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Les migracions de tota mena són una de les marques característiques de les societats 
actuals. Per necessitat o per voluntat, hi ha moviments continus de població des del 

seu lloc d’origen cap a un nou lloc d’adopció, provisional o permanent.

Tota mobilitat, però, comporta dificultats. L’adaptació a una nova cultura és, al costat 
dels neguits per sobreviure en el cas de les migracions per motius econòmics o de segu-
retat, un factor que tot i que és costós, comporta a la llarga una gratificació. Les socie-
tats d’acollida s’obren a les persones que volen integrar-se a la nova cultura, encara que 
vulguin conservar, i és bo que ho facin, la seva cultura d’origen.

La llengua és un factor clau d’integració social i cultural. A través de la llengua compre-
nem el món en què participem i intercanviem informació, tot adaptant-nos a les expres-
sions que conformen aquesta societat a què ens anem incorporant.

La integració, però, no reclama una actitud de voluntat i d’obertura únicament al nou-
vingut, sinó que requereix també voluntat d’afavorir la integració i respecte cultural 
per part dels ciutadans del país d’acollida. En aquest sentit, les universitats han estat 
sempre espais de convivència, tolerància i respecte, i són en general un medi excel·lent 
d’integració. 

La Universitat Pompeu Fabra vol integrar culturalment els nouvinguts, de llarga o de 
curta durada, a través d’una de les eines més importants: la llengua pròpia.

Aquesta Jornada, la tercera que duu a terme la càtedra Pompeu Fabra, vol posar en relleu 
la importància d’adquirir la llengua del país receptor com un dels elements més relle-
vants per a una plena integració. 

Jaume Casals
Rector de la Universitat Pompeu Fabra
Catedràtic de Filosofia
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Bona tarda, benvinguts a l’Institut d’Estudis Catalans en aquesta Tercera Jornada de la 
Càtedra Pompeu Fabra –càtedra que compartim la Universitat que porta el nom del 

seny ordenador de la llengua catalana i l’Institut– per parlar d’aquest sentiment de pertinen-
ça i de la llengua. 

Quan he vist el títol de la Jornada he pensat diverses coses: primer, que potser era una 
obvietat en el cas dels catalans, ja que el sentiment de pertinença i la llengua són dues coses 
que van absolutament unides; però també he pensat en aquesta atzagaiada i aquesta pressió 
que se’ns fa respecte a l’escola, ja que, pel que sembla, ensenyar en català és un “adoctrina-
ment” impensable i molt mal vist per segons qui. 

Tot i així, faré ús del Diccionari de l’Institut per escatir el significat de pertinença a partir 
d’algunes de les seves definicions. L’accepció 1 ens diu: “Fet de pertànyer a algú o a alguna 
cosa”; encara que el “fet” és objectiu i el “sentiment” del títol de la Jornada és subjectiu –i 
que no m’acaba d’agradar que Catalunya, els Països Catalans o la llengua catalana puguin 
definir-se com “algú o alguna cosa”–, és clar que el sentiment de pertinença es dirigeix a 
aquests o a altres ens similars (com la cultura catalana). L’accepció 2.2 diu: “Terme o espai 
corresponent a algú per jurisdicció o propietat”, i aquí és clar que aquests ens esmentats més 
amunt ens pertanyen. L’accepció 3 és, per a mi, definitiva: “Dret que es té a la propietat d’al-
guna cosa”. Tenim, doncs (i pot sorprendre que calgui recordar-ho) drets de propietat sobre 
la llengua, la cultura, el país, els països.  

Però no parlaré més d’això, ara i aquí: no és el meu tema i penso que avui no toca. El 
que sí que faré serà donar la benvinguda al rector, el senyor Jaume Casals; a la presidenta 
de la Secció Filològica i titular de la Càtedra, la senyora M. Teresa Cabré, que m’acompa-
nyen, i excusar la directora general de Política Lingüística, la senyora Ester Franquesa, a 
qui li ha estat impossible de venir perquè en aquests moments tenen reunions amb el seu 
departament i el Govern. Espero que aquesta jornada, que es fa avui aquí i demà a la Uni-
versitat Pompeu Fabra, tingui tot l’èxit que han tingut les dues anteriors (precisament, tinc 
al davant el resultat de la segona jornada en forma d’opuscle). 

Aquest tipus d’activitats són importants, i ho és també que es facin en la dimensió en què 
es fan; prova d’això és que la sala Prat de la Riba està gairebé plena i, segurament, si no hi 
hagués tot el rebombori polític que hi ha no s’hi cabria, com va passar en l’edició anterior. 

Desitjo que les diverses sessions d’aquesta jornada funcionin força bé i que vostès en tre-
guin el profit que n’hagin de treure. 

Joandomènec Ros
President de l’Institut d’Estudis Catalans 
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Lligams de la llengua amb els sentiments 
i les emocions 

M. Teresa Cabré Castellví
Directora de la càtedra Pompeu Fabra

i presidenta de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans

Les llengües no serveixen només per expressar-nos i comunicar-nos sinó per a moltes 
altres funcions, entre les quals per identificar-nos amb determinats grups socials. La 

nostra actuació a través de les llengües és un reflex d’allò que en pensem i de la importància 
que els concedim. La llengua primera (de vegades més d’una simultàniament encara que 
no sigui tan habitual com es pretén defensar) és un punt de partida per construir la nostra 
identitat inicial. És a través d’aquesta llengua que identifiquem els primers contactes amb el 
món i elaborem una categorització de la realitat que ens envolta.

La vida de les persones, però, dona moltes voltes, i l’entorn en què es mouen no és estàtic 
i doncs els humans canviem de context molt sovint i, per la nostra capacitat adaptativa, ens 
hi acomodem d’una o altra manera. De les decisions que prenem sobre el tema se’n deriven 
unes conseqüències naturals. Com més a prop ens situem d’una comunitat d’acollida més 
facilitat tenim d’integrar-nos-hi. Es tracta doncs de decisions que tenen a veure amb la 
voluntat i amb els sentiments.

La Tercera Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra aborda el tema dels sentiments, les expe-
riències i les percepcions relacionats amb la llengua catalana. La Jornada parteix del principi 
que les persones presten una atenció especial i una estimació prioritària a allò que conside-
ren propi. La incorporació de les persones nouvingudes a la societat catalana els comporta 
necessàriament una adaptació al context que els acull. Aquesta adaptació es produeix en 
diversos àmbits, entre els quals un de molt important és l’àmbit de la comunicació. Poder-se 
comunicar amb els parlants de la comunitat d’acollida en la llengua pròpia del territori és un 
factor clau per a la integració. Es pot afirmar que en qualsevol comunitat com més elements 
es comparteixen més possibilitats hi ha de sentir-s’hi bé i plenament integrat. I tot això 
sense necessitat d’abandonar la llengua i la cultura d’origen. 
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La llengua, signe d’identitat  
transmissible i acumulable

M. Carme Junyent
Professora de la Universitat de Barcelona i directora  
del Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA)

La diversitat presideix qualsevol activitat, qualsevol objecte, qualsevol àmbit. Pel que fa 
a les llengües, la diversitat és fàcil de constatar en el fet que existeixen moltes llengües, en 
la varietat de maneres d’entendre el món, en la variació interna de cada llengua i en el 
seu canvi històric permanent. La diversitat és conseqüència de la materialització d’una 
capacitat natural. El respecte a la diversitat sembla, doncs, una conseqüència natural del 
respecte a l ’espècie.

M. Teresa Cabré

* * *

Abans d’entrar en qualsevol consideració sobre el sentiment de pertinença i la llengua cal 
recordar una dada prou rellevant: el 96% de la humanitat parla el 4% de les llengües i, 

a l’inrevés, el 4% de la humanitat parla el 96% de les llengües del món. El desequilibri, la 
desproporció que implica aquest fet ens ha de fer pensar, d’entrada, que hi ha moltes renún-
cies i, sobretot, molts arrabassaments d’aquest sentiment de pertinença al llarg de la història 
de la humanitat. A molts se’ls ha negat aquest dret fonamental a la pròpia llengua i molts 
hi han renunciat pensant que aquest abandonament era un pas necessari per pertànyer a un 
grup més gran. La realitat ens diu, però, que, tot i la renúncia, aquests pobles no han estat 
reconeguts com a membres del grup que suposadament els havia d’acollir i que, en perdre la 
llengua, han perdut també el vincle més tangible amb el seu origen. O, dit en altres paraules, 
no es coneix cap poble que hi hagi guanyat alguna cosa pel fet de renunciar a la seva pròpia 
llengua i, en canvi, se’n coneixen molts que hi han perdut molt. A vegades tot.
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L’any 2017 hem celebrat el 25è. aniversari de la publicació d’un monogràfic de la revista 
Language sobre les llengües amenaçades. Si és un aniversari remarcable és perquè l’any de 
publicació –1992– és una mena de fita cabdal en l’estudi de la mort de les llengües, una 
qüestió que, fins aleshores, havia preocupat ben poc els lingüistes i que ben aviat esdevin-
dria un tema estrella amb múltiples publicacions sobre els processos de substitució lingüís-
tica. Un dels autors dels articles d’aquell monogràfic –Michael Krauss– es va fer cèlebre 
per una predicció que va generar molta polèmica. Segons ell, en el transcurs del segle xxi 
desapareixerien el 95% de les llengües del món. Un dels fonaments de la seva predicció era 
el nombre de parlants: només sobreviurien les llengües que en sobrepassessin el milió. Pot 
semblar sorprenent, però és important tenir-ho en compte: no hi ha ni tres-centes llengües 
al planeta que superin aquesta xifra. Si tenim en compte que al món es parlen milers de 
llengües, de seguida es farà evident que són molt més habituals les llengües que tenen entre 
20.000 i 50.000 parlants que no pas les que en tenen milions. Això ens pot aproximar una 
mica a la idea de quantes pertinences, quantes renúncies són previsibles si no som capaços 
d’aturar aquesta deriva.

La predicció de Krauss es pot discutir perquè ben segur que hi ha llengües que no arriben 
al milió de parlants i que no mostren símptomes de cap procés de substitució. L’islandès, 
amb poc més de 300.000 parlants, en seria un exemple. Un altre de ben diferent seria el bai-
so. El baiso és una llengua del grup cuixític de la família afroasiàtica parlada a Etiòpia i de 
la qual en tenim notícies des de fa uns mil anys. És un dels exemples que el nombre absolut 
de parlants no sempre és una dada per predir el futur d’una llengua, atès que des de fa segles 
el nombre de parlants ha oscil·lat entre els cinc-cents i el miler i la transmissió intergenera-
cional no s’ha interromput mai. Si el nombre de parlants no és una dada suficient per fer-nos 
predir la mort d’una llengua –a l’Amazònia hi ha un bon nombre de casos similars al del 
baiso–, la xifra de Krauss coincideix amb la que es pot concloure a partir del model teòric 
proposat per Sasse l’any 1992, i que tot seguit comentarem.

Ja he dit que el 1992 va ser un any remarcable en l’estudi dels processos de substitució 
lingüística. Aquell any Matthias Brenzinger edita el llibre Language Death amb les contri-
bucions al simposi internacional sobre la mort de les llengües a l’Àfrica oriental que havia 
tingut lloc el 1990. Aquesta també va ser una obra capdavantera, i més si tenim en compte el 
propòsit que, segons l’editor, tenia: “L’objectiu general del simposi era proporcionar estudis 
de cas que ajudessin a comprendre millor els processos de substitució lingüística i a pro-
moure recerques posteriors que conduïssin a una teoria sobre la mort de les llengües”. De 
fet, en el mateix volum ja s’inclou la proposta de model teòric de Sasse que descriu les tres 
fases –fase primària, decadència i mort– dels processos de substitució lingüística. D’acord 
amb aquest model, més d’un 40% de les llengües del món es troben en la fase primària, és a 
dir, mostren símptomes de substitució. Aquesta fase, que pot durar segles o completar-se en 
quatre generacions, es caracteritza per la bilingüització de la societat. El bilingüisme social 
és el pas previ imprescindible per a la substitució –no podem abandonar una llengua sense 
tenir-ne una altra a l’abast–, i cal tenir present que, encara que la teoria digui que pot acabar 
en normalització o en substitució, el fet és que la història ens demostra que, de moment, i 
fins allà on tenim dades, tots aquests processos acaben en substitució. Després de la fase pri-
mària, en la qual es troba el català, per exemple, el que marca l’inici de la fase de decadència 
és la interrupció de la transmissió intergeneracional. En aquesta fase s’hi troben ara un altre 
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40% de les llengües del món. Finalment, quan la llengua ja no es pot usar perquè ja només 
en queden els darrers parlants, s’entra en el període que ja és caracteritzat com a mort de 
la llengua. En aquesta fase hi ha més del 10% de les llengües actuals. Això ens deixa amb 
la xifra d’unes tres-centes llengües que poden arribar al segle xxii i casa prou bé amb la 
predicció de Krauss.

L’any 1992 és també l’any de creació del Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades 
(GELA), un grup que havia nascut amb l’objectiu de fer possible la recerca sobre llengües 
sense tradició en el nostre àmbit acadèmic i que, molt aviat, va haver d’afegir les llengües 
de la immigració als seus objectes de recerca. La primera aproximació a aquest àmbit tenia 
com a motivació fonamental pal·liar el gran desconeixement que hi havia aleshores sobre 
la diversitat lingüística. Eren els anys en què a tots els marroquins se’ls atribuïa l’àrab com 
a primera llengua, a tots els paquistanesos l’urdú i a tots els llatinoamericans l’espanyol. 
Només cal buscar titulars d’aquella època i podreu comprovar que, quan s’informava sobre 
els orígens de les migracions, el nombre d’estats sempre era més alt que el de llengües, resul-
tat d’atribuir només la llengua oficial del seu país a tots els qui arribaven. Ja era ben estrany 
que, en un país on es parla una llengua diferent de la que ens suposen, apliquéssim la matei-
xa recepta a tothom. Però a més estàvem mostrant que la ideologia dominant a occident 

–segons la qual a un estat li correspon una llengua– ens la crèiem igual que tothom. A més, 
també compartíem el mite que les societats més homogènies són les que més garanteixen 
la igualtat, i la creença –potser justificada per totes aquestes preconcepcions– que la millor 
manera de preservar la llengua és que tothom parli la mateixa i única llengua que, en prin-
cipi, li pertoca.

El fet que aquesta nova onada migratòria pogués ser letal per al català era objecte de 
preocupació per a molts i, lògicament, també per al GELA. Per això ens vam preocupar 
de desenvolupar estratègies que fessin possible la convivència sense renunciar a la diversitat, 
i un dels primers passos en aquest sentit va ser mirar d’una altra manera el nostre propi 
objecte d’estudi, les llengües amenaçades. La predicció de Krauss i el model de Sasse són 
possibles, entre altres coses, perquè han mort tantes llengües que el fenomen és prou cone-
gut. Al capdavall, es constata que les causes que provoquen la mort d’una llengua poden 
actuar arreu si fa o no fa de la mateixa manera. De llengües n’han mort sempre, però no 
en les quantitats i a la velocitat en què aquest fet s’esdevé actualment. Pensem que, des que 
Colom arriba a Amèrica, el nombre de llengües existents ja s’ha reduït a la meitat (ho diu 
el mateix Sasse). I ara ens trobem amb la culminació de molts d’aquests processos: la mort 
de darrers parlants havia estat notícia en altres casos, però ara ja és gairebé un fet habitual. 
Doncs bé, sabíem prou bé com moren les llengües, però ens vam fer una altra pregunta: les 
llengües que, havent tingut les mateixes pressions que les llengües que han mort, no ho han 
fet, com és que no han mort? 

Les respostes a aquesta qüestió són múltiples, però hi ha una característica més que 
freqüent en tots els casos: resisteixen millor les llengües que es parlen en zones de molta 
diversitat lingüística. Realment, aquesta observació contradiu la majoria de tòpics que tots 
coneixem sobre la supervivència lingüística. És més, les llengües parlades per comunitats 
homogènies es mostren molt més vulnerables quan arriba alguna llengua dominant. Si pen-
sem en el resultat de la colonització al Pacífic, constatem que les llengües que van recular 
més ràpidament (el samoà, el tahitià, el maori, el hawaià...) eren parlades totes en illes on 
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no competien amb altres llengües locals, mentre que si ens fixem en altres illes amb un gran 
nombre de llengües (Vanuatu, Papua, Nova Caledònia...) veiem que la diversitat ha resistit 
molt millor. També a Europa, on la majoria de processos de substitució són el resultat de la 
implantació d’una llengua oficial, fet que contrasta clarament amb la situació dels Balcans. 

