
U imifació 
«ejtttammMm» 
a ks cmaiiiMS aimim 
FRANCESC CARBONELL E uropa té por. De qué! Deis extraterres-

tres! No, deh extracomunitaris. Com 
son aqüestes persones que tanta por ¡i fan! 
Altes! Baixes! Deformes! No, son persones 
com vosté i com jo. Com vostés no ho sé. 
Com jo, sí. Qué fan que resulta tan inquie-
tant! Trehallen, mengen i dormen. També 
teñen filis. Així comen^ava un recent ar-
ticle de Tahar Ben Jelloun, el magnífie 
escriptor marroquí premi Goncoúrt de 
noveMaell987- • 

1 Girona i les seves comarques? Quin
es el nostre sentiment envers aquests nou-
vinguts del sud? Som ja tan europeus que 
fins i tot participem de les seves pors? Si 
no és por, quina és la causa del rebuig t 
l'exclusió que pateixen sovint aqüestes 
persones a casa nostra? 

Des de fa temps les comarques gironi-
nes son un territorí de referencia inexcu
sable, per diverses raons, en diversos 
temes relacionáis amh els trehalladors es-
trangers extracomunitaris. De fet, hem 
defensat reiteradament que, a mes a mes, 
es donen unes condicions objectives 
excel-lents per a Telaboració de models 
d'intervenció (que mai no podran impor-
tar'Se mecánicament deis altres países eu
ropeus amb mes experiencia que nosaltres 
en aquests afers) respecte a les noves i di
verses problemátiques que presenta el pro-
gressiu creixement d'aquestes minories 
culturáis i étniques ais nostres barris, po-
bles i ciutats. 

Unes condicions que haurien de ser 
tingudes mes en compte a Thora d'es-
mergar recursos humans i materials en 
aquesta tasca, cinc de les quals serien les 
següents: 

la. La proximitat -física i institucio
nal- a aquelles experiencies europees de 
qué parlávem, i a diverses organitzacions 
de formació de monitors interculturals, de 
treball amb immigrants, etc. Des de Girona 
s'ha coMaborat repetidament amb moltes 
institucions i ONG de l'altra banda deis 
Pirineus, franceses, belgues, holandeses i 
alemanyes, principalment. Tenim institu
cions gironines cofundadores de la Xarxa 
'Europea de Formació Intercultural 
AGORA, en la comissió pedagógica de la 
quai representen l'Estat espanyol, o de la 
xarxa EURO-MAGREB, recentment 
constituida a Tunísia per treballar en els 
eixos: migracions-desenvolupament. I 
aquesta coMaboració va, malgrat tot, en 
augment, sempre de manera precaria i grá-
cies a la voluntat de la iniciativa social, 
sense cap recokament, encara, per dur-los 
a terme, de les administracions publiques. 

2a. Dispüsar a Íes comarques gironines 
d'un teixit associatiu suficient -en qualitat, 
quantitat i experiencia- com per generar el 
document Llnforme de Girona: cinquantü 
propostes sobre mmigració, pres, a partir de 
la seva publicació a fináis de l'estiu del 92, 
com un document de referencia basic en 
múltiples instáncies de Catalunya i de 
TEstat, indos el nostre Parlament. 

Aquest document fou redactar pels 
membres de la Comissió dAssociacions i 
ONG de les comarques de Girona sobre 
temes d'immigració que está composta per 
representants de lAssociació dAfricans 
de Girona; lAssociació Cultural Catala-
na-Magribí ASDIQA; Carites Diocesana, 
que disposa d'una oficina especialitzada 
en aquests temes a mes de diverses escoles 
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Esct'mn 

de formació básica i grups de voluntaris 
treballant a diversos pobles; la Creu Roja 
de la Jcventut; l'associació GRAMC, 
amb assemblees locáis en una dotzcna de 
pobles i ciutats, que fan acollida i forma-
ció básica deis immigrants, pero també 
trehall de conscienciació i canvi d'acti-
tuds en la població autóctona; l'Oficina 
d'lnformació per a estrangers de la UGT; 
la Fundació SER.Gl, organitzadora de les 
quatre edicions de l'Escola d'Estiu sobre 
Interculturalitat i també de múltiples es-
pais de formació per a educadors, i treba-
Uadors socials en sentit ampli, sobre 
temes de migracions i interculturalitat; i 
de diverses persones en representació de 
coMectius d'immigrants no associats, o 
bé en contacte amb ells. 

