
 
TR�IREA AFECTIV� A ORA�ULUI 
 
Istoria ne arat� c� Vilanova i Geltrú a fost, dintotdeauna, punctul de 
sosire �i de plecare al multor persoane. Ora�ul nostru �i-a dezvoltat 
personalitatea mul�umit� contribu�iilor aduse de-a lungul timpului de 
c�tre acei care au hot�rât s� se stabileasc� aici: de la iberici la 
fenicieni, trecând prin greci, romani sau arabi �i ajungând pân� la 
vremuri mai recente, de la Sant Pere de Ribes o Barcelona la Don 
Benito o Corcoya...  
De asememea, Vilanova i Geltrú este a�a cum este datorit� multor 
vilanovezi care la un moment dat s-au hot�rât s� plece �i, din 
dep�rt�ri sau chiar la reîntoarcerea lor acas�, �i-au l�sat amprenta 
asupra ora�ului. 
În prezent, u�urin�a de a c�l�tori, mijloacele de comunicare, economia 
global�, dezechilibrele sociale, economice, politice... înlesnesc sau 
provoac�, tot mai mult, mobilitatea factorului uman în c�utarea unor 
noi oportunit��i, a unui viitor mai bun.  
Desigur c� noi, într-un moment sau altul din prorpia noastr� sag� 
personal� sau familiar�, am fost persoane recent sosite la ora�. 
Precau�iunile sau neîncrederea fa�� de ceilal�i se nasc din 
necunoa�tere, din prejudec��i împ�mântenite sau din zvonuri...  
Cu toate acestea, sentimentul care ne une�te este acela de a fi �i de 
a ne sim�i parte dintr-un ora�: Vilanova i la Geltrú. Aceast� expozi�ie 
pe care sunte�i pe cale s� o cunoa�te�i se dore�te a fi o culegere de 
m�rturii f�cute de vilanovezi, de persoane care prin intermediul 
istorisirii vie�ii lor ne invit� s� reflexion�m asupra bog��iei ce izvor��te 
din interac�iunea �i din rela�ia între persoane, indiferent de cum ar fi 
acestea, de unde ar veni. V� invit�m s� v� cufunda�i în acest bogat 
mozaic...  
 



VISUL 
Pentru a pl�smui un vis frumos 
Versuri �i muzic� de Joan Manuel Serrat 
 
Pentru a pl�smui un vis frumos 
Mai întâi e nevoie de un spirit treaz, 
�i de mâini ce s� se avânte cu curaj 
�i s�-�i fac� un proiect pe m�sur� 
Amintindu-�i c� totul se mic�oreaz�. 
Materiale de clasa întâi. 
Ample �i profunde temelii, 
Rezistente la neîn�elegeri, 
compromisuri, interese 
�i accidente. 
Orientat spre sud �i protejat de vânturi. 
Nimic nu vindec� r�nile precum un vis frumos. 
Cine nu-�i risc� via�a pentru un vis frumos? 
Ce ar fi de noi f�r� un vis frumos? 
Ce am face noapte �i zi? 
Pentru a pl�smui un vis frumos 
e nevoie s� te dedici trup �i suflet 
�i s� veghezi, în fiece clip�, 
dac� râde, doarme, sau plânge 
ca �i cum ar fi un prunc micu�. 
�i spre bineIe lucr�rii 
Trebuie neap�rat s� �tii 
C� la sfâr�itul aventurii 
Rezultatul final 
Va fi o surpriz�. 
E cale lung� între vise �i realitate. 
Nimic nu vindec� r�nile ca un vis frumos. 
Cine nu-�i risc� via�a pentru un vis frumos? 
Ce ar fi de noi f�r� un vis frumos? 
Ce am face noapte �i zi? 
Pentru a pl�smui un vis frumos 
Trebuie s� mai fii �i destul de iste� 
–când se întoarce roata sor�ii– 



Pentru a ie�i dintre rune 
�i a pl�smui de la cap�t alt vis frumos. 



C�L�TORIA 
 
Radouane a venit în anul 2006 din Maroc unde lucra ca distribuitor de 
b�uturi r�coritoare, dar salariul nu-i ajungea pentru a duce o via�� 
demn�. De aceea visa de mult timp s� vin� în Europa. 
Nu �tia prea bine încotro s-o apuce; dup� o c�l�torie lung�, dur� �i 
riscant� traversând strâmtoarea într-o pater�, a str�b�tut diferite ora�e 
ale ��rii pân� s� ajung� la Vilanova i la Geltrú. Chiar �i a�a, sper� c� 
într-o bun� zi situa�ia din �ara lui se va schimba... 
 
Rosa, de�i s-a n�scut în Fran�a, a crescut la Reus �i în anul 1981, la 20 
de ani, a acceptat o ofert� de lucru �i a plecat în Maroc. Tinere�ea �i 
dorin�a de a cunoa�te lumea au îmboldit-o s� se lanseze într-o aventur� 
solitar� care a continuat în Tunisia �i s-a prelungit 9 ani. Dup� aceast� 
lung� perioad�, întoarcerea acas� nu a fost u�oar�. A ajuns la Vilanova 
i la Geltrú în anul 1991. 
 