Els Balcans són una àrea lingüística o Sprachbund prou coneguda. Les àrees lingüístiques 
es caracteritzen per la difusió de trets lingüístics a totes les llengües que hi conviuen. De fet, 
el que les defineix són justament aquests trets que comparteixen i que s’expliquen pel con-
tacte. En aquest cas, el que constatem és que, per més difusió i intercanvi de característiques 
lingüístiques que hi hagi, ningú no ha deixat de parlar la seva llengua, i tampoc no es coneix 
cap cas en què s’hagi donat la fusió total de llengües. Aquest fet sociolingüístic es reflecteix 
també en els sistemes lingüístics. Sarah Thomason, per exemple, constata que quan es dóna 
la fusió és en casos de bilingüisme, però no de multilingüisme: “Les úniques situacions de 
contacte que han portat a la fusió total són els casos en què els parlants estan sotmesos a una 
forta pressió per assimilar-se a la cultura dominant, però estan decidits a evitar l’assimilació, 
i van manllevant més i més fins que la seva gramàtica original és completament substituïda. 
Però aquests són casos molt poc freqüents i tots són casos de dues llengües en contacte”.

L’observació d’aquest fet va donar una nova dimensió a la feina del GELA amb les llen-
gües de la immigració. Al capdavall, en molt pocs anys la població de Catalunya ha viscut 
un canvi demolingüístic espectacular. D’entrada, més del 10% de la població no té ni el 
català ni el castellà com a primera llengua, un fet inèdit al nostre país. A més, la diferència 
de substrats ha propiciat també una diversitat d’interferències que, com que no provenen 
d’una única llengua coneguda per tots, pot tenir un efecte corrector. És a dir, la diversitat 
lingüística podria permetre una gestió alternativa de les llengües a Catalunya que afavorís 
tothom i, també, el català.

La realització de l’inventari de les llengües dels catalans va ser un primer pas en aques-
ta direcció. Reconèixer l’altre és la millor manera de generar reciprocitat, i en tots aquests 
anys hem recollit nombrosos testimonis que avalen aquest efecte mirall que es dóna en 
el descobriment de la pròpia llengua a Catalunya. A vegades aquest reconeixement de les 
aportacions de persones vingudes d’arreu del món és percebut com una amenaça o com una 
manera de promoure nous guetos, però tenint en compte que nosaltres ens emocionem cada 
cop que descobrim un casal català a l’altra punta del món, no és pas tan difícil entendre que 
el reconeixement de les llengües dels altres és una altra manera de sumar. A més, l’antropo-
logia ja fa molts anys que explica que s’insereixen millor socialment les persones que tenen 
clars els seus vincles amb la comunitat d’origen. El sentiment de pertinença, doncs, no és 
un element que ens entotsola sinó, ben al contrari, una força que ens cohesiona, perquè ens 
reconeix a tots la capacitat de fer aportacions creatives. I la pertinença que manifesta la 
llengua té l’avantatge que tenen les llengües com a signes d’identitat: són tangibles, trans-
missibles i acumulables.

Ja fa uns quants anys, en el transcurs d’un curs de tipologia de les llengües ameríndies, un 
dels ponents ens va comentar que feia pocs dies havia rebut la trucada d’un grup de taïnos de 
Nova York. Li demanaven què podien fer per recuperar la llengua. El taïno va ser la primera 
llengua que Colom va sentir en arribar a Amèrica. Va desaparèixer en el transcurs del segle 
xvii; només n’han quedat unes quantes paraules que han arribat també al català: barbacoa, 
cacic, caoba, enagos, hamaca, huracà, iuca..., testimonis d’una llengua que va existir i que 
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ara troben a faltar els descendents dels protagonistes d’aquella “primera” trobada o topada. 
Perquè quan ara diuen que són els taïnos, com a molt reben una mirada escèptica, quan no 
una befa. I saben que, si la seva llengua fos el taïno, quan afirmessin ser qui són ningú no ho 
posaria en dubte. Per això la tangibilitat afavoreix la identificació, per això hi ha tants epi-
sodis de persecució lingüística en la història de la humanitat, perquè la llengua ens permet 
afirmar qui som. 

A més, la llengua és molt més eficaç com a signe d’identitat que altres que la poden 
sustentar, com ara l’ètnia o la religió. La llengua es pot transmetre a qualsevol que la vul-
gui aprendre –cosa que no podem fer amb l’ètnia–, i el fet d’aprendre-la no implica haver 
d’abandonar-ne una altra; podem aprendre totes les llengües que vulguem o les que siguem 
capaços d’aprendre i, en aquest cas, és més eficaç que la religió, que habitualment és exclo-
ent: si en professes una ja no pots professar-ne una altra. En el nostre cas, doncs, tenim 
l’oportunitat d’oferir aquest mitjà d’inserció sense demanar cap renúncia, i podem compar-
tir el sentiment de pertinença a un mateix grup. Cal no oblidar, a més, que mentre que la 
suma d’identitats és relativament senzilla, la supressió d’alguna acostuma a ser un procés 
dolorós que pot tenir conseqüències en el futur, a vegades en la tercera generació.

El sentiment de pertinença s’oposa sovint a un altre dels mites més destructius que arros-
seguem: que, per comunicar-se, cal compartir un codi. L’exemple esmentat abans de les 
àrees lingüístiques ja mostra que això no és així, però això no treu que, sobretot des de 
la perspectiva monolingüe, sembli inconcebible la comunicació entre parlants de llengües 
diferents. Fa poc un intel·lectual afirmava, en una columna del diari ABC, que com que a 
Papua Nova Guinea a cada poble es parla una llengua diferent, no es comuniquen entre ells. 
A aquesta persona li aniria bé llegir els treballs de Suzanne Romaine, per exemple, per des-
cobrir un procediment d’adaptació del codi per afavorir la comunicació sense renunciar a la 
pròpia llengua, una experiència similar a la proposta de l’EuroCom i una pràctica habitual 
a casa nostra quan volem afavorir la comunicació sense canviar de llengua. O podria infor-
mar-se sobre la llengua franca, el pidgin, que es va desenvolupar a la Mediterrània a l’època 
de les croades. 

La mateixa idea que és necessari compartir un codi per comunicar-se nega la història 
de la humanitat. Dos casos, llunyans en l’espai i en el temps, mostren a bastament que els 
humans s’han comunicat sempre i que no els ha calgut cap llengua imperial per a fer-ho. El 
primer exemple ens porta al Canadà. Quan Cartier va “descobrir” el golf de Sant Llorenç es 
va trobar que les comunitats locals es comunicaven entre elles en un pidgin amb lèxic basc. 
Tots hem estudiat que Colom va “descobrir” Amèrica, però potser els bascos se li van avan-
çar sense fer tants escarafalls, perquè si no, com s’explica que les paraules basques arribessin 
a Amèrica? L’altre exemple encara és més llunyà. En la dècada de 1970 es va observar que 
una sèrie de plantes de la zona del delta del Níger tenien els mateixos noms que als llocs 
d’on eren originàries –l’Àsia sud-oriental. Els sistemes lingüístics de datació permetien con-
cloure que aquelles plantes havien arribat al golf de Guinea uns mil cinc-cents anys abans 
(recordem que el golf de Guinea va ser “descobert” pels portuguesos l’any 1500). Després 
d’excloure totes les possibilitats, es va haver de concloure que aquestes plantes havien arri-
bat allà portades pels mateixos malaiopolinèsics que, a més de les plantes, hi van deixar els 
noms. Ja sabem que, quan totes les proves fallen, la llengua és l’arxiu més fiable.
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Malauradament, la ideologia monolingüista ha arribat també al món de la creació. La 
suposició que una llengua amb més parlants garanteix més audiència ha provocat la renún-
cia a la pròpia llengua i, amb ella, a l’arrelament imprescindible per poder fructificar. En 
el darrer segle vam veure com molts escriptors africans renunciaven a la pròpia llengua i 
optaven per la llengua colonial per a la seva obra creativa. Amb el temps, la “literatura afri-
cana” es va convertir en la literatura que no estava escrita en una llengua africana. Ara veiem, 
a més, que la literatura africana que ens arriba és majoritàriament la literatura escrita per 
descendents d’africans a la diàspora, i que els escriptors de l’Àfrica rarament superen aquest 
mur insalvable. La pertinença ha estat substituïda per l’estereotip. Tanquem el cercle, doncs: 
la renúncia a la llengua ens desvincula dels orígens, i sense sentiment de pertinença només 
ens queda la impostura. El cercle es tanca i s’obre la paradoxa: la negació de la pertinença és 
també la renúncia a l’espai de llibertat i de creativitat que ens proporciona la llengua.
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Un sikh a Catalunya

Gagandeep Singh
Portaveu de la comunitat sikh a Barcelona 

i mediador intercultural a l’Ajuntament de Barcelona

Molt bon dia a tothom. Primer de tot, moltíssimes gràcies a la Universitat Pompeu 
Fabra per acollir-me. Per a mi és un plaer, i estic molt agraït a la Dra. M. Teresa 

Cabré. I us agraeixo molt a tots els que heu vingut. 
No sé si coneixeu els sikhs. Alguns els deveu conèixer i d’altres no. Doncs avui parlarem 

una mica de qui són els sikhs i també sobre la llengua catalana.
El meu nom és Gagandeep Singh. Sóc el portaveu de la comunitat sikh a Catalunya. Tre-

ballo com a mediador intercultural per a l’Ajuntament de Barcelona i fa nou anys que visc 
aquí, com ha comentat la Dra. Cabré. La paraula sikh vol dir deixeble, alumne. Per a nosaltres, 
encara que una persona tingui 60 o 70 anys som deixebles. Segons la religió sikh, venim aquí, 
a aquesta vida, a aprendre. Per això els gurus van posar-li el nom sikh, perquè som alumnes; 
sempre estem aprenent, i un sikh sempre segueix l’ensenyança dels gurus i és un sikh.

A l’Índia hi ha la regió del Panjab, i és d’allà d’on venim els sikhs. El Panjab és una regió 
com Catalunya. La nostra religió ve del Panjab. No només els sikhs, sinó també el sikhisme va 
néixer al Panjab. Podeu entendre que els sikhs som els catalans de l’Índia.

El sikhisme és una religió monoteista. Creiem en un únic déu, que és de tots. Qualsevol 
religió sempre pensa que som germans, som tres, quatre germans, i tenim un pare, no? Doncs 
totes les religions som germanes, i cadascuna té la seva filosofia, però el nostre pare és únic, és 
l’univers, i no té una figura. Nosaltres, els sikhs, creiem que l’univers és la seva creació, i tenim 
fe en l’univers.

Segurament molts de vosaltres sabeu que a l’Índia hi ha un sistema de castes. Tot això era 
molt trist i encara és molt trist, i tot i que ha canviat molt, continua existint. Bé, d’aquelles 
raons va néixer el sikhisme. I una altra cosa era el paper de la dona. Quan una dona es que-
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dava vídua, havia de sacrificar la seva vida perquè s’havia mort el seu home. Doncs bé, el guru 
Nanak Dev Ji, que és el primer sikh, el fundador del sikhisme, no estava d’acord amb això. I 
deia a la gent, a la societat: “Doncs un home també ha de fer el mateix, no? Quan un home es 
queda sense la seva dona, doncs ha de fer el mateix”. I tothom deia: “No, no. Això no. Això no 
és correcte”. Ell ho deia per fer entendre a la gent si era correcte, o no, que una dona hagués 
de sacrificar la seva vida, i un home no. No volia que passés això, però era només perquè la 
gent ho entengués. A la gent, però, li semblava molt bé: “Això no pot passar”. I fins i tot les 
dones s’havien mentalitzat de tal manera que ja els semblava bé, això. Ja estaven com confor-
mades, perquè la societat ho feia així i no podien seguir la seva vida, no podien casar-se amb 
un altre home... Però el guru Nanak Dev Ji estava contra tot aquest sistema, el sistema de 
castes, i a favor de la igualtat i, sobretot, del paper de la dona, perquè no hi ha cap diferència 
entre un home i una dona. Perquè sempre, en tots els països, i en totes les religions, sempre 
parlem d’igualtat, igualtat, igualtat, però la teoria sempre és molt maca, sigui d’una religió o 
sigui d’un país, però el problema és què passa en la pràctica.

Doncs bé, el guru Nanak Dev Ji va començar a incidir en aquesta qüestió, perquè la 
societat, la gent, tenia una admiració cap a les autoritats, els reis que hi havia. Doncs el 
guru Nanak Dev Ji escriu en el nostre llibre sagrat, que és el Guru Granth Sahib Ji. És el 
nostre llibre sagrat, com la Bíblia, com l’Alcorà, podríem dir. Per a nosaltres els sikhs el Guru 
Granth Sahib Ji no és només un llibre sagrat, sinó que és com un guru vivent, un guru real. 
Els gurus van escriure les seves paraules, i ells físicament no són amb nosaltres, però la seva 
essència, les seves paraules, continuen amb nosaltres. I per a ells la societat, la gent –que ells 
anomenen les autoritats, els reis– eren tan importants com si fos déu, i per això deien: “Si 
doneu tanta importància a aquestes autoritats, a aquests reis, per què critiqueu la dona, la que 
dóna vida a aquestes autoritats? Perquè la meva àvia és una dona, la meva mare és una dona, 
la meva germana és una dona, i ens dóna vida, i nosaltres només la critiquem, no li donem 
el lloc que li pertoca”.

Després vindrà també el tema de la igualtat en els temples, perquè en els altres temples 
una dona tenia prohibit entrar-hi. Estic parlant de fa cinc-cents anys, d’acord? Bé, encara 
actualment surten de tant en tant notícies i sorpreses en aquest sentit, encara a l’Índia aquest 
problema continua viu. Han canviat moltes coses, però encara continua passant.

Nosaltres els sikhs no ens tallem els cabells, en els deixem com Déu ens ha creat. Si nosal-
tres creiem en Déu, creiem en la seva obra, creada per ell, i per això els sikhs no tenim cap dret 
d’anar contra l’obra creada per Déu. Si confiem en ell, doncs hem d’acceptar com ell ens ha 
volgut crear. Una dona no té barba, mai, oi?, però un home sí. Doncs és la seva identificació, 
com ell ens ha volgut crear. Nosaltres ens respectem com ell ens ha volgut crear. No volem 
ser més intel·ligents que ell. És una qüestió de respectar la naturalesa. I per això els sikhs no 
ens tallem els cabells, de cap part del cos, i els deixem de manera natural. Per a nosaltres el 
nostre cos és com un temple, és molt important. Els cabells del nostre cos són com els arbres 
en aquest món, en aquesta terra. Són necessaris. Perquè hem jugat molt amb la naturalesa. I 
els cabells tenen un paper semblant al dels arbres a la Terra.

Veieu que un sikh no és difícil de reconèixer, perquè amb el turbant des de lluny ja s’identi-
fica que és un sikh, sigui noi o noia. A Europa, però, el sikhisme és una religió molt descone-
guda. La gent, quan veu un sikh, amb el seu turbant i la seva barba, sobretot els homes, sempre 
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els relaciona amb l’Islam, fins i tot quan passen coses de terrorisme. Això ens afecta molt, als 
sikhs. Nosaltres som els més perjudicats per aquest fenomen, sobretot en el cas de Bin Laden, 
als Estats Units, quan va passar, i molta gent té aquesta confusió quan veu sikhs... El mateix 
dia de l’atemptat de Nova York deu sikhs van morir assassinats als Estats Units, perquè pel 
fet que porten turbant se’ls relaciona amb un talibà o amb el terrorisme. Però aquesta religió 
no té res a veure amb això, ni amb aquests països ni amb aquesta filosofia. Abans, quan la gent 
em preguntava si jo era musulmà, jo els responia: “No, jo no sóc musulmà”. Però tampoc no 
em sembla correcte dir, com defensant-me, que no, no sóc musulmà, com per dir que no sóc 
dolent. I no m’agrada, entre altres coses perquè jo tinc amics musulmans, moltes relacions 
familiars amb la comunitat musulmana. Però a nosaltres aquí, a Europa, això ens costa molt, 
però en canvi al Canadà, i també a Anglaterra, sí que ens coneixen molt bé, però aquí costa. 
Però, bé, com diuen, de mica en mica s’omple la pica, i, doncs, va canviant la cosa.

En el sikhisme les normes hi són per a tots els sikhs, però moltes vegades ens pregunten: 
“I per a les noies també?”, o: “Poden o no?”. Les normes hi són per a un sikh, per a una ànima, 
i són per tant la nostra identificació: si un noi porta turbant, una noia també. No és que la 
noia l’ha de portar i el noi pot anar com vulgui. No. Però també és molt important remarcar 
que per a nosaltres la religió no és una obligació. No ve de la família, en el sentit que et toca 
ser practicant perquè has nascut en una família religiosa. No és així, no funciona així. Per a 
nosaltres el sikhisme, la nostra religió, són els sentiments, és amor. És com l’amor de parella: 
si no hi ha amor, no hi ha relació, no funciona la relació; doncs és el mateix. Si no hi ha sen-
timents, no hi ha amor, no existeix la religió, perquè no cal ser milions i bilions. No es tracta 
doncs només de ser molts perquè sí... I en el sikhisme trobem el noi o la noia que porten el 
que volen, que fan el que senten. També trobareu parelles en què la noia és practicant i el noi 
no, o a l’inrevés; en què el pare és practicant i la mare no; i en una mateixa família, una ger-
mana que és practicant i una altra que no ho és. Bé, és el que sent cadascú. No és que perquè 
has nascut en una família determinada et toca... Ara tens 10 anys, ara tens 12 anys, 16 anys, et 
toca fer els rituals de la teva religió i ho has de fer. No, no funciona així. Podeu trobar un sikh 
de 70 anys que encara no sigui practicant perquè no ho sent, perquè no ha volgut. I cadascú 
pren la seva pròpia decisió. Jo, per exemple, tinc dues germanes, i una porta turbant, perquè 
ho sent així i vol, i l’altra va com una noia europea. I em sembla genial. Jo me les estimo igual 
una que l’altra. Perquè em sembla molt bé que sigui així. Per què quin sentit té portar un 
turbant si no sents res? 

