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^ s veritat que sabem poques coses deis
estrangers que vfuen entre nosaltres.
Menys encara si els atribuim algún tipus de
llunyania -real o ficticia- geográfica, cultural, étnica o, senzillament, económica.

Per aquest motiu, a vegades ens interessa d'estudiar-ne les
seves formes de vida, els seus comportaments, les seves Ñengues,
les seves lógiques, els seus déus, talment fóssim aprenents
d'antropóiegs. Pot ser per simple curiositat, pot ser també per reafirmar-nos en la nostra superioritat incontestable, pot ser fins i tot
amb ránim de conéixer les seves possibles reaccions i així poderlos controlar millor, si es dones el cas.
Poques vegades, pero, ens esforcem a coneixer-los {que és
una cosa diferentd'estudiar-los), a reconéixer-los, és a dir, a ator-

barcelonins, tantsientenimcomsi no en tenim entre les nostres

gar-los la dignitat de persones lllures. intel-ligents i capaces -la

amistats.

que volem per a nosaltres-, a dialogar amb ells d'igual a igual,

Qui, després d'un viatge de 15 dies a l'índia, no s'atreveix a

sense falsos prejudicis i suposant la solidesa de llurs argumenta-

parlar [amb l'ajut de fotografíes, diapositives o vídeos), gairebé a

cions, a escoltar-los, a aprendre...

fer un tractat, de com és aquel! país o de com son i es comporten

El llenguatge no és solament un instrument de comunicació,

els seus habitants?

sino també -ho sabem prou els catalans- una poderosíssima

Aqüestes idees, aqüestes imatges, aqüestes slmplifica-

eina de construcció d'identitat, de prodúcelo de com porta ments,

cions son fins a cert punt Inevitables. Son processos normáis,

d'elaboració de pensaments i actituds.

que ens ajuden a fer mes fácil la vida, pero es tracta de genera-

Les paraules ens permeten de parlar de les coses encara

litzacions, que fan categoría de l'anécdota, que transformen en

que no en tinguem experiencia directa, encara que sapiguem del

realitat objectiva el que son només experiéncies subjectives o

certque les postres informacions son parcials, fragmentáries,

creences compartides, que proven d'explicar universos com-

esbiaixades o escasses. Tots tenim, per exemple, una idea deis

plexos i sedlmentats amb raonaments topics, llegits en alguna

japoneses o deis iraquians; també en tenim sobre elsargentinso

guia práctica, en alguna novella d'éxit o simplement repetits

sobre els gambians (que alguns anomenen simplement «afri-

una i mil vegades.

cans», «negres», «morenos" o «de color», com si nosaltres no en

Son, dones, processos profundament humans: tots fem ús

tinguéssim, de color!) o els marroquins (dits també -magrebins»

sovintejat d'estereotips i prejudicis! El problema ésque poques

o «musulmansH, tot i que molts s'entesten encara a anomenar-

vegades som conscients de la seva fragilitat argumental i de la

los "moros», tot i saber la cárrega despectiva que du implícita).

seva potencialltat práctica. Son aqüestes visions parcials i defor-

Fins i tot tendim a dir coses deis gitanos, o deis gallees, o deis

mades les que acaben construint les nostres teories, les nostres
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creences i, molt impoitant, les nostres actituds i comportaments

«Moltagent sembla que fa unesforgperaparentarallóqüeno

envers els altres. Que uns fonaments tan prims sostinguin un

és; molta gent s'esforga a amagar el que té, el que és o el que

entramat tan poderos ens hauria de fer pensar.
També els estrangers, sobretot els que viuen entre nosaltres,

pensaii, escriu en Gonzalo. En un altre sentit, pero seguint en el
món de les aparences. comenten les dones marroquines de Sant

es fan una idea deis catalans. deis gironins. Alguns ja venien amb

Feliu de Guíxols: «A vegades em sentó vigilada, espiada. Moltes

idees preconcebudes ("Em van dir que els catalans no tenien sen-

vegades em trobo peí carrer amb una persona que ni em mira.

tit de l'humor. que eren molt garrepes, que, per a ells, el d'aquí és

peróque,uncophep3ssat, emrepassadedaltabaix".

sempre millor», explica la Rosana). Estracta, com sempre, de per-

Sobre els joves llegim algunes opinions complementarles o con-

cepcions amb una base real, sovint anecdótica, gairebé sempre

trac! ictóri es, depén de com les llegim. Diu en Mostafa: «Moltes vega-

subjectiva, pero que donaran lloc a visions mes o menys acaba-

des m'he trobat amb joves de 16,17 anys, que anaven perduts peí

des, a construccions pretesament objectives, que condicionaran ei

carrer, algunes vegades embriacs. Les coses que passen els diven-

seu pensament i el seu comportament envers nosaltres, que ens

dres i dissabtes son espantoses i segur que molts pares no saben el

dirán, certament, coses de nosaltres mateixos, pero en les quals

que succeeix realment en alguns llocs on els seus filis passen la nit».

difícilmentensreconeixerem al cent per cent.