Aziz a locuit deja mai mult aici decât în Marocul s�u natal. A sosit în 
peninsul� în anul 1994; pe atunci avea 14 ani, iar tat�l s�u emigrase 
deja din Maroc cu 4 ani înainte, l�sând în urm� muncile câmpului �i o 
familie cu 7 copii, pentru a veni s� lucreze la Cunit. Pe vremea aceea 
erau pu�ini marocanii care emigrau în Spania �i de aceea i-a fost u�or 
s�-�i fac� actele �i s�-�i g�seasc� de lucru. Aziz �i-a urmat studiile, dar 
nu le-a putut termina deoarece trebuia s� lucreze pentru a trimite bani 
familiei de acas�. �i-a g�sit u�or de lucru �i a avansat pân� a ajunge a-
�i face propria lui firm� împreun� cu fra�ii s�i, care au venit unul câte 
unul din Maroc. 



Radouane 
 
“Amintirea cea mai frumoas� pe care o p�strez din Maroc e de când m� 
jucam fotbal cu prietenii mei; de câte ori îi sun ne amintim de cele dou� 
ligi pe care le-am câ�tigat.” 
 
“Când ai luat decizia de a te urca în pater� nu-�i cuno�ti destina�ia:  
po�i s� ajungi în Spania, în Europa sau în Argelia sau po�i s� nu mai 
ajungi....” 
 
“Ceea ce mi-a r�mas întip�rit în amintire din c�l�toria mea a fost faptul 
c� la 100 de metri de plaj� patera se umpluse deja de ap�: unii s-au 
întors din drum, ceilal�i am luat-o înainte; mai târziu o lateral� a paterei 
s-a g�urit. Când am ajuns, numai faptul de a vedea plaja plin� de 
poli�i�ti...” 
 
“Perioada cât am stat f�r� acte a fost o perioad� de criz�, de via�� 
plin� de spaime, fric� de poli�ie, de expulzare...” 
 
“... nu este u�or s� tr�ie�ti în Europa în situa�ie iregular�, �i dac� nu ai 
de lucru e greu s� tr�ie�ti în Europa. De�i înainte de a veni ne gândeam 
c� în Europa totul era simplu �i peste tot numai bog��ii, realitatea este 
distinct� ...” 
 
“Pe teritoriul Statului spaniol, e�ti tratat diferit de la o zon� la alta,..., aici 
po�i vorbi cu oamenii �i dac� ar��i zel �i interes pentru munc�, te ajut�.” 
 
“Dintre lucrurile care m-au impresionat cel mai mult aici a fost modul de 
trai �i, mai ales, organizarea muncii. Aici lucrezi de luni pân� vineri �i te 
bucuri de un week-end în care faci ce vrei. În Maroc, nu �tii niciodat� la 
ce or� intri, nici la ce or� termini lucru. Nu te po�i organiza.” 
 
“Reprezint o cultur�, amestecul de culturi  
reprezint� o bog��ie, comportamentul persoanei 
 reprezint� o form�, o parte din cultura sa.” 



Rosa 
 
“Nu e acela�i lucru s� vii aici, într-o societate mai dezvoltat� unde te afli 
în condi�ii de inferioritate ori s� se întâmple invers; eu, în Maroc, eram 
printre cei ce aveau condi�ii mai bune. Dac� vrei, po�i s� duci o via�� 
complet paralel�...” 
 
“... M-a surprins foarte mult, acest lucru: aici nu m-au întrebat niciodat� 
a�a ceva; se presupunea c� to�i eram catolici. Acolo tema religiei era la 
ordinea zilei; trebuie s� crezi într-o religie sau alta, �i trebuie s� �tii care 
este religia ta. Pe vremea aceea nu exista integrismul musulman. 
Vorbeai de religie, dar normal, ca despre ceva normal; pe atunci, în 
carnetele de identitate puneau �i religia. Era un �oc, m� surprindea, 
pentru c� era de neconceput s� nu crezi în nimic...” 
 
“Societatea nu era închis� ideilor Europei, dar înc� nu se contagiaser� 
de acest zel de a avea �i nu se l�saser� influen�a�i de publicitate...” 
 
“Problema Marocului nu e c� e o �ar� s�rac�, ci o �ar� r�u guvernat�. 
Toat� bog��ia natural� �i industrial� este în mâinile a patru familii sau 
ale francezilor sau ale spaniolilor.” 
“Tunisia, chiar dac� e o �ar� mai s�rac� decât Marocul, era mult mai 
bine la nivel social. Pe vremea aceea avea deja femei la volanul 
autobuzelor... se observa laicitatea.” 
 
“Când m-am întors, mi-a fost... presupun c� poate pentru c� era mare 
contrastul, am tr�it un an tânjind s� m� întorc acolo... E un proces de 
readaptare, a trebuit s� m� adaptez la obiceiurile de acolo �i apoi a 
trebuit s� m� readaptez la cele de aici care, în plus, se schimbaser� 
mult...” 
 
“Un imigrant e o persoan� care merge pe cont propriu, un expatriat este 
o persoan� pe care firma o trimite în alt� parte �i �tie când se va 
întoarce, avându-�i familia în �ara de origine. Încetezi s� mai fi 
imigrant când iei decizia s� r�mâi. A fi imigrant este o pozi�ie 
defavorabil�.” 



Aziz 
 
“Este o nou� via��; trebuie s� te ocupi de toate lucrurile tale... m� rog, la 
început nu, pentru c� eram prea mic, dar de la �aisprezece ani deja 
trebuie s� te ocupi de haine, de mâncare etc. Acuma gata, acuma nu 
mai fac nimic.” 
 