Bé. El sikhisme el vivim sobre tres pilars: el primer és meditar, és nam japna; el segon és el 
kirat karna, és treballar; i el tercer és compartir, és vandh ke shakna. Aquests tres pilars ens els 
ensenyen a tots els sikhs, siguin practicants o no, des de petits, i els seguim tots.

Primer, meditar. Els sikhs acostumem a llevar-nos d’hora, per exemple a les quatre o a les 
cinc de la matinada, tot i que alguns es lleven molt tard, a les sis del matí. Però no pas a les 
vuit, això no! Bé, nosaltres, quan ens despertem, ens dutxem i tot seguit fem meditació. Per a 
nosaltres la meditació és molt important. Per què? Jo a vegades, quan vaig a la feina o quan 
surto a primera hora, veig la gent, i tothom va com enfadat. I jo em pregunto: “Què ha pas-
sat?”. No he dit res, no he fet res, però el tema és que no estem bé. No estem bé amb nosaltres 
mateixos... Si vas al metro, o vas en cotxe, tothom està així, no? Si topes una mica amb algú, 
immediatament un renec! Què passa? Per què? Perquè no estem bé amb nosaltres mateixos. 
És molt important estar bé amb nosaltres mateixos per poder estar bé amb els altres. Per això 
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el sikhisme ens ensenya sempre, des de petits, a fer meditació. Segur que coneixeu molta gent 
que fa ioga, bé, i que fan mantres, i meditació... Doncs això ve del sikhisme. Molta gent que 
està molt estressada, que pateix estrès o ansietat, fa ioga. Està una mica de moda. I què és el 
ioga? Doncs és això, meditar, connectar amb tu mateix.

Tenim cap i tenim ànima. Doncs per a nosaltres és molt important connectar amb la nos-
tra ànima. Tanquem els ulls, fem meditació, repetició, connectem amb la nostra pròpia ànima. 
Això genera pau. Molta gent busca la pau fora: en un viatge, en una sortida... Però, segons 
nosaltres, la felicitat, la pau i la tranquil·litat no són externes, sinó internes. Quan tu les portes 
dins teu, les portaràs amb tu, vagis on vagis, estaràs bé i transmetràs això als altres. La teva 
vibració té molta importància. I això genera molt. Doncs, per això tots els sikhs també ho fem 
des de petits; jo també ho feia. No és una cosa que fem per religió, perquè som practicants. La 
meditació és un principi bàsic en el sikhisme, i, siguin practicants o no, tots en fem. I després 
de meditar, un sikh se’n va a treballar. Per què? La gent abans, per connectar-se amb Déu, per 
fer meditació, anava al bosc o a la muntanya. Però el guru Nanak Dev Sahib Ji, el fundador 
del sikhisme, deia: “No cal anar al bosc, a meditar”. Per què? Doncs perquè l’essència de Déu 
és dins teu. Connecta-hi. No cal deixar la família a casa i anar a fer pregàries a la muntanya, 
sinó que estant amb la família, tenint-ne cura, també es pot fer meditació. 

Un sikh medita, doncs, i després se’n va a treballar. I el que guanya –vandh ke shakna– des-
prés ho comparteix amb els altres. Meditar per estar bé, després treballar i finalment com-
partir amb els altres el que es guanya. Per a tots els sikhs compartir amb els altres és molt 
important, perquè per a nosaltres la nostra responsabilitat no és només tenir cura de la nostra 
família, sinó també de tota la humanitat. És la meva obligació, doncs, compartir amb els 
meus veïns, siguin qui siguin, siguin d’on siguin, del Marroc, catalans o de l’Índia, tant és; són 
ànimes, són persones. Per humanitat, doncs, si aquella família no té feina, la meva obligació 
és, com ens ensenyen des de petits, fer una compra per a aquesta família. Això, a mi i a tots 
els sikhs, ens fa més feliços que no pas anar a un restaurant i gastar-nos-hi 50 euros. I una 
ajuda així no és gaire. Això no vol dir que els sikhs siguem rics, sinó que el que tenim, encara 
que sigui poca cosa, intentem compartir-ho, posar el nostre gra de sorra per ajudar els altres. 
És això el que ens fa feliços: fer una compra per a una família o per a una persona que estigui 
necessitada. Perquè a mi, si no vaig a un restaurant, no em passarà res, però a aquella família, 
als seus fills, si no mengen sí que els passarà. I amb aquesta filosofia, compartir amb els altres, 
funciona la comunitat, sigui a l’Índia o a Anglaterra, o aquí a Barcelona també. Després us 
parlaré del gurdwara de Barcelona.

Els sikhs, tots els sikhs, som vegetarians. Com he dit abans, per a nosaltres el respecte a 
la natura és molt important. Nosaltres respectem la filosofia de cada religió, de cada persona, 
però en el sikhisme tots som vegetarians. Com he dit abans, per a nosaltres el nostre cos és un 
temple, i per tant l’hem de cuidar i estimar al màxim. Per què? Nosaltres a vegades busquem 
estimació fora, o estimem els altres i no a nosaltres mateixos. Però cuidar-se un mateix, esti-
mar-se a si mateix, és també molt important. Per això els sikhs som vegetarians... Perquè per 
a nosaltres els animals tenen els mateixos drets que nosaltres. Demanem drets, justícia, doncs 
els animals també tenen els mateixos drets que nosaltres. Volem gaudir amb la nostra família, 
doncs pensem que els animals també tenen el mateix dret i haurien de poder gaudir de les 
seves criatures en aquesta vida. Per això nosaltres, els sikhs, no mengem ni carn, ni peix, ni ous, 
ni tampoc bevem alcohol.
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Per a nosaltres matar un animal i matar una persona és la mateixa violència. Estem exer-
cint la mateixa violència. Fa tres o quatre dies vaig veure un reportatge sobre com es tracten 
els animals. I, bé, tracten com animals els animals, i és molt dolent i molt dur veure això, com 
els estaven tractant i com els mataven... En aquest reportatge, rodat a Mèxic, es podia veure 
una vaca que estava plorant per com l’estaven tractant. I l’energia que es produeix quan es 
maten animals no és ni bona ni positiva, i després si ens els mengem, aquests animals, aquesta 
energia passa al nostre cos. Al principi, quan jo explicava aquestes coses als meus amics, ells 
no ho entenien, i em deien: “Què dius, d’energia?”, no ho comprenien… I ara veig que molta 
gent, a través del ioga o d’altres coses, ho va entenent, i molts joves s’estan fent vegetarians 
per aquest motiu... Perquè realment per sobreviure no necessitem menjar carn. Recordo que 
quan vaig arribar aquí i anava al metge, em preguntava: “I si no menges carn, com vius?”. I jo 
li responia: “Ja visc, no? Els sikhs som 25 milions i vivim bé. I estem sans”. Bé, era com una 
idea preconcebuda, que si no menges carn no pots viure. I no en necessitem. Tenim moltes 
coses vegetarianes, proteïnes, calci i moltes coses. No cal menjar carn. Però bé, els costava una 
mica d’entendre.

Com he comentat abans en relació amb el sistema de castes, el sikhisme va néixer per 
donar igualtat, perquè no hi hagi ningú que se senti millor i d’altres pitjor. A l’Índia hi havia 
quatre castes, i encara n’hi ha actualment. Venim d’un país que té coses molt maques i també 
coses que són molt tristes. Fins i tot a mi, que hi vaig néixer, encara em costa de creure i d’en-
tendre per què passa això. Però bé, és així.

En aquell temps, només preguntant-te el nom, com et dius, l’altra persona ja sabia a quina 
categoria pertanyies: si eres de primera classe, de segona, de tercera o de quarta. I això era, i 
és, molt desagradable. El guru Nanak Dev Sahib Ji no hi estava d’acord, i per això va néixer 
el sikhisme, perquè no estava d’acord amb això. Les persones som ànimes. La classe ha de 
venir a partir dels nostres fets, i no pas perquè has nascut en el si d’una família pobra ets pitjor 
que si has nascut en el si d’una família rica, perquè això no et fa millor. La teva classe, la teva 
casta, la determinen en realitat com ets i què fas. El guru deia en aquest sentit: “La humanitat 
és una casta, i és la nostra religió”. Siguem qui siguem, musulmans, catòlics, cristians, blancs, 
negres. Però què tenim? Els ossos, la carn i la sang; tots som humans, i tots mengem el mateix 
i fem el mateix; tots, siguem qui siguem.

Aquesta discriminació en la vida quotidiana era com una forma de violència quotidiana, 
amb la qual havies de conviure. La gent de classe alta, les castes primeres, però, se sentien 
d’allò més bé amb aquesta situació. Els altres no eren acceptats per la societat. Quan anaven 
a escola, havien d’acceptar cada dia les paraules de discriminació, dia a dia, de la gent, de la 
societat. Per això els sikhs som 25 milions en aquest món, però tenim el mateix cognom, és 
com Lídia Garcia Puig, Jordi Garcia Puig, Àlex Garcia Puig, Maria Garcia Puig... Això vol 
dir que som una família. Doncs som: Gagandeep Singh, Manjeet Singh, Balbir Singh.... I les 
noies: Manjeet Kaur, Balbir Kaur... Tots igual. Per què? Doncs per eliminar aquest sistema de 
castes que hi havia a l’Índia. I per això en el sikhisme ningú no se sent millor ni pitjor pel que 
fa, sinó que tots som iguals. Som 25 milions, però som una família. Alguns poden ser minis-
tres i d’altres rentar plats, però pel seu cognom un no se sent més orgullós que l’altre, perquè 
les feines s’han de fer perquè el món funcioni, perquè funcioni la societat. No hi ha cap feina 
que sigui millor o pitjor. A cadascú el que li toca ho fa, però sense que ningú s’hagi de sentir 
malament ni discriminat per la feina que fa o perquè ha nascut en una família determinada.

23



16 Actes de la Tercera Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra

Per això tots els sikhs tenim el mateix cognom. La noia porta el seu cognom Kaur, que vol 
dir princesa; tant és que una noia provingui de la família més pobra del món, ella se sent prin-
cesa. Ningú no la fa sentir malament, perquè és princesa. Això no es va fer pas per reforçar 
l’ego, sinó per eliminar el sentiment que algú es pugui sentir pitjor pel fet d’haver nascut en el 
si d’una família pobra. I els nois porten el cognom Singh, que vol dir lleó.

La persona que ha nascut en el sikhisme és un sikh, és un deixeble, sempre aprèn a la vida. 
Però hi ha sikhs que són practicants... Com he dit abans, per a nosaltres la religió no és una 
obligació; així, no pas pel fet d’haver nascut en el si d’aquella família determinada ens toca ser 
practicants, sinó que cadascú, quan se sent... com ho podríem dir..., quan se sent enamorat de 
la seva religió, doncs es fa un sikh practicant.

Com que ningú no hi està obligat, de la mateixa manera que ningú no està obligat a treu-
re’s el carnet de conduir, els que som practicants sí que hem de seguir les normes, igual que 
fem un cop ens hem tret el carnet de conduir: no saltar-nos el semàfor en vermell, no superar 
el límit de velocitat... Perquè ho has decidit tu. Si ets practicant i portes turbant i vols ser un 
sikh practicant, és perquè has sigut tu mateix, i no perquè t’ho hagin dit ni els teus pares, ni 
el teu marit ni la teva germana. 

I la primera norma són els cabells. Com he dit abans, els sikhs no ens tallem els cabells, 
ens els deixem com Déu ens ha creat, sense tallar-los. I portem un turbant, que és la nostra 
identificació, que ens identifica com a sikhs. Després hi ha el kangha, una pinta de fusta que 
portem sota el turbant per pentinar-nos. I després hi ha la kara, que és un braçalet que por-
tem i que, com si fossin manilles, ens recorda que amb aquestes mans no hauríem de fer coses 
dolentes, sinó sempre compartir, ajudar els altres; és com un senyal, que sempre ens recorda 
el que hem de fer.

Després hi ha el kirpan, la daga. Els sikhs practicants –siguin noi o noia– el porten. Bé, 
aquí la gent no ho entén, perquè si el sikhisme és una religió de pau i tranquil·litat i de 
compartir, per què una daga? Bé, no la fem servir per a res, no la necessitem a dia d’avui 
per a res, però és un record del passat. Quan va néixer el sikhisme ho va fer en contra de la 
societat, perquè el sikhisme estava en contra de tot el que passava, de tot el que es feia –com 
per exemple el sistema de castes–. I eren coses que fins i tot la gent pobra acceptava, perquè 
hi estaven acostumats, perquè ho havien vist sempre, i per tant els semblava bé. Bé, doncs, els 
mogols –no sé si coneixeu els mogols– ens obligaven, als sikhs, a convertir-nos a l’Islam. I és 
clar, els sikhs no ho acceptàvem. Perquè des del primer dia, des que va néixer el sikhisme, ens 
ensenyen així: la religió són els sentiments, és amor. Si tu no sents res, no t’has de convertir 
a cap religió. Jo no puc obligar ningú que vingui al sikhisme, perquè, si algú no el sent, no 
se n’ha de fer. Això no ho fem ni tan sols amb els sikhs mateixos. Per tant, en aquell temps 
mataven molts sikhs, van morir assassinats molts sikhs. I per tant, els sikhs, en legítima 
defensa i per defensar el sikhisme, feien servir les arts marcials. Per tant, la daga és com un 
record del passat. Si no ens haguéssim defensat en aquella època, actualment al món no hi 
hauria no ja 25 milions de sikhs, és que no n’hi hauria ni 25, senzillament el sikhisme no 
existiria.

Després hi ha el kashera, la roba interior de cotó. I és que un sikh practicant no pot tenir 
relacions fora de la seva parella, sigui noi o noia. Això només és així, però, en el cas dels sikhs 
practicants, els sikhs batejats, podríem dir.
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I llavors hi ha el gurdwara. Gurdwara vol dir “porta de guru”, “casa de guru”, “casa de Déu”, 
que no és casa únicament dels sikhs, sinó que està oberta a tothom, sigui qui sigui. Perquè 
abans només podien entrar-hi les persones practicants, o de la mateixa religió. El sikhisme no 
és així. El gurdwara, el centre de culte, està obert al conjunt de la humanitat. Si una persona 
és catòlica, cristiana, musulmana, hinduista, judaista, el que sigui, no ens importa. Fins i tot 
una persona que no creu en Déu té el mateix dret d’anar al gurdwara. 

Segurament alguns deveu conèixer el Temple Daurat. Es troba a la ciutat d’Amritsar, la 
ciutat d’on sóc jo, i és bastant conegut a l’Índia. Està envoltat per una gran bassa d’aigua, per-
què abans la gent de les castes baixes no podia banyar-se en un temple... Fa molts anys, quan 
algunes persones no podien banyar-se a casa, podien anar a banyar-se al temple. Excepte la 
gent de casta baixa, que no podia fer-ho, perquè els deien que llavors l’aigua ja no seria pura, 
si ells s’hi banyessin. I calia lògicament eliminar aquest sistema, aquesta discriminació, perquè 
tothom hi té el mateix dret, som ànimes. Allà, doncs, en cada gurdwara tenim un lloc on es 
pot banyar qualsevol persona –blanca, negra, pobra, rica, sigui qui sigui, no ens importa–, 
perquè tothom hi té el mateix dret. I si algú diu: “Jo no crec en Déu ni en res”, tant és, hi té el 
mateix dret, perquè és un ésser humà, és una ànima.

El Temple Daurat té quatre entrades. Per què quatre entrades? Doncs perquè representen 
els punts cardinals. Perquè, com que el temple no és només per als sikhs, sinó per a qualsevol 
persona de qualsevol lloc del món –sigui del nord o del sud, d’arreu del món, de qualsevol país 
del món–, aquestes quatre entrades signifiquen que està obert a qualsevol persona. Aquestes 
entrades tenen unes dimensions considerables, i no tenen portes, perquè no es tanquen mai. 
Tant si una persona hi arriba a les dotze del migdia, a les sis de la tarda o a les cinc de la mati-
nada, hi és benvinguda sempre, sigui qui sigui, no importa. Per això hi van.

