
2921a Diada andorrana a l’UCE: L’andorranitat

Aboubacry Mamadou Ba

Orígens: 
la meva identitat, 
les meves pertinences 

Per començar voldria citar un gran autor, que es diu amine Maalouf, que deia: “Si
sóc qui sóc i no pas un altre és perquè em trobo a la confluència de dos països, de
moltes llengües, de múltiples tradicions culturals”. És un autor a qui citaré al llarg
de la ponència per la similitud de la nostra experiència i per la qualitat de la seva
reflexió sobre el tema de la identitat. 
Moltes vegades la gent innocentment em demana si em sento més a gust a andor -
ra o si al contrari és a l’Àfrica on em sento més realitzat. i com sempre els explico
que als dos llocs estic a casa meva, no perquè no vull decidir la resposta sinó per-
què és la veritat. a l’Àfrica, és allà on vaig néixer, on he après a parlar, a caminar,
a reconèixer les coses, a pensar, a plorar i a riure; però d’una altra banda, és aquí
a andorra on tinc la meva família, on faig la meva vida, on tinc els meus somnis,
les meves esperances, la meva vida. 
llavors, potser sóc mig senegalès i mig andorrà? la resposta no és de cap mane-
ra simple, perquè la identitat no es pot compartir, no es pot dividir. no tinc diferents
identitats, només en tinc una, que és una barreja de diferents experiències.
D’aques ta constatació surt el títol de la ponència, la meva identitat, les meves
pertinences.
la paraula identitat sembla tan fàcil de definir, sembla tan clara i tan inequívoca,
tan ben explicada, que a ningú no li caldria ni perdre un minut per assimilar- la.
Però com deia el filòsof, “les paraules més clares són les més confuses, les més
traïdores”, i per tal de comprovar això només cal veure quants conflictes, quantes
guerres, quants crims es cometen en nom de la identitat.
la identitat de cadascú la constitueixen diferents elements. Hi ha persones per a
qui la identitat té com a referent la llengua; per a d’altres ho és el país, una tradició
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religiosa, la nacionalitat, un poble o un barri. Sempre hi ha hagut una pertinença
que es considera superior a les altres pertinences i que potser per algún motiu es
considera com la identitat de la persona. ¿aquesta pertinença superior és la nació,
la llengua, la cultura, la tradició, la convicció religiosa o la classe social? només
mirant al nostre entorn veurem que no hi ha una pertinença que predomina sobre
les altres. Si considerem que la pertinença superior és la llengua veurem que
molts conflictes oposen pobles de la mateixa llengua; si la pertinença superior
coincedeix amb la religió, també hi ha molts conflictes entres pobles de la mateixa
religió. 
això per dir que tothom sense excepció té una identitat complexa, impossible de
confondre amb la identitat d’una altra persona. no tots els humans som iguals,
sinó que cadascú és diferent. Un senegalès és diferent d’un andorrà, però qualse-
vol andorrà és diferent d’un altre andorrà. no hi ha al món dos andorrans, dos fran-
cesos, dos espanyols iguals, idèntics. trobem dos germans bessons que reaccio-
nen de manera oposada en política, en religió o simplement en la vida quotidiana.
Però tot i saber que les persones són diferents, quan parlem englobem la gent
més diferent dins del mateix vocable. Els andorrans són així, els africans són així,
sense pensar que entre els andorrans n’hi ha molts que no són així, que entre els
africans n’hi ha molts que no són així.
Potser algun dia els homes canviaran la seva manera de parlar. Potser algun dia
tots nosaltres sabrem que les paraules no són innocents, sinó que continuen per-
petuant els prejudicis, i molt sovint és la nostra mirada la que tanca els altres en
les seves pertinences; també és la nostra mirada la que els allibera.
tothom s’ha de poder identificar, com deia amine Maalouf, amb la societat on viu.
tothom hauria de ser encoratjat a assumir la seva pròpia identitat com a producte
de diferents pertinences, en lloc d’exigir una pertinença suprema lligada a la raça,
el color de la pell, que molt sovint és instrument d’exclusió. D’aquí sorgeix un pro-
blema complex per a totes aquelles persones que vénen de fora i fins i tot de pell
diferent: és que la societat on viuen, les seves societats d’adopció no els veuen
com uns més. Sempre són estrangers que vénen de lluny i que han de justificar-se
en tot moment, i alhora les seves societats d’origen els consideren uns desgra-
ciats, que han canviat les seves cultures per unes altres.
En molts països on conviuen una població local, amb la seva particularitat i la seva
cultura, i una altra població més recent que porta tradicions diferents es produei-
xen tensions. Perquè els autòctons sovint veuen la seva història com ja escrita i
que els immigrants no tenen res a afegir-hi, i per als nouvinguts la societat acolli-
dora és tancada i no els cal modificar les actituds i els costums propis.
Em sembla a mi que s’ha de respectar la història de la societat acollidora, la seva
memòria, els seus símbols, les seves institucions, la seva llengua. alhora, tothom
admetrà que seria molt trist que un país vulgui estar com en el passat, sense trans-
formacions i aportacions externes. 
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totes aquelles persones que viuen en una cultura que no és la seva, cal que puguin
assumir sense gaires sofriments aquesta doble pertinença, mantenint els seus lli-
gams amb la cultura d’origen, sense haver de dissimular-la com una malaltia con-
tagiosa, i obrint-se paral·lelament a la cultura del país d’acollida. Per evitar enfron-
taments com aquests es necessita dialogar i reciprocitat, “perquè si faig meu el
país que m’acull, si considero que en formo part, si l’estimo, llavors el més just és
que tingui dret a criticar tots i cadascun dels seus aspectes; paral·lelament, si
aquest país em respecta, si reconeix la meva aportació, les meves particularitats,
aleshores té dret a rebutjar certs aspectes de la meva cultura incompatibles amb
la seva manera de viure o amb l’esperit de les seves institucions però sempre res-
pectant la meva dignitat”. (amine Maalouf)
Per entendre la gent que ve de fora cal recordar que un immigrant ha estat un emi-
grant; abans d’arribar a un país nou n’ha hagut de deixat un altre, i els sentiments
amb la terra que ha deixat no són mai simples. Quan algú se’n va és perquè hi ha
coses que rebutja (la repressió, la pobresa, la manca de perspectives…). Sovint
aquest rebuig va acompanyat d’un sentiment de culpa. Un s’acusa d’haver aban-
donat la família i el país. Els sentiments envers el país d’acollida són també com-
plexos: si hem vingut és perquè hi esperem una vida millor per a nosaltres, però
aquesta esperança és inseparable de la por davant el desconegut. tenim por de
ser rebutjats i humiliats i estem sempre a l’expectativa davant qualsevol actitud
que denoti menyspreu, ironia o pietat.
Caldria fer tot el necessari perquè ningú no se senti exclòs de la societat on viu,
que tothom pugui portar les seves experiències amb dignitat, obrir-se al món en
lloc de refugiar-se en un passat idealitzat.
Estic segur que el repte de fer conviure gent d’horitzons diferents, on cadascú
aporta la seva manera de veure i de viure la seva identitat, és possible a andorra i
està acomplert; només falta que la gent de fora també s’hi integrin més, parlant la
llengua catalana, tan bonica i tan rica, perquè això també forma part de la identitat. 
Per acabar diré que la meva andorranitat serà una andorranitat diversa, plural,
que inclourà llengües diferents, tradicions allunyades, visions a vegades oposa-
des, gustos culinaris i artístics diferents. Segurament serà una andorranitat parti-
cular però enriquidora .
Gràcies a tots per la vostra atenció i fins i aviat.
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