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Tenen una missió: teixir llaços d’unió, dissipar malentesos, fer 

entrar en raó a uns, moderar a d’altres, aplanar, reconciliar... l a 

seva vocació és ser enllaços, ponts, mediadors entre les 

diverses comunitats i les diverses cultures. 

 

Amin Maalouf 
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Introducció 

Es tracta d'un reportatge novel·lat que aborda el tema de la identitat i la 

identificació d'una forma molt personal; a través de la meva història i experiència 

com a persona nascuda a Catalunya i filla d'una dona espanyola i un home 

marroquí, dono veu a les històries i experiències d'altres joves mixtos com jo. 

 

Aquest treball és fruit de les vivències i reflexions que vaig tenir al llarg del meu 

primer viatge amb consciència al Marroc. Conèixer els meus avis paterns i altres 

membres de la família em va suscitar un interès pels meus orígens fins aleshores 

latent. 

 

He triat aquest tema perquè sempre he viscut plantejant-me qui sóc, d'on vinc, 

cap a on vaig i què faig en aquest món. Sempre ho he fet de forma personal, 

sense tenir en compte d'on venen les meves arrels, sense entendre per què la 

gent tendeix a tractar-me com si fos diferent o a mirar-me amb uns altres ulls. 

 

L'objectiu és donar conèixer d'una forma qualitativa com s'identifiquen aquestes 

persones i com són identificades per la societat que els rodeja; mitjançant les 

diverses narracions i les veus dels experts sobre la identitat, les migracions, 

la misticitat o la interculturalitat. 

  

En un principi, quan vaig plantejar el tema del treball, la idea era veure com se 

senten els joves hispanomarroquins a Catalunya i realitzar una comparació amb 

els fills de les parelles marroquines que han nascut aquí. Però durant la meva 

recerca, i, a mesura que realitzava les diverses entrevistes i trobades amb els 

experts i els diversos casos, vaig adonar-me que el que realment estava fent era 

una cerca de la meva pròpia identitat. 

 

A més a més, a través de les entrevistes amb els experts vaig veure que el tema 

dels fills de parelles mixtes encara no s'ha tractat en l'àmbit d'Espanya. Per tant, 

vaig centrar el reportatge en només els casos que eren fruit d'aquesta barreja 

cultural que ha xocat tant al llarg de la història. 
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La meva idea principal no era que jo fos el fil conductor del reportatge, sinó que 

volia tractar el tema de la identitat a través de les històries dels altres. No obstant 

això, la identitat és quelcom massa complex i personal per a abordar-ho des de 

la meva perspectiva i d'una forma narrativa dins del reportatge, és per això que 

abans de la narració he volgut afegir un petit context que intenta reflectir la 

complexitat de la identitat i de la identificació. 

 

El mètode d'investigació emprat és qualitatiu, ja que es basa en les entrevistes 

realitzades als diversos joves mixtos per una banda, i per l'altra banda als 

diversos experts en identitat, migracions, islam o que han realitzat estudis en 

relació a aquests temes. A més de les entrevistes, per tal de dur a terme el 

reportatge he fet una recerca de dades sobre migració, casos de fills nascuts de 

parelles mixtes (són inexistents ara per ara), racisme i islamofòbia, entre d'altres, 

els quals es veuen reflectits al llarg de la narració. 

 

L'única cosa que tenia clara abans de començar el meu treball de fi de grau, era 

que volia fer un projecte, concretament un reportatge narratiu. Des que vaig 

cursar a 3r de carrera l'assignatura de Periodisme Cultural i, després de llegir a 

Tom Wolfe, Gay Talese, Truman Capote o Leila Guerriero, vaig veure que 

aquest tipus de periodisme era el que més m'agradava de tots els que havia vist 

fins aleshores. Així doncs, volia que el meu treball fos el primer exercici 

d'escriptura periodística narrativa. 
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Identitat i identificació  

S’entén que la identitat és quelcom que està en constant canvi i que té una 

naturalesa summament complexa. No existeix una identitat única, però sí que és 

aquesta identitat la que ens fa únics. 

 
Tal com diu el professor, investigador i periodista especialitzat en cultura de 

masses, història de la cultura i la comunicació, polítiques comunicatives i identitat 

cultural, Enric Marín:  

 

La identitat és com un procés, tu no estàs identificat una vegada per 

sempre, sinó que és un estat que té a veure amb l’experiència vital que vas 

acumulant. Hi ha molts elements que hi incideixen i depenent dels teus 

orígens i d’on desenvolupis la teva identitat, tindrà més o menys pes la 

religió o el tema de la llengua. No és el mateix un nano magrebí que sigui 

amazic i que tingui com a llengua pròpia l’amazic1, que un altre que tingui 

com a llengua pròpia l’àrab; ja hi ha una experiència prèvia de identitat 

complexa en un cas i en un altre. Si un nano del Marroc que té com a 

llengua materna l’amazic arriba a un territori com Catalunya que ja té dues 

llengües (en conflicte o no), segurament té uns elements d’identitat 

diferents que un altre que està acostumat a funcionar amb només una 

llengua d’origen.  

 

La teva identitat la vas construint a mesura que creixes. Hi ha una 

concepció de la identitat molt essencialista i tancada, aquesta és que la 

identitat et ve donada i és d’una sola peça. Hi ha un cert tipus de 

nacionalisme que alimenta aquest tipus d’identitat. Ets francès i només hi 

ha una forma de ser francès o espanyol, etc. L’avantatge que té viure en 

societats més complexes, com la catalana, és que ràpidament entens que 

el tema de la identitat és més complex; no és una cosa que et vingui 

                                                
1 Més conegut com berber. Fa referència al conjunt de llengües que es parlen a les zones més 
rurals o menys poblades del nord d’Àfrica. Són llengües no valorades perquè l’àrab és la llengua 
de l’Islam, i, per tant, és la llengua oficial i sagrada a tots els territoris musulmans.  
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donada. I no és només una qüestió de la identitat cultural, sinó de la 

identitat sexual.  

 

Tu t’identifiques sexualment, culturalment, nacionalment, pels gustos 

futbolístics, creences religioses, gustos de vestir, musicals, etc. Tot això va 

construint la teva identitat, en aquests processos que són tan diversos i 

que tenen a veure amb tantíssimes coses.  

 

En la mateixa línia, al llibre Identidades Asesinas s’expressa:  

 

La identidad está formada por múltiples pertinencias; pero es 

imprescindible insistir otro tanto en el hecho de que es única, y de que la 

vivimos como un todo. La identidad de una persona es una yuxtaposición 

de pertinencias autónomas, no es un mosaico: es un dibujo sobre piel 

tirante; basta con tocar una sola de estas pertinencias per a que vibre la 

persona entera. (Maalouf, 1999, p.36) 

 

De manera que lo que determina que una persona pertenezca a un grupo 

es esencialmente la influencia de los seres cercanos – familiares, 

compatriotas, correligionarios –, que quieren apropiarse de ella, y la 

influencia de los contrarios que tratan de excluirla. Todo ser humano ha 

de optar personalmente entre unos caminos por los que se le empuja a ir 

y otros que le están vedados o sembrados de trampas; no es el des del 

principio, no se limita a <<tomar consciencia>> de lo que es, sino que se 

hace lo que es; no es limita a <<tomar consciencia>> de su identidad, sino 

que la va adquiriendo paso a paso. (Maalouf, 1999, p.35) 

 