“În Maroc, vezi lume ce vine din Spania sau din alte ��ri.... vin cu ma�ini, 
copiii lor au lucruri pe care eu nu le puteam avea, se îmbrac� diferit, au 
alt nivel de via��, �i r�mâi cu dorin�a de a cunoa�te toate acestea. Dar 
când ajungi aici, totul se scxhimb�. Eu credeam c� pe aici umblau câinii 
cu covrigi în coad�, dar e foarte greu; cred c� aici, chiar mai mult decât 
în alte locuri, trebuie s� lucrezi multe ore.” 
 
“Mie îmi place mai mult Vilanova i la Geltrú, este mai lini�tit�. Lucrezi 
aici �i în toat� lumea. În Maroc, 
vezi mult� s�r�cie �i mult� inegalitate, asta e un lucru care… Acolo 
merg s� studiez; sunt lucruri care nu-mi plac. Aici suntem to�i mai mult 
sau mai pu�in egali. Acolo mereu vezi unul care nu are nimic, altul care 
are multe, un familiar care î�i zice c� nu are nimic... pentru c� nu e de 
unde.” 
 
“În Maroc nivelul salariilor este foarte sc�zut. 
Maroc este o �ar� bogat�. E mult� treab� de f�cut. Dar nu exist� 
posibilit��i. 
Dac� lumea ar g�si de lucru, ar munci.” 
 
“E lume care î�i munce�te p�mânturile, de�i din ce în ce mai pu�in�. 
Lumea tr�ia din propria munc�, acum asta se pierde, acum se fac 
câmpuri mari etc.” 
 
“Po�i s� le explici adev�rul, dar pu�in� lume te crede, pentru c� ei 
v�d numai ceea ce au în fa�a ochilor. 
Eu am prieteni �i le spun c� ei în Maroc tr�iesc mai bine ca noi; c� 
lucreaz� mai pu�in, c� tr�iesc mai lini�tit�i... dar ei nu au ochi decât 
pentru ma�ini �i obiecte. 



Când vin, dau ochi în ochi cu realitatea. Lumea îl vede pe cel din sat 
care se întoarce cu o ma�in�, î�i construie�te o cas�... �i nu se gândesc 
c� pentru a ob�ine toate acestea trebuie s� munce�ti din greu.” 
 
“Aici duc dorul respectului între familii, fa�� de cei b�trâni, �i fa�� de cei 
tineri... ” 



Lucy a venit din Peru în anul 2002. S-a hot�rât s� vin� în Europa, 
pentru c� în �ara sa situa�ia economic� era foarte dificil�. De�i studiase 
�coala sanitar�, avea un mic atelier de confec�ii pe care a trebuit s�-l 
închid�. Nu-l putea p�stra �i nici nu putea cere o mân� de ajutor de la 
prieteni, pentru c� to�i se aflau într-o situa�ie similar�. În cele din urm�, 
s-a gândit c� mai bine era s� plece s�-�i încerce norocul în alt� parte. 
Prin intermediul unei prietene s-a pus în contact cu o persoan� care a 
ajutat-o s�-�i scoat� actele. C�l�toria sa a fost lung�: Palma de 
Mallorca, Luxemburg, Barcelona, Sant Pere de Ribes �i, la sfâr�it, 
Vilanova i la Geltrú.  
 
În decada anilor �aptezeci, Argentina a trecut printr-o situa�ie politic� 
foarte încordat�. Din cauza acestei atmosfere oprimante Maria �i familia 
sa au decis, ca mul�i al�ii, s�-�i p�r�seasc� �ara unde lucra ca 
înv���toare, în a�teptarea calm�rii climei politice argentiniene. Sunt deja 
mai bine de 30 de ani de când au debarcat în portul din Barcelona. 
Dup� 9 ani de �edere aici, a f�cut o încercare de a se întoarce în �ara 
sa, dar situa�ia ��rii în acele momente au f�cut-o s� ia hot�rârea de a nu 
se mai întoarce acolo. Chiar �i acum, Maria înc� mai conserv� accentul 
s�u argentinian... 
 
Prin 1980, Enrique a sosit în Catalonia. El s-a n�scut în Brazilia, dintr-o 
familie de emigran�i; când avea 10 ani familia sa s-a întors în Galicia. 
Poate c� aceast� prim� schimbare a fost cea mai dur� pentru el. L�sa 
în urm� un ora� cu o clim� c�lduroas� �i pl�cut� pentru a se întoarce în 
satul p�rin�ilor s�i, un sat minunat, dar micu�, cu 2000 de locuitori, unde 
ploua �apte luni pe an... A trecut prin �apte �coli diferite pentru c� nu 
�tia spaniol�; familia sa vorbise mereu în galleg�. Chiar �i a�a, 
�i-a terminat studiile �i s-a hot�rât s� vin� în Catalonia. 
Dup� ce a trecut prin diferite ora�e, s-a oprit în Vilanova i la Geltrú unde 
tr�ie�te �i lucreaz� în prezent.  
 



Lucy 
 
“Am ajuns la Palma de Mallorca unde m� a�tepta la aeroport m�tu�a 
unei prietene care m-a ajutat s�-mi scot actele. M� perindam pe str�zi 
încercând s� vorbesc cu persoane care s� m� orienteze �i s� v�d unde 
s� m� adresez ca s� g�sesc de lucru; dar a venit o epoc� grea, în 
octombrie. Am fost bolnav�, cu o depresie puternic�. Am r�mas f�r� 
bani �i am fost la Caritas �i acolo mi-au oferit un loc într-un azil unde s� 
pot mânca �i dormi; dar nu g�seam de lucru....” 
 