També !a Universitat de Girona ha 
mostrat una especial sensibilitat sobre el 
tema, afavorint Temergéncia de determi-
nades formacioas especifiques, de grups de 
recerca o amb propostes concretes de de
dicar una part deis seus pressupostos a 
aqüestes qüestions. 1 també cal destacar els 
importants esforgos de coMectius de pro-
fessionals (i pensem especialment en els 
grups de metges i sanitaris que treballen a 
Salt i a Olor pero tambe a altres pobla-
cions, un grapat de mestres d'adults, deter-
minats treballadors socials, etc.) que mal-
grat les limitacioas que els imposa la nor
mativa especî fica de la seva tasca, malden 
per superar-Íes amb imaginació, compro-
mis personal, hores extraordináries... 

D'altra banda, a la Trobada sobre Co-
operació i Solidaritat celebrada recent-
ment a Torroella de Montgrí (22 i 23 de 
gener), una de les conclusions en la qual 

van estar d'acord la totalitat de grups i 
ONGD presents (prácticament totes les 
que teñen activitat en aquest difícil te-
rreny de la cooperació al desenvolupa-
ment) va ser la de reorientar molts deis 
seus projectes cap ais paísos deis quals 
rebem mes immigranrs (Marroc i Gám-
bia), fent participar aquests immigrants 
de manera molt activa en el disseny i 
execució de les tasques que comporten. 

3a. Disposar a les comarques gironi-
nes d'alguns projectes de formació i aco
llida tan emblemátics com, per exemple, 
l'escola africana d'adults «Samba Ku-
bally», gestionada per l'assemblea local 
de GRAMC de Santa Coloma de Far-
ners, que ha obtingut reconeixements 
tant del Ministerio de Educación y Cien
cia, amb la concessió del Primer Premi 
Miguel Hernández a experiéncies d'alfa-
betització, com de la UNESCO amb una 
menció en el Uiurament deis Premis In-
ternacionals d'Alfabetització de 1992. 

O les ja esmentades Escoles d'Estiu 
sobre Interculturalitat, experiencia única a 
tot l'Estat espanyol que congrega cada any 
professors especialitzats en aquesta temáti
ca, alguns provinents de diversos paisos eu-
ropeus, i que acuU a les seves aules alumnes 
de diverses comunitats autonomiques. 

4a. Una altra condició objectiva favo
rable per potenciar programes de recerca i 
elaboració de models a les comarques giro-
nines és la nostra realitat quantitativa de 
residents extracomunitaris. Aplicada a 
casa nostra quedaria totalment obsoleta 
l'afirmació tan repetida: la presencia d'im-
migrants estrangers a l'Estat espanyol no és 
encara comparable a la d'altres estats de la 

¡mi^mts 
Donem la paraula ais immigrants. 
Son documents reals, escrits per 
immigrants africans que viuen a 1^ 
nostres comarques. Hem intentat ser 
fidels en la transcripció al cátala de les 
seves paraules, a vegades respectarvt 
determinades expressions i 
construccions poc corrents en la 
nostra Uengua. 

lo tñ , qiie no pot estudiar, 
escriu al seu germá. 

Oiifona, 21 de. genei* de 199^. 

c-sfimat ge-t^ma, 

£st¡c molt coi^ianf íi'&sc.f'mi'e'i 

aquesta caria, quan ja Uan passa t 

qwasi cinc mesos d e la Aafr-e.va 

veQCxaa qwe ens vofem vew/e. 