I també hi ha una altra raó que explica que hi hagi quatre portes. En aquella època eren 
quatre les religions més importants a l’Índia, hi havia molts problemes entre religions –i 
encara n’hi ha. Perquè a vegades penso, i em sap greu, que tot i que la religió el que ens ense-
nya és a cuidar, estimar, compartir, compartir l’amor amb els altres, en nom de la religió hem 
cultivat molt d’odi. I això em sap greu, perquè la religió hauria de ser una cosa molt bonica, 
que ens ensenyi, almenys, a ser humans. I ens hem allunyat molt d’això. A vegades, quan veig 
els problemes que hi ha amb les religions i el que es fa en nom de les religions, penso que ser 
practicants o ser religiosos és una altra història. I això és molt important.

I per tant, com que en aquell moment hi havia molts problemes, i per tal que ningú no se 
sentís exclòs i fos ben palès que allò no era una cosa dels sikhs només, es van fer quatre portes 
d’accés al Temple Daurat: una per als musulmans, una altra per als cristians, una altra per als 
hinduistes, i finalment una altra per als sikhs. Per això van, doncs, construir quatre entrades: 
per representar els quatre punts cardinals, d’una banda, i per representar les quatre grans 
religions, perquè tothom sentís que allò és casa seva, és a dir, que ningú no s’hi sentís millor o 
pitjor que un altre, ni tampoc fora de lloc.

Actualment el sikhisme està format per una comunitat de 25 milions de persones. Al 
Canadà té molta implantació; ho és Harjit Singh Sajjan, el ministre de Defensa del Canadà a 
dia d’avui, i també 19 diputats del Parlament i cinc ministres del govern federal del Canadà. I 
també ho és Jagmeet Singh, el cap del Partit Demòcrata del Canadà. Allà els sikhs ens sentim 
molt acollits, perquè tothom coneix qui som. Aquí, en canvi, la gent gairebé no ens coneix. 
Però jo diria que no pas per racisme, perquè racisme és una altra cosa. Jo, com a experiència 
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personal, puc dir que aquí no he patit racisme, tot i que sovint els mitjans m’ho pregunten. Jo 
no n’he patit, de racisme. Jo el que he viscut, i visc, i continuarem vivint, no sé fins quan, és 
la manca de coneixement sobre els sikhs. Per què? Quan la gent ens coneix, i saben el que 
fem i com som, llavors canvien totalment de mentalitat. En canvi, si una persona és racista 
continuaria pensant el mateix de nosaltres, però no és aquest el cas.

Als sikhs de Catalunya ens van convidar al Parlament amb la presidenta. A Catalunya 
tenim deu gurdwara en total –un gurdwara és un centre de culte, un temple sikh, podríem dir. 
En tenim a Reus, a l’Hospitalet, a Barcelona –és al carrer Hospital, 97, si algú de vostès hi vol 
anar, està obert sempre–, a Santa Coloma de Gramenet, a Badalona, a Lloret de Mar, a Vic, 
a Salt, a Olot i a Santa Coloma de Farners. En tenim diversos. Al de Girona, per exemple, la 
gent d’allà ens coneixen bé, tothom sap que som sikhs, i en canvi aquí a Barcelona és una altra 
història, aquí hi ha molta immigració. A Olot, si a algú li preguntes “Coneixes els sikhs?”, et 
respondrà: “Sí, sí, els conec”. A Santa Coloma de Farners passa el mateix. Però aquí encara hi 
ha molt desconeixement.

Pel que fa al tema del langar, del menjar, com ja he dit abans, la filosofia del sikhisme –
meditar, treballar i compartir– és compartir-ho tot amb els altres. Pel Gurdwara, el Temple 
Daurat, cada dia hi passen més de cent mil persones. Cada dia. I aquí, al gurdwara de Barcelo-
na, del carrer Hospital, hi passen cada dia unes set-centes, vuit-centes o fins i tot nou-centes 
persones, fins i tot a vegades s’arriba a un miler. Més del 80% de les persones que hi van no 
són sikhs. I a nosaltres ens sembla molt bé que sigui així. I jo estaré encantat si demà en vénen 
dues mil o cinc mil. Sovint ens pregunten: “I com ho gestioneu? Com ho veieu, això?”. Bé, 
per a nosaltres això no és una càrrega, sinó, ben al contrari, un orgull, perquè moltes famílies, 
moltes persones, estan passant una situació econòmica molt difícil i tenen nens. I almenys 
nosaltres, tot i que no som rics, com he dit abans, els donem menjar, perquè és la nostra res-
ponsabilitat tenir cura de la humanitat una mica. No podem fer una cosa gaire gran, però sí 
que podem contribuir una mica almenys... Per sobreviure necessitem el menjar; per tant, allà 
on sigui que hi hagi un gurdwara, sigui on sigui del món, sempre hi ha un menjador obert a 
tothom, sigui qui sigui. 

Si algun dia us ve de gust venir a visitar-nos a aquest gurdwara de Barcelona, hi sereu molt 
benvinguts. Allà a mi el que em fa feliç quan hi vaig és que parlo amb la gent, i cadascú fa el 
que sent. No es tracta que, com que has vingut al gurdwara i menges aquí, ara fem un inter-
canvi. No. Tothom té dret al mateix, sigui de religió musulmana, de religió cristiana, catòlic, 
de la religió que sigui. Tothom pot fer el que senti, o no fer res, o seure allà només, entrar i 
menjar i tot seguit sortir, i ja està. Tothom té el mateix dret. Jo no sóc ningú per dir: “Què 
hi fas aquí, que véns cada dia?”. Perquè aleshores tu podries preguntar-me: “I tu qui ets per 
preguntar-me?”. Perquè el gurdwara i el sikhisme van néixer per a això, per a la igualtat, per-
què ningú no se senti discriminat, perquè ningú no se senti menys ni tampoc més que l’altre. 
Sigui el president Obama, el president Trump, el president Puigdemont o qui sigui, tant és. 
Les autoritats queden fora a la porta; quan entrem som ànimes, res més. Ningú no té prioritat. 
No sé si algú de vostès ha estat en un gurdwara, però si algú hi ha estat, sap que és així.

La Plataforma per la Llengua, que cada any lliura el premi Martí Gasull a l’exemplaritat 
en defensa de la llengua catalana, aquest any ens l’ha donat a nosaltres, la comunitat sikh. Hi 
havia 370 candidats i nosaltres vam ser finalistes, i quan em van trucar estava emocionat i 
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plorant, no m’ho podia creure! Perquè quan jo vaig començar a parlar català em vaig sentir 
tan estimat dins la societat catalana, tan respectat i fins i tot admirat –“aquest noi amb tur-
bant parla català”, deien–, que vaig voler que els altres sikhs també sentissin el mateix, perquè 
la llengua és molt important. La llengua trenca moltes barreres. Si no em puc comunicar 
amb una persona, sempre hi ha una barrera enmig. Moltes vegades això ens crea distància, i 
la llengua és un pont i és fonamental; qualsevol llengua, de qualsevol país. I si vivim aquí, és 
lògic que les persones que hem vingut de fora, que no hem nascut aquí, aprenguem el català, 
que és la llengua que es parla aquí. Jo sempre dic que ser català no només ve d’origen, que sou 
vosaltres, sinó també ve dels sentiments, i jo ho visc així. Jo sóc sikh, però també sóc català, i 
ho sento així, perquè visc dia a dia així.

Jo vaig començar a fer classes de català, per als altres també... No tinc un nivell gaire alt, 
però el parlo una mica, i era bàsic que els altres sikhs també poguessin aprendre català. I feia 
classes a les dones, als homes que no tenen feina, perquè almenys aprenguin la llengua. Bé, 
vam ser finalistes del premi Martí Gasull, i després sabeu que hi ha una votació popular, i, de 
veritat, quan érem allà i ho van anunciar, va ser per a mi un moment molt emocional, històric. 
Per a mi fins i tot ser finalista era ja com si ens haguessin donat el premi. Perquè et dóna mol-
ta felicitat viure en un país en el qual no has nascut, i que només per la llengua, per la feina 
que has fet per la llengua, t’hagin valorat. I això et fa venir més ganes de fer més coses per la 
llengua. I això ha passat. I ens van donar el premi; per a nosaltres, per a tota la comunitat, va 
ser un orgull, i a nivell mundial els altres sikhs també ho van saber, i estem molt agraïts. Jo 
el dia que ens van lliurar el premi vaig dir: “El mèrit que ens hagin guardonat amb aquest 
premi no és dels sikhs, el mèrit és dels catalans!”. Per què? Perquè jo sabia dir només ‘Bon dia’ 
o ‘Fins demà’, sabia dir ben poques coses. Però la gent s’exclamava: “Apa, parles català! Que 
guai!”. Però és així com t’animen, com t’estimen. I aquesta resposta de la gent t’anima molt a 
treballar més i a fer més coses per la llengua catalana. I jo dic que és gràcies a vosaltres, perquè, 
si ens han donat aquest premi, és gràcies als catalans. I això va ser molt important per a mi, és 
com una cosa molt important per a tota la vida, un record molt bonic.

I com deia ara mateix, quan et sents valorat, quan fas una feina per la llengua i t’ho valoren, 
doncs tens més ganes de fer més coses. I et sents important, et sents estimat, et sents valorat. 
I llavors vaig escriure un llibre, que duu per títol Els de cinc rius a Catalunya. Nosaltres venim 
del Panjab, i ‘Panjab’ vol dir ‘cinc rius’ (panj vol dir cinc, i ab vol dir riu: cinc rius). La terra d’on 
nosaltres venim és la terra de cinc rius, i en diem el Panjab, la terra de cinc rius. Per tant, en 
lloc de titular el llibre Els del Panjab a Catalunya, el vaig titular així, Els de cinc rius a Catalunya, 
perquè el nom d’origen, autèntic, és cinc rius. És un llibre d’aprenentatge de català per a la 
comunitat panjabi, perquè tota la gent que vivim aquí, aproximadament uns 12.000 panjabis 

–alguns són sikhs i d’altres professen altres religions, però són panjabis– puguin aprendre cata-
là. El vaig escriure tot i que no sóc escriptor ni sé escriure, gens ni mica, però aquestes pàgines 
o el llibre són els meus sentiments. Escrivia el que sentia, el que veia.

Quan vaig arribar aquí jo buscava –a la feina m’hi animaven molt, i jo ho veia– algun 
llibre per poder aprendre català, i no n’hi havia cap. I per això vaig pensar: “Un dia, quan en 
sàpiga una mica, m’agradaria escriure’n un, perquè els altres també puguin aprendre’n”. La 
idea ve del mateix, de compartir amb els altres. No es tracta només de compartir el menjar 
amb la gent, sinó també de compartir-hi el que ets, el que pots. Sempre podem compartir 
moltes coses. I aquest llibre no era per guanyar diners. Aquest llibre es va publicar a través 
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de Plataforma per la Llengua. Jo els estic molt agraït, sempre, a la Plataforma per la Llen-
gua, perquè sempre, quan una persona fa un pas per la llengua, ells t’acullen, t’abracen. Vaig 
parlar-ne amb ells i el van publicar. Després vaig parlar-ne amb la Generalitat, i per a mi va 
ser un honor que el president del país escrivís el pròleg del meu llibre, i que la presidenta del 
Parlament en fes la presentació. L’acte va tenir lloc al Palau de la Generalitat, i això em va fer 
sentir encara més orgullós, per mi personalment i per la meva comunitat, del fet que l’hagues-
sin valorat tant. Ens van fer una presentació allà i després cada diumenge n’hem estat fent 
diferents presentacions, amb la Plataforma per la Llengua, perquè tots els sikhs de Catalunya 
tinguin aquest llibre i puguin aprendre català i se sentin un més d’aquí. Perquè la llengua 
trenca moltes barreres.

Quan vaig arribar aquí, jo no parlava ni català ni castellà, sabia alguna cosa sobre el Barça 
i res més. Al principi vaig començar a aprendre castellà, com tothom. Però la meva professora, 
que era catalana i amb la qual vam tenir molt bona relació, em deia: “Gagandeep, si vols viure 
aquí, a Catalunya, aprèn català, t’obrirà moltes portes”. I jo en aquell moment no ho entenia, 
per a mi tant era una cosa com l’altra. Bé, ara ho entenc, perquè ara ha canviat tota la història, 
però comparteixo els meus primers dies aquí. Vaig començar doncs estudiant castellà i també 
vaig començar a fer una mica de català. Però jo no ho entenia ben bé, perquè em pensava que 
amb el castellà ja n’hi havia d’haver prou.

Després vaig començar a buscar una feina per sobreviure. I me’n va sortir una en una 
fàbrica de perfums a Montgat, a prop de Badalona –jo sóc de Badalona–. Em van contractar 
a través d’una agència. No era la feina que jo volia, però en aquells moments necessitava una 
feina per sobreviure, i per tant la vaig agafar. I arribo allà i, per a sorpresa meva, l’encarregat 
em pregunta: “Tu treballaràs?”. I jo li responc: “Sí”. I em diu: “No, no. Aquí fa molta calor, 
dins la fàbrica”. “Ja, però a l’Índia fa més calor que aquí”, li responc jo. I ell em diu: “No, no, no. 
Amb el turbant no pots treballar”. “No, no, jo treballo amb les mans, no pas amb el turbant”, 
li vaig dir. Jo no ho entenia, perquè feia poc que havia arribat. Tampoc no sabia molt català ni 
castellà. Em defensava amb una mica de francès i amb una mica d’anglès i una barreja de tot, 
una mica de castellà... i jo deia: “No, no, jo no em trauré el turbant, perquè per a mi el turbant 
és molt important”. Però ell insistia: “No, no. Aquí no pots treballar amb això”. “No?, doncs 
aleshores me’n vaig”, li vaig dir. 

Això ho he viscut aquí, però quan jo vivia allà, a l’Índia, no ho sabia. Quan jo vivia al Pan-
jab, sempre m’havia fet il·lusió viure fora, però no sabia, ni m’havia imaginat mai, que m’en-
frontaria a una situació com aquesta, perquè els meus oncles viuen a Anglaterra i al Canadà 
i ells sempre parlen molt bé de com se senten allà, de l’amistat que tenen amb els seus amics 
o a la feina, els negocis que tenen i tot plegat. I jo no sabia que em trobaria amb una situació 
així. Quan sortia al carrer tothom em mirava com sorprès, i és clar, jo no ho entenia i em 
demanava què estava passant. No ho entenia, això. Però, bé, després ho vaig descobrir, perquè 
vaig entendre que la gent no ens coneixia i que per a ells no és normal veure un senyor amb 
turbant i amb la barba, perquè la imatge d’un sikh crida l’atenció quan no et coneixen.

A la fàbrica de perfums, finalment l’encarregat em va dir: “Bé, provem-ho, a veure com va”. 
I jo li vaig respondre: “Com vostè vulgui”. De manera que vaig començar a treballar amb ells, 
i mentrestant em vaig posar a estudiar mediació i el que m’interessava. Vaig fer informàtica, 
però realment no sento res amb la informàtica, i el que em fa feliç és la mediació, és una feina 
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que m’omple. Bé, després d’haver estudiat mediació i d’haver treballat uns cinc o sis mesos a 
la fàbrica em va sortir una feina a l’Ajuntament de Badalona. En acomiadar-me, li vaig dir 
a l’encarregat: “Jordi, ja no et molestaré més amb el meu turbant”. I ell em va respondre: “Ai, 
Gagandeep, no diguis això, si us plau”. Llavors li vaig explicar que m’havia sortit una feina 
relacionada amb el que realment necessitava, amb el que m’agradava. Llavors em va pregun-
tar: “On treballaràs?”. “A l’Ajuntament de Badalona”, li vaig dir. I llavors em va felicitar, i 
estava plorant, sabeu? Em va abraçar i estava plorant. I em va dir: “Gagandeep, perdona’m 
per la meva ignorància”, referint-se als primers dies, quan em va dir que no podia treballar 
allà amb el turbant. I en canvi, després no volia que me n’anés. Em va dir: “No marxis d’aquí. 
En trenta-dos anys, la millor persona que he conegut, que he trobat, has estat tu”. Això a mi 
també em va fer plorar, tot això, en aquell moment. I encara ho porto dins meu. Com he 
dit abans, no són casos de racisme, sinó de manca de coneixement. Quan algú no et coneix, 
poden passar aquestes coses.

I el català realment m’ha obert moltes portes. Després, quan vaig començar a treballar a 
l’Ajuntament de Badalona, va passar el mateix. La meva cap em va presentar: “Aquest és el 
Gagandeep, mediador. Treballarà amb vosaltres”. I totes les noies es van mirar entre elles, com 
estranyades. I bé, ara ja hi estic acostumat, però al principi això em feia sentir malament. I jo 
em preguntava: “Per què reaccionen així?”. Haig de dir, però, que també ho entenc, perquè si 
em poso en el vostre lloc, també ho entenc... Perquè si alguna persona d’aquí no ha conegut 
mai una persona sikh amb turbant… Amb tot el que ha passat al món darrerament, atacs 
terroristes i tot plegat, la gent té com por. I puc entendre, per tant, que inicialment prenguin 
una mica de distància amb nosaltres, que sentin una mica de por...