Por otra parte, la gente suele tender a reconocerse en la pertinencia que 

es más atacada; a veces, cuando no se sienten con fuerzas para 

defenderla, la disimulan, y entonces se queda en el fondo de la persona, 

agazapada en la sombra, esperando el momento de la revancha; pero, 

assumida u oculta, proclamada con discreción o con estrépito, es con ella 

con la que se identifican. Esa pertinencia – a una raza, a una religión, a 

una lengua, a una clase... – invade entonces la identidad entera. Los que 
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la comparten se sienten solidarios, se agrupan, se movilizan, se dan 

ánimos entre sí, arremeten contra <<los de enfrente>>. Para ellos, 

<<afirmar su identidad>> pasa a ser inevitablemente un acto de valor, un 

acto liberador... (Maalouf, 1999, p.36) 

 

 

L’escriptor i assagista, alhora que professor que ha centrat el seu estudi en la 

comunicació mediàtica des d’una òptica antropològica i filosòfica Albert Chillón:  

 

Donat que tots vivim en col·lectius, sovint en més d’un col·lectiu, i 

encara que tendim a pensar que tenim una identitat, el que en realitat tenim 

és un complex d’identificacions amb diversos referents.  

 

Hem de partir de la base de que la identitat és heterogènia, l’ésser humà 

té una identitat problemàtica que es va fent i que és plural, és a dir, cada 

individu és el fruit d’un teixit complex de tradicions, cultures, narracions, 

influències, etc.  

 

S’ha d’entendre la identitat com un a posteriori més que un a priori, no 

tenim una identitat des que naixem, sinó que és canviant dins dels 

col·lectius en els que vivim. Ens identifiquem amb certes coses, però no 

amb la identitat que tenim a priori; cadascú respon amb el que un creu que 

és o amb el que vol ser.  

 

En definitiva, tal com resumeix la Mònica Rius, directora del Màster del Món àrab 

i Islàmic i coordinadora del màster de Construcció i Representació d’Identitats 

Culturals:  

 

La identitat es forma a partir del que és més important per a 

cadascú, és molt personal i tu decideixes com construeixes aquest “jo”.  
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Ponts identitaris 

El 20 de febrer de 1996 i enmig d’una forta onada de fred vaig decidir venir al 

món. Concretament al carrer Puigmartí número 44, en plena Vila de Gràcia. Sí, 

vaig néixer a casa, perquè la meva mare - basca d’origen - no ha portat mai bé 

fer les coses d’una altra manera que no sigui la seva. Sóc fruit d’una unió que 

dóna com a resultat un to de pell de color “cafè amb llet”, com tants cops he sentit 

al llarg de la meva vida.  

 

El meu pare, nascut a Casablanca, i, per tant, d’origen magrebí, va sumar-se als 

milers d’homes que migraven del Marroc perseguint el somni europeu. Sí, viatjar 

en busca d’una millor qualitat de vida; trobar una feina, aconseguir diners i una 

sèrie de papers que representen la nacionalitat. Però el M’hamed El Ouali, com 

totes les dones i homes que viuen en aquest planeta, tenia altres somnis per 

complir; ser pare d’una nena als 29 anys. No sé si a causa de la casualitat o del 

destí, però la Sara Arnaiz va donar-me a llum deu dies després del 30è aniversari 

del meu pare. 

 

Saída és el nom que la mare ha decidit posar-me. Un nom que 

desperta curiositat a tothom que el sent per primera vegada, i per segona, 

i per tercera, i, fins i tot, hi ha gent que no s’hi acaba d’acostumar. Essa, A, 

I amb accent – n’hi poso perquè sinó no hi ha manera que es pronunciï 

correctament -, De i A, tal com sona, és el que repeteixo habitualment quan 

la gent em pregunta com em dic. Al principi em molestava, i mentiria si 

digués que ara ja no se’m fa feixuc haver de lletrejar aquestes cinc lletres 

reiteradament. Però ara ho faig amb orgull, perquè aquest nom meu és 

part del que em fa especialment diferent.  

 

Em fa sentir especial i no perquè és diferent a la resta de noms, que també, sinó 

perquè la decisió de la meva mare no va ser arbitrària:  

  

Al cap de poc temps de conèixer en M’hamed, em va presentar la 

Saída, la seva germana gran, amb qui havia vingut del Marroc uns anys 

abans. Ella tenia una malaltia al cor, i en Pierre, el seu marit belga, l’havia 
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portada per a que pogués operar-se amb garanties i sense haver de pagar 

una brutalitat. Saída feia honor al seu nom, era una dona alegra, amb una 

capacitat de formar festa que a mi m’impressionava. Li sorgia amb total 

naturalitat, a pesar de la seva malaltia (o potser gràcies a ella...). Ens veiem 

amb certa freqüència, i per a mi resultava molt interessant la simetria de 

les nostres parelles (dona marroquí – home europeu, home marroquí – 

dona europea). Poc temps després les dues vam saber que estàvem 

embarassades, en unes condicions molt poc favorables per a totes dues: 

ella tenia tres vàlvules artificials al cor i no era gaire probable que el seu 

cos resistís un embaràs; i jo, a banda de la recent relació amb en M’hamed, 

que ja s’havia mostrat tempestiva en aquell temps, acabava d’obrir un 

restaurant amb ell, la qual cosa va suposar una gran inversió i pel qual no 

teníem gaire experiència.  

 

Quan vaig saber que la Saída havia perdut el seu fill, vaig tenir clar que la 

meva filla havia de dir-se Saída. A la seva família hi van estar tots d’acord 

i es van mostrar contents amb la meva decisió. Així doncs, després d’un 

embaràs ric en aventures de tot tipus, va néixer la Saída, la Princesa Feliç.  

 

Feliç és la traducció literal del nom que m’identifica, Laila Saída (feliços somnis) 

desitgen els pares als seus fills cada nit abans d’anar a dormir al Marroc. Però 

tot i la connotació positiva i alegre de la definició, durant els primers anys escolars 

no acabava de sentir-me còmode amb la distinció que generava respecte els 

meus companys de classe. No volia ser diferent, no volia que la gent em mirés 

diferent, no em sentia diferent. Però en el fons sabia que ho era, perquè jo no 

em deia ni Marta, ni Júlia, ni Maria. Jo em deia Saída i això feia que tota l’atenció 

es bolqués en mi cada cop que es pronunciava en veu alta, i, aleshores, encara 

ressaltava més el meu color de pell. L’Eric, el meu primer amic d’infància també 

és mestís, però ell es diu Eric i té el cabell clar i la seva pell és tan blanca que es 

torna vermella quan el sol pica fort; característica genèticament heretada de la 

seva mare d’origen noruec.  

 

Però encara que l’Eric també fos diferent, ell no destacava de la resta. Com 

tampoc ho feia la Cristina, la seva germana gran. I jo volia ser com ella, ho volia 
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amb tantes forces que fins i tot volia dir-me com ella, comptava els anys que em 

faltaven per ser suficientment gran com per fer el canvi. I la Cristina em deia que 

li agradava més Saída, que era més maco i diferent. Però el que ella no entenia, 

ni ningú entenia, era, precisament, que jo no volia ser diferent. Perquè això volia 

dir ser de fora, ser dels altres, aquells que venen d’un altre lloc.  

