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«La identitat cultural es forja 
en contra d’alguna cosa»
Amb més de dues dècades d’experiència 
en la matèria, Yolanda Onghena (Anvers, 
Bèlgica, 1950) va sintetitzar el seu original 
enfocament sobre les relacions intercultu-
rals en l’assaig Pensar la mezcla (Gedisa).

–Així que tots som barreja.
–Per descomptat. Començant per mi matei-
xa,  de mare francòfona i pare flamenc. A ve-
gades es pensen que sóc negra quan senten 
el meu cognom sense haver-me vist.

–Onghena. Podria semblar africà, sí.
–El meu avi matern va passar tota la seva vi-
da a l’Àfrica, on va ser cap d’expedició du-
rant la construcció de la via fèrria al llarg del 
riu Congo. Part de la meva família el consi-
derava un métèque, un sense pàtria.

–¿El va conèixer?
–No, però va passar una cosa molt curiosa: 
un fill seu, oncle meu, va començar a enviar-
me cartes llarguíssimes amb fotos velles de 
l’avi. Quan m’havia enviat uns 150 negatius, 
va morir. Sembla que m’hagués llegat el ma-
terial dient-me: «Fes-ne alguna cosa».

–¡Un llibre! Escrigui’l, per favor.
–Hi estic donant forma. Hi ha comentaris in-
teressantíssims a les cartes. El meu avi con-
fessa que tasta el pollastre per primer cop a 
l’Àfrica perquè n’hi ofereixen els pagesos.

–Increïble.
–Després el discurs oficial diu que es tracta-
va d’educar uns salvatges en nom de la gran 
civilització occidental.

–¿Com veu la relació entre Espanya i 
Catalunya? Fa 40 anys que viu aquí.
–Sóc molt respectuosa i prefereixo escol-
tar, però em sap molt greu que els uns i 
els altres facin servir un discurs igual d’es-
sencialista. ¡Si ja vivim en la diversitat glo-
bal! La gent del carrer s’aprecia entre si; és 
el discurs polític el que busca l’enemic co-
mú, el que sol forjar la identitat cultural en 
contra d’alguna cosa. Igual que en l’adoles-
cència, quan construeixes la teva essència 
personal en contra dels pares. La identitat 
cultural no és estable.

–Pel que fa a la immigració, ¿què hem fet 
malament?
–És una de les hipocresies d’Occident: quan 
es va necessitar refer les ciutats després de 
la segona guerra mundial, es va invitar a 
una massa d’immigrants, mà d’obra ba-
rata, i se’ls va col·locar en el gueto. Ells no 
qüestionaven la seva identitat; només ve-
nien a treballar amb la idea de tornar. No 
hi va haver una política de previsió, tan 
sols mesures de bomber, d’apagar focs.

–I van tenir néts a la banlieue.
–Al meu país em trobo amb néts de marro-
quins que ja són més belgues que jo, però 
encara es perceben com a immigrants. Des 
de dalt, haurien d’haver vist que se’ls havia 
de treure del gueto.

–Tenim un problema, doncs.
–Sí, ¿però on no hi ha un conflicte? Hau-
ríem de reconèixer que existeix perquè, 
d’una altra forma, no es pot solucionar.
 
–¿I sobre la crisi dels refugiats?
–És una vergonya. Jacques Delors deia que 
s’havia de buscar una ànima per a Europa, 
i tenia raó. En donem la culpa a la burocrà-
cia de la Unió Europea, però ¿i nosaltres?, 
¿som solidaris? H

–El paper de Bèlgica allà va ser atroç.
–Per descomptat. El rei Leopold II es va arro-
gar la missió de colonitzar el Congo, però va 
ser una decisió política de totes les potènci-
es. ¿I amb quin dret? ¡Si ni tan sols coneixien 
el terreny! Conservo mapes del meu avi amb 
taques en blanc. Al final, el meu avi conside-
rava l’Àfrica la seva pàtria.