“Am sunat-o pe o prieten� care tr�ia în Luxemburg; acolo era de lucru, 
dar problema era limba �i aici aveam deja actele. A�a c� alt� decep�ie. 
Unica solu�ie era s� m� întorc. Mi-era fric� s� m� întorc; singur�tatea, 
nu �tiam încotro s-o apuc... În Sant Pere de Ribes m-au ajutat la o 
biseric� �i am g�sit de lucru într-un restaurant. Începând cu acest 
moment, am g�sit multe oferte de munc� �i am putut s�-mi continui 
studiile. Era ca �i cum ai începe de la zero, dar în plus cu grija 
copiilor mei care r�m�seser� acas�...” 
 
“Situa�ia limbii catalane este aproape necunoscut� acolo…. “ 
 
“Noi ne facem mari iluzii când plec�m de acolo. Tr�iam cu ideea c� 
dac� plecam de acolo, din �ara noastr�, ca s� ne cl�dim un viitor mai 
bun avea s� fie totul u�or; dar când ajunge momentul vezi c� nu e a�a. 
În primul rând, când am venit am v�zut c� lumea nu are acela�i caracter 
ca noi, via�a e foarte diferit�. Aceast� diferen�� este ca un �oc pân� 
când reu�im s� ne adapt�m.” 
 
“Ceea ce m-a surprins cel mai tare a fost modul în care 
interac�ionau, adic� apropierea; aceast� adresare cu tu. Asta m-a 
impactat mult pentru c� în �ara mea toat� lumea se adreseaz� cu 
dumneavoastr�...” 
 
“Aici tineretul are mai mult� libertate ca acolo... familia acolo e foarte 
unit�; fiii îi a�teapt� mereu pe p�rin�i pentru a mânca împreun�, din 
respect, nu pentru c� li s-ar impune...” 



María 
 
“Odat� cu lovitura militar� din  76 mult� lume a plecat. Aici tocmai 
murise Franco. N-aveam nici o idee despre Spania sau Catalonia.” 
 
“Pe vremea aceea Spania era o �ar� s�rac�, nu exista consumul care 
exist� azi �i asta f�cea ca s� fie mai pl�cut�, mult mai simpatic�.” 
 
“Via�a aici era foarte diferit�. Acolo, eu lucram ca înv��atoare, iar so�ul 
meu era negustor, aveam multe chio�curi pe strad�. Acas� aveam 
multe cuno�tin�e din cele mai diverse. Era alt� lume; trebuia s� ai 
rela�ii cu oameni pe care nu i-ai fi invitat niciodat� în casa ta.” 
 
“Nu am venit cu ideea bine definit� de a ne duce via�a în Europa, 
venisem pentru o vreme �i urma s� ne întoarcem. Dar în fine, anii trec �i 
înve�i s� tr�ie�ti altfel; când te întorci acas� deja nu mai e locul pe care 
l-ai l�sat în urm�.” 
 
“Dup� nou� ani de stat aici �i cu toate greut��ile pentru a ob�ine actele 
m-am hot�rât s� m� întorc în Argentina pentru a r�mâne acolo 
definitiv... dar, când am ajuns acolo am g�sit o �ar� oarb� �i surd� la tot 
ce se întâmplase, o �ar� unde lumea se temea �i nu avea încredere în 
cei care ne întorceam...  Toate acestea m-au f�cut s� iau decizia de a 
nu m� întoarce niciodat� în Argentina ca s� m� stabilesc acolo.” 
 
“Acum se c�l�tore�te acolo mai u�or. Un drum precum acela pe care îl 
f�cusem noi ini�ial era foarte lung în spa�iu �i în timp. Nu �tiam ce se 
putea întâmpla... Noi eram nepo�i de imigran�i; noi suntem o �ar� de 
imigran�i. Te urci în vapor cu iluzia de a pleca, dar cu triste�e pentru 
tot ceea ce ai l�sat în urm�, �i nu �tii când te întorci. Ruperea de cas� 
î�i genereaz� un proces de con�tiin�� foarte intens.” 
 
“Cert e c� tema imigra�iei este o tem� complicat�; imigrantul e bine 
primit când se întoarce în �ara lui dac� se întoarce cu.... devine modelul 
de triumf pentru cei de acas�.” 
 
“Ca femeie, m� simt mult mai bine tr�ind aici.” 



Enrique 
 
“P�rin�ii mei s-au întors în Galicia când aveau 40, respectiv 45 de ani, �i 
cu aceast� vârst� în Spania 
anilor 60 nu aveau multe oportunit��i, a�a c� s-au hot�rât s� plece în 
Anglia s� lucreze la hotele cum lucraser� în Brazilia. A fost o migrare 
mai dur� din cauza limbii, din cauza r�celii englezilor, din cauza vârstei.” 
 
“În Anglia, dac� locuiau într-o cas� de dou� etaje, amândou� erau 
ocupate de galicieni, �i dac� era de patru etaje, toate patru erau de 
galicieni �i trei cu lume din acela�i sat, �i dac� vroiai s� lucrezi, cu trei 
telefoane �i se ofereau destule oportunit��i....” 
 