 

Però jo he nascut aquí, a Catalunya, com també ho va fer fa 25 anys la Nagia, la 

primera dels tres fills de l’actual ex matrimoni entre l’Ahmed i l’Imma. Abans de 

casar-se per a poder-se independitzar, la Nagia i la seva família vivien a la costa 

catalana, concretament a Calella de Mar. Tret de no menjar porc i que l’Ahmed 

era l’únic que feia el ramadà, la cultura musulmana no va estar gaire present a 

la casa familiar de la Nagia:  

 

No m’he sentit mai marroquina, però és que ni de petita ni ara. No 

tinc cap sentiment de pertinença amb el meu origen marroquí. El meu pare 

ho és, i jo he anat al Marroc a visitar la família d’allà. El meu marit i la seva 

família també són marroquins, però jo no. He nascut, m’he criat, he viscut 

i he fet les mateixes coses que la gent d’aquí.  

 

De fet, tant ella com la seva germana i el seu germà van estudiar a la mateixa 

escola de monges on ho va fer tota la família materna. I després van anar als 

Escolapis, i la Nagia va fer el batxillerat com la resta de joves de Calella, i un cop 

aprovada la selectivitat va accedir al grau d’econòmiques, durant el qual se’n va 

anar a Alemanya d’Erasmus, i també ha fet un màster de la mateixa branca 

d’estudis. Però, tot i així, la Nagia comparteix amb mi que mai l’han fet sentir 

igual que als seus companys:  

 

Sempre m’han tractat diferent i més ara que porto el vel. Abans, 

quan era petita era una cosa que em feia entristir i que no acabava 

d’entendre, era com... per què? No ho entenc, si sóc del mateix poble que 

tu. I faig les mateixes coses. Recordo que quan passaven llista a classe, 

la professora sempre em deia “ai, és que teniu uns noms tan estranys” i jo 

pensava, d’acord, sí, el meu nom és marroquí, però jo sóc d’aquí. També 

havia de respondre reiterades vegades que d’on era el meu pare i què per 
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què jo em deia així. Són aquestes coses les que et fan sentir que no ets 

com la resta. 

 

A diferència de la Sara, la meva mare, la Mònica Jara va decidir el nom de la 

seva filla de forma conscient per a evitar-li la vinculació directa amb la cultura 

marroquí. Cultura que igualment duu a la sang perquè el seu pare en Mohammed 

Nakoura va néixer i es va criar al Marroc, on va conèixer la Mònica:  

 

La meva mare em volia posar Jennifer, la qual cosa m’hagués 

encantat perquè a mi m’encanten aquests noms – afegeix mentre deixa 

anar una rialla –, però el meu pare va dir que no em podia dir així perquè 

deia que la seva mare, és a dir la meva àvia del Marroc, no el sabria 

pronunciar. Aleshores ell va començar a proposar-li noms àrabs a la meva 

mare, però no hi havia cap que li agradés. Fins que va sortir Míriam. 

Realment es pronuncia “Mériem”, però Míriam sona menys marroquí.  

 

Recordo i reconec que quan vaig veure-la per primera vegada, em va sorprendre 

que també fos de la mateixa unió mixta que jo. Verd als ulls, cabell ros i una pell 

clara, són trets poc característics entre la comunitat marroquí. Però, curiosament, 

són gens que han heretat tant la Míriam Nakoura Jara com la Icram Gaddour 

Hernández; físicament les podrien identificar abans amb noies nord europees 

que nord-africanes. Però totes són filles d’una unió de cultures xocants i que 

conviuen en un conflicte encara vigent.  

 

Un conflicte que no es veu reflectit a casa dels Gaddour Hernández. La M.D. 

Hernández i en M.Gaddour2, es van conèixer en un taller de costura; ell tallava i 

ella cosia. En M.Gaddour era un home fidel als seus principis i, sense por al què 

diran i fent ús de la seva llibertat, resava a la feina quan volia. La seguretat i 

llibertat amb què practicava la seva religió, van captar l’atenció de la M.D. de tal 

manera que encisada per la curiositat i per aquell home, es va convertir a l’islam 

i poc temps més tard celebrava la seva boda amb en M.Gaddour.  

 

                                                
2 Apareixen només les inicials dels noms per privacitat de les persones en qüestió.  
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Aquest nou matrimoni musulmà que vivia a Vic, va donar a llum a l’Icram l’any 

1991, quan encara no s’havia produït el “boom” migratori de marroquins a 

Catalunya, el qual es produeix al voltant del 2000, segons l’Atles d’Immigració 

Marroquí a Espanya3. Així doncs, tal com em relata ella, a P3 l’Icram era la 

primera catalanomarroquina a classe:  

 

La meva mare m’explica que jo als 3 anys ja portava vel, però un dia 

un nen em va dir mora. Com que jo no ho entenia, ni sabia què volia dir ser 

mora, els meus pares van decidir que me’l tragués fins que jo pogués 

defensar-me o poder explicar el per què duia el hijab. 

 

Des de petita que he celebrat el tió, els reis, i totes les costums d’aquesta 

terra que formen part de mi. Uns anys més tard, quan jo feia 4t de primària, 

va arribar l’onada migratòria. Aleshores, tots els nens marroquins es van 

adonar que jo era com ells, perquè tenia un nom com el seu i el meu 

cognom s’assemblava al seu. I va ser en aquell moment que vaig començar 

a notar les diferències i em vaig donar compte del racisme. La gent em 

començava a mirar diferent, encara que jo portava tota la vida a Vic, i, de 

fet, jo he nascut aquí i la meva llengua materna és el català.  

 

Recordo que a 5è va venir la meva cosina del Marroc i la van asseure al 

meu costa perquè jo pogués ajudar-la a classe; “clar és que tu l’entens” és 

el que em van dir. Abans que arribessin els altres marroquins mai havia 

rebut cap comentari, tret el dels 3 anys quan duia mocador, però que ni tan 

sols recordo. Però quan arriben tots ells, és quan la resta de companys 

comença a veure’m amb uns altres ulls “per què tu ets més blanca?” o “per 

què et dius així?” i, fins i tot, “feu pudor”. M’incloïen en el grup d’immigrants, 

sense haver-me’n mogut d’enlloc. 

 

 

*   *   * 

 

                                                
3 Atlas de la inmigración marroquí en España, UAM Ediciones (2004). 
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Una altra de les coses que caracteritza a la Sara Arnaiz, a banda de la seva 

tossudesa alhora de fer les coses, és la impuntualitat. Hi ha alguna cosa en ella 

que fa que, sempre, per molt que s’organitzi o s’ho plantegi, arribi un pel tard als 

llocs.  

 

No arribar a l’hora no només és característica de la meva mare. És allò que es 

coneix com "marca espanyola", a banda de la festa, la migdiada i un to de veu 

molt alt, la impuntualitat és un dels estereotips amb el que part d’Europa ens 

identifica.  

 

Però bé, per molt que aquest sigui un país caracteritzat per no fer les coses amb 

puntualitat, a l'Institut de Capellades si la classe comença a les 8:15 i arribes a 

les 8:20 et toca demanar permís per entrar a l’aula. Amb el cor accelerat perquè 

és el segon dia de classes i, encara no conec els nous companys, ni sé quina 

cara fa la professora de sociologia, respiro fort, pico tres cops a la porta i 

seguidament l’obro:  

 

- Hola, em dic Saída, perdona que he arribat tard perquè hi havia molta 

cua a la carretera, puc entrar? Menteixo perquè em deixin passar.  

- No passa res, passa - respon amb un somriure amistós la Lourdes. La 

professora segueix les meves passes amb la mirada. - D’on vens?  

