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Ismael, un cassanenc nascut a Gàmbia
Ismael és un company que fa molts anys
que treballa desinteressadament al
GRAMC, donant classe d’alfabetització i
fent de casa seva un lloc de consulta i de
trobada de persones que arriben a Cassà i tenen problemes amb paperassa,
habitatge, idioma, etc. Problemes que ell
coneix molt bé, ja que els ha patit en carn
pròpia.
Parlar amb ell és molt interessant, coneix els cassanencs vinguts de l’Àfrica,
sap les dificultats en què es troben i també coneix prou bé els cassanencs nascuts a Cassà i com viuen l’arribada constant d’immigrants al poble. L’Ismael entén
i parla perfectament el català i contesta
amablement totes les nostres preguntes:
- Quan fa que vares arribar a Cassà i
per què aquí i no un altre poble?
- Vaig arribar al poble l’any 1989, després de passar uns mesos al Maresme,
tenia 25 anys i la casualitat va fer que tingués amics aquí i aquí decidís provar sort.
- Explica’ns com va ser això del viatge?
- Jo vivia en un poble petit de Gàmbia,
on la gent viu de l’agricultura; no ens
morim de gana, però amb prou feines si
es guanya per menjar. Des que vaig acabar la secundària no tenia cap oportunitat, ni de trobar feina ni de continuar estudiant. Em calia fer alguna cosa. Tota la
família va estalviar el que va poder per
pagar-me el billet d’avió des de Guinea,
on vaig aconseguir sense problemes un
visat de turista per viatjar a Espanya per
tres mesos. Passat aquest temps, naturalment em vaig quedar i vaig passar a
ser “il.legal” o “sense papers”. Així és com
hem vingut tots els gambians i senegalesos de Cassà, ningú no ha vingut en “pasteres” com es pensa la gent.
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dues filles ,
Fàtima i
Penda, en un
banc del
passeig de
Vilaret
- Vares treballar de seguida?
- És clar! Em calia treballar per a menjar. De seguida vaig treballar sense contracte recollint pinyes, tallant bruc, reco-

llint pomes, el que fos! Després d’un any
així vaig aconseguir un contracte en una
fàbrica de suro que em va permetre obtenir un permís de residència per un any.
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- I després ja et varen donar la nacionalitat?
- Ui, no! La nacionalitat només la pots sol.licitar després de 10 anys de tenir permís de treball i de residència
aquí i et fan renunciar a la
nacionalitat pròpia -els ciutadans americans poden tenir la doble nacionalitat, per
exemple es pot ser xilè i espanyol alhora- Al principi,
cada any s’havia de sol.licitar
el permís de residència, ara
ja el tinc per sempre, però
cada 5 anys l’haig de renovar. Però la nacionalitat no
la tenen ni els nens nascuts
aquí, que no han estat mai a
l’Àfrica.
- Vares trobar dificultats en arribar a Cassà?
- Naturalment l’idioma és absolutament diferent del nostre i
em va costar, però al cap d’un any ja l’entenia perfectament i el
parlava una mica, primer el castellà i després el català.
A Cassà, el 89 només hi havia uns 40 africans i pel carrer la
gent ens mirava amb cara d’estranyesa i s’apartaven de nosaltres; això ara ja no passa.
També es va fer difícil el tema de l'habitatge; telefonaves algú
per llogar un pis i et deien que sí, però quan veien que eres
negre et deien que no, o que ja l’havien llogat a un altre. Ara
potser encara és més difícil que 10 anys enrera; ara ningú no vol
llogar pisos ni cases, ni a negres ni a blancs, la gent només vol
vendre.
- Vius diferent ara que el 89 quan vàres arribar?
- I tant! Ara tinc permís de treball i de residència, tinc feina i el
1994 em vaig casar amb la Maria, que ja era la meva xicota a
Gàmbia. Tenim dues filles, la Fàtima i la Penda -l’Ismael no ho
diu, però jo les tinc aquí al costat meu jugant i són precioses- i
estem contents a Cassà. Naturalment ens agradaria poder viure
a Gàmbia amb les oportunitats que tenim aquí, però de moment
no és possible. Amb el meu salari puc mantenir la família i enviar
diners per la família de Gàmbia, que en el seu moment es varen
sacrificar perquè jo pogués venir a Europa.
- Trobes a faltar o a sobrar alguna cosa?
- Només trobo a faltar la família, d’amics aquí en tinc molts. El
que em sobra són les presses, tothom va a toc de xiulet, sempre
mirant el rellotge; costa adaptar-s´hi, però per força.
- I al menjar, us hi heu acostumat?
- Normalment mengem molt d’arròs i a mercat no comprem
pas totes les verdures. Algunes no les cuinem mai, solem fer
verdures africanes que comprem a venedors ambulants.
- Com us divertiu els caps de setmana?
- Quan era solter anava a les discoteques amb els amics, a
Platja d’Aro, a Lloret, etc. Ara sortim poc, només a passejar o a
festes a casa d’amics -bateigs, casaments, etc.- Sou religiosos?
-Sí, som musulmans i practiquem la nostra religió, el que diu
l’Alcorà -que es pot interpretar de moltes maneres, tot i que en
algunes coses és molt clar- Resem cada dia, fem el ramadà, no
bevem alcohol ni mengem porc, etc. Els casaments i bateigs els
fem d’acord amb l’islam, naturalment. Les nenes les vàrem batejar al cap d’una setmana de néixer, en una cerimònia que va fer
l’imam; després ho vàrem celebrar menjant un xai amb els familiars i amics.

NÚM. 596 - JUNY 2002

- Com és que fas
classes al GRAMC?
- El curs 91-92 vaig
començar a assistir a
les classes d’alfabetització que feia el
GRAMC. Era una iniciativa que venia de l’escola Samba Kubally de
Santa Coloma; al principi erem uns 10 o 12
nois. Hi vaig anar 5 cursos i em va anar molt
bé. Ja que els cursos
els fa gent voluntàriament, sense cobrar, jo
els estic agraït i ara faig
classes ja fa dos cursos
per ajudar els meus
companys.
- Unes paraules de
comiat:
- Jo sóc de Cassà i hi estic molt bé, les meves filles són nascudes aquí i aquí es faran grans. Em fa por l’ambient enrarit, de
racisme, que fa uns mesos es viu al poble. Esperem que siguin
només fets puntuals i que trobem entre tots la manera de conviure en pau.
Xerraria amb l’Ismael hores i hores, és tranquil i amable, però
ja hi haurà altres ocasions.
Gràcies!
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