Éspe fo qtie &n\ peraonis &\ i'eiai'd, 

També espefo que aques ta caria et 

tfobai'a en el fnilloi" moinent. 

É-l tetnps aquí pQSsa moH de 

pi-essa. ^ijcó j-a que els moments 

a'ango\y<a que d e tant e.n tant 

pateijco no m'a^ectín ga\ya. Peí ' 
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Comunitat Europea. La nostra realitat al res
pecte, utilitzant les xifres que ha donat el 
Govem Civil de Girona encara no fa un 
any, i afeginc-hi una estimació deis que 
están en situació il-legal i que hem situar al 
voltant del Í0% -baixa en opinió deis lí-
ders ass(.)ciatiuH i professionals que hi teñen 
contacte directe-, ens dona aquests resul
táis: la meitat de les comarques gironines 
teñen el mateix percentatge de treballadors 
estrangers procedents del «tercer món» que 
la Comunitat Europea, és a dir entom del 
2,5% o mes de la pohlació total. Una 
d'eiíes, el Baix Empordá (atenció que no 
parlem d'una ciutat sino d'una c(jmarca), se 
sitúa amb un 3,3% de la població de treba
lladors estrangers extracomunitaris, no sola-
ment per damunt d'Anglaterra, Dinamarca 
o la mateixa Holanda, sino que, igualant-se 
a Bélgica, queda només per sota d'Aleman-
ya i Franca. En alguns deis seus pobles la 
població estrangera extracomunitaria de-
passa el 25% de la població. Per tant, a les 
nostres comarques ja no es pot seguir ama-
gant el cap a sota de Tala. Potser no és el 
cas de Castella-La Manxa, pero a Girona ja 
no és legftim afirmar que no és encara un fe-
nomen comparable a Europa, o que en tot cas 
será un problema en el futur, etc.; és ja una 
reabtat, absolutament indefugible i molt 
preocupant, tan important com en aquells 
paTsos del nord, pero molt mes mal atesa. 

5a. I una darrera argumentació en la 
línia de destacar aqüestes condicions ob-
jectives que justifiquen abocar recursos a 
les comarques gironines per elaborar veri-
tables projectes de recerca-acció que ens 
portin a disposar de models d'intervenció, 
ho és el baix percentatge de marginalitza-

ció d'aquest coMectiu. Teñir el nombre 
relatiu d'extracomunitaris mes alt de 
l'estat és degut també al fet que no tenim 
grans nuclis urbans. Un teixit social i 
economic de les magnituds i peculiaritats 
del nostre, i les característiques de la nos
tra geografía humana son, en l'opinió de 
molts experts, d'un valor inestimable a 
I'hora de voler controlar determinades va
riables en un procés de recerca-acció. 

Darrerament, s'insisteix mes del comp-
te en la comissió de petits delictes a la pro-
pietat per part d'aquests immigrants, o en el 
fet que es dediquen a la venda de droga ¿Y 
qué queréis que vendanl ¡Bonos del TesoroJ 
deia ironicament Tetesa San Román re-
cenrment, referint-se ais gitanos, en ana 
xerrada recent al Museu d'Art de Girona. 
Quina responsabilitat tcnim tots, adminis-
tracions, entitats i ciutadans en les cir-
cumst^ncies que empenyen aqüestes perso
nes a delinquir? Quan comentará a preocu
par-nos el curar la malaltia enlloc d'acon-
tentar-nos en reprimir la simptomatologia? 

Ara í aquí, ningú no vol ser titllat de 
xauvin^^ ianenys encata de racista. Hi ha 
una doble moral cvident. Una cosa, son les 
declaracions d'intencions. Una altra les ac-
tituds i els comportaments, Els cercles de 
l'exclusíó son sempre mes petits i tancats 
Com mes gran és la intolerancia i la insolida-
ritat. Hi ha qui no pot veure ni ais del poblé 
veí. Altres només rebutgen els nouvinguts 
del sud mentre es venen la dignitat, i el que 
no és seu, ais rics del nord. Molts -massa-
rebutgem la diversitat només deis qui son 
pobres, segurament perqué la seva pobresa 
posa en qüestió la legitimitat de la nostra ri-
quesa. 1 a sobre els fem responsables a elLs i a 

la seva diversitat de la miseria en la qual els 
mantenim-, Ens neguem a I'evidéncia que 
son pobres perqué nosaltres som rics: son pO' 
hres perqu¿ son moros. Pero, ara i aquí, ningú 
no es creu, ni molt menys vol que Tacusin, 
ni de racista ni de xenófob. 