- De Mediona.  

- No, no, de quin país vens? Respon refent la pregunta.  

- Sóc d’aquí, bé, vaig néixer a Barcelona, però ara visc a Mediona. 

Responc mentre em puja el vermell a les galtes i noto que se’m claven 

de cop totes les mirades de la resta d’alumnes.  

- Ah, val! Com que t’he vist així moreneta he pensat que venies de la 

Índia o algun país semblant. Benvinguda! Com has dit que era el teu 

nom? Pregunta amb l’atenció ficada de nou a la seva llibreta.  

- Saída. Essa, A, I amb accent, De, A. 

 

El fet de no tenir un nom comú o més aviat que aquest tingui un origen diferent 

és sinònim de causar sensació en aquells que el senten per primera vegada. La 

seva pronunciació transporta a les persones directament a algun indret del món. 
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I, depèn de quin sigui aquest indret les reaccions seran més positives o 

negatives. Segons m’explica l’Avi Astor, professor i investigador que ha centrat 

les seves investigacions en la identitat, la cultura i la religió amb un enfocament 

sobre les relacions inter-religioses i inter-ètniques:  

 

Hi ha estudis que diuen que si una persona té un nom àrab, té més 

probabilitat de patir alguna discriminació. Tot i que tu decideixis no 

emfatitzar aquest aspecte de la teva identitat, hi ha gent que t’identificarà 

com a musulmana pel teu nom.  

 

I aquestes mateixes paraules són les que sento quan em trobo amb en 

Mohammed Chaib, president de la fundació Ibn Batutta. Tot i que va néixer al 

Marroc, en Chaib porta més anys a Catalunya que al seu país d’origen. De fet, 

es va casar amb una dona catalana i plegats van tenir a en Yasin i la Najwa; 

ambdós musulmans encara que només en Yasin practica l’Islam. Però, tot i així, 

en Mohammed assegura que la seva filla reconeix que és musulmana i em diu 

que, encara que no m’hi identifiqui, jo també ho sóc:  

   

El cognom vol dir moltes coses, és cultura, és origen, és identitat al 

cap i a la fi. Tu ets musulmana pel teu pare i ho ets encara que no practiquis 

la religió. Tu per naixement ets musulmana pel teu nom. Pots ser practicant 

o no, però el teu nom Saída Elualí Arnaiz4, és impossible que no siguis 

musulmana. Ho ets. Una altra cosa és si practiques la religió musulmana, 

és a dir, si pregues o no, si fas el ramadà..., en definitiva, els cinc pilars de 

l’islam. Això és una altra cosa. Però com a origen, és clar que ets 

musulmana, tot i que tinguis l’altra part cristiana.  

 

El teu nom i cognom a la gent els hi marca i et posen en un lloc i és aquest 

lloc el que hem de canviar. Perquè el teu lloc és Catalunya com el de la 

resta de catalans i no en el que ells volen posar-te.  

 

                                                
4 Tot i que el meu cognom s’escriu oficialment El Ouali, l’escric Elualí per a que es pronunciï 
correctament. La transcripció dels noms moarroquins a l’alfabet llatí es fa a través de la llengua 
francesa, i, per tant, quan es llegeix en català o castellà el resultat és un cognom diferent.  
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La teoria sempre és més fàcil que la pràctica. Que vulguin saber d’on ve el 

meu nom o que aquest causés curiositat o confusió a l’hora d’escriure’l pot 

acabar resultant fins i tot interessant. Però deixa de ser-ho en el moment 

que es qüestiona d’una forma massa directa:  

 

Sóc a la parada de metro de Zona Universitària. Els joves entren i surten de 

l’estació precipitats, la calma no és precisament un tret característic dels i les 

estudiants. Recolzada a la barana de sortida espero l’Amin, un altre dels pocs 

joves mixtes a Catalunya. Una dona s’adona que avui no tinc pressa. S’acosta. 

Duu una carpeta amb papers a la mà, evidentment es dedica a fer enquestes a 

peu de carrer. Hola, et puc fer unes preguntes molt ràpides sobre el nivell 

d’anglès? Em pregunta de seguida. Deixa anar un sospir alleugerit després de 

la meva resposta afirmativa i, somrient, procedeix a fer l’enquesta. Un cop 

enllestida m’informa que per haver respòs entro directament a un sorteig d’una 

beca per a un curs d’anglès a l’estranger. Em demana les dades:  

 

- Com et dius?  

- Saída 

- Com? 

- Saída. Essa, A, I amb accent, De, A.  

- I el cognom?  

- Elualí  

- Tens la nacionalitat? Em pregunta directament. Perquè si no la tens no 

pots accedir a la beca, eh? 

- És clar que la tinc! He nascut i viscut tota la vida aquí. Responc amb 

una barreja d’indignació i sorpresa.  

- D’acord, moltes gràcies, que vagi bé el dia. S’acomiada un cop 

emplenat el formulari.  

 

Entre joves que pugen i baixen cap a l’andana del metro, n’hi ha un que sembla 

desconcertat i sense gens de pressa. Cabell color cafè, blanc com la llet i unes 

ulleres que deixen entreveure uns ulls petits i foscos. Sens dubte és l’Amin El 

Meziani Anglada, amb qui vaig contactar a través d’Instagram. Creuem mirades 

i somriures. Ell també m’ha reconegut. Saída, oi?, diu alhora que em saluda amb 
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dos petons. Conversem de camí a algun lloc on poder aixoplugar-nos de la pluja 

que aparentment està a punt de caure, sembla que aquest any a la primavera li 

fa vergonya fer-se notar.  

 

En canvi, l’Amin no en té gaire de vergonya, i amb un accent que transporta 

directament a la ciutat de Vic, m’explica que el seu pare va ser dels primers 

marroquins que deixaven la seva terra. Però resulta que en Jamal El Meziani no 

tenia intenció de quedar-se a viure a Catalunya, ell pertanyia a l’1% de la població 

masculina migrant del Marroc que tenia una llicenciatura o un doctorat, segons 

dades de l’Atles de la immigració marroquí a Espanya. Després d’haver estudiat 

física i mates a la Universitat d’Oujda, el pare de l’Amin va posar nou rumb a la 

seva vida en direcció a Noruega.  

 

De camí al país dels víkings, en Jamal es va deixar caure a Vic, on el seu germà 

s’havia instal·lat i havia començat una nova vida. Durant la seva visita familiar, 

la ciutat medieval el va anar atrapant mica en mica i Noruega va passar a ser un 

destí utòpic en el moment que va conèixer la Catalina Anglada, mare de l’Amin.  

 

Ara, la Catalina Anglada, només és Catalina Anglada al DNI i Cati per als 

familiars i aquells que la coneixen de tota la vida. Per a la resta de les persones 

és l’Iman, que literalment vol dir fe. Representa d’alguna manera la fe que va 

posar en Alà en el moment de convertir-se i casar-se amb en Jamal El Meziani. 

Ella mateixa va ser qui va buscar i decidir el nom que l’identificaria amb la religió 

musulmana.  