–I vostè, ¿d’on se sent?
–Quan vius en un altre país, has d’acceptar 
que sempre seràs una estrangera. Ets a la ve-
gada visible i invisible. Per això has d’apren-
dre a ser humil i a callar; no pots anar di-
ent que certes coses potser es fan més bé al 
teu país.
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corrupció, i no li tregui partit. Sen-
se anar més lluny, la setmana passa-
da ens van visitar 3.000 xinesos con-
vidats per Tiens, empresa que pre-
tén invertir al nostre país. Per cert, 
el nostre Govern en funcions n’està 
encantat.

Un museu de la corrupció

Sort que la Xina és d’allò més demo-
cràtica, perquè si l’empresa fos vene-
çolana hi hauria queixes. El museu 
de la corrupció l’hauríem pogut en-
senyar als 3.000. I, després de tornar 
al seu país, parlarien amb tant en-
tusiasme que no pararien d’arribar 
xinesos per veure’l. Ho petaríem en 
turisme, perquè no hi ha res millor 
per a un turista que sentir-se com a 
casa. I quan un xinès veu corrupció, 

no pot sentir-se desplaçat. Per favor, 
¡un museu de la corrupció, ja! 
 A Espanya s’han donat iniciatives 
per fer museus de les corrupteles, pe-
rò incomprensiblement han sigut 
rebutjades. A Torremolinos, un regi-
dor d’IU va proposar en un ple que la 
ciutat fos seu del primer Museu de la 
Corrupció i el Malbaratament, però 
van passar d’ell. I a fora ens han aga-
fat la davantera. Al Paraguai van fer 
una exposició itinerant, i ho van cla-
var. ¿Hi ha alguna cosa més itinerant 
que la corrupció, que va d’un lloc a 
l’altre i està per tot arreu? I als EUA 
un professor impulsa un museu de 
corrupcions. Per poder visitar-lo, no 
s’haurà de pagar entrada i sí subor-
nar el porter. Ja estem trigant a copi-
ar-lo. Sense pagar drets d’autor, per 
descomptat. H

A
quest any és el 10è ani-
versari del campionat 
d’Espanya de la corrup-
ció, obert el 2006 amb el 
cas Malaia: Roca, Julián 

Muñoz, Pantoja... Aquesta trama va 
suposar que per primera vegada es 
dissolgués un ajuntament. En aques-
ta dècada prodigiosa s’han viscut 
moments inoblidables, des de la Gür-
tel fins als ERO, passant per les mans 
netes d’Urdangarin. És la lliga dels 
homes extraordinaris: Rato, Pujol, 
Fabra i una llarga llista d’aspirants 
al Pitxitxi de la corrupció, per la quan-
titat de gols que ens han colat. Uns 
fenòmens driblant el fisc, escapant-
se de gairebé tota la legalitat i fins i 
tot contraatacant, com Soria amb 
les seves fabuloses excuses. Fins i tot 
algun d’aquests cracs ens ha delec-

tat repetint la jugada, perquè no 
penséssim que la primera vegada va 
ser casualitat. Aquí tenim Mario 
Conde, que ja ha passat dues vega-
des per la trena. ¡Quant talent junt! 
És la quinta dels voltors. ¿Com és 
possible que amb tanta estrella no 
hagi tret ningú una col·lecció de cro-
mos amb aquests artistes? L’àlbum 
podria ser de tapa dura a joc amb la 
seva cara.
 O en lloc de cromos, fer un museu 
de la corrupció. Amb diner negre, és 
clar. Si el franquisme té carrers, ¿per 
què la corrupció no pot tenir un mu-
seu? Segons alguns, no té sentit es-
borrar els franquistes de la llista de 
carrers perquè el franquisme és his-
tòria. Més història és la corrupció: la 
història interminable. És una llàsti-
ma que Espanya sigui tan bona en 

La quinta 
dels voltors

Jordi Évole
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