
 

Nom: ABDALLAH MEZIANE 

 

Edat: 48 anys. 

 

Lloc de naixement: Casablanca, Marroc. 

 

Estudis: Llicenciatura d’anàlisi i programació informàtica. 

 

De què treballaves al teu país d’origen? Era estudiant. 

 

Per què vas marxar del teu país? Perquè de jove veia Espanya com un país amb moltes 

llibertats individuals. Volia fer el meu propi camí. 

 

Què senties quan vas marxar? Confiança en mi mateix, il·lusió.  

 

Quan vas arribar a Barcelona? El 1992. Vaig venir directament al Poblenou, perquè hi vivia un 

amic. 

 

Què t’agrada del barri? Va ser com un amor a primera vista amb el Poblenou, em va encantar. 

Necessitava estar aprop del mar, perquè forma part de la meva vida. Me l’estimo igual que el 

barri on vaig néixer. 

 

Què és el que et va sorprendre més quan vas arribar? L’ordre. La gent és ordenada, respecta 

més el seu torn; al Marroc la gent va més a la seva.  

 

Què trobes a faltar? L’ambient proper, el tracte directe... Allà la gent es toca molt, aquí sou més 

distants.  

 

Què et va costar? Em vaig integrar ràpidament. Vaig fer més amics d’aquí que estrangers. En 

només tres mesos ja podia parlar bé el castellà!  

 

Què és el que més has guanyat? Molta experiència, fer crèixer la meva riquesa cultural 

 

El Futur: El veig aquí. M’agradaria treballar en alguna feina d’informàtica o muntar-me un negoci 

de cuina, però és complicat, cal una inversió econòmica important. És arriscat. Més endavant, 

quan em jubili, m’agradaria passar els meus últims anys de vida al Marroc. 



La meva història 

 

Sóc el novè de deu germans. Ara n’hi ha sis que són a França; a l’estiu ens veiem tots al 

Marroc. El 1991 vaig anar de vacances amb la meva mare a Cadis i em va agradar molt 

Espanya. En aquell moment el Marroc no oferia gaires possibilitats, i la majoria del meu grup 

d’amics volíem venir a Europa, on vèiem més llibertats i possibilitats de tenir una feina millor. Als 

90 encara era fàcil venir, però legalitzar després la situació per quedar-te a viure també era difícil. 

Ara, venir i legalitzar els teus papers és encara molt més complicat. La vida de l’immigrant és molt 

difícil, cal lluitar molt, sobretot al principi.  

 

Aquí, al Poblenou, hi vivia un amic que em va oferir compartir pis. Des del principi vaig veure 

que aquí connectava amb l’entorn. Em va costar poc integrar-me, encara que els catalans són 

una mica tancats; si no t’introdueix algú al seu grup d’amics és difícil aconseguir formar-ne part.  

 

El Poblenou ha canviat molt. Abans era com un poble, en els últims anys s’hi han construït 

massa hotels i grans empreses. Ara hi ha massa turistes, m’agradava més el Poblenou 

d’abans, encara que estic molt content de seguir vivint aquí!  

 

Si m’hagués quedat al Marroc potser hagués triomfat més a nivell professional. Els amics 

que es van quedar ara viuen millor que jo. Mai se sap si la decisió que prens és la correcta. 

Potser vaig ser massa impulsiu, a vegades ser valent no garanteix l’èxit.   

  

Aquí em vaig enamorar i vaig formar una família. Tinc dues filles, d’onze i sis anys. No tenen 

encara consciència marroquina, elles són d’aquí. Quan siguin més grans vull que visquin on 

vulguin i que triïn el que elles prefereixin; així em van educar a mi!  

 

No em sento estranger. La meva cultura és barrejada. M’agrada anar al Marroc, però és 

aquí on faig vida. Em sento més català que marroquí, he viscut aquí els anys amb més pes de la 

meva vida. Tots som persones, cadascú enriqueix als altres!  

  

El Marroc ha evolucionat molt. Està avançant, és ric i té recursos. Està obrint-se a la 

democràcia, però els ciutadans encara no estan preparats; hi ha força incultura. Crec que en 10 o 

20 anys la situació del Marroc pot canviar molt a nivell social i polític, si no hi ha algun 

esdeveniment que ho canviï tot i ho empitjori. Allà critiquem més els EUA i els països àrabs rics, 

que no ajuden als veïns (com Arabia Saudí o Qatar), que a Europa. Quan veig per telvisió la 

situació actual dels refugiats em deprimeixo molt. Jo ho he tingut més fàcil, he vingut perquè he 

volgut. El seu cas és diferent: venen perquè fugen d’una guerra, no tenen opció. Veiem que a 

Europa estan augmentant els  partits xenòfobs, i em fa pena. No crec que duri massa, crec que hi 

ha més gent intel·ligent que ho podrà  aturar. Si discriminem, ens empobrirem, perquè la barreja 

és el que ens fa millors. 