 

Així doncs, igual que a casa de l’Icram, l’Islam sempre ha estat present en la vida 

de l’Amin. A diferència del meu pare M’hammed, qui mai em va ensenyar l’àrab, 

el pare de l’Amin sí que li parlava des del moment en que va néixer en darija o 

el que es coneix més com àrab marroquí. En canvi ell li respon tant en àrab com 

en català, però quan l’Iman Anglada també està a la conversació, aquesta passa 

a ser íntegrament en català. Un cop ja hem trobat un lloc tranquil i a cobert de la 

pluja, l’Amin em diu:  
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Em sento català, perquè he nascut aquí i m’hi he criat. Quan vaig al 

Marroc em sento com el foraster, sóc l’europeu. Quan era petit hi anava 

cada any a veure els tiets i els avis, i és clar que estimo la meva terra 

(Marroc). Tot i que el Marroc políticament com a país no m’agrada gens, la 

terra sí. I sí que m’identifico amb ella. Si em preguntes si sóc marroquí et 

diré que sí, sóc un 50% i 50%, però si em dones a triar et diré que sóc 

català.  

 

Igual que a la família de l’Amin, a la de l’Icram tots són musulmans i practiquen 

la religió; hagin nascut on hagin nascut. Una altra de les coses en les que 

coincideixen ambdues famílies és amb la llengua; en M.Gaddour és qui coneix 

l’àrab i sí que el transmet als seus fills, però a diferència de l’Amin que l’entén i 

el parla des de sempre, l’Icram m’explica que l’entenia però que no el va aprendre 

fins més tard:  

 
A casa només he parlat català, el meu pare ens parlava en àrab 

però jo responia en català. La primera vegada que vaig anar al Marroc amb 

set o vuit anys vaig veure que si no aprenia a parlar l’àrab no podria parlar 

amb els meus cosins ni jugar amb ells. Des del moment en què vaig 

aprendre a parlar la llengua, el meu pare em va obligar a parlar-li en àrab 

per tal de no perdre’l.  

 

És una tendència clara i cada cop més a l’alça que el català o el castellà sigui la 

llengua més parlada a les llars de famílies marroquines o musulmanes, i, 

sobretot, si es tracta de famílies on les parelles són mixtes. Així ho assegura 

l’Antonio Solana, membre del grup d’investigació INMIX, sobre Immigració, 

Mestissatge i Cohesió Social:  

 

Quan es tracta de parelles mixtes, si un dels pares és d’Europa els 

fills aprenen la llengua perquè és la llengua dels pares. Són llengües de 

prestigi. Però si els pares són del Marroc o d’un país africà o d’altres 

llengües minoritàries, no es fa transmissió de l’idioma. Hi ha una valoració 

diferent de la parla de les persones que venen de països dominats i, per 

tant, les seves llengües són dominades i desprestigiades. Aleshores, no es 
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valora fer la transmissió als fills d’aquesta llengua. En conseqüència els 

fills perden part de la seva herència.  

 

El grup INMIX no són els únics que afirmen aquesta tendència a la no transmissió 

de l’àrab; també m’ho corrobora la Mònica Rius, directora del Màster del Món 

àrab i islàmic i coordinadora del màster de Construcció i Representació 

d’Identitats Culturals, amb qui em trobo al seu despatx després de pujar diverses 

escales laberíntiques de la Universitat de Barcelona: 

 

Efectivament el que hi ha hagut és una assimilació en realitat del 

pare a la cultura catalana i els fills o filles perden la llengua i molts arriben 

aquí a fer filologia intentant recuperar aquestes arrels que no havien trobat 

ni a casa. En molts casos els pares són els que ja no se senten 

especialment orgullosos de la seva cultura i, per tant, no es transmet als 

fills. 

 

No sé del cert si l’Ahmed, el pare de la Nagia, se sent més o menys orgullós de 

les seves arrels. Però el que si és veritat és que no ha transmès aquestes arrels 

als seus fills de forma directa, al menys pel que fa a la llengua: 

 

El meu pare no ens parlava en marroquí ni res quan érem petits, jo 

només sabia català i castellà. Sempre m’havia cridat l’atenció una mica, tot 

i així, la meva germana era la que ho seguia més; si el meu pare feia el 

ramadà doncs ella feia un dia o dos. Jo, en canvi, passava del tema i feia 

la meva. Però amb quinze anys em vaig apuntar a classe d’àrab on també 

t’ensenyen l’alcorà i més coses sobre la cultura musulmana. Arran d’aquí 

em va interessar molt més el tema i vaig començar a tenir amigues 

musulmanes, perquè abans no en tenia cap, jo anava amb espanyols. 

Aleshores també va ser quan vaig conèixer el meu marit, el qual és d’origen 

marroquí.  

 

Tot això va suposar grans canvis a la meva vida; el fet que jo seguís cada 

cop més aquest camí va fer que la meva mare es distanciés molt més de 

mi. A més a més durant aquesta època els meus pares es van divorciar i 
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va ser tot una mica “tèrbol”. La meva mare no volia que jo em parlés amb 

el meu pare, però jo no li feia cas i a sobre vaig començar a estudiar àrab 

i a anar a la mesquita, la qual cosa no li agradava gens, ni el fet que el meu 

actual marit no fos espanyol.  

 

En el moment que vaig prendre la decisió de ser musulmana va acabar explotant 

la cosa... 

 

- Si? Qui és?  

- Mama, sóc la Nagia.  

- No et conec. 

- .... 

 

És l’última conversació que recorda la Nagia amb l’Imma. Ara ja han passat anys 

d’aquesta trucada. Diu que ara ho explica sense ser un mar de llàgrimes, però, 

per molt que ho vulgui, no pot desdibuixar el somriure trist que li provoca 

rememorar l’escena.  

 

Les situacions complicades o conflictives no sempre venen marcades per 

qüestions de races o ètnies, i són moltes les parelles que avui dia acaben en 

divorci. Tal com els va passar als pares de la Nagia, els de la Míriam Nakoura 

també van acabar amb la relació. La diferència és que la Mònica Jara i en 

Mohammed Nakoura ho van fer abans que ella sàpigues caminar ni parlar, 

només tenia un any. És per això que ella tampoc no va aprendre a parlar l’àrab 

de petita i a causa de la poca relació amb el seu pare mai ha arribat a conèixer 

la llengua. Després de la separació, en Mohammed va viure uns anys més a 

Catalunya, però, com que no va aconseguir la nacionalitat a temps, se’n va haver 

de tornar al Marroc, on actualment hi resideix.  

 

Igual que la mare de la Nagia, la mare de la Míriam, la Mònica Jara tampoc volia 

que la seva filla mantingués relació amb el seu pare:  

 

Des que sóc major d’edat sí que tinc més relació amb el meu pare. 

Abans, la meva mare em tallava la relació amb ell; quan era petita i mentre 
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ell vivia aquí el veia un cop cada un o dos mesos, fins i tot vaig estar anys 

sense veure’l. Quan se’n va anar al Marroc es va complicar la cosa perquè 

la meva mare em va prohibir anar-hi fins que no complís els 18. Segons 

ella és perquè tenia por de que jo no tornés.  

 

Ara just fa dos anys que hi vaig anar per primera vegada i em va agradar 

molt el viatge. Tinc més ganes de conèixer coses sobre la cultura i també 

m’agradaria aprendre la meva llengua paterna, tot i que sé que és molt 

difícil.  

 

Entre glop i glop de cafè la Míriam i jo compartim mútuament les experiències 

del que ha significat viatjar per primera vegada al Marroc un cop conscients del 

viatge. Cap de les dues coneixia ni la llengua, ni la cultura i, en el meu cas, ni tan 

sols a la família que anava a visitar.  

 

Ibn Battuta, el gran viatger de l’islam va dir una vegada: “qui viu veu, però qui 

viatja veu més”.  

