
29/04/09 15:46El Periódico de Catalunya

Page 1 of 2http://www.elperiodico.com/print.asp?idpublicacio_PK=46&idnoticia_PK=602800&idioma=CAT&h=090412

Vídeo: E.PAREY/A.BAQUERO/M.FERNÁNDEZ

Un grup de dones pakistaneses celebren la festa religiosa de l'Aixura al
poliesportiu del barri del Raval. Foto: EVA PAREY
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Veïnes invisibles
• Les immigrants pakistaneses parlen i es deixen retratar per primera vegada

ANTONIO BAQUERO
BARCELONA

La majoria no surten del barri i limiten
la seva relació "exterior" al contacte
amb els mestres i els metges. Encara
que amb prou feines se les vegi, a
Catalunya cada vegada hi ha més
dones pakistaneses. I pensar que totes
són submises camperoles és un error:
moltes dominen l'anglès, treballen i
volen anar a la universitat. Per primera
vegada, parlen i es deixen retratar.

Malgrat el creixement exponencial de la
població de dones pakistaneses (el
1996 a Espanya només n'hi havia 427 i
avui ja en són 6.175), són les més
desconegudes de totes les estrangeres.
Tant, que se les etiqueta com les
immigrants invisibles perquè,
majoritàriament, viuen submergides en
el gueto, un ecosistema tancat que
resulta còmode a unes dones que se
senten aclaparades per una ciutat
massa gran i una societat massa lliure.
El desconeixement de l'idioma i les
diferències culturals caven un fossat
que les allunya de la resta de la
societat.

Aquest pes és molt fort en les dones
que vénen de zones rurals amb rols

socials molt conservadors. És el cas de Shamem, que va venir fa un any del Caixmir. Per arribar al seu
pis de Badalona s'ha de pujar a l'últim replà d'una degradada escala on la comunitat de veïns es
divideix en dues: gitanos i pakistanesos.

Es volen quedar

Una deliciosa aroma de guisats especiats ajuda a anar esglaons amunt fins a casa de Shamem, on
manen l'hospitalitat i la tradició. Ella, tímida, s’asseu amb els seus dos fills. Al costat de la finestra hi ha
la seva filla. És més gran que els seus germans, però va endarrerida en gairebé tot. Amb prou feines
parla castellà. Només mira sense somriure, com la imatge d'un ésser que s'ha quedat en un altre
planeta. A l'arribar amb 18 anys no s’ha pogut escolaritzar, a diferència dels seus germans. Sense
poder treballar ni estudiar, el seu horitzó únic és casa seva.

A la taula, amb el reporter, s’asseu el marit de Shamem, a qui no li importa que es faci una foto
sempre que aparegui ell amb els seus fills. “La meva dona i la meva filla no surten. Què dirien els
meus paisans si es publica una foto d'elles i tothom les veu”. Aquest protocol continua durant
l'entrevista. El periodista pregunta a la dona, però aquesta calla i qui respon és el seu marit. Al final,
només se li arrenquen tres frases soltes: “He començat a estudiar castellà”, “m'agradaria treballar” i “sé
cosir molt bé”.

Aquests dones només tenen contacte amb el món exterior quan porten els fills a l'escola. “No saber
l'idioma ho complica tot”, diu Nassima, una pakistanesa que va arribar el 2005 i que encara necessita
que els seus tres fills li tradueixin. A pesar de la complicada situació del barri, el fet que estigui poblat
massivament per pakistanesos fa que no es vulguin mudar. “No me’n vull anar. Estem a gust amb els
nostres paisans”, explica la filla de Nassima, que està a punt de tornar al Pakistan a casar-se. La seva
situació és comuna entre les joves pakistaneses a Catalunya. Encara que viuen aquí, la seva família les
promet amb homes al Pakistan, normalment cosins. Hi van, es casen i tornen deixant allà el seu marit
fins que aquest ve per reagrupació.

No són submises

Creure que totes les pakistaneses que viuen a Catalunya són submises camperoles és un error. Entre
elles abunden les dones de ciutat, que parlen un correctíssim anglès i que tenen una mentalitat molt
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elles abunden les dones de ciutat, que parlen un correctíssim anglès i que tenen una mentalitat molt
més oberta. Però la barrera de l'idioma fa que la majoria tampoc surtin del gueto. Aquí dins és on
celebren les seves reunions i festes, perquè és aquí on estan totes les seves amigues. En la majoria
dels casos les úniques espanyoles que coneixen són les professores dels seus fills.