“Eu cuno�team deja Catalonia, �tiam c� avea o cultur� �i o limb� 
proprie. Nu cuno�team Barcelona, 
dar mi se p�rea un ora� mitic. Când am ob�inut primul meu post de 
profesor a fost cu categoria de centur� ro�ie, în Sant Boi del Llobregat. 
Lumea pe care am cunoscut-o era special�, foarte deschis�...  am avut 
mult noroc în acest sens.” 
 
“Re�elele pe care le creau imigran�ii galicieni erau identice cu 
acelea pe care le creeaz� noi sosi�i pe aceste meleaguri de acum. E 
la fel, cu diferen�a c� acum exist� mobile iar înainte erau scrisori.” 
 
“Aici exist� frica de imigrantul calificat, pentru c� sunt la fel de bine 
preg�ti�i ca noi �i nu vor merge s� tr�iasc� într-un ghetou. Nimeni nu se 
gânde�te la japonezi ca imigran�i.” 
 
“Sentimentul na�ional, în imigrare, func�ioneaz� mult mai intens ca în 
�ara de origine.” 
 
“Ceea ce-i deranjeaz� cel mai tare pe oameni nu este faptul c� cineva 
vine din alt� parte. Este faptul c� nu îl în�eleg, nu-i în�eleg modul de a 
gândi, de a ac�iona, li se pare c� forma lor de a se purta e ciudat�, 
pentru c� nu au aceia�i parametri culturali; aceasta este cea mai mare 
diferen�� între cei ce tr�iesc în Argentina sau în Brazilia pe de o parte �i 



cei care tr�iesc în Ecuador sau Bolivia pe de alt� parte, �i înc� mai 
diferite sunt persoanele care vin din ��ri de cultur� arab�.” 
 
“Cred c� se pun problemele pe tapet; acum 15 ani dac� cineva 
f�cea un comentariu rasist ceilal�i t�ceau. Acum se vorbe�te...” 
 
“... la urma urmei, dup� romani, greci �i fenicieni, ne asem�n�m to�i 
mult.” 



 
În timpul decadei anilor 60, ora�ul a primit un mare num�r de persoane 
ce veneau din sudul Statului spaniol. 
Enrique a sosit la Vilanova i la Geltrú la sfâr�itul anului 1962 venind din 
Don Benito (Extremadura). A venit s� lucreze în industrie; mai întâi 
singur, apoi a venit �i familia sa. Recunoa�te c� de atunci ora�ul s-a 
schimbat mult. Îi place mult locul lui de ba�tin�, dar acum a prins 
r�d�cini aici.  
 
Francesc s-a n�scut în Vilanova i la Geltrú dar în anul 1964, când avea 
8 ani, s-a dus cu familia sa în Brazilia. 
Zece ani mai târziu a plecat împreun� cu doi dintre fra�ii s�i în Rusia ca 
s� studieze; s-a c�s�torit cu o tân�r� peruan� �i au avut un fiu. Dup� ce 
a tr�it un timp în Cuzco s-a întors la Sao Paulo pentru a-�i continua 
studiile. În anul 2005, Francesc �i so�ia sa s-au hot�rât s� se întoarc� la 
Vilanova i la Geltrú. O întoarcere dorit� dar complicat�. 
 
Helga s-a n�scut �i a crescut în Vilanova i la Geltrú, pân� ce în anul 
2000 s-a hot�rât s� mearg� s� tr�iasc� în �ara prietenului ei, la Viena, 
în Austria. De�i era un proiect de lung� durat�, adaptarea într-un mediu 
nou, munca... nu a ie�it cum pl�nuiser�, �i asta a determinat ca trei ani 
mai târziu s� se întoarc� la Vilanova i la Geltrú. Acest itinerar i-a f�cut 
s� descopere importan�a de a cunoa�te alte locuri pentru a înv��a a fi 
mai comprehensivi. 
 



Enrique 
 
“Tr�iesc aici de 45 de ani aici �i sunt foarte mul�umit. Când plec undeva, 
eu m� simt vilanovez. Ora�ul acesta îmi place pentru c� e complet 
diferit de când am sosit. A crescut mult.” 
 
“Am venit la Vilanova dup� munc�. S� o lu�m pe p�r�i: în primul rând 
eram tân�r. Puteam s� fi mers s� lucrez la Barcelona cu unchii mei, dar 
m-am hot�rât s� vin aici s� lucrez cu un cunoscut din satul meu, Pedro 
Camacho, la IMSA. În Vilanova industria era variat� �i venea mult� 
lume din afar� pentru a ocupa posturile pe care nu le ocupau cei de 
aici.” 
 
“La început am venit singur �i apoi a venit familia mea. Nu e atât de 
dificil; e aceea�i �ar�, aceea�i limb�, obiceiurile sunt asem�n�toare...” 
“Pentru mine limba nu a fost niciodat� o problem�; cred c� nimeni nu a 
v�zut limba noastr� ca o barier�. Este vorba de toleran�� �i de un pic de 
sim� comun.” 
 
“Am inima împ�r�it�. Mie îmi place Don Benito, satul meu natal, dar �i-
e foarte greu s� te întorci pentru c� ai prins r�d�cini aici; aici ai 
nepo�eii... “ 
 
“Lumea care vine acum din locuri mai îndep�rtate sunt mai 
independen�i... nu sunt ca cei care am venit înainte, care ne-am ata�at 
mai tare. Poate pentru c� mai înainte veneam to�i dintr-o regiune, dar 
acum vin din multe p�r�i distincte, poate e limba...” 
 