 

I així és. Jo no vaig ser conscient de tot el que havia deixat de veure durant tants 

anys fins que no vaig realitzar aquest viatge. En el meu cas no és que la meva 

mare no m’hi deixés anar perquè ja no era parella del meu pare. No, de fet ella 

sempre ha insistit en la importància de conèixer la nostra família paterna, alhora 

que la cultura i tradició que tant el meu germà Òmar com jo, duem de forma 

inherent. Però jo mai havia tingut l’interès suficient com per voler fer un viatge a 

la terra del meu pare, una terra amb la que no em sentia identificada; de fet, per 

a mi suposava una càrrega que la gent m’hi identifiqués amb aquesta part de les 

meves arrels.  

 

 

*   *   * 

 

Tant l’Icram, com la Nagia, la Míriam, l’Amin i jo, la Saída, som joves que hem 

nascut a Catalunya i som fills de pare marroquí i mare hispana. Que en tots els 

casos sigui el pare el d’origen àrab no és una coincidència, hi ha dos factors 
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principals que expliquen aquest fet, segons m’explica en Mohammed Chaib, 

president de la fundació Ibn Batutta:  

 

D’una banda, trobem que generalment s’ha produït una immigració 

d’homes i després són les dones les que han vingut cap aquí. I d’altra 

banda, trobem que per a que una dona musulmana es pugui casar amb un 

no musulmà aquest no musulmà s’ha de fer musulmà. Però, en el cas d’un 

musulmà no és necessari que la dona amb la que es casi sigui musulmana. 

Així està escrit a l’alcorà.  

 

Segons l’Atles de Immigració Marroquí a Espanya, el 75% de la població 

magrebina migrant a Espanya durant la dècada dels 80-90 eren homes i la 

majoria d’ells provenien de zones rurals o pertanyien a la classe treballadora. 

Així doncs, ens trobem davant d’un escenari on Espanya rep l’arribada d’una 

gran quantitat d’homes, joves i solters d’origen marroquí. Perfil que encaixa amb 

els pares de tots nosaltres – Icram, Nagia, Míriam, Amin i Saída –, i les nostres 

mares van trencar estereotips emparellant-se amb ells. 

 

L’investigador Avi Astor explica que:  

 

És diferent quan parlem d’una identitat mixta en la qual una part 

pertany al grup dominant i l’altre a un grup subordinat històricament. La 

diversitat a Espanya és bastant nova en el relatiu a aquests països. Falten 

estudis sobre gent filla de parelles mixtes.  

 
De fet, el grup INMIX dirigit per en Dan Rodríguez, antropòleg i investigador 

especialitzat en mixticitat, i en el que participa el també antropòleg Antonio 

Solana, són els primers en dur a terme una investigació sobre els fills de les 

unions interracials a Catalunya. Aquestes unions susciten un interès mutu tant 

per a mi per la vessant personal que em pertoca com per al grup d’antropòlegs; 

en resposta a la meva demanda de realitzar una trobada amb els membres 

d’INMIX, vaig sorprendre’m en veure que volien realitzar-me una entrevista pel 

fet de dir-me Saída Elualí Arnaiz. Qui m’havia de dir a mi que la recerca de la 

meva identitat acabaria sent un quid pro quo amb un grup d’investigadors! Em 
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trobo amb l’Antonio Solana al seu despatx, situat a la Facultat de Filosofia i 

Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, on intercanviem coneixements 

sobre mixticitat, bé, més aviat em proporciona ell a mi:  

 

El nombre de parelles interracials ha augmentat en els últims anys, 

i, per tant, cada cop hi ha més persones amb una identitat mixta. Hem 

passat d’una situació on els percentatges eren pràcticament 0 als anys 90 

a nivell d’Espanya, a una situació on els percentatges són molt elevats.  

 

Això es veu reflectit a les dades obtingudes a partir de l’IDESCAT, de les quals 

es desprèn que l’any 2000 hi van haver més de 31.000 matrimonis a Catalunya. 

D’aquests, menys del 3% van ser entre parelles amb diferent nacionalitat; i en el 

cas de les unions hispanomarroquines, aquell any hi van haver un total de 167 

matrimonis.  

 

Cal tenir en compte que aquestes dades no reflecteixen al 100% la realitat, ja 

que no totes les parelles decideixen casar-se. Com és el cas dels meus pares, 

els quals mai van arribar a ser marit i muller, i, per tant, no van comptabilitzar 

com a unió mixta. Tot i així, segons l’IDESCAT, l’any 2016 el nombre de 

matrimonis on un dels dos té nacionalitat marroquina augmenta gairebé fins a 

600 d’un total de gairebé 25.0000 matrimonis a Catalunya.  

 

El fet que les dades siguin en base a la nacionalitat, fa que no siguin tant 

representatives, perquè una persona nascuda al Marroc, però que ha obtingut la 

nacionalitat espanyola, no compta com a marroquí, sinó com a Espanyol. De 

totes maneres, sí que és cert, tal com deia l’Antonio Solana, que les unions 

mixtes cada vegada són més freqüents.  

 

 
*   *   * 

 

Actualment, segons l’IDESCAT, un de cada cinc estrangers a Catalunya són 

marroquins. I, les dades de l’INE indiquen que a nivell espanyol, la població 

magrebina també ocupa el primer lloc en nombre d’immigrants. Per tant, no és 
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d’estranyar que, segons un estudi d’actituds cap a la immigració del Centre 

d’Investigacions Sociològiques (CIS), la majoria de les persones pensen en 

marroquins quan els pregunten sobre immigració a Espanya. Aquest mateix 

estudi també destaca que els marroquins són el col·lectiu que causa menys 

simpatia o que cau pitjor entre els espanyols després dels romanesos.  

 

Tant se val si has nascut aquí, si practiques una religió o una altra, o fins i tot si 

no en practiques cap; tant se val si ets més del Barça o del Madrid o si no t’agrada 

el futbol; tant se val si parles català des que vas néixer. Ser moreno de pell i dir-

te Nézar Kamal El-Orfa és motiu més que suficient per ser emmanillat:  

 

L’últim cop que em va passar va ser fa dos mesos. Tornàvem de 

Barcelona la meva mare, el meu germà i jo. Vam anar fins a Igualada a 

buscar el cotxe de la meva mare i de tornada a Capellades trobem que hi 

ha un control policial a la sortida d’Igualada. En un cotxe anem el meu 

germà i jo; la meva mare va darrere nostre conduint l’altre. Al davant hi ha 

uns deu cotxes més que passen sense cap tipus de problema. Quan els 

mossos ens veuen demanen que ens aturem, que ens identifiquem i ens 

fan sortir del cotxe. Un cop fora ens emmanillen, ens posen contra les 

verges i ens comencen a fer preguntes. Els agents agafen el meu mòbil i 

em pregunten si el mòbil és meu i podia confirmar que no l’havia robat. 

Després de comprovar que aquell era el meu telèfon em van registrar la 

cartera, on hi van trobar que, a part del DNI espanyol, també tinc el 

marroquí – legalment a Espanya no es pot dur els dos carnets d’identitat a 

la cartera alhora, es poden tenir però només es permet fer servir 

l’Espanyol– per aquest motiu em volien posar una multa que ascendia a 

gairebé mil euros. Sort vaig tenir que un dels mossos que hi havia per allà 

és el pare d’un dels nois que toca amb mi a la banda, i, en veure que la 

situació era un tant ridícula i que no estava fent cap mal va demanar que 

em deixés anar. Després de registrar el cotxe sencer i comprovar que tant 

el meu germà com jo tenim net l’historial ens van deixar anar a casa.  