Totes les previsions assenyalen que 
aquest augment en els darrers anys de tre
balladors africans entre nosaltres conti
nuará- Els economistes i els sociólegs están 
d'acord en qué els necessitem tant o mes 
nosaltres a ells que eJls a nosaltres. D'altra 
banda sembla cvident (Lévi-Strauss dmt, i 
darrera d'ell rants altres!), el mesússatge no 
és un mal inevitable, sino el suhsvrat i el fer-
ment de proles de totes les cultures. Pero, 
sorprenentment, aquí, i Uevat d'excep-
cions, continua fenc moka por aquesta pa-
raula. Dic sorprenentment donada la nos
tra característica de poblé essencialment 
mestfs (tres de cada quatre catalans, segons 
els demografs, o ells, o els seus pares, o els 
seus avLs, han nascut fora de Catalunya!). 
Malgrat a alguns els dolgui, aquí cap Uam-
pat no pot fer bandera d'un grup sanguini 
estadísticament predominant ni de cap 
altra peculiatitat genética específica. La 
historia i la geografía ens han fet afortuna-
dament un deis pohles mestissos de la térra. 
Encara n'hi ha massa que creuen que de 
fora, i encara mes del sud de la Tordera, 
només en poden venir aigualiments, pér-
dua de les esséncies identicáries. Tota ba-
rreja només pot ser viscuda, d'aquest punt 
de vista, com una adulteració, mai com un 
aliatge, que dona noves propietats ais com-
ponents, com passa amb els metalls. 
Només les cultures mortes han quedat en 
aquest cstat de cristaMització i fixació. 
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Ens omplim !a boca amh la paraula 
«integració» quan cerquem solucions ais 
conflictes derivats del xoc entre étnies o 
cultures diferents. Ver ací una paraula ab-
solucament manipulada i que, utiUtzada 
des deis interessos dominanrs de la cultu
ra «acolUdora», acostuma a ser sinonim 
d'assimilaciü, terme que pertany al camp 
semántic de les funcions digestives ja que 
-com sempre, tnalauradament!- el peix 
gros es menja, devora, es cruspeix, fagoci-
ta i assimila el petit que es dissol, pcrd la 
identitat, s'anuMa, es desintegra, per 
poder integrar-se en la córpora, en la cor-
penta, en el prepotent eos social que l'ha 
deglutit, si US plau, per for^a. 

La integració d'un grup culturalment 
o étnica minoritari hauria de ser conside
rada com el fruit que lentament va con-
querint-se a partir de la voluntar activa i 
inequívoca deis membres de les dues cul
tures de resoldre els conñictes inevitables i 
indefugibles -si es pretcn una real integra
ció- que Cot xoc intercultural comporta. 
Uevitació d'aquests conflictes, la submissiÓ 
o el domini d'un grup sobre l'altre, no faci
lita la integració. Amb certa íreqüéncia es 
pensa que els senegalesos i gambiants s'in-
tegren amb mes facilitat que els marro-
quins perqué plantegen menys conflictes, 
son mes submisos. Precisament, sovint és a 
ia inversa. La presencia de conflictes és 
senyal de voluntat d'integració. 