Després, quan em preguntaven d’on era, els deia: “Sóc de l’Índia”. “Ah, ets hindú, doncs?”. 
“No, no sóc hindú, soc sikh”. “Què és un sikh?”, em demanaven. No ho sabien... I bé, així 
parlant i explicant, ens hem anat coneixent millor… I ara què passa? Doncs que aquelles 
mateixes noies ara em diuen: “Gagandeep, posa’t el turbant rosa, que m’agrada més”. O bé: 

“No, no, el taronja, que a mi m’agrada més”. I encara una altra: “No, no, posa’t el turbant lila!”. 
Bé, cada dia tinc una demanda o altra, i això és molt bonic, em fa sentir molt bé i fa que, 

quan treballo, gaudeixi molt. Perquè aquesta amistat que hem pogut crear entre tots és real-
ment molt bonica. Allà sí que vaig començar a parlar català. Quan vaig començar en sabia 
molt poc, i deia: “Buenos días”. I em deien: “No, no, bon dia!”. I llavors deia “Bon dia!” i em 
deien: “Això, això!”. Entenc el sentiment, perquè al Panjab, els panjabis, els sikhs, nosaltres, 
tenim una llengua pròpia, una cultura... Per tant, entenc el sentiment d’un català, perquè 
nosaltres hem viscut el mateix, i sabem com és d’important la llengua. Bé, només parlava una 
mica de català i la gent m’animava molt. Allà podia practicar, m’apuntava frases, practicava la 
pronúncia amb la famosa frase “Setze jutges d’un jutjat mengen fetge d’un penjat”...

Va ser molt bonic! Tenia una feina on practicava el català i cada dia n’aprenia més i 
més. I després, quan sortia al carrer, a fer compres, sempre recordo els moments... És que 
són tan entranyables! Cada dia vivia una història o altra... Hi havia qui em preguntava: 

“¿Me entiendes?”. I jo li responia: “Sí, sí, t’entenc perfectament”. “Oh, parles català! Oh, 
mare meva!”, s’exclamaven, meravellats. Recordo un dia que vaig entrar en una farmàcia 
de Badalona per comprar medicaments, i em van dir: “Hola, buenas tardes”. I jo els vaig 
dir: “Hola, bona tarda. Volia comprar aquests medicaments”. I llavors em va dir: “Oh, parles 
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català?”. I llavors la farmacèutica va sortir de darrere el taulell i em va fer dos petons, i em va 
dir: “Gràcies per parlar català”. Això és molt bonic! I cada dia em passen moltes coses així.

Un altre dia vaig entrar en una altra farmàcia on calia agafar torn amb un número. Us 
comparteixo una mica el que visc dia a dia, perquè això t’anima molt, i acaba convertint els 
teus sentiments... Més enllà ja de la llengua en si, vas sentint que la gent t’estima. Doncs bé, 
vaig agafar el meu torn, i quedaven dos números perquè m’atenguessin. Quan ja feia una bona 
estona que m’esperava va entrar un senyor molt gran, devia tenir uns 85 anys, i en veure’l li 
vaig oferir el meu número, perquè no s’hagués d’esperar, i li vaig dir: “Passi vostè”. Ell em 
va respondre: “No, no cal, gràcies...”. I tot seguit: “Parles català?”. “Sí, sí”, li vaig respondre. 

“Però passi vostè, perquè no s’hagi d’esperar tant. Ja agafo jo el seu número...”. Llavors em va 
preguntar: “I com és que parles català?”. “Bé, perquè m’agrada, i paraules com aquestes que 
vostè em diu m’animen molt”, li vaig respondre. I llavors em va dir: “No marxis, no marxis, 
espera’m, espera’m”. Bé, a ell li va tocar de seguida, perquè quedaven dos números i li havia 
passat el meu número. Va comprar els medicaments que necessitava i va sortir fora, a la por-
ta. M’estava esperant. Jo em vaig haver d’esperar uns quinze minuts fins que em va tocar el 
meu torn, i ell m’estava esperant fora. I quan vaig sortir em va dir: “Et felicito, noi, et felicito. 
M’has deixat de pedra. M’has deixat de pedra!”. L’home estava emocionat. I llavors va prosse-
guir: “Et puc abraçar? Et puc abraçar?” I és clar, jo el vaig abraçar. Jo també m’emociono, amb 
aquestes coses; sóc una persona molt sensible, i també m’emociono en moments com aquests. 

Tot plegat m’ha fet veure fins a quin punt els catalans estimeu la vostra llengua, que ha aca-
bat sent la meva també! És molt bonic que la gent, quan parles la seva llengua, et faci petons, 
t’abraci, et doni les gràcies... Què vols més? Jo sempre dic que Catalunya és l’únic país del món 

–perquè he viscut a molts països, i parlo set llengües– on quan tu parles la llengua sempre et feli-
citen. En canvi, si parles anglès però no en saps prou, et critiquen; si parles francès –que també 
el parlo– i no en saps prou, també et critiquen, i així en qualsevol llengua. En canvi, quan parles 
català, encara que el parlis malament sempre et feliciten, sempre te’n donen les gràcies, sempre 
estan molt agraïts. I això, naturalment, et fa agafar més ganes de parlar la llengua! Encara estic 
aprenent català, perquè sempre m’agrada aprendre més, millorar més, perquè tot es pot millorar 
sempre. I com que un sikh sempre aprèn, és un deixeble, sóc un deixeble del meu guru, i també 
sóc un deixeble del català. M’agradaria aprendre’n més i millorar-lo.

I, bé, aquestes coses van animant. I per això vaig escriure el llibre, per expressar com em sento 
dins la societat catalana. La llengua trenca barreres, perquè als que no ens coneixen, crec que 
quan ens senten parlar en català els canvia la percepció que tenen de nosaltres. Ho veus, i això 
et dóna com més confiança, i et fa sentir com un membre més d’aquesta família, com un més 
d’aquí. Jo a la meva feina o en altres llocs em sento i em defenso com un català. I a vegades, bé, 
també ara, com que no parlo castellà... El sabia parlar, però ara em costa una mica... Recordo 
que van venir de Televisió Espanyola, perquè sóc el portaveu de la comunitat, i em volien entre-
vistar, i jo intentava, amb tota la mà al cor, intentava fer-ho en castellà, però em sortien paraules 
en català, i ells reien... Em va dir: “Sembles de Girona”. Això no vol pas dir que no vulgui parlar 
castellà, vol dir senzillament que la meva vida quotidiana, amb el meu entorn, a la feina, amb els 
amics, la visc en català i només en català, i, bé, al final acabes sent català.

Res més. No em vull passar de l’hora. Per a mi ha estat un plaer, de veritat, poder ser aquí 
avui amb vostès. I els agraeixo molt que m’hagin acollit en aquesta casa. 

Moltíssimes gràcies!
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El poder de les llengües,  
a Catalunya i més enllà

Matthew Tree
Escriptor, autor de llibres com ara Com explicar aquest país als estrangers  

i col·laborador de ràdio i televisió

L’ objectiu d’aquesta ponència –si és que en té– és utilitzar una part de la meva experièn-
cia personal, i també algunes dades més objectives, per rebatre un parell de tòpics sobre 

les llengües que encara són habituals (i que, de fet, són gairebé de sentit comú) per a molta 
gent. Concretament, el tòpic que diu que les llengües només serveixen per comunicar-se i 
que això és el més important a l’hora de parlar una llengua qualsevol. Una asseveració que 
ens porta al segon tòpic: el que diu que com que l’única funció d’una llengua és la comuni-
cació, les llengües amb més parlants són més importants que les que en tenen menys, i molt 
més importants que les que en tenen pocs. Són dos tòpics en què jo mateix creia abans de 
venir a Catalunya. Per tant, començaré amb aquesta primera visita.

Abans de visitar Catalunya, jo –com la majoria dels anglesos, crec– no tenia cap interès 
especial per les llengües. A l’escola, el llatí havia estat un pal; el francès, una assignatura 
més, com les matemàtiques o la química; i l’anglès, la llengua en què els meus pares sempre 
m’havien parlat i en què encara em parlaven. És a dir, fins als 19 anys jo era una persona 
lingüísticament inconscient, per dir-ho així.

Llavors, el 1978, amb 19 anys, vaig venir a Catalunya. No pas per aprendre el català, sinó 
per conèixer els sogres. Aquest viatge el veia com una mena de tràmit familiar. Al cap i a la 
fi, la meva dona i jo ens havíem casat a Londres perquè la policia del departament d’immi-
gració del govern de Sa Majestat no la deportés, en aquella època en què Espanya encara no 
formava part de la Unió Europea. Tot i que la cerimònia havia estat breu i de caràcter civil, 
per a la resta de la família un casament no deixava de ser un casament... Doncs vinga, em 
vaig dir, saludes els sogres, col·loques els peus sota la taula del seu menjador durant un parell 
de dies, i apa, cap a Londres un altre cop. Evidentment, no tenia ni la més remota idea d’on 
m’estava ficant.
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Visitar un país desconegut sempre és una experiència un pèl atabaladora: n’hi ha prou amb 
mirar arbres que no reconeixes, o turons d’una forma inusual, o edificis amb un disseny incon-
cebible al teu país d’origen, per acabar tan bocabadat com fora de lloc. I si, afegit a això, hi 
ha una situació lingüística complexa –i a Catalunya no vaig trigar a descobrir que dient-ne 
complexa, de la situació lingüística, em quedava curt–, doncs la confusió del visitant pot ser 
majúscula.

No vaig trigar a adonar-me que a Catalunya la majoria de la gent sabia parlar dues llengües, 
cosa que per a mi ja era prou insòlit. Doncs bé, una d’aquestes llengües era la que jo havia 
donat per descomptat que tothom sabria parlar: l’espanyol, ja que la meva visió d’Espanya era, 
més o menys, la de qualsevol altre europeu a finals de la dècada de 1970: un país monocultural, 
monolingüe i mononacional. Però, a més a més, hi havia una altra llengua, amb molts menys 
parlants que l’espanyol, que havia estat maltractada i –sobretot en els anys quaranta i cin-
quanta del segle passat– suprimida del tot pel règim anterior. Una llengua que era un tema de 
conversa constant entre els amics i familiars de la meva dona, i també una llengua que parlava 
gairebé tothom que anava coneixent al poble. Intrigat per aquesta dicotomia, també m’adona-
va que la situació lingüística estava parcialment polititzada. Evidentment, els castellanopar-
lants parlaven castellà amb la mateixa normalitat que els catalanoparlants parlaven català, però 
hi havia matisos impossibles d’obviar. El fet, per exemple, que l’única persona que insistia que 
jo aprengués el castellà i únicament el castellà era un catalanoparlant que pertanyia a Fuerza 
Nueva. O el fet que els que em deien que els encantaria que aprengués el català, també eren 
els mateixos que m’avisaven que, tal com anaven les coses, el català seria una llengua morta 
abans de l’any 2000. Realment, per a un nouvingut encara adolescent no era fàcil prendre una 
decisió...

Però una decisió és el que jo ja havia decidit prendre, en part perquè com que la gent del 
poble no parlava anglès, jo havia d’aprendre una de les seves dues llengües. Tot plegat –aquest 
país misteriós i desconegut que existia amagat dels milions de turistes britànics que el visita-
ven cada any des de feia dècades– ja em fascinava fins al punt que sabia que havia de passar-hi 
més temps. Vaig tornar a Londres breument i a Londres vaig descobrir que un catedràtic de 
la Universitat de Sheffield, Alan Yates, acabava de publicar un llibre que es deia i es diu Teach 
Yourself Catalan. Ni que l’hagués escrit expressament per a mi, ja que jo havia optat, finalment, 
per aprendre el català abans que el castellà. Bàsicament perquè era la llengua que parlaven la 
família de la meva dona i tots el seus amics, i en part, també, perquè havia estat una llengua 
perseguida per una dictadura feixista.

Amb el Teach Yourself Catalan sota el braç, vaig tornar al poble i hi vaig viure durant mig 
any: sis mesos d’immersió lingüística en català –sense que sabés que es deia immersió lingüís-
tica–, amb l’ajuda imprescindible del senyor Yates.

I va ser el senyor Yates qui, sense voler, em va ajudar a entendre –per primera vegada– que 
una llengua podia ser molt més que una senzilla eina de comunicació. En aquella època –ja 
som al 1979– TV3 encara no existia, evidentment, i els únics programes en català s’emetien al 
migdia al circuit català de Televisió Espanyola. Entre aquests programes n’hi havia un que no 
estava gens malament. Consistia en una entrevista amb un convidat conegut. Entre l’entrevis-
tador –un joveníssim Joaquim Maria Puyal– i l’entrevistat hi havia una taula amb un telèfon. 
Un cop acabada la primera part de l’entrevista, qui volgués podia trucar al programa i parlar 
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directament amb el convidat. El programa es deia Vostè pregunta, i va resultar que quan jo ja 
feia un parell de mesos que havia començat a aprendre el català, el convidat a Vostè pregunta 
no era altre que l’home que havia escrit Teach Yourself Catalan, el catedràtic de la Universitat 
de Sheffield Alan Yates. Per macarrònic que fos el meu català aleshores –i era horrorosament 
macarrònic–, vaig decidir que trucaria al programa per donar les gràcies a Alan Yates per 
haver fet el llibre que s’havia convertit en la meva bíblia d’aquell moment. Hi vaig trucar, i ell i 
jo vam mantenir una breu conversa en català, a través del telèfon, a la televisió. Minuts després 
d’aquesta conversa va sonar el telèfon a la casa –la casa dels sogres, que és on vivia jo–; el va 
agafar el meu cunyat, i em va dir que era per a mi. Sorprès, perquè ningú a Anglaterra no tenia 
el número, vaig preguntar qui era. Era algú del poble que la família de la meva dona no conei-
xia gaire, però que volia parlar amb mi en tot cas. Va resultar ser un home de trenta i tants 
anys que, un cop em va haver dit l’edat que tenia, em va explicar que mai, mai, mai no hauria 
pogut imaginar que un dia sentiria dos anglesos parlant en català a la televisió espanyola. “No 
tens ni idea”, em va dir, “del que hem hagut d’aguantar aquí; no saps com han tractat la nostra 
llengua”. I tot seguit es va posar a plorar com una magdalena. Jo no sabia què fer ni què dir. Ni 
recordo qui va penjar primer. Però, en tot cas, jo havia après la lliçó: les llengües podien formar 
part de les emocions més profundes d’una persona. Dit d’una altra manera: una llengua, qual-
sevol llengua, tant si té quatre parlants com si en té quatre-cents milions, és una part essencial 
de la personalitat dels seus parlants, de la seva identitat, en el sentit més íntim de la paraula. El 
poder de les llengües comença doncs –vaig intuir– amb l’individu abans que amb el col·lectiu. 
És l’individu qui decideix què significa cadascuna de les llengües que parla. És l’individu qui 
decideix fer prevaler-ne unes per damunt d’unes altres, les parli o no. O, si només parla una 
sola llengua, és l’individu qui decideix quin pes personal li dóna, si la dóna per descomptada, 
si l’estima o si la menysprea o si intenta treure’n tot el suc a l’hora d’utilitzar-la.

I la reacció tan emotiva, tan forta, de l’home desconegut de trenta i tants anys amb qui 
acabava de parlar també em va confirmar una cosa que, de fet, ja estava començant a entendre, 
millor com més temps feia que vivia a Catalunya. Per a ell, la diferència en el nombre de par-
lants de la seva llengua en comparació amb el nombre de parlants de castellà, posem per cas, 
no era un fet que fos important, ell no hi donava cap importància. El català era la seva llengua, 
de la mateixa manera que l’anglès era la meva. I en pensar-hi em vaig adonar que de fet jo no 
havia considerat mai que la meva llengua materna fos important, perquè l’anglès era –els entre 
parlants nadius i els parlants que l’havien après com a segona, tercera o quarta llengua– la llen-
gua més parlada del planeta. Si donava importància a l’anglès, era perquè era la meva llengua, 
la llengua amb la qual havia crescut. I punt. 

I quan la majoria dels parlants d’una llengua tenen aquesta mateixa sensació –o sigui, la 
sensació que la seva llengua val la pena–, aleshores la supervivència d’aquesta llengua està 
garantida. És per això –i perdoneu un flash forward breu cap al present– que el català ha fet 
un salt qualitatiu i quantitatiu tan extraordinari al llarg dels últims quaranta anys. De ser 
una llengua arraconada i menyspreada per l’estat espanyol, ha anat adquirint cada cop més 
prestigi, ha estat après per un nombre considerable de persones com a segona o tercera llen-
gua –segons la web lingüística Ethnologue, uns 4.105.000 persones el tenen com a primera 
llengua, i 5.150.000 com a segona llengua– i ha recuperat paraules que jo havia après amb 
el llibre d’Alan Yates però que durant anys no vaig sentir mai, i que pensava que estaven 
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irremeiablement perdudes. Avui, però, aquestes paraules ja es poden fer servir amb normalitat 
(cosa que no vol dir que tothom ho faci, lògicament). Us en dono uns quants exemples: vorera, 
bústia, cloïssa, cadell, tendal, maluc, canell, escopinya... A més a més, el català ha aconseguit 
arribar, a través de la televisió i de la música, a tots els públics concebibles, des dels infants fins 
a la gent gran (i per tant mai escolaritzada en català), passant pels adolescents –que, si no ho 
recordo malament, utilitzaven únicament el castellà entre ells com a llengua de grup durant 
bona part dels anys vuitanta i noranta.

