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El diari de la Fàtima
Tots els mitjans de comunicació ens informen sobre els actes i actituds greus de confrontació,
clarament violenta i sagnant o, sovint, soterrada i invisible, però activa i present, entre
col·lectius humans que defensen els drets dels uns sobre els drets dels altres. Que entenen
les seves relacions en termes de competència i que creuen que tenen motius per explotar,
menystenir i, si és necessari, ignorar i excloure, d’altres individus i grups.
En una ciutat de Catalunya, fa dos hiverns, la Fàtima va escriure el text que llegireu per
descobrir-se i per fer-se memòria a ella mateixa de qui era, com se sentia, quins eren els
seus dubtes i quins eren els seus projectes. S’estava fent gran i algunes coses canviaven al
seu voltant i s’aclarien al seu pensament: què és ser català o marroquí? Què pot significar
que les altres persones et vegin d’una manera o d’una altra? Com és que s’esperen coses o
comportaments de nosaltres? Com podem construir el nostre futur sense perdre els vincles
que ens estimem, amb les persones i amb els sabers? En quina societat hem de viure perquè
tothom es pugui fer aquestes preguntes i pugui trobar les seves pròpies solucions en condicions
d’igualtat i convivència? Heus aquí un fragment del seu escrit:
«Tinc catorze anys, vaig néixer en un poble del Marroc i als vuit anys ens vàrem traslladar
aquí. Ara som sis germans. Abans vivíem en un pis petit però ara vivim en una casa més gran.
Tot i això, no tinc un lloc a la meva habitació per fer-hi els deures, a més, tota la vida he fet els
deures al menjador, envoltada dels petits i del soroll de la televisió. M’és impossible treballar
sense l’ambient habitual.
M’agrada aprendre coses, em sembla molt interessant. No diré, per això, que no hi hagi classes
avorrides, depèn molt del tema, de si és interessant o no, de la manera com l’expliqui el
professor o la professora.
El problema més gran que hi ha a casa meva és el masclisme. Un exemple d’això és que vaig a
la biblioteca des dels nou anys i ara, de sobte, el meu pare em diu que no hi puc anar sense que
el meu germà m’hi acompanyi. M’indigna molt. Jo sempre he sigut callada i tranquil·la a casa;
ara que m’agradaria rebel·lar-me a les estúpides i antiquades normes que hi han regit, no puc
fer-ho perquè no puc expressar-me gaire bé en la meva llengua. També hi contribueix el fet que
el meu pare i la meva mare han exercit una pressió forta sobre mi.
Realment no em sento marroquina, no ho refuso ni res d’això, però el fet de no saber res
sobre el meu país, de no tenir cap sentiment cap a un país gairebé desconegut, em fa sentir
remordiments. Em sento més catalana que res, tot i que molta gent pugui dir que no ho sóc.
El fet de ser més o menys tancada m’ha permès desenvolupar pensaments filosòfics, parlo amb
mi mateixa, ho escrigui o no. Sobretot en el tema de la religió, no m’han explicat per què el
Profeta i Déu diuen que fem una cosa. Em diuen que és la meva religió, el que haig de fer i
prou. És un pes que hauré de portar tota la vida, o fins que sàpiga llegir i entendre l’Alcorà. Em
sembla que totes les religions són masclistes.
Vull intentar arribar a una meta, una professió, en la qual pugui ajudar altres persones, encara
que sigui indirectament. Vull créixer i desenvolupar les meves pròpies idees, no vull que ningú
més m’imposi les seves.»
Sílvia Carrasco, De la diversitat a la desigualtat. Racismes, societats i identitats
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1. Digues si les afirmacions següents són certes (C) o falses (F).
La Fàtima va néixer al Marroc.
La Fàtima va venir a viure a Catalunya als sis anys.
A la Fàtima no li agrada estudiar.
La Fàtima és una noia força reservada.
La Fàtima vol ser escriptora.
2. Per què la Fàtima diu que no se sent marroquina?

3. Contra quina norma imposada pel seu pare voldria rebel·lar-se?

4. Què pensa la Fàtima de la religió?

5. Com s’anomena la doctrina que es basa en la creença que hi ha grups humans millors
que els altres i que per això es pot maltractar o apartar de la societat les persones
considerades inferiors?

6. La Fàtima ens diu que voldria dedicar-se a una professió que li donés l’oportunitat
d’ajudar altres persones. Quines d’aquestes professions creus que li ho permetrien
millor?
mestra
infermera
modista

secretària
jardinera
metgessa

dependenta
cuinera
advocada

7. Busca a la lectura un sinònim de les paraules següents.
•
•
•
•

quotidià:
rebutjo:
imperat:
objectiu:
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