“Dac� le ar��i cum s� se integreze, s� respecte �i s� fie respecta�i, cred 
c� destul de curând ne va fi mai bine ca acum, pentru c� a accepta 
convie�uirea cu noi culturi, asta înseamn� s� spore�ti bog��ia.” 
 



Francesc 
 
“Tat�l meu a plecat în Brazilia cu ideea de a nu se mai întoarce.” 
 
“A fost oarecum �ocant în primul moment. Totul era nou. Pentru noi nu 
a fost deloc ca o aventur�; eu nu în�elegeam ce f�ceam noi acolo. 
Lumea râdea de noi pentru c� vorbeam “portuñolo”.... a trebuit s� ne 
adapt�m acolo.” 
 
“Sunt mai bine de 25 de ani de când ne-am c�s�torit �i acum trebuie s� 
ne scoatem actele, dar unii ne zic un lucru, al�ii altul, unii zic c� po�i intra 
direct pentru c� e�ti c�s�torit� cu un spaniol, în timp ce al�ii zic c� nu. 
Dar noi ne c�s�torisem în fosta URSS.” 
 
“Eu am lucrat ca profesor dar când am ajuns am f�cut munci 
necalificate. 
M� identific mai mult cu imigran�ii ecuatorieni de acolo,... decât cu 
lumea de aici.” 
 
“Eu m� gândeam c� va fi mai u�or s� m� întorc în propria mea �ar�; 
m-am sim�it str�in, eu sunt, dar nu sunt. M� simt ca un str�in. Am 
impresia c� m� simt mai identificat cu str�inii decât cu oamenii din �ara 
mea. M-am hot�rât s� caut de lucru, dar nu am g�sit nimic; mai mult, tot 
ce f�cusem afar� nu-mi servea deloc, titlul nu-mi servea pentru nimic. 
Vorbesc catalan�, dar nu �tiu s� scriu în acest� limb� �i spaniola pe 
care o cunosc eu n-are nimic de-a face cu spaniola de aici.” 
 
“Mentalitatea mea acum s-a schimbat. Dac� aici nu-mi merge bine, plec 
în alt� parte; dac� nu, m� întorc în Brazilia.” 



 
Helga 
 
“Prima impresie a fost pl�cut�. Mergeam acolo cu o situa�ie privilegiat�. 
Dar exist� o anecdot�, �i are de a face cu limba: când am fost acolo, 
într-o zi am invitat la cin� câ�iva prieteni �i când au plecat am început s� 
plâng pentru c� nu în�elesesem nimic din ce vorbeau...” 
 
“Eu nu am tr�it nici un episod de respingere; în orice caz dac� e 
adev�rat c� au o oarecare tendin�� de a râde de lumea care are un 
accent diferit. În general, nu se intereseaz� prea mult de lumea care 
vine dinafar�.” 
 
“Faptul c� în Viena exist� o mare parte de popula�ie str�in�, asta nu 
vrea s� zic� c� str�inii sunt bine integra�i; ace�ti oameni, ca �i aici, fac 
munci necalificate. Sincer, acum nu-mi trece prin cap nimic din Austria 
ce am putea adopta aici în materie de imigra�ie.” 
 
“Faptul de a merge în alt� parte e recomandabil; trebuie s� te descurci, 
î�i descoperi fa�ete care poate c� nu-�i plac. S� te sim�i str�in într-o 
�ar� î�i deschide mintea fa�� de problemele pe care le au cei de 
aici.” 
 
“Sunt momente �i momente. Eu am luat-o ca un e�ec. Dar adev�rul e 
c� am f�cut multe lucruri: �tiu german�, cunosc cultura austriac� �i m-
am mi�cat prin Europa. Eu nu fusesem niciodat� în Europa, �i asta mi-a 
deschis mult mintea, m-a înv��at multe lucruri. Ceea ce recunosc, într-
adev�r, e faptul c� am plecat într-acolo cu atâtea expectative, ceea ce a 
fost o gre�eal�. Nu eram con�tient� de ce reprezenta aceast� 
schimbare.” 
 
“Nu trebuie s�-�i fie team� de a-l încorpora pe un str�in în echipa ta, �i 
în plus trebuie s� valorezi ceea ce poate aporta, poate c� ar trebui s� 
faci un efort de comunicare. Dar este o contribu�ie pozitiv�, iar pentru 
str�inii califica�i este definitiv�. Nu profit�, e lume calificat� ce face 
munci mult sub nivelul s�u, nu ar trebui s� se întâmple a�a, ar trebui s� 
se profite de aceast� calificare.” 



 
“Cuvântul imigrant este foarte dur; o persoan� nu e imigrant pentru 
totdeauna ... fiecare caz e diferit. 
Din nefericire lumea, �i aici m� includ �i eu, se sperie de ceea ce e 
nou �i din acest motiv exist� o respingere fa�� de cei noi, iar 
persoanele care vin dinafar� sunt �i ele noi �i ne sperie. Cred c� e o 
chestiune de percep�ie; lumea str�in� nu mai e imigrant� în momentul 
în care nu mai e considerat� ca o chestie nou� �i nu mai treze�te frica.” 