Com hem dit, utilitzar una llengua no significa únicament comunicar-se en aquesta llen-
gua. Va ser en llegir els primers llibres en català (de Joan Fuster, Carme Riera, Manuel de 
Pedrolo o Quim Monzó, entre d’altres) que em vaig adonar que l’expressió és tan important 
com la comunicació pel que fa a l’ús d’una llengua. Això pot semblar una obvietat, però per 
a un noi anglès de 19 anys va ser tota una revelació. És clar que havia llegit ficció en llengua 
anglesa, però subconscientment sempre considerava que el que feien els escriptors era una 
mena d’extensió de la llengua parlada: una versió més sofisticada, més complexa, del dia a dia 
lingüístic. Va ser en llegir en aquesta llengua nova i per a mi estranya que era el català que em 
vaig adonar fins a quin punt les llengües, tant escrites com parlades, eren mitjans d’expressió. 
I que en la seva capacitat d’expressió hi raïa la seva unicitat. Una frase mal expressada, aquesta, 
que vol dir, senzillament, que cada llengua té uns recursos expressius que la fan única. Si ens 
limitem a la comunicació pura i dura, podrem demanar un cafè amb llet en un bar o pregun-
tar on són els lavabos en un aeroport en qualsevol llengua; la llengua, en aquests casos, no té 
importància: la fem servir com podríem fer servir uns gestos de les mans. Però un cop que 
anem ni que sigui un pas més enllà, quan volem transmetre sentiments, matisos, sentits sobre-
entesos, emocions, insults, preocupacions..., aleshores descobrim que cada llengua ens forneix 
eines específiques i úniques. 

Fins i tot coses aparentment senzilles, com ara ‘I love you’, ‘T’estimo’, ‘Te amo’ o ‘Ik houd 
van jou’ (en neerlandès), no és el mateix dir-les en una llengua que en una altra, ja que cada 
llengua hi posa un pes diferent, té matisos diferents, per bé que en totes vol dir el mateix. I 
el mateix val per a qualsevol altra expressió. No és el mateix dir ‘Go away’ que dir ‘Vés-te’n’, 
‘Lárgate’ o ‘Wegwezen’. Entre parèntesis, val la pena recalcar que una de les categories lin-
güístiques en què podem veure amb més claredat els diferents matisos de les llengües és en 
el llenguatge groller. Un babau no és el mateix que un gilipolles, que no és equiparable a un 
nincompoop, que no és el mateix que un lekker eikel (una expressió deliciosa en neerlandès per 
qualificar una persona de poc intel·ligent i que, traduïda, significa ‘titola maca’). I és precisa-
ment per això, per aquestes diferències tan difícils de copsar conscientment, que les llengües 
que resideixen en els cervells dels parlants són tan importants per als parlants mateixos. Tan 
essencials per a cadascú, per a qualsevol ésser humà.

Com a contraexemple –és a dir, com a exemple d’una llengua que només es fa servir per 
comunicar-se i no pas per expressar-se– tenim l’anomenat World English. M’explico: és un 
fet comprovat que la globalitizació de l’anglès està portant directament, i a una velocitat que 
mareja, a l’empobriment sistemàtic d’aquesta mateixa llengua en la seva forma globalitzada. 
Ja és una broma habitual en el món empresarial que en les reunions internacionals tothom 
s’entén en anglès menys quan han de parlar amb els nord-americans o amb els anglesos o amb 
els australians, els parlants nadius; perquè l’empresari –o l’estudiant, o el turista, o el coope-
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rant, o l’artista– que ha après l’anglès com a llengua estrangera l’ha après per raons purament 
pràctiques. Un cop satisfetes aquestes necessitats, la immensa majoria dels aprenents d’anglès 
no tenen cap interès real en aquesta llengua, i per tant l’acaben parlant amb limitacions: amb 
un vocabulari restringit i sense coneixements literaris i amb un desconeixement total de les 
seves innombrables variants locals. És a dir, obliden que quan una persona parla una llengua 
de la qual és un parlant nadiu o bé molt competent, s’està comunicant i també s’està expressant. 
En canvi, la major part dels aprenents de l’anglès només es comuniquen, no s’expressen, cosa 
que significa, al cap i a la fi, que la comunicació que puguin establir és una comunicació pobra, 
sense matisos, sense referències culturals; és a dir, sense sabor.

*   *   *

S’ha de dir que l’aprenentatge del català –i la consegüent desaparició de la meva inconscièn-
cia lingüística– va canviar completament la meva actitud envers totes les llengües. Des d’ales-
hores, quan visito qualsevol país, intento aprendre ni que sigui una mica la llengua o llengües 
que s’hi parlen. Quan viatjo a llocs com Portugal, per exemple, on estan molt acostumats als 
turistes alhora que estan molt poc acostumats als turistes que intentin parlar portuguès, la 
reacció de la gent, si els parles en portuguès, és gairebé tangible, de tan immediata: de cop i 
volta, ja ets menys turista i més persona. El tractament esdevé més informal, més normal. Et 
sents –per artificial que pugui ser la sensació– més a casa. I aquesta experiència l’he tingut en 
diversos països, sovint amb algun avantatge extra. Per exemple, a Txèquia, als anys noranta, 
els restaurants que posaven el menú en diverses llengües eren força més cars que els que posa-
ven el menú només en txec, ja que aquests tenien una clientela del país i prou. Per tant, si sabi-
es una mica de txec, menjaves molt més bé de preu, i menjaves, sovint, molt millor. A Tanzà-
nia, on vaig anar per ajudar-me a escriure l’última novel·la publicada, i tot i que un home blanc 
a la zona on m’estava era més rar que un bitllet de cinc-cents euros, el fet de demanar el diari 
en suahili feia que el quiosquer em respongués en la mateixa llengua gairebé sense fixar-se en 
el color de la meva pell. A Minsk el rus em va servir per aconseguir qualsevol cosa que neces-
sitava, ja que gairebé ningú hi parlava cap altra llengua. I a Catalunya, què he de dir de Cata-
lunya? Durant els primers anys –abans que els estrangers catalanoparlants es multipliquessin 
com els pans i els peixos– més d’un i més de cinc persones em convidaven a una copa de franc 
senzillament perquè havien sentit que jo la demanava en la llengua de Mercè Rodoreda.

*   *   *

Anys després vaig llegir una citació ja famosa de David Crystal, actualment l’expert mun-
dial sobre la llengua anglesa. Crystal ha dit, i la cita val molt la pena: “En el futur [està parlant, 
per cert, de cinc-cents anys en el futur] és possible que tothom comenci a aprendre l’anglès tan 
bon punt neixi. Si aquest és el cas, i si això forma part d’una rica experiència multilingüe per 
als joves de demà, tot plegat serà ben positiu. Però si, en el futur, l’anglès acaba sent l’única 
llengua que es pot aprendre perquè les altres hauran desaparegut, serà la catàstrofe intel·lectual 
més gran en la història de la humanitat”.
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Si hagués llegit això abans de venir a Catalunya, no ho hauria entès. Però l’aprenentatge 
del català –que és l’única llengua, a més de l’anglès, que puc dir que conec íntimament, que 
he interioritzat– ja m’ha ensenyat fins a quin punt una llengua pot ser flexible, infinitament 
expressiva i del tot idiosincràtica. De fet, va ser l’ús prolongat del català parlat i escrit que em 
va ensenyar, com si fos una revelació, que la meva llengua materna també és flexible, infinita-
ment expressiva i del tot idiosincràtica. Sovint és difícil veure això precisament amb la llengua 
materna, perquè, com he dit, solem donar-ho per descomptat.

Deixeu-me, doncs, que us faci una descripció breu d’una llengua que és innegablement, 
òbviament idiosincràtica i expressiva per a nosaltres (tot i que per als seus parlants, evident-
ment, és una llengua normal i corrent). La descripció ve del llibre –molt recomanable, per 
cert– When Languages Die, del lingüista canadenc K. David Harrison.

El tuva és una llengua parlada per unes 230.000 persones cap al sud de Sibèria, bastant a 
prop de la ciutat d’Irkutsk. Els tuvans són nòmades que viuen de la caça, de la cria de rens, 
porcs, cabres i xais i de la recol·lecció de plantes i verdures. Migren cada any amb el seus 
ramats a través de centenars de quilòmetres i mai no es perden, mai. I si no es perden mai és 
perquè saben, només amb un cop d’ull a l’orientació d’una teranyina o bé als rastres deixats per 
unes gotes de pluja en la pols del camí, en quina direcció van. I també perquè saben identificar 
tots els sorolls que es poden sentir al bosc, que la seva llengua descriu amb precisió. Per exem-
ple, xizir-xizir vol dir ‘el so que fa la capçada d’un arbre quan es gronxa perquè hi ha un ós que 
n’està rascant el tronc’. O bé daldyr vol dir ‘el soroll que fan les peülles d’un gran cavall’. Hir-hir, 
d’altra banda, significa ‘la crepitació d’unes branques en un foc de camp’, i koyurt significa ‘uns 
peus humans que trepitgen neu profunda’. Així saben tot el que passa al seu voltant i ho poden 
comunicar de seguida als seus companys. És més, tenen tot de paraules que comencen amb 
l’equivalent siberià de la xeix catalana, com ara xulur, ‘el soroll de gent que xerra massa’; o bé 
xolur, ‘el soroll de gent que menja sorollosament’. I la meva paraula preferida: xulir, ‘el soroll 
que fa un moc expel·lit ràpidament d’un nariu’. Es tracta d’una llengua no escrita però que 
conté una enciclopèdia d’informació pràctica, mitològica, cultural, matemàtica i quotidiana 
encastada en la seva sintaxi i en el seu lèxic. D’aquí a cinquanta anys, afegeix Harrison, a causa 
de l’escolarització monolingüe en rus dels nens tuvans, serà una llengua morta.

I ara que parlem de llengües mortes, durant el mateix període de temps –i aquesta xifra 
també és de Harrison– hauran mort aproximadament 2.500 llengües més –gairebé el 40% 
de totes les llengües que encara avui es parlen arreu del planeta–, cadascuna d’elles amb el 
seu univers cultural, el seu sistema de pensament, la seva idiosincràsia i la seva expressivitat 
infinita. 

A Catalunya, com he dit, a finals dels anys setanta hi havia molta gent que creia que el 
català seria una llengua morta abans de l’any 2000, bàsicament perquè havia estat durament 
reprimida durant 46 anys del segle xx (set sota Primo de Rivera i trenta-nou sota Franco). Ara 
que sembla que estiguem a punt d’entrar en una mena d’estat d’excepció amb tics dictatorials, 
és d’esperar que no tindrem la temptació de témer que el català serà una llengua morta abans 
del 2100...

I és que, com afirma David Crystal, “una llengua no existeix independentment de les 
persones que la parlen”. Parlem el català, doncs, fins i tot si fer-ho torna a ser il·legal. 



Actes de la Tercera Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra  37

Arrelar llegint
        

Najat El Hachmi
Escriptora, autora de llibres com Jo també sóc catalana  

o L’últim patriarca (premi Ramon Llull de novel·la el 2008)
 

Vam entrar al bar de davant de la casa on vivia el meu pare i on passaríem a viure nosal-
tres a partir de llavors, i l’amo del bar ens va regalar una bossa de patates. El meu pare 

ens va ensenyar a dir “gràcies”. Un fet tan tòpic com cert; tan tòpic que fins i tot em fa 
vergonya dir-ho: quin bon començament per a la nostra integració en la societat catalana 
que la primera paraula fos “gràcies”! El que no recordo ara és si teníem cap consciència que 
aquella paraula era en una llengua sobre la qual no havíem sentit a dir res fins llavors. El 
meu pare havia viscut uns quants anys aquí abans de venir nosaltres, i no tinc cap record 
concret d’ell explicant que a Espanya s’hi parlava una altra llengua. La mateixa idea d’Es-
panya era vaga i poc concreta, més semblant a la que empràvem per designar els països nord 
enllà als quals molts homes emigraven des de feia dècades. La paraula era ljarij, l’estranger. 
Potser el fet que hi hagués una llengua diferent del castellà no era rellevant per al meu pare, 
donat que ell mateix parlava una llengua que no era la del “govern”. O potser no havia tingut 
temps d’explicar-nos tants detalls en les breus estades que feia al poble molt de tant en tant.

Sigui com sigui, aquella va ser la primera paraula, “gràcies”. És un record ben precís que 
em revindria com un reflux uns quants anys més tard quan el mateix amo del bar, tan hos-
pitalari, tan simpàtic, va oposar-se a l’obertura d’una mesquita al mateix carrer. No va ser 
l’únic, van ser molts veïns nostres, coneguts, apreciats pel seu tracte afable, que van recollir 
firmes contra l’oratori, encapçalats per un personatge conegut de la ciutat que després fun-
daria un partit per defensar els catalans dels immigrants. L’oratori es va fer i encara funciona 
a dia d’avui, però tinc la sensació que aquell home va viure sempre amargat per uns canvis al 
seu barri, al seu carrer, que ell no havia triat. M’imagino que per a ell no deuria ser el mateix 
que tres nens morets eixerits, trempats, traguessin el cap per damunt la barra per demanar 
un refresc que no pas haver d’assumir que de sobte hi hagués un mesquita al seu carrer. Què 
més diferent d’un bar que una mesquita, encara que fos un local ben modest. 
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Quan tot això va passar, la nostra família i tota la resta de marroquins de la ciutat ens 
vam sentir ferits; vam descobrir que només seríem acceptats pels habitants del lloc en tant 
que una subcategoria de persones que estaven disposades a renunciar al seu origen i a aquells 
elements que per a elles eren més importants. La religió, de fet, no ho havia estat, de tan 
important; només quan les exigències d’integració demanaven de renunciar-hi va adquirir 
una rellevància que no havia tingut fins llavors. O potser és que ens hi vam aferrar quan ens 
vam començar a diluir, sobretot els fills, quan la llengua ens pesava... no en parlar la llengua 
estrangera que havíem après, sinó la de la nostra mare. Sigui com sigui, aquell home a qui 
havíem dit ‘gràcies’ per primer cop en català era el mateix que anys després renegava a viva 
veu en passar davant l’oratori i es mofava de la manera com resaven els que hi havia a dins.

Arrelar vol dir pertànyer, vol dir ser prou d’un lloc com per considerar que es té tot el 
dret de sentir-se’n part. És un fet personal, individual, gairebé íntim. No estar arrelat al lloc 
on es viu no és necessàriament un problema; es pot viure molts anys en un lloc i continuar 
pensant o sentint que s’hi és estranger. Però jo sóc partidària de fer tot el contrari, d’abraçar 
sense recels de cap mena el país on es viu. I quan dic país no em refereixo tant a una entitat 
política com a aquell concepte emprat per alguns dels nostres escriptors que equivaldria 
a “terra”. És convenient fer esforços per arrelar al lloc on es viu, no pas com una resposta 
complaent a les exigències d’integració fent el paper del bon immigrant, sinó com un dret 
de la persona mateixa. Tinc el dret a considerar-me d’aquí tant com ho pot fer algú amb vuit 
cognoms catalans, sobretot tenint en compte que molts d’aquests vuit cognoms considerats 
catalans pot molt bé ser que provinguin d’un altre lloc. És una característica del nostre pai-
satge humà: la majoria de nosaltres venim d’un o altre lloc, es noti o no es noti en l’onomàs-
tica o en el fenotip. D’aquí a molts anys El Hachmi serà un cognom tan català com ho són 
ara Sànchez o Vila. És una de les coses que li costava d’entendre a persones com la senyora 
Ferrusola i a gent que pensa com ella: que no cal canviar-se el nom per esdevenir més català 
i que en tot cas conservar aquests cognoms honora la nostra condició de país no d’acollida 
sinó d’immigrants; que els rastres en els nostres antropònims són una petja de la diversitat 
que ens caracteritza. Aquesta diversitat que si s’oblida ens pot abocar al perillós terreny de 
la recerca de puresa.

Arrelar és pertànyer. I per pertànyer cal teixir una densa xarxa feta de coneixement, 
d’afectes, d’experiències i de records. També és important, per arrelar, ser reconeguts com a 
part del país, com a ciutadans propis i no pas forans. En el meu cas particular aquest procés 
de fer-me d’aquí, que ja fa uns quants anys que dura, ha tingut molt a veure amb la lectura 
i amb l’escriptura. 

