els desitjos sexuals. 

14. Heterogeni  (d’arkho, poder) Sense autoritat, sens govern; falta de govern en un estat. 

15. Homosexual 
 Calçat que consisteix simplement en una sola assegurada al peu amb cordons, 

llenques de cuir, etc. 

16. Microbi  Falta anormal de ganes de menjar, literalment sense gana. 

17. Monoteista 
 Dit de qui considera tot el món com a pàtria seva, de qui ha viscut en molts països 

i té interessos en molts països, literalment ciutadà del món. 

18. Polifònic 
 (d’Athena, deessa de la saviesa) Associació o club literari, científic, instructiu, que 

disposa d’una biblioteca, de diaris, de revistes, etc. 

19. Sandàlia  Plaça pública en les polis gregues. Literalment, assemblea. 

20. Teatre 
 (d’amnestia, oblit) Oblidar, perdonar els delictes comesos, especialment els de 

caràcter polític. 

*** Moltes de les paraules que porten els prefixos: “a-“ (sense o negació), “híper-“ 

(gran), “mega-“ (enorme), “micro-“ (petit), “acro-“(dalt), “agro-“ (del camp), “tele-“ 

(lluny), “homo-“ (igual), “hetero-“ (diferent), “poli-“ (molts), “mono-“ (únic) i d’altres, 

provenen del grec.  
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4.4. ✪ De les aportacions que han fet els grecs, quines creus més 

interessants? Per què? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  



 ARIE 2007-2008  

32 

 

Sessió 5. Tots som immigrants? 

5.1. Llegiu atentament el següent text i feu les activitats que hi ha a 

continuació. 

La nostra espècie té l’origen a l’Àfrica, en concret a la seva part oriental, on fa uns 

150.000 anys un grup d’homínids va evolucionar i va formar una nova espècie que els 

científics han anomenat Homo sapiens. 

Aquest grup d’humans, que ja eren físicament com nosaltres, van ser els primers que 

van poblar tot el planeta. Sembla ser que els primers humans que van sortir d’Àfrica ho 

van fer pel corredor de Palestina fa uns 100.000 anys. 

Paulatinament van anar ocupant la resta del planeta, primer Àsia, on van arribar a la 

Xina fa uns 70.000 anys, després cap a Austràlia fa uns 60.000 anys, després arribaren 

a Europa fa uns 40.000 anys i finalment arribaren al continent americà per l’estret de 

Bering fa entre 30.000 i 15.000 anys. 

Aquest poblament del planeta, que va durar uns 80.000 anys, segons els especialistes, 

va respondre a la necessitat d’emigrar que tenien els diferents grups a partir de diferents 

causes com la pressió demogràfica –si el grup era molt nombrós no hi havia menjar per 

tots-, la recerca de recursos, canvis en el medi, etc. 

Tots els homes i les dones del món actual procedim d’aquest primer grup que va 

aparèixer a l’Àfrica oriental fa uns 150.000 anys. Les diferències físiques dins la nostra 

espècie, responen, segons els científics, a les diferents adaptacions fisiològiques que 

han fet els grups humans a les diferents zones climàtiques. 

a) Indica amb fletxes els moviments migratoris de la nostra espècie i la datació 

aproximada. 
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b) ✪ Creus que podem afirmar que els moviments migratoris han estat una 

constant al llarg de la història? Per què? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c) Quines raons tenien els grups d’humans a la prehistòria per emigrar? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

d) Creus que hi ha alguna diferència entre les causes per les quals emigren les 

persones actualment i les que ho feien a la prehistòria? Per què? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

e) ✪ Què opines de la següent expressió: “Àfrica, bressol de la humanitat”? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Sessió 6. I tu, què aconsellaries? 

6.1. Llegeix atentament aquest text. Després llegeix el correu 

electrònic que envia la Sílvia a la seva família. Què li aconsellaries? 

 

 

Som al 2058! 

Tens 65 anys! 

A Europa hi ha una gran crisi econòmica i la major part de la població no té feina. Per 

tant, l’emigració s’ha convertit en un fenomen necessari i habitual. Ara, al 2058, els pols 

d’atració són els països de l’Àfrica subsahariana i els de Llatinoamèrica, ja que durant 

els darrers trenta anys (2028-2058) aquests països han crescut econòmicament, i les 

polítiques dels seus governs afavoreixen la creació de moltes oportunitats de feina. 

Tens una filla de 25 anys. No té parella ni fills. No troba feina i ha decidit emigrar a 

l’Àfrica. Hi ha molts amics i amigues que ja han marxat i li escriuen explicant que han 

trobat feina i que hi ha moltes oportunitats. Tu li dones els estalvis de la família perquè 

pugui pagar-se el viatge i les primeres setmanes allà. 

Després de sis mesos d’haver marxat de Catalunya, la teva filla t’envia el següent correu 

electrònic, i et planteja alguns dubtes. Contesta-li amb un altre correu electrònic. 
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