En l'ambient desenfadat d'una d'aquestes reunions i amb l'única mirada masculina d'aquest periodista,
que hi va poder assistir gràcies a la confiança llaurada en el col•lectiu per la fotògrafa Eva Parey,
aquestes dones treuen el seu humor per explicar a les clares com veuen la societat espanyola.
“Espanya m'agrada perquè la gent és amable, té paraula i és neta”, explica Sara, que va arribar fa sis
anys. Procedents d'un país sacsejat pels atemptats, aprecien la seguretat. “Aquí es pot viure sense
por”, afirma, i destaca el que al seu parer és el gran èxit del model social espanyol: “El millor és amb
diferència la sanitat que hi ha aquí”.

Desconcertades

Això sí, reconeixen que molts comportaments de la societat catalana les desconcerta. “No concebo que
la gent es besi al carrer; m'escandalitza veure com es vesteixen, ensenyant-ho tot”, explica Anny, una
convidada a casa de Sara, que explica que a la ciutat hi ha espais vetats. “A la platja no hi anem ni
boges. Hi ha dones i homes despullats. És un espai prohibit”, sentencia. “Nosaltres a la platja no hi
anem, però els homes pakistanesos, sí”, diu una altra de les assistents, que esclata en una riallada
contagiosa.

Hi ha altres coses que aquestes dones no comprenen. “No entenc que es deixin les persones grans en
asils. Aquest model familiar és inconcebible per a nosaltres. És la família la que ha de cuidar de la seva
gent gran”, opina Anny.

La moralitat tradicional aixeca una barrera no només entre elles i la resta de la societat, sinó també per
als seus fills i filles. “No toleraria que una filla meva es casés amb una persona d'aquí; abans me
l’emporto al Pakistan”, respon Anny. De fet, les famílies pakistaneses paguen a professors particulars
perquè donin classes d'estudis islàmics als seus fills.

Estudiar i treballar

No obstant, aquestes noves generacions busquen el seu espai i el seu futur, fent-se visibles de la millor
manera possible: mitjançant l'estudi. És el cas de Madiha Yousef, que treballa molt perquè el seu somni
es faci realitat. ¿I quin és? Ser farmacèutica. “Lluitaré per tenir la professió que m'agrada; sé que el
futur no és fàcil i vull estar preparada”, explica aquesta jove, que serà de les primeres pakistaneses
que arribarà a la universitat catalana.

Madiha no s’ha d'enfrontar només a la duresa de l'estudi, sinó també al què diran els pakistanesos que
veuen malament que les dones treballin. Prova d'això és el cas d'una jove pakistanesa de Sant Roc que
va ser molt criticada per... ¡treballar de caixera en un súper! Tant, que ho va haver de deixar. Ara, en
canvi, la crisi fa que molts pakistanesos acceptin que les seves dones surtin a buscar feina. Això sí,
perquè treballin, els marits posen condicions. No accepten que sigui de cara al públic, han de treballar
només amb dones; si hi ha homes, han de ser espanyols i no pakistanesos.

Les traves de l'amor

Madiha compta amb un gran avantatge: el suport de la seva família. “El meu pare i la meva mare estan
orgullosos del meu esforç; tota la resta tant me fa”, explica aquesta decidida jove, que té clar que, tot i
haver-se criat aquí, la seva vida és diferent de la de les noies catalanes. “Jo sóc musulmana i
respectaré sempre la meva religió i l'honor de la meva família. Hi ha coses que no puc fer”, diu. “Les
meves companyes de classe em demanen que surti amb elles de nit. Però això jo no ho faig. Anar a
una discoteca no va amb mi. Com a musulmana, tinc altres maneres de divertir-me. Ens reunim en
festes de dones, amb amigues i familiars”.

Valenta, no defuig cap pregunta. Ni les relatives a l'amor. “És impossible que m'enamori d'un espanyol.
Sóc musulmana i ja estic promesa. Quan toqui, aniré al Pakistan i em casaré”. Però abans hi ha els
seus estudis. A qui la critica li respon amb la frase que el seu oncle Alí, el marit de Shenaz, dedica als
pakistanesos conservadors: “Això és Europa”.
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