Diu Joan Margarit que la llibertat és una llibreria. Per als qui no hem nascut en una casa 
plena de prestatgeries farcides de llibres ni hem tingut la possibilitat de comprar-ne, la lli-
bertat és una biblioteca pública. Un moment decisiu per a mi en tot aquest procés va ser el 
de la descoberta de la biblioteca gràcies a una excursió escolar ben rutinària. Això d’arrelar 
és un fenomen particular de cadascú, un itinerari que es produeix de manera ben individual, 
perquè hi conflueixen i s’hi hibriden molts elements: la història prèvia de cadascú, el lloc 
d’on s’arriba i com s’arriba, les persones i els fets concrets amb el quals un es troba quan 
aterra, la realitat sòcio-cultural, educativa, econòmica, però sobretot les persones concretes 
amb les quals es produeixen els primers contactes. Emigrar, i més quan es fa de manera tan 
definitiva com ho va fer la meva família, quan no es té cap lloc on tornar, quan només es 
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pot mirar endavant, és renéixer. De vegades m’agrada pensar que el nostre procés s’assem-
bla una mica al segon origen de l’Alba i el Dídac, només que nosaltres vam tenir la sort de 
trobar-nos un nou planeta Terra ja ple de gent, no per repoblar, i encara podem tornar de 
tant en tant al món anterior al gran canvi. Un retorn il·lusori, perquè un no torna mai a la 
infantesa. 

En tot cas el nostre aterratge aquí va venir marcat per alguns d’aquests elements. El 1987, 
el català era ja la llengua de l’escola. I va ser en un barri de la ciutat de Vic, on la gent parlava 
la seva llengua de la manera més normal, com només es pot parlar una llengua pròpia. Tam-
bé hi havia castellanoparlants, és clar, però jo els vaig descobrir després.

La qüestió és que en aquell Vic de finals de la dècada de 1980, i havent après català a 
l’escola, jo vaig descobrir la llibertat en una biblioteca. Des del dia d’aquella excursió que no 
vaig deixar d’anar-hi. A la meva mare no li feia gaire gràcia que una nena tota sola marxés 
pels carrerons de llambordes enmig de la boira que queia els capvespres d’hivern. Una de les 
meves frustracions a la vida és no haver aconseguit transmetre l’experiència lectora precisa-
ment a la meva mare, no haver-li pogut explicar que cada llibre que obria era una finestra a 
la vida, al món. L’altra cosa que no li he dit mai, perquè m’hauria sabut greu que es pensés 
que renegava del nostre origen comú, és que un dels al·licients més important a l’hora de 
llegir literatura catalana era el de poder entrar en la intimitat de la vida dels catalans. Ara 
és una cosa que pot semblar una mica absurda, però heu de pensar que durant anys vam 
conviure amb veïns, mestres, amics i coneguts catalans sense haver penetrat mai dins de les 
cases. En alguna sí que hi havíem entrat, però la intimitat no és ser convidat a fer un cafè un 
diumenge a la tarda. La intimitat és observar la vida quotidiana, entendre com es vertebren 
les relacions familiars, saber de quina manera precisa les persones són felices o desgraciades, 
de quina manera ben particular i concreta sentim. Poden dir-me que això és molt evident, 
que no cal pas llegir molts llibres per descobrir que tots, més o menys, estem fets de la 
mateixa matèria, però els asseguro que els que havíem arribat del Marroc ho teníem força 
complicat per assumir aquest fet innegable. 

Què farien vostès si durant anys els diguessin de manera contínua i persistent que no, 
que nosaltres no som com ells, que nosaltres no som com els altres? En el nostre cas concret 
aquesta alteritat és múltiple. Abans d’arribar ja sabíem que nosaltres no érem els altres per-
què els altres eren els àrabs. En arribar aquí de seguida ens van dir “vosaltres ja sou catalans”, 
perquè parlàvem la llengua, però la veritat és que no sabíem ben bé en què consistia això de 
ser catalans. A casa ens recordaven que havíem nascut en un altre país, i més tard, quan ja 
es veia que ens estàvem transformant per diluir-nos en el nou context, ens van insistir que 
no érem els altres perquè nosaltres som musulmans i els altres són cristians. Per desgràcia, 
aquesta dicotomia persisteix encara a dia d’avui, i no són pas poques les vegades que sen-
tim uns nens nascuts aquí de pares també nascuts aquí preguntant si ets català o musulmà. 
Alguna cosa no fem bé si els més petits continuen pensant que han de triar entre una con-
dició o l’altra. 

El cas és que nosaltres vam créixer amb relats força excloents, relats que ens obligaven 
a saber qui érem. Per molt que et pensis que ets d’ells, em va dir una vegada un “compatri-
ota”, ells mai no t’hi consideraran. I fora de casa, no es pensin; a banda dels qui deien ben 
superficialment “ ja sou catalans” molt abans que tinguéssim prou consciència per decidir 
el que volíem ser o no, el cas és que eren molts els qui pensaven i continuen pensant que 
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no deixarem mai de ser estrangers aquí. Per a algunes persones que no s’han interessat per 
entendre la nostra realitat no deixem de ser una foto fixa. Tots acabem d’aterrar, tots som 

“nouvinguts”, estem tots per integrar i ara, a més, amb un corrent que s’ha posat de moda, 
formem part d’una “comunitat”. La foto fixa consisteix a creure que estem tots en aquell 
moment de l’aterratge primer. No fa tants anys que sou aquí, ens diuen. Bé, trenta anys 
portem nosaltres, però una exposició recent al museu d’Història de Catalunya demostra que 
de l’arribada dels primers marroquins aquí en fa exactament cinquanta anys. De manera que 
continuem responent al clixé que molta gent té al cap. I continuem assistint al fet insòlit de 
veure que ens parlen en castellà. Jo ja no m’enfado, per això. Si m’han demanat de signar 
novel·les que he escrit en català parlant-me en castellà i a poc a poc, ja veig que no hi puc fer 
absolutament res. Quan veuen que amb els meus fills parlo català llavors ja se n’adonen. No 
és pas de mala fe, que la gent se’t dirigeix en la llengua que considera que podràs entendre. 
Però altres actituds més antipàtiques, en canvi, sí que continuen deixant-nos fora de la rea-
litat, relegant-nos a un terreny que és terra de ningú, perquè, com ja he dit, el lloc on vam 
néixer no és un lloc per tornar-hi. 

Arrelar és un procés llarg que es va teixint amb els anys. Sempre hi ha qui vol desar-
relar-te, fer-te sentir de fora. T’expliquen que per molt que ho intentis no servirà de res, 
perquè estàs feta d’una matèria massa diferent de la nostra. I aprens a viure esforçant-te 
més que ningú per compensar aquesta tara, aquest defecte de fàbrica. Crec sincerament que 
aquesta no és l’actitud general que impera a Catalunya, més aviat em sembla que aquí hi ha 
una disposició a conèixer les experiències dels qui hem vingut de fora. Ho he constatat en 
nombroses trobades arreu del país, on els lectors han llegit els meus llibres intentant pene-
trar precisament en la nostra intimitat. No sé si aquest és un fet particular d’aquest meu país, 
perquè no he viscut en cap altre lloc i no puc comparar-lo amb el que passa en altres indrets. 
El cas, però, és que és així: a Catalunya hi ha hagut predisposició per entendre el fenomen 
migratori. Sovint des de la base, des del contacte més proper. Molt abans que les nostres 
autoritats pensessin mesures per integrar la immigració ja hi havia mestres mirant de donar 
resposta a un fenomen sobrevingut sobre el qual ningú no els havia avisat. M’atreveixo a dir 
que aquesta sí que es una característica d’aquí. Que la resposta a la majoria de problemàti-
ques o realitats, si no es volen tractar en clau de conflicte, la donen els ciutadans abans que 
els governants. En tot cas nosaltres vam tenir la sort d’aterrar en una escola on encara no 
se sabia el que s’havia de fer amb nosaltres, i les mestres van optar per tractar-nos com a la 
resta d’alumnes, només que ensenyant-nos la seva llengua.

He dit que una de les frustracions que vaig arrossegar durant anys és la de no poder 
penetrar en la intimitat dels qui m’envoltaven. Trigaria encara temps a establir vincles tan 
importants com per passar-me estones llargues a casa dels “altres”, a parlar amb amigues 
que m’expliquessin en confiança els seus conflictes particulars. Doncs bé, durant tot aquell 
primer temps, crec, potser és una construcció que faig ara, però crec que la lectura d’algunes 
obres en català em va permetre accedir a aquest terreny vedat i misteriós. Era curiositat, és 
clar, curiositat gairebé infantil, però una curiositat amb molta raó de ser, un anhel de conei-
xement. O potser és només que passava bones estones llegint. En tot cas, la conseqüència 
directa i primera d’aquella experiència lectora és que vaig poder teixir una xarxa d’afectes 
profunds amb la literatura que van reforçar la xarxa d’afectes reals que anava formant en 
carn i ossos de manera més lenta. Vist amb distància, em sembla que aquella necessitat lec-
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tora volia omplir un buit molt important que s’havia produït com a conseqüència del nostre 
trasllat a Vic. Un buit doble: el que havia deixat la família i el que havia deixat la literatura 
oral amb la qual havia crescut.

El nostre paisatge familiar fins que vam emigrar havia estat el típic d’entorns rurals tradi-
cionals: la família extensa formada per avis, oncles i tietes, cosins i parents de tota mena que 
poblaven el nostre dia a dia. Sobretot ens vam enyorar dels avis, que ens havien criat. També 
d’un univers de veus que relataven de manera seductora qualsevol esdeveniment, quotidià 
o extraordinari, amb la cadència pròpia dels relats orals. Vaig passar-me tota la infantesa 
escoltant atentament aquell corpus fet d’històries familiars, de notícies sobre gent que no 
coneixia de res, de contes fantàstics explicats a les fosques quan ens posàvem a dormir. La 
imaginació en aquella època no tenia altre suport, cap altre element per esperonar-la, que 
les paraules mateixes. Amb prou feines si teníem imatges a l’abast. Algunes, molt poques, 
fotografies familiars. Un llibre de primer de primària amb alguns dibuixos, poca cosa més. 
De tant en tant, en alguna visita a ciutat per visitar algun parent, sí que havíem vist l’aparell 
meravellós de la televisió, encara en blanc i negre, on sortien unes dones amb unes actituds 
ben diferents de les nostres. Però en el nostre dia a dia no hi havia estímuls gràfics de cap 
mena. En canvi, les paraules que anaven desgranant amb calma les dones de la família pin-
taven frescos vivíssims del no-res. Algunes que se’m van generar llavors encara les conservo. 

Jo en aquell temps no era conscient, és clar, del fet tan extraordinari que era aquell feno-
men. Viure la literatura en la seva funció més primigènia, ser espectadora d’una realitat en 
què les paraules ho eren tot. Servien a les dones per explicar les seves vides desgraciades, que 
consideraven una conseqüència natural d’un ordre establert inamovible, però no per això 
patien menys. Unes dones que quan encara no aixecaven dos pams de terra ja es feien càrrec 
dels germans petits, que es convertien en escarrassos des de ben aviat, que treballaven a 
dins de casa i al camp o a l’hort o als prats o en el que fes falta. La meva àvia em va explicar 
que la casa on vivíem l’havien construït ella i el meu avi amb les seves pròpies mans. Eren 
unes dones que pal·liaven un patiment feixuc i ancestral contant a la resta de dones totes 
les seves penúries. Moltes s’havien casat just en entrar a la pubertat, amb uns marits que ja 
anirien coneixent, i resaven per tal que els en toqués un que no fos massa sever, un que fos 
generós i que tingués en compte els seus sentiments. Però en general regia la idea que la 
vida era com t’havia tocat i que tot el que podies fer era pregar perquè Déu t’alleugés de la 
teva càrrega. De manera que els relats d’aquelles dones eren útils, perquè en contar el seu 
malestar li donaven forma però no arribaven mai a considerar que fos tot el sistema el que no 
funcionava, donat que tot depenia dels designis de Déu. La veritat és que si tenim en comp-
te les eines de què disposaven per canviar la seva situació és evident que aquesta resignació 
amb el “destí” no era altra cosa que una manera de buscar un sentit a la seva situació que no 
passés per engegar un canvi revolucionari. L’educació i la cultura, en aquest cas, servien per 
perpetuar aquell sistema.

La qüestió és que quan vam arribar a Vic van passar dues coses importants. D’una ban-
da, ja no teníem parents directes propers, el nostre entorn familiar es va reduir de manera 
dràstica, vam passar a ser una família nuclear normal encara que fóssim quatre germans i 
n’acabéssim sent sis. Com que a més era la primera època de la immigració marroquina a 
Catalunya, hi havia poques persones amb les quals poguéssim parlar en la nostra llengua. La 
conseqüència d’això és que la meva mare va deixar d’explicar coses. Ella –no és amor de filla– 



és una de les narradores més destres que he conegut mai. Té paciència a l’hora de desgranar 
els detalls, fa servir la prosòdia d’una manera efectiva que jo no aconsegueixo transmetre 
quan escric, controla magistralment el ritme i fa, en definitiva, que quan comença a parlar 
no triguem gens a ser dins d’una història que és veritat però que sobretot és relat. Els fets 
acaben sent secundaris, perquè el que és important és la manera com ella va embolcallant les 
persones que l’escoltem fins que som dins del seu món de paraules. I el més increïble és que 
encara a dia d’avui no en té ni idea que té aquesta capacitat. És el que ha fet sempre, no hi 
dóna cap importància. I des de fora, qui valorarà la xerrameca d’unes dones que tenen aquest 
defecte i no pas virtut? I, a més, en una llengua sense cap mena d’importància, familiar, 
vulgar, allunyada de la llengua sagrada de l’Alcorà, una llengua que ni s’escriu i és la pròpia 
d’una regió endarrerida com el Rif... El que no ens havien explicat mai i ja descobriríem més 
tard és que l’endarreriment de la zona no és un fet natural sinó provocat per una política 
deliberada d’abandonament per part d’una dictadura en forma de monarquia. Però aquest és 
un altre tema. La qüestió és que aquella mare que havia contat tant durant els meus primers 
vuit anys, en arribar a Vic, de sobte, va callar. Què voleu, no tenia a qui explicar el que li 
passava. Qui la podia entendre? Les senyores que anaven a beure al bar de davant? La dona 
gran que vivia al pis de sobre? No, la meva mare no tenia ningú a qui contar el que li passava. 
Per no explicar no ens explicava ni els contes per a nens. Ara teníem televisió. Però tot i el so 
eixordador de l’aparell, tot i l’espai que va ocupar la nova llengua catalana, si recordo aquells 
primers temps em sembla que el que hi regnava era el silenci. Silenci no de sons, de paraules 
i d’esgarips, sinó silenci de relats.

No sé què han fet altres fills de la immigració per pal·liar aquell silenci eixordador que 
ho amarava tot, aquell trencament abrupte amb el lligam fet d’històries familiars. No sé si 
es van enyorar molt o no d’aquella realitat. El cas és que jo vaig trobar una eina fonamental 
per omplir aquell silenci i de pas fer-me a mida una mena de família catalana amb membres 
tan il·lustres com Tísner, Pere Calders o Mercè Rodoreda. No tenia avis a l’abast, doncs me 
n’agafaria uns que no eren de carn i ossos però que sí que estaven fets de paraules. 

En el cas de Tísner la cosa va ser una mica curiosa. Recordo que vaig veure a la televisió 
un home gran estrany, lleugerament semblant a alguns dels meus veïns més grans, un home 
que cridava molt l’atenció perquè duia un ull tapat a la manera dels pirates. Intento recordar 
què em va atraure d’ell, a banda de l’aspecte. El cas és que sense dir-ho a ningú vaig anar 
a la biblioteca per buscar els seus llibres. I com que era l’època en què havia publicat les 
seves memòries, van ser les que vaig triar de llegir-me. Llavors jo devia tenir 14 o 15 anys, 
de manera que es poden imaginar que en aquells volums feixucs amb prou feines hi vaig 
entendre res. La vida minuciosament explicada d’un home que havia nascut el 1912, que 
havia viscut la República i la Guerra Civil, que s’havia exiliat a Mèxic i havia retornat molts 
anys després. Que escrivia en un català que llavors no crec que em fos fàcil. No recordo 
haver acabat els quatre volums, però vaig llegir fins a cansar-me’n. En canvi, sense ado-
nar-me’n, aquella lectura em va deixar una petja que perviu fins ara. Quan més tard els meus 
professors d’història m’explicaven els esdeveniments més importants que havien succeït a 
Catalunya en l’últim segle, jo tenia la sensació que eren uns fets que ja m’havia explicat algú. 
No tenia cap avi català que em pogués narrar les seves batalletes, com podien tenir els meus 
companys d’institut (encara que he de dir que molts d’ells no semblaven gaire interessats 
pel passat), però en canvi tenia Tísner i Pere Calders, una figura aquesta que també em 
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fascinava per un ús del llenguatge tan nítid i juganer però alhora ric i elaborat. Em cridava 
l’atenció que Calders pogués convertir en propers uns registres de la llengua que en altres 
autors semblaven molt allunyats de la realitat que descrivien. Quan penso en els llibres que 
en vaig llegir, la paraula que em ve al cap és vitalitat. Pere Calders és vital tot i les incerte-
ses en què li va tocar viure. I el fet que aquests dos autors fossin parents i que en les seves 
memòries Tísner parlés de Calders em donava una sensació de familiaritat molt agradable 
que reforçava la idea d’una família literària pròpia. 