 

Sento molta impotència quan passen aquestes coses, per què m’ho estic 

menjant jo? Quan jo no he fet res. Per què si ara mateix passés una dona 
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amb el vel o un home amb la barba llarga ja estàs prejutjant o interpretant? 

Quan ells segurament tampoc no han fet res. Mentre segurament siguem 

nosaltres els que estem intentant netejar aquesta imatge negativa dels 

“moros” i ens mengem nosaltres aquesta culpa.  

 

En Nézar és fill de la Naïma El-Orfa i en Driss Kamal, mentre fem una cervesa a 

la plàcida plaça del Bonsuccés de Barcelona, m’explica que no és un cas aïllat; 

més d’una vegada quan torna de festa amb els seus amics i es troben controls 

policials li demanen el DNI i, un cop emmanillat, l’interroguen al furgó de mossos 

d’esquadra.  

 

Tant se val se val si és de nit o de dia, tant se val si vas a un cotxe o si et trobes 

al carrer, tant se val si estàs de festa o realitzant una acció benèfica, ser 

visiblement identificable amb el món musulmà fa que augmentin les possibilitats 

de ser menyspreat. Tal com li va passar al Mahi Idrissi Idrissi uns mesos enrere:  

 

Amb la ONG “Islamic Relief” estàvem fent una recol·lecta pel que està 

passant a Síria, i vam sortir al carrer amb les guardioles. Hi havia tant nois 

com noies, moltes d’elles duien vel. I, és clar, no és fàcil per a una ONG 

musulmana recaptar diners, però la reacció de la gent va ser increïble, ens 

va sorprendre cap a bé. I això que estàvem just a les rambles on va succeir 

l’atemptat.  

 

La gent contribueix amb la causa. Els musulmans sí que ho fan perquè ens 

coneixen, però que hi contribueixi gent que no sap qui som i a sobre amb 

una ONG que conté la paraula islam en el seu nom, sorprèn gratament. La 

majoria de les persones acostumen a relacionar l’islam amb el terrorisme.  

 

Va haver-hi un cas aquell dia, però només un. Era un matrimoni gran. Jo 

els vaig parar i els vaig preguntar si tenien un moment. La dona va fer 

senyes negatives amb el cap, però l’home va dir que sí que tenia un 

moment. Jo vaig pensar que era estrany que la dona no volgués i l’home 

digués que sí; vaig creure que voldria contribuir. Quan vaig començar a 

explicar el projecte de la ONG, l’home va començar a cridar “moros de 
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merda que sou uns terroristes i heu de marxar al vostre país. Per culpa 

vostra hi ha hagut tants morts”. La meva reacció va ser respondre-li en 

català (l’havia escridassat en castellà): saps què? Tens raó, haig de marxar 

al meu país, saps per què? Perquè aquest és el meu país. 

 

En Nézar i en Mahi són catalans fills de marroquins, però se’ls identifica 

directament amb l’origen dels seus pares i són tractats com a immigrants. El fet 

que hi hagi elements fàcilment identificables amb el Marroc o la cultura de l’Islam 

fa que el tracte cap a ells sigui totalment diferent. L’Icram ho ha viscut en primera 

persona mentre buscava un pis per viure amb el seu marit:  

 

Estàvem esperant a fora a que acabes la primera visita del pis que 

volíem llogar. Quan acaben, la senyora que estava ensenyant el pis ens 

comença a parlar en castellà – això a l’Icram ja li va fer ràbia –. Ens va 

tractar fatal: “això és el que hi ha, no hi ha res més a veure”... Quan li 

demano els papers que s’havien de presentar per a voler llogar el pis ens 

va dir que ja estava aparaulat i que no calia que ensenyéssim res. La seva 

manera de parlar-me i d’actuar em va fer sentir tant rebutjada que quan 

vaig arribar a casa no em vaig poder contenir les llàgrimes.  

 

És molt complicat, perquè pel telèfon són molts simpàtics i amables perquè 

els parles en català, però a la que et veuen ja no te’l volen llogar.  

 

Ara que sóc professora també m’han passat un munt de coses. Un dia en 

una classe, és que no ho oblidaré mai - exclama mentre deixa anar un riure 

sospirat -, els alumnes van preguntar, “i aquesta és la nostra professora?” 

No, sóc la dona de la neteja, vinga va! 

 

El món laboral no és fàcil al dia a dia de l’Icram. De fet, un altre dels moments 

més complicats quan portes vel és el moment de trobar feina, tal com m’explica 

la Nagia:  

 

Amb el vel he tingut un munt de problemes. Per exemple estar a la 

universitat i adonar-se que de tota la meva classe i de totes les meves 
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amigues, fins i tot persones amb pitjor currículum que jo, a la única que no 

agafaven era a mi.  

 

També m’he trobat gent que m’ha dit directament a la cara que no vol 

treballar amb musulmans. No compta el teu recorregut o el que sàpigues 

fer, sinó com vas vestida i a quina religió pertanys. 

 

Fa moltíssim mal, per exemple, anar a una botiga de tota la vida que et 

coneixen i que saben qui són els teus pares i, que de sobte et diguin: “però 

parles català?” Perdona? Clar que parlo català, i castellà i anglès! M’han 

repetit centenars de cops que me’n vagi al meu país, on me n’he d’anar?  

 

Sembla mentida, però cada cop són més els casos de discriminació a persones 

musulmanes. Segons l’últim Informe anual la Plataforma Ciutadana Contra la 

Islamofòbia, aquesta va augmentar un 106,3% l’any 2016 respecte el 2015.  

 
 

*   *   * 

 

 A una de les sales de la fundació Ibn Battuta, ubicada al barri del Raval, en 

Mohammed Chaib em diu que encara queden moltes coses per fer per tal que 

deixi d’haver aquesta segregació racial:  

  

Hi ha una assignatura pendent a Catalunya. Per a mi arribar a ser 

diputat del parlament a Catalunya va ser un gran pas i va ser molt important 

perquè penses “ostres et dius Mohammed però pots ser diputat del 

parlament. Carai, a Catalunya realment es pot i hi ha una mentalitat més 

oberta i és un lloc que t’obre les portes”.  

 

De tots els immigrants que venen aquí, hi ha una part que sí que s’ha anat 

incorporant, però la immensa majoria no. De fet hi ha dues assignatures 

pendents a Catalunya: la primera és com acabem d’incorporar aquesta 

primera generació dels pares, com fer que se sentin d’aquest país i hi 

participin tot i que tenen una història dels seus orígens a les esquenes. I la 
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segona està relacionada amb els fills d’aquesta immigració, catalans 

perquè han nascut aquí i Catalunya és la seva terra i el seu país d’origen. 

És aquí on ells esperen tenir les mateixes oportunitats que la resta de 

persones i el seu nom i el seu origen no els impedeixi participar i tenir els 

mateixos drets i deures que qualsevol altre ciutadà o ciutadana catalana.  

