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Què fas tan lluny de casa?
Estem parlant amb una dona de mitjana
edat, estatura i corpulència normals, morena, de pell color canyella i uns expressius ulls de mirada amable i sincera i que
desborda amabilitat , simpatia i honradesa. Ella treballa i viu a Cassà i passa aquí
la major part del seu temps. És dominicana i està disposada a compartir amb nosaltres part dels seus sentiments i les seves idees. És relaxant i agradable la manera que té de parlar, amb un accent que
suavitza la duresa de l'idioma castellà, intercalant al mig de les frases paraules
carinyoses.
- Què fas tan lluny de casa teva?
- (Riu...) Ha estat una decisió molt dolorosa emigrar del meu país, però era l'única solució. Jo portava treballant molt durament des dels catorze anys i no havia
pogut mai estalviar res, només podia sobreviure malament. Va ésser el pensar en
el futur de la meva filla el que em va fer
decidir.
- Quants anys fa que ets aquí? Per què
vas venir a Catalunya?
- Ara fa set anys que estic a Espanya.
Jo, al principi vaig anar a treballar a
Andalusia, a una casa, amb contracte de
treball que m'havien fet al meu país. A
Espanya hi viu una meva neboda, que
està casada amb un espanyol i això i el
coneixement de l'idioma, em va animar a
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Dues imatges de la República Dominicana que reflecteixen els nivells de
pobresa d'alguns àmbits
venir. Allà vaig conèixer una família que
vivia a Barcelona i que necessitava una
persona per tenir cura d'una senyora gran.
Després, una filla de la mateixa família va
tenir una nena i em van demanar que em
quedés amb ella per tal d'ajudar-la; la família es va fer més gran, va venir una altra
nena i també canvis a la feina d'ells i de
lloc de residència. Ens vam trasladar tots

a Cassà perquè el matrimoni per al qual
treballo viu i treballa a Cassà i ... aquí estem.
- Es troba bé a Cassà?
- Si m'hi trobo molt bé, perquè la gent
per a la qual treballo, és molt carinyosa i
respectuosa i amb les dues nenes estic
molt entretinguda. No tinc massa temps
per a voltar gaire, però la veritat és que hi
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estic molt a gust.
- Cada quant de temps visita el seu país i la seva família?
- Vaig a la República Dominicana cada any i mig i m'hi
estic un mes i mig.
- Costa tornar cap aquí?
- Sí, realment costa molt.
Deixo allà la meva filla, que
està acabant els seus estudis
universitaris i que viu a casa
de la meva germana, que també té dues nenes, com una
germana més. En aquest sentit, estic
tranquil.la: amb el que guanyo li he pogut
donar una carrera a la meva filla i tinc la
seguretat que està ben cuidada per la
meva germana; però tornar sempre és
dur: aquell es el meu país i és una llàstima que hagi de marxar per poder guanyar-me la vida, havent-hi tanta riquesa
en el meu país.
- És ric el seu país?
- Molt. En primer lloc, el clima i el paisatge en si ja són una riquesa: la indústria
del turisme és fonamental; però també hi
ha l'agricultura, es cultiva tabac, canya de
sucre, civada, horta; de ramaderia hi ha
vacú, boví, caprí. I hi ha molta pesca. També hi ha indústries sucreres, de cacau,
cervesa, rom i de roba per a vestir.
Són molt riques les mines de sal, bauxita, or, larimal (pedres semiprecioses de
color blau), ambre etc.
- Perdoni'm, jo no hi entenc res. Si és
tan ric el seu país per què hi ha tanta
misèria i la gent ha d'emigrar ?
- Jo tampoc ho entenc, suposo que és
degut a la mala administració i la corrupció de diferents governs que hi ha hagut a
la nació i a la intervenció d'altres països
que no ens deixen desenvolupar.
Per exemple, EUA explota les mines,
que són el millor del país, i se les emporten per al seu, fabriquen la roba a la República Dominicana, a cap preu, se l'emporten als Estats Units i allà li posen la
marca. També les fabriques de sucre són
seves.El turisme és a les mans d'espanyols, americans, canadencs...
- Com poden els Estat Units quedarse amb la mineria d'un país i amb els
beneficis que dóna?
- Hi ha un deute extern, que ens obliga
a deixar que això passi. El deute extern,
conseqüència de la mala gestió o corrupció del govern dominicà, es va produir fa
molts anys i encara falten molts més per
pagar-lo
Bé, jo quasi diria que no es pagarà mai,
perquè si no és el deute seran els interessos del deute, però l'economia sempre
estarà intervinguda pels americans.
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- I el govern del seu país no fa res per
tal d'evitar aquesta situació?
Jo no hi entenc res de política, però al
meu país hi ha hagut governs de dreta i
d'esquerres i sempre estem allà mateix.
Els altres s'emporten el fruit del nostre treball. La política és un misteri inescrutable
que només beneficia als poderosos.
- Quines condicions socials hi ha al
seu país?
- Hi ha molt d'atur, els sous són molt
pobres i el sou normal d'un treballador és
molt minso. Hi ha una assegurança social que cobreix el metge, per a la gent que
treballa, però la pensió que queda després de la jubilació no permet viure. Les
universitats són gratuïtes i ara tenen una
gran demanda, ja que es necessita gent
que estigui ben preparada per a treballar
a la indústria del turisme.
- La seva filla emigrarà també?
- Jo no vull de cap manera que la meva
filla sigui emigrant. Si vol sortir de turista o
perquè tingui una molt bona feina, molt
bé; perquè no hagi d'emigrar ja m'he sacrificat jo donant-li uns estudis superiors.
Ningú no se'n va del seu país per gust,
només per necessitat. Si el govern fos lleial, jo no hauria d'haver marxat mai lluny
de la meva família.
- Què és el que més t'ha agradat del
nostre país i el que menys?

"Hi ha molt d'atur, els sous són molt pobres i el sou normal d'un treballador és
molt minso"
El que més m'agrada es l'ordre que vostès tenen en tot, quant a questions administratives, econòmiques, en la manera
de viure, etc. El que menys... no ho sé
potser el viure massa pendents de la seva
comoditat.
- Suposo que d'aquí a uns anys tornarà al seu país i s'oblidarà de Catalunya?
- Aquest és el drama de l'emigrant, tenim el cor dividit. Jo estic desitjant que
arribi aquest moment; però, per altra part,

Construccions
i
promocions

quan penso que hauré de deixar la família per la que treballo i a les meves “nenes” em vénen tots els mals i no vull ni
pensar-hi. S'haurà de buscar una solució
intermèdia perquè no podré marxar amb
un adéu.
Moltes gràcies per aquestes paraules i
sentiments que de ben segur ens faran
reflexionar a tots una mica.
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SANGÜESA, S.L.

Tot en construcció d'obra nova
i petites reformes
Restauració de cases velles
i rehabilitació de cases

CASSÀ DE LA SELVA
Es venen cases adossades
al c/ Portal: acabats de 1a qualitat
amb 4 hab., armaris encastats,
bany complet, menjador, cuina,
lavabo, garatge i un ampli pati.
Per informació: ens podeu trobar al C/ Esport, 1 o trucar al tel. o fax 972 46 35 70 - 17244 CASSÀ
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