En tot cas la lectura de les memòries de Tísner em va permetre –també en el cas d’altres 
autors que expliquen el seu temps sigui, friccionant-los o no– un fet imprescindible quan un 
està decidit a arrelar al país on viu: la memòria. Sense memòria no hi ha arrelament. Una 
vegada en una tertúlia em van dir que no calia saber tantes coses del passat per viure el pre-
sent, però jo crec que és fonamental perquè el passat és l’origen del present; si no el conei-
xem és impossible que puguem entendre la societat en què vivim, i si no l’entenem és difícil 
que ens en puguem sentir part. Però com fer aquest procés d’adquisició de memòria quan no 
es tenen a l’abast uns avis que expliquin batalletes, uns esdeveniments familiars inserits en 
la història particular del país? Perquè memòria no és història. Conèixer la història és impor-
tant, però la història és l’explicació general dels esdeveniments socials, polítics, culturals. La 
història és geogràfica, és molt sovint el relat del poder, de les relacions de poder. La memò-
ria, en canvi, és tot això aplicat a través de les persones concretes que van viure aquests fets, 
poderoses o no, i com va afectar això la seva vida quotidiana, les seves relacions particulars... 
En definitiva, doncs, la memòria és la intimitat de la història. Per això és tan important que 
aquesta transmissió la facin les persones que han viscut determinades situacions. El contrari 
de la memòria són els clixés i tòpics sobre el passat, la construcció del passat per bastir una 
certa idea de present. En tot cas, la lectura de les memòries de Tísner, encara que no hi 
entengués res, em va servir per anar-me fent aquesta memòria particular. Potser si hagués 
llegit algun altre autor la meva visió seria completament diferent, però la cosa va anar així.

Una autora que crec que contribueix encara a dia d’avui a recuperar la memòria del país és 
sens dubte Montserrat Roig. He de dir que la vaig descobrir molt més tard que altres autors, 
però en canvi em sembla que és una autora imprescindible, que ens aporta moltes peces per 
reconstruir el trencaclosques del present. D’una banda és ella mateixa la que fa un treball de 
recerca memorialista important per tal d’entendre la seva pròpia realitat, la de la burgesia 
barcelonina i el paper que va tenir durant la guerra i el franquisme. En les seves novel·les 
tinc la sensació que hi ha un retret implícit cap a la generació que la precedeix, un retret 
per haver-se conformat amb la situació política i social. Alhora, però, hi ha una recuperació 
d’un món que no és sempre valorat com a espai literari, que és el món de les dones. En algun 
moment diu que és a la cuina on s’hi fa la política. Però el fet destacable en la Roig no és 
només aquest esforç de recuperar la vida de les dones de generacions anteriors, sinó també el 
fet que tant a través de la ficció com en el seu vessant periodístic i assagístic relata els canvis 
socials, polítics i culturals més importants dels quals és protagonista la seva generació. I 
ho narra no des de l’abstracció sinó des dels efectes concrets que aquests canvis tenen en 
els individus de manera particular. Per exemple, parla de les contradiccions que viuen les 
dones respecte a la lluita política en la clandestinitat, companyes d’uns homes sensibilitzats 
amb les qüestions de classe però no sempre atents a les seves demandes feministes. També 
aborda les contradiccions del mateix feminisme, amb unes dones que es troben en plena 
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onada de canvis però a les quals no sempre els resulta fàcil sentir-s’hi còmodes. Per exemple, 
Montserrat Roig ens parla de l’adveniment de l’alliberament sexual, que no sempre, però, és 
viscut com a tal per alguns personatges. A mi m’hauria agradat poder-la llegir molt abans, 
la Montserrat Roig, per entendre el que és el canvi social tan important del feminisme i 
entendre’l no només des d’una perspectiva social i política sinó també des de dins, des de la 
intimitat de les dones. 

Quan en alguns debats algunes dones d’aquí em deien aquella frase tan típica de “a nosal-
tres ens ha costat molt arribar fins aquí” jo no podia fer-me càrrec del que m’explicaven, 
no podia entendre què volia dir exactament aquell “fins aquí”, i en canvi reaccionava a la 
defensiva pensant-me que era un mecanisme de dominació per part d’elles en tant que “occi-
dentals”. Si un adquireix una mica de coneixement del que ha estat el feminisme i la seva 
constant lluita, amb costos personals enormes, no podem atribuir a les dones que veuen 
amenaçats els seus drets per la reinstauració de segons quines pràctiques com una actitud 
racista sinó com una autodefensa d’uns drets que han costat molt d’aconseguir. Quan alguna 
feminista d’una certa edat ens diu “ens ha costat molt arribar fins aquí” en realitat ens està 
parlant dels fantasmes d’un passat no gaire llunyà que revifen quan veuen dones amb moca-
dor o que gairebé no surten de casa. Durant anys no he entès que no tenia tant a veure amb 
un rebuig cap a nosaltres com cap al masclisme contra el qual elles mateixes havien hagut 
de lluitar. És clar que hi ha una construcció estereotipada en què el moro és el masclista de 
debò i aquí la situació de la dona és infinitament millor. Durant anys vaig assumir la visió 
utòpica d’una societat on no hi havia maltractament, perquè el maltractament era propi dels 
altres, no hi havia diferències de benestar entre homes i dones perquè això era propi d’altres 
cultures. Tant era que moltes d’aquestes afirmacions fossin dites per persones que veien amb 
els seus propis ulls el maltractament i la discriminació de les dones o que fins i tot fossin 
elles mateixes les que els patien. Fins i tot en aquest context et deien que eren altres els mas-
clistes. Potser és un tema generacional, a partir del moment en què es va assolir la igualtat 
de drets a nivell legal es va donar per fet que la resta ja estava solucionat o se solucionaria 
per si sol. Per això a l’època en què vam arribar nosaltres, i fins no fa gaire, no es parlava 
de violència domèstica. Estava tan normalitzada que a la televisió podíem veure dones que 
deien que el seu marit les pegava ‘allò normal’.

En tot cas, considero imprescindible fer memòria d’aquest passat immediat del femi-
nisme, que coincideix a tot el món amb la tercera onada, la que s’encarrega no només de 
demanar educació i dret de vot sinó també el canvi en les lleis que regulaven tots els aspectes 
de la vida de qualsevol dona. Per a mi aquesta memòria és del tot útil per entendre el meu 
propi canvi respecte de la tradició familiar de la qual vinc. Hi ha una certa tendència ara 
a fragmentar el feminisme considerant que n’hi ha un d’hegemònic, que és el feminisme 

“blanc occidental”, i uns altres feminismes específics segons quina sigui la pròpia ètnia o fins 
i tot religió. I això em sembla que equival a malbaratar molt inútilment el recorregut que ha 
fet el feminisme que s’ha donat en els països dits occidentals. Personalment jo hauria trigat 
molt més a ser conscient de la meva situació com a dona si no hagués tingut a l’abast autores 
que em servien de mirall. No veig per què un corrent de pensament transformador com és 
el feminisme, que té com a objectiu posar fi al malestar provocat pel simple fet de pertànyer 
a una meitat de la humanitat, ha de designar-se de manera diferent i ha de tenir objectius 
diferents segons quin sigui el lloc on actua. És cert que en cada territori les necessitats són 
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particulars, però crec que és més intel·ligent aprofitar el bagatge acumulat per aquells països 
en els quals fa més temps que el feminisme intenta trobar solucions. En tot cas Montserrat 
Roig té l’al·licient que en tractar aquestes qüestions deixa de banda el tòpic i el clixé en què 
podem caure des del compromís polític, ara dit activisme, i penetra en les conseqüències més 
particulars d’aquests canvis. Com qualsevol altre qüestió important, el feminisme només 
pot ser abordat en la seva complexitat, no de manera simplificada. 

La figura de Montserrat Roig també la trobo rellevant perquè aborda un tema que em 
sembla ha estat poc explotat en la literatura catalana, que és la de la immigració de la dècada 
de 1960. És cert que tenim un document històric important com ho és el llibre Els altres 
catalans, de Paco Candel, però d’entrada és un text no escrit originàriament en català. En 
tot cas em sembla interessant com introdueix Montserrat Roig en les seves obres de ficció la 
presència de persones que van arribar aquí en aquella època. Per fer-ho no fa servir aquell 
to paternalista tan típic d’un determinat sector de l’esquerra, sinó que és un fet important 
de la seva realitat que incorpora amb normalitat a la seva narrativa. Fer això, incorporar 
la immigració a la narrativa catalana, no és un fet tan freqüent. Fins i tot en les ficcions 
televisives, en què aquí aquest fet s’ha abordat sovint des d’un vessant costumista, sembla 
que es tendeix a la invisibilització d’una part del paisatge humà català. Montserrat Roig no 
en fa un retrat ni idíl·lic ni patètic, intenta simplement plasmar aquest canvi demogràfic 
rellevant. El personatge de la portera murciana o la descripció de les condicions de vida 
d’alguns immigrants a les barraques són exemples de com aborda la qüestió. Fins i tot hi ha 
un personatge interessant a L’òpera quotidiana, un senyor que malda per catalanitzar la seva 
dona, una joveneta castellana, i quan la parella es trenca ella recupera sobtadament totes les 
esses sonores.

Si aquesta representació de la immigració és important és perquè també ens explica el 
que som avui. Crec que encara falta molt per narrar sobre aquell fenomen, que hi ha una 
mena de silenci traumàtic, segons deia Josep Anton-Fernández. He conegut força lectores 
que són filles d’aquella immigració i que m’expliquen sovint les similituds amb la nostra, i 
conten moltes coses que em sembla que encara estan per explicar. Hi ha una memòria pen-
dent de ser recuperada en aquest cas, de manera més important o almenys de manera que 
tingui més rellevància pública que com s’ha fet fins ara. 

Però anem una mica als meus orígens lectors. No van ser ni Tísner ni Pere Calders ni 
Montserrat Roig els primers autors importants que vaig descobrir. Va ser Mercè Rodo-
reda, d’una manera gairebé casual. En un llibre de text de sisè de primària hi havia un 
fragment d’Aloma que em va cridar poderosament l’atenció. No sé exactament què em va 
atraure d’aquelles quatre línies, però de seguida vaig buscar la novel·la sencera. Suposo que 
ho deuen tenir totes les obres universals de la literatura, però jo sentia que Aloma parlava de 
mi, del meu context, d’una dona jove molt semblant a les que havia conegut. Crec que un 
dels elements importants –no només en Aloma, sinó també en tota l’obra de Rodoreda– és la 
llengua que fa servir, la manera de plasmar el parlar dels seus personatges, però sobretot de 
les seves protagonistes femenines. En la llengua de Rodoreda hi ressonaven, d’una manera 
que no sé explicar, tant el parlar de les senyores més grans del meu barri com el de les dones 
de la meva família. No sé si Rodoreda hi hauria estat d’acord, en això, però en la seva mane-
ra de narrar jo hi vaig veure o hi vaig voler veure un fil conductor, en paral·lel entre la litera-
tura oral que havia deixat enrere i el text escrit que tenia a les mans. Aquell silenci de relats 
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del principi va ser emplenat per Rodoreda abans que per cap altre autor. Mercè Rodoreda 
també tenia en comú amb la meva mare la tria acurada de detalls de la vida quotidiana que 
no semblen importants i que anys més tard descobriria que tenien un pes simbòlic innegable.

Crec que l’altra cosa que em va atraure molt de Rodoreda és la descripció d’uns espais que 
per als autors homes no ha tingut mai gaire importància: l’espai domèstic. Ja sé que aquesta 
autora no es va considerar mai feminista, però això no vol dir que no ho fos escrivint. Situar 
l’acció de les ficcions en un àmbit tradicionalment habitat per dones és posar en valor el 
fet que en aquest entorn també hi passen coses. A mi això em va resultar molt conciliador, 
perquè jo venia d’un entorn en el qual la segregació sexual encara era ben vigent –de fet una 
mica encara ho és ara–, i donar valor a aquell lloc de dins de casa en el qual a les dones ens 
han obligat a estar em permetia imaginar maneres de convertir les dones de la meva família 
en protagonistes dels relats. És cert que les dones sempre tenim un sentiment ambivalent 
respecte a l’espai domèstic, perquè ens han obligat a estar-hi, però alhora és el lloc que ens 
és més familiar. A mi, per exemple, a casa em tenien força limitades les sortides, de manera 
que potser vaig passar més temps a casa del que feien les meves homòlogues no marroquines 
i, per descomptat, que els meus germans nois. Aquest enclaustrament el vaig poder pal·liar 
primer llegint i després escrivint. Si escric és en part perquè no em deixaven sortir prou, i de 
pur avorriment em dedicava a imaginar altres realitats possibles i a jugar amb les paraules 
per veure com sonaven.

El fet és que tant Rodoreda com Roig, en plasmar la domesticitat, em van servir també 
de mirall de la domesticitat de les dones de la meva família. Ja sé que l’interior d’una casa 
de Sant Gervasi de principis del segle xx o un pati de l’Eixample no són exactament el 
mateix que la casa de tova on vivíem sense aigua ni electricitat, però d’alguna manera les 
dones d’ambdós espais, un de ficció i l’altre real, separats en el temps i en la distància, em 
semblava que tenien molt a veure. I sobretot, en el que tenien molt a veure era en el patiment 
d’aquestes dones, en la seva situació de vulnerabilitat pel simple fet de ser-ho: la incertesa 
d’Aloma, en entrar en la vida adulta, davant de l’amor i la sexualitat, les estratègies que 
han de pensar protagonistes com Teresa Valldaura per sobreviure, o ja no diguem la de la 
Natàlia. Fins i tot, de manera molt concreta, podia establir un paral·lelisme entre els dos 
mons. Teresa Valldaura, al començament de Mirall trencat, s’inventa una maniobra per fer 
veure que li han robat una joia que després es vendrà per mantenir un fill que va tenir fora 
del matrimoni. Entres les dones de la meva família aquest acte d’haver-se de vendre una 
joia per sobreviure en un moment de carestia és molt present. L’únic ingrés important que 
podia tenir una dona era la dot, en forma de joies d’or, que li pagava l’home en casar-s’hi. En 
molts casos les dones s’havien de vendre aquestes joies si el seu marit es despistava i deixava 
de fer-se’n càrrec.

Per descomptat que una altra autora que retrata magistralment la situació de la dona és 
Caterina Albert. Solitud és una novel·la que podrien escriure moltes dones de la primera 
generació d’immigrants aquí, unes dones que s’anaven adaptant a una realitat canviant sense 
tenir gaires recursos i que se sobreposaven a tot. Dones que aquí també continuen treballant 
sense rebre gaires recompenses, que observen un paisatge en el qual elles tenen un paper 
secundari. La duresa que descriu l’autora s’assembla molt a la duresa del Rif, com en aquell 
conte en el qual un home fa servir una dona per llaurar la terra, la violència, el pes de les 
normes sobre la sexualitat que tan magistralment plasma a La infanticida... 
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Tot això, tots aquests traços paral·lels no obeeixen a la simple necessitat de demostrar 
que no som tan diferents. En el cas de les dones obeeixen també a la necessitat de trobar un 
origen comú, de trencar amb aquell estereotip de què parlava abans, segons el qual el mas-
clisme és cosa d’altres. Quan assumia que això era així no podia sentir sinó malestar, senti-
ment de culpa i una relació conflictiva amb el meu origen en tant que dona. Aquest malestar 
continua present; així, només que faci un inventari del que ha estat la vida de les dones que 
més m’he estimat no puc deixar de sentir que han hagut de viure una injustícia terrible, que 
han vist les seves capacitats desaprofitades, que han tingut una vida molt per sota de les 
possibilitats que la seva força de treball, el seu talent i la seva intel·ligència en molts casos, 
els haurien pogut aportar. O simplement observar que elles són sempre del cantó del perdre 
és un fet que indigna i genera rebuig. Com rebutjar allò que forma part del que ets? Com 
rebutjar elements importants del teu grup de pertinença? Perquè des del mateix moment 
que comencem a denunciar aquests greuges no triguen a sortir les veus dels qui ens retreuen 
una traïció identitària. És el que som, ens diuen, i apareixen de nou les identitats excloents: 
no som ells, per això les nostres dones no tenen els mateixos drets. És en aquest punt, on 
som, i a mi les esmentades lectures em serveixen per entendre que el masclisme en tant que 
injustícia no es pot considerar un tret particular de cap cultura, i que les cultures que ara no 
són masclistes també tenen un passat carregat de discriminació cap a la dona.

En resum, doncs, a mi les lectures, aquestes i moltes altres, em serveixen per emmira-
llar-me en tant que dona, per adquirir una memòria familiar que no és la meva i per teixir 
una xarxa ben densa d’afectes que juntament amb la xarxa d’afectes reals acaben configurant 
un lloc al qual pertànyer, un lloc on arrelar.  
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