 
Quan parlo amb el professor i investigador Avi Astor sobre les reaccions davant 

les complicacions estructurals que molts cops ens trobem les persones que a 

vegades se’ns identifica com a no espanyols, em diu que:  

 

Una explicació és que les persones que han nascut i crescut al país, 

però tenen pares d’altres orígens, tenen les mateixes aspiracions que les 

persones que no provenen de famílies migrants. S’han criat de la mateixa 

manera, però en realitat es troben amb una sèrie de barreres com ara el 

racisme. Esperen més de la vida del que han viscut els seus pares i es 

topen amb aquesta realitat que els crea una frustració major que la dels 

seus pares, els quals no tenien tantes esperances com els seus fills.  

 

Per a que això no passi o al menys no sigui quelcom habitual, en Zouhair El 

Hairan, secretari del Centre Euro Àrab de Catalunya, parla de l’apoderament dels 

joves:  

Si se segueix el discurs “mainstream” que apareix als mitjans de 

comunicació i del que es parla a les societats, el teu apoderament es veurà 

afectat; no et crees el teu discurs propi. És més fàcil deixar-se portar pel 

que la societat pensa de tu que arribar a pensar que no és aquesta la que 

decideix com t’has de sentir. La clau és no refugiar-te en un discurs 

victimista en el que es diu “jo no puc, la societat és racista, etc”, és cert que 

existeix el racisme i la islamofòbia, però no són raons que hagin de limitar 

el teu apoderament dins la col·lectivitat.  

 

És possible apoderar-se, però moltes vegades els joves no tenen aquests 

referents i per això s’acaben refugiant en el discurs victimista.  
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La Nagia és un exemple d’aquestes joves apoderades. Entre les seves galtes 

prominents es dibuixa un somriure dolç com el seu negoci. I, és que, amb 25 

anys la Nagia es dedica a fer pastissos per a bodes i celebracions, d’aquells que 

fan llàstima menjar-los perquè més que uns postres semblen una obra d’art:  

 

Abans treballava a Abertis, però no m’acabava d’agradar. Sempre 

m’havia cridat l’atenció el tema de la pastisseria i feia coses a casa però 

res en serio. I un dia, estant a casa amb el meu marit li vaig dir: saps què? 

Vaig a penjar-ho a l’Instagram. Al principi ho vaig penjar al meu compte 

privat, però després vaig fer-ne un altre només dedicat als pastissos. 

Aleshores la gent va començar a contactar-me i a fer-me comandes. De 

moment ho gestiono i ho faig tot a casa, però ara estic pensant en obrir 

una botiga, i mica en mica anar ampliant el negoci.  

 

Actualment és la meva feina, és cert que tinc un públic més marroquí que 

espanyol, perquè costa més obrir-se quan la gent et tracta diferent per dur 

el vel, tot i que jo no sóc marroquí.  

 

El fet de posar-me vel ha fet que tot el meu entorn canviï, és un canvi 

enorme i a sobre et dones compte quan la gent que coneixes deixa de 

saludar-te pel carrer. Aleshores penses: Ostres! Segueixo sent la mateixa, 

he anat a classe amb tu, m’he criat amb tu, has vingut als meus aniversaris 

i jo als teus... És una cosa súper rara, però la gent m’ha d’estimar per qui 

sóc. 

 

Sóc una persona que m’agrada fer les coses bé o no fer-les, aleshores si 

estàs començant alguna cosa, la fas al 100%. No em sento com si hagués 

sigut musulmana de tota la vida i ara m’he posat el mocador, no. Perquè 

jo m’he criat d’una manera i he pres una decisió més tard i, per tant, 

realment em sento com una conversa. Sóc una espanyola que en un 

moment de la meva vida he decidit ser musulmana i després posar-me el 

mocador. Em sento identificada molt amb els conversos que s’ho prenen 

molt més en serio que els marroquins que no sé si és perquè els ve donat 
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o no sé però moltes vegades s’ho prenen molt més a la babalà. I el vel era 

una cosa que em faltava en aquell moment, així és com jo ho sentia. 

 

La Nagia assegura que el seu pare es va sorprendre quan la va veure amb el 

hijab pel carrer. La decisió de dur vel per a l’Icram no va ser cap sorpresa per a 

ningú:  

 

No sé perquè vaig decidir posar-me’l en aquell moment. Sabia que 

en algun moment me’l posaria. Fins aleshores, només me’l posava en 

ocasions comptades quan anava amb els pares.  

 

Quan jo anava a l’insti ningú portava el vel i crec que no tenia prou força o 

valor per a respondre a les preguntes que em podrien fer. Actualment vas 

a un institut i veus 10 o 15 noies que duen el mocador.  

 

En el moment que jo em vaig posar el vel encara anava al mateix insti de 

sempre amb els mateixos companys i professors. Quan vaig prendre la 

decisió i la gent em preguntava què havia passat aquell estiu els vaig dir 

que simplement ara sí que sabria respondre o tenia prou valor, en un altre 

moment m’hagues posat a plorar.  

 

Molts cops fem les coses perquè els nostres pares les fan i no ens 

plantegem per què. Jo porto el vel perquè és una ordre de déu i està escrit 

a l’alcorà. I jo crec en aquesta ordre que diu que s’ha de respectar la 

bellesa que déu t’ha donat per a ensenyar-la a qui tu vulguis.  

 

No em considero gens marroquina encara que la meva família em digui 

que tingui un 50%, però jo no ho veig així. No és que renegui aquestes 

arrels, però em considero catalana i musulmana. Per a mi el Marroc no és 

res, sí, d’acord, és el país on va néixer el meu pare i el meu marit també 

és d’allà, però res més. Els meus sogres quan van al Marroc sempre diuen: 

“quines ganes de tornar al poble, no en tens ganes?” No! El meu poble és 

Vic, quan jo m’emociono és quan veig la plana, la plaça major... és quan 

dic que sóc a casa meva. De fet les tradicions marroquines no m’agraden, 
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quan em vaig casar no vaig seguir cap d’aquestes tradicions. Per exemple, 

la henna a mi no m’agrada i, per tant, no me la vaig fer el dia de la meva 

boda.  

 

L’Icram va celebrar la seva boda el dia 23 d’abril, el dia de St.Jordi, unint 

d’aquesta forma les tradicions de les dues cultures que l’acompanyen en aquest 

viatge de vida.  

 

La vida és un viatge continu, i la música és la manera més bonica de viatjar. 

Convidada pel Mohammed Chaib, em trobo a la presentació de la 24a edició del 

Festival de les Músiques Sagrades de Fes a Barcelona. No sé si fruit de la 

casualitat o del destí, però d’entre el més d’un centenar de persones que han 

acudit a l’acte, coincideixo amb en Zohuair El Hairan que seu al meu costat 

durant la presentació i l’espectacle.  

 

Un espectacle protagonitzat per les cançons en castellà que cantava l’Antonio 

Lizana Cuarteto i les que cantava en àrab l’Abir El Abed amb una dolça veu que 

ens va transportar als assistents a la mateixa ciutat de Fes. Tots dos, amb la 

música com a llenguatge mundial d’unió, van fer un pas més endavant cap a una 

millor connexió entre els pobles.  

 

Va ser el viatge al Marroc el que em va portar a fer aquest reportatge que ha 

servit de pont cap al retrobament amb els meus orígens magrebins. I és el festival 

de les músiques de Fes el que m’acompanya harmònicament una altra vegada 

al Marroc, però aquest cop des de Barcelona. Simbolitzant allò que sóc i no puc 

deixar de ser. Una noia catalana, nascuda a Barcelona, que enllaça a través de 

la seva sang dues cultures que han xocat al llarg de la història, però, unides, no 

poden ser altra cosa que riquesa. 
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