En canvi, escriu en Víctor: "M'he adonat que aquí els joves teñen pos-

Aquest lia estat el sentit d'aquest Dossier. La nostra voluntal
no ha estat avui la d'estudiar els altres. sino que els hem volgut

sibilitats i condicions per comengar la seva vida laboral molt aviat.
M'ha impressionat les ganes d'independilzar-se des de molt joveS".

donar la paraula. Aquí volem veure'ns amb els seus ulls, volem

També trobem visions diferents a propósitde la identitat deis

veure'ns en uns miralls que no son els nostres. Per iniciar el diáleg.

catalans. Mentre Evelyn escriu que «aquesta autohumiliació,

I és que acabem essent no pas com voldriem ser, sino com ens
veuen els altres: anem conformant la nostra personalitat en fundó

aquest renegar deis seus orígens, de la seva cultura i llengua, son
trets que formen part del carácter cátala" i que aixó 11 dol, la Lorella

del que ens diuen les paraules i les mirades de les persones amb qui

repeleix manta vegades la seva sorpresa per «la intensitat amb

ens relacionem, perqué, per damunt de tot, som éssers socials.

qué es viuen les festes i tradicions i el grau de participació de la

Vet aquí algunes de les coses que ens diuen els nous gironins
que ens han volgut fersaber les seves mirades:

gent». que li fa pensar «que hi ha un fort sentiment d'identitat i
d'identificació amb la propia térra».
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L'Aliou pasa, cree, el dit a la llaga quan afirma que "a les
societats occidentals, la familia no compleix el seu paper educador i de transmissió cultural que li correspon envers les generacionsjovesihaanatdelegantaquestaresponsabilitatenla institució escolar». Peróésell mateixel quefa una deciaració emocionada a propbsit del que podríem anomenar els valors occidentals:
«Aquesta Ilibertat individual, que respecta la ¡ntegritat de les persones, la seva dignitat, aquesta responsabilitat sobre la propia
vida, és el que mes admiro de la modernitat occidental».
La seva visió de Catalunya i els catalans, com no podría ser
d'altra manera, es construeiíc també sobre la base de rexperiéncia
viscuda ais seus paísos d'origen, sobre el contrast entre el que han
gaudit/patiti elquetroben aquí. És en aquesta sintonía queenscal
interpretar les paraules de Martlia Ligia: «Una economía ufanosa,
solida, estable, vigorosa [...] unes infraestructures víais en excel-lents
condicions [...] una Administrado que es fa realmentpresent",
I dues visions sobre la capacitat d'acollida de la societat gironina. Eschu Ningsu Luo: «La societat gironina és molt oberta, acollidora I culta. Pensó que l'alt nivell económic i cultural ía que la
societat siguí mes comprensiva». I, en un text essencialmenl
bonic, lindo, diu ella, Rosana, en argentí: «Em van donar la má. em
vanoferirelseusomriure.em van informar, van rinreelsmeusacudits dolents, em van convidar a menjar. em van donarfeina».
Ja fa uns quants anys, al principi del segle XX, un cabdill samoá
que viatiá a Europa va provard'explicar ais seus compatriotes el que
fii havla visL Ho va haver de fera través d'imatges i metáfores, en una
llengua que no tenia les páranles adequades per descriure i explicar
les seves impressions, a unes persones que no tenien cap experiencia directa, ni cap idea fonnada sobre algunes coses. És, pertant, un
exemple clardlnfomiació interpretada í manipulada, parcial i deformada, per tal de fer possible la comprensió. Per a nosaltres és un vertader exercici de descentrament, de veure'ns retratats per mans alienes, una mica el que hem provatde fer en aquest Dossien
"El eos deis homes blancs va tot cobert de tapaculs, esteres i
pellofes d'animals, tan herméticament ajustats que ni els raigs de
sol son capagos de penetrar-los, tan estrets que el seu eos es
torna d'un blanc esmorteít i sembla cansat com una flor que creix
al boscsota arbresfeixucs.
"Els fiomes blancs son pobres perqué persegueixen les coses
com bojos. Sense coses no poden viure de cap manera, Quantes
mes coses fias de menester, mes europeu ets.
"Aquesta és la rao que els rostres de la gent blanca semblín
sovint esgotats i tristes i és també la rao per la qual pocs d'ells
poden trobar un instant per jugar a la plaga del poblé, compondré
cangons belies o dansara la llum d'una festa».

XavierBesalú i'.< /'ii/. 1^1:1,'.
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