Li Jun a venit în 1997, la 15 ani. A venit în Spania pentru c� tat�l s�u 
locuia aici din 1987. Când a venit nu vorbea decât mandarin �i un pic de 
englez�. La început a stat un timp în Madrid; de acolo a plecat la 
Barcelona unde a tr�it 5 ani �i, într-un sfâr�it, s-a stabilit la Vilanova i la 
Geltrú unde se ocup� de un nego� familiar. 
 
Lamine a venit din Senegal, în anul 2006. A venit ca s� tr�iasc� cu 
so�ia sa, Patricia, o fran�uzoiac� n�scut� în Burdeos care tr�ie�te în 
Catalonia din anul 1986. În �ara sa era poli�ist �i nu se gândise niciodat� 
s� se stabileasc� în Europa. Acolo înc� mai are postul... �i se gânde�te 
s� se întoarc� peste un timp. 
 
Mihaela a venit din Calatayud, fiind de ba�tin� din România, în anul 
1998. Acolo lucra la o banc�. Hot�rârea de a pleca din �ar� a fost bine 
cump�nit�. Situa�ia politic� �i pu�inele perspective de îmbun�t��ire au 
f�cut-o s� se hot�rasc�. Acum e aici de câ�iva ani. Fiul cel mic avea 5 
ani când au venit �i deja se simte mai degrab� catalan decât român, iar 
fiul cel mare st� în cump�n� dac� s� r�mân� aici sau se plece s� 
locuiasc� cu bunicii în Germania. Din anul 2003, Mihaela locuie�te cu 
familia sa în Vilanova i la Geltrú. 



Li Jun 
“Via�a familiar� e foarte diferit�. Aici e normal ca la 18 ani s� pleci de 
acas� dac� vrei. În China, dac� nu e�ti c�s�torit� nu e normal s� mergi 
s� locuie�ti cu un b�iat.” 
 
“Din satul meu îmi amintesc mânc�rurile, care îmi plac mai mult ca 
cele de aici... Logic,  
acum mânc�m la fel ca cei de aici, dar când dorim s� mânc�m ceva 
tipic din China, nu putem s� cump�r�m pentru c� aici nu exist� nic�ieri. 
De asemenea am multe amintiri despre prietenii �i prietenele mele din 
China, �i de fiecare dat� când m� gândesc c� nu-i mai pot vedea...” 
 
“În �ara mea în mod normal exist� un respect deosebit fa�� de cei 
vârstnici. Aici e mai pu�in respect; când pleci s� tr�ie�ti în alt� parte nu 
e�ti obligat s� dai bani p�rin�ilor. Acolo, avem obliga�ia de a-i între�ine 
sau de a-i ajuta.” 
 
“Noi, când avem ceva, mergem la doctor aici..., dar mama, când a putut 
s� mearg� în China (o singur� dat� în 10 ani de azile), s-a întors cu 
medicamente chineze�ti. E mai u�or pentru ea; deoarece cunoa�te 
medicamentele de acolo �i pentru ce sunt bune...” 
 
“Via�a mea aici în Spania nu-mi place prea mult, pentru c� lucrez toat� 
ziua. Dac� a� fi în China, sunt sigur� c� a� studia pentru a putea avea o 
slujb� mai bun�. Acum nu mai pot schimba lucrurile pentru c� familia 
mea e aici. “ 
 
“În Vilanova i la Geltrú sunt multe s�rb�tori... Aici lumea �tie s� tr�iasc� 
mai bine.... când e s�rb�toare, e s�rb�toare; când e vacan��, e vacan��. 
În China, aproape toate magazinele deschid duminca; sunt foarte 
muncitori... de aceea tat�l meu îmi spune c� nu putem închide pentru 
vacan��...  trebuie s� ne turn�m... Îmi place mai mult modul de via�� de 
aici.” 
 
“Eu acum nu mai pot schimba nimic, trebuie s� m� ocup de nego�ul 
familiar, dar dac� a� avea un fiu, mi-ar place ca el s� poat� studia �i 
s� aib� o slujb� bun�; s� tr�iasc� la fel ca lumea de aici.” 



Lamine 
 
“Aventura mea era s� merg s� vizitez celelalte ��ri africane; niciodat� nu 
m� gândisem s� vin în Europa dac� nu ar fi fost so�ia mea. În Senegal 
aveam o situa�ie foart stabil�.” 
 
“Aici lucreaz� toat� lumea; tu po�i s� faci acela�i lucru ca un spaniol. 
Senegalezul, în �ara lui, face o munc� de prestigiu; s� lucrezi ca salahor 
în Senegal, cum fac eu aici, nu e bine v�zut; acolo a�a ceva fac str�inii. 
Senegalezii vin aici ca s� câ�tige bani, f�r� s�-i intereseze ce 
munc� e. Accept� munci foarte dure pe care acolo nu le-ar face.” 
 
“În Senegal exist� mul�i imigran�i, este o �ar� de frontier� învecinându-
se cu Gambia, Malí, Guinea, Mauritania... Î�i caut� de lucru, se 
integreaz� �i-�i fac familii.” “Acolo, familia este numeroas�, e un tat� de 
familie cu fiii s�i �i ace�tia cu perechile �i copiii lor �i tr�iesc cu to�ii în 
aceea�i cas�, unchi, m�tu�i, veri�ori etc.” 
 
“Aici te sim�i singur, în mijlocul lucrurilor, ca �i cum nu ar fi nimeni în jur, 
nu ca acas� unde î�i cuno�ti vecinii, lumea, cartierul, �i invers, lumea te 
cunoa�te. Exist� omenie, c�ldur� uman�, solidaritate, ajutorul de la 
ceilal�i...” 
 