La integració de dos grups étnies o 
culturáis distinta, no és un regal ni un 
favor que l'un fa a l'altre. Ni és tampoc el 
fruit de l'admiració, la suhmissió o el pa-
teraalisme. La integració, que és una forma 
á'aííiherament col-iecüu, de consirucció 

á'una nova realitat, ni es demana, ni sofe-
reix, ni es pot donar ni regalar. Cal guan-
yar-la dia a dia, amb l'exercici per part de 
tots de la solidaritat, amb la Iluita cons-
tant i compromesa de tots, contra tota 
mena d'exclusió i a favor d'una vericable 
igualtat d'oportunitats i de drets humans, 
cívics i polítics, 

1 no bi ha cap dubte que és molt mes 
gran la responsabilitat del grup cultural 
majoritari que la del minoritari en la tasca 
d'engegar el procés d'integració. No sola-
menr a causa de la seva majoria numérica 
aplastant, que ja seria una rao suficient, 
sino, principalmenr, perqué a les seves 
mans hi ha el poder i els recursos necessa-
ris per iniciar aquest procés i per crear les 
condicions favorables perqué es porti a 
bon terme. La integració és una tasca que 
ens implica a tots. Cap persona amb un 
mínim de sensibilitat ética hauria de sen-
tir-se integral en una societat que rebutja, 
exclou, desintegra, la identitat deis qui no 
son fets a la seva imatge i semblan9a. 

Moka és la tasca que queda per fer, i és 
molt difícil fer-la sense disposar deis mo-
dels d'intervenció que demanávem a l'inici 
de Tescrit, sense disposar de la possibilitat 
de reflexionar i avaluar com cal la tasca 
que abnegadament fan tants voluntaris i 
professionals amb aqüestes persones. Ho 
repetim una vegada mes: les comarques gi-
ronines reuneixen unes condicions excep-
cionals per fer-ho. 1 caldra que el suport de 
les administracions arribi abans no haguem 
de lamentar situacions irreversibles. 

Francesc Carbonell i París és pedagog 

de la FundacLÓ SER.Gl. 

a'tTío ruten+o gaudií* c\\ tná?;¡m els 

hons (Moinenfs que passo amh els 

am'ics ¡ la jeina. 

Qi\anf ais es+ucJis; aques t any no 

he pogLii nAQtt-ictiIai'-irie pei'qué no 

be obtii^gwf piaf.a a la i\n\vefsHai, I 

tairibé, especia I menf, peí- no tenii" e.ls 

mitjcifAS ecofAomics ne.cessat'is peí' 

poder eslwdiai-, é^n el me.u CQS; 

es+McIÍQi' vol dii" trebollat' només cinc: 

Koi'es peí' podei" es+udiciv' el temps 

sujicie.nt, i aixó no em permet af>'ibai' 

a sa+isj-ei- les necessi+ais peí* VÍMH-P, 

Ke.k- aixó, Ke aecidit dcdicai'-iMe 

a jei" alfi-es cose.s, pek- e^f.mple, 

JM t̂aMAcnt amb uns ainics estcm 

pfepay-ani ¡Ana expt'sició sohye. e.i 

^Áaffoc, a f\ d e canviai' lAna mica la 

mala ima+ge. c^ne. ie.ne.n \a gent d'oqwí 

sobi'e els mafi-oqwins que ki viueíA^ i 

també la imatge que ie.n&n del 

}\Aai'yoc-. t ambé vaiq a les escoles a 

ejcpl'coc colotes mai-i'oquins ais nc.ns 

pe+its, 

Quan^ a\ mew gei'md Keduan, el 

veig de tant en tanf i esfá bé, ancat-a 

que últimainent no té jeina. Suposo 

que ia en ti'obaí'á, tot i que en els 

dai'i'ers dos anys c-spanya esta 

passant peí- un moment de cfisi 

económica que fa que les coses 

siguin molt ditícils. ,Si aconsegweijíes 

tenii* el sw[icienf pee inenja»" i peí" 

doi'mih*, ja és molt, 

T^quí acaoo la mcva cai-tay 

espei'o que ens ve.ge.in avlot. Xat*\bé 

desitjo que tota la familia estigui bé 

de salut i que no els falti ' 'es. 

Pitts aviat/ el vostfe gei-ma Lotj-i, 

A)' 

^ ' - y ; . 
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