“Realitatea africanilor nu este cunoscut�, pentru c� mass media nu 
prezint� decât r�zboaie sau probleme, dar sunt multe lucruri pozitive 
în Africa care nu se explic� aici.” 
 
“Dac� ar exista o rela�ie cultural� între Spania �i Senegal lumea ar 
cunoa�te mai bine Senegalul �i cultura sa, �i ar vedea cu al�i ochi pe 
senegalezii ce tr�iesc aici.” 
 
“Cred c� nu e bine s� se creeze ghetouri din cauza na�ionalit��ii, ci s� 
fie uniune; aceasta ar fi spre folosul tuturor.” 



Mihaela 
 
“�tiam de la început c� nu va fi floare la ureche �i c� nimeni nu-�i d� 
nimic, dar c� era u�or s� g�se�ti de lucru �i o cas� unde s� stai. Copiii 
merg la �coal� �i odat� ce intr� cuno�ti lume, copiii î�i fac prieteni �i, în 
plus, înva�� limba”. 
 
 “Nu e acela�i lucru s� mergi într-un loc �tiind unde mergi �i cunoscând 
lumea decât s� mergi la hazard. Cunosc persoane care au trecut prin 
experien�e nepl�cute �i sunt decep�ionate, nu �tiu dac� s� se întoarc� 
sau s� r�mân�, dar �i-au vândut tot ce aveau �i �i-au cheltuit banii...”  
 
“Exist� frica de a da gre�, de a trebuie s� te întorci din cauz� c� ai 
ratat... În cazul meu, m� gândisem c� puteam s� ratez, dar nu mi-e fric� 
de ce spune lumea, pentru c� am prieteni, familie care m-ar putea ajuta 
dac� m-a� întoarce. Exist� un sentiment de solidaritate ca atunci când 
pleci undeva...” 
 
“Limba este foarte asem�n�toare. Sunt limbi cu r�d�cini latine �i 
oamenii la fel. Nu cred c� exist� o diferen�� foarte mare.”  
 
“Mie nu mi-a fost greu, dar când cineva din �ar� îmi spune c� vrea s� 
vin� aici,  spun mereu c� am avut noroc cu persoanele pe care le-am 
întâlnit �i c� m-am adaptat repede. Dar nu este u�or. Nu-i încurajez s� 
vin�. Cumnatul meu nu a rezistat mai mult de trei luni.” 
 
“Dac� e s� zic adev�rul, nu m-am sim�it niciodat� imigrant�, pentru 
c� fiind românc�, m-am sim�it mereu europeanc�.” 
 
“Acum suntem membrii ai Uniunii Europeene �i asta ne-a adus o serie 
de îmbun�t��iri: omologarea anumitor studii, drept de liber� circula�ie..., 
dar timpul trece repede, totul evolu�ioneaz� foarte repede �i v�d c� nu 
sunt la curent... cred c� acum nu a� mai putea recupera situa�ia 
profesional� pe care o aveam în România... Am l�sat o slujb� bun�, 
dar în acel moment ceea ce era important era s� g�sesc o slujb� bun� 
pentru so�ul meu �i dac� eu puteam s� ajut economia familiei, cu atât 
mai bine. ” 



DESTINA�IA 
 
“Majoritatea ora�elor care în trecut au fost m�re�e, ast�zi sunt neînsemnate; �i cele care ast�zi 
sunt puternice, erau fragile în timpuri trecute. De aceea, discursul meu se va ocupa de 
amândou� fa�etele în egal� m�sur�, convins fiind c� fericirea omeneasc� nu r�mâne niciodat� 
mult timp în acela�i loc.” 
Herodot 
 
“Ora�ul este lumea.” 
W. Shakespeare 
 
“Nu ne na�tem egali, ajungem s� fim egali ca membrii unui grup, prin for�a hot�rârii noastre de a 
ne concede reciproc drepturi egale.” 
Hannah Arendt 
 
“Modul în care sunt numite persoanele este decisiv la ora de a invoca identitatea acestora �i 
percep�ia pe care ceilal�i o vor avea despre aceast� identitate.” 
Mary Nash / Teun A. Van Dijk 
 
“... Interculturalitatea, ca schimb reciproc �i dialog între culturi. Dar nu sunt culturile cele care 
dialogheaz�, ci persoanele.” 
Jordi Moreras 
 
“Este mai u�or s� dezintegrezi un atom decât o prejudecat�.” 
Albert Einstein 
 
“�tirile nu doar confirm� prejudec��ile, ci mai �i ajut� la constuirea altora noi.” 
Teun A. Van Dijk 
 
“A emigra înseamn� s� dispari pentru ca dup� aceea s� rena�ti, a imigra înseamn� a rena�te 
pentru a nu mai disp�rea niciodat�.” 
Sami Naïr / Juan Goytisolo 
 



“To�i avem un vis, un ideal imaginar a c�rui existen�� este necesar� pentru a continua mai 
departe: visul meu este s� încetez odat� de a mai vorbi despre imigra�ie, s� nu mai trebuiasc� 
s� lupt cu etichetele, s� nu mai trebuiasc� s� spun pentru a o mie �i una oar� de unde vin sau, 
cel pu�in, ca acest fapt s� nu aib� greutatea pe care o are.” 
Najat El Hachmi 
 


