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eniu a les mans el catàleg d’una exposició que pretén donar a conèixer alguns aspectes de la
vida de 6 dones del nord del Marroc.

T

Naïma i Farida viuen en àrees rurals, a la província de Xauen; Naziha viu a la ciutat de Xauen;
Meryem a Martil; Samira i Nadia, a Tànger.
Tenen ocupacions diferents (camperola, mestra, professora de costura, infermera, administrativa), estats civils diversos (soltera, casada, divorciada) i edats diferents (des dels 18 fins els 50);
però totes són dones que treballen fora de casa.
No ha estat fàcil fer aquestes fotografies perquè la societat marroquina és molt gelosa de la
imatge de les seves dones. Però han estat els mateixos marroquins -sindicalistes de la
Confederació Democràtica del Treball- els que ens han ajudat a convèncer-les perquè ens
expliquin com viuen.
Potser, des de Catalunya, no ens sembla tan extraordinari, però al Marroc hi ha encara molt per
fer, perquè arribi el dia en què les dones parlin lliurement de les seves vides i prenguin decisions
pròpies.
L’exposició és fruit de la cooperació entre la UGT de Catalunya, a través de la Fundació Josep
Comaposada, amb el sindicat marroquí Confederació Democràtica del Treball, però no hauria
estat possible sense el finançament de 18 ajuntaments catalans i la Diputació de Barcelona.
Esperem que l’exposició, encara que modestament, contribueixi a un millor coneixement de les
virtuts i reptes de la societat marroquina 




 
      

aïma viu en un poble de poques cases
encimbellat en un turó, a 13 km. de
Xauen.

N

És la menor d'una família de vuit fills i l'única
que ha anat a escola. La resta de la família no
saben llegir ni escriure. A les àrees rurals,
l’analfabetisme és corrent i afecta més les
dones (84%) que els homes (54%).
Excepte el seu germà gran, que treballa
algunes tardes a una botiga de Xauen, tota
la família treballa al camp.
Ara que les terres no es treballen pel fred de
l'hivern la família té menys feina i es dedica
a cuidar del bestiar: dos cavalls, dues vaques
i un petit ramat d'ovelles i cabres.

Fàtima, una de les germanes de Naïma, ha anat a buscar menjar per les vaques

L’agricultura és de subsistència, encara que
un germà de Naïma va de tant en tant al
mercat de Xauen a vendre alguns productes 

A la fotografia, la roba de ratlles que Naïma porta,
lligada a la cintura, és típica de la zona


Latifa, la mare, té un fort caràcter


Família i animals viuen a la mateixa casa: quan el ramat no està pasturant,
cabres i ovelles es guarden al pati interior

   
     


'escola de Farida es troba a uns 150
quilòmetres de Xauen, dels quals els
últims 50 són pista semiasfaltada. De lluny
sembla un edifici abandonat perquè no hi
ha cases al voltant, però hi viuen i donen
classe a 33 alumnes, Farida, el seu marit
Muhammad i un altre professor.

L

Ella és de Marraquesh i ell de la ciutat de
Xauen. Es van conèixer en una manifestació
devant de la delegació d'ensenyança de
Xauen, protestant per les precàries condicions que patien els professors interins, i poc
temps després es van casar.
Quan van arribar a l’escola, fa quatre anys,
havien de cuinar i menjar a les aules i ni tan
sols tenien bany. Ara viuen de forma austera
en un petit edifici annex.
Farida està acostumada a vestir amb el
xador i un abric negre, però té una mentalitat més tolerant que els seus veïns. Explica
amb preocupació que a d'altres pobles hi ha
hagut professores que s'han vestit de forma
occidental i a causa d’això alguns pares han
deixat de portar-hi els fills 

Fàtima treu del forn d’adob el pa cuit que prèviament ha punxat, amb el pal que porta a la boca, perquè no s’estufi


Muhammad i Farida donen classe de primer a quart grau.
Muhammad al matí i Farida a la tarda. Un altre professor dóna
classe als últims cursos, cinquè i sisè grau



L’escola, que és mixta, té capacitat per a 50 alumnes, però només hi assisteixen 33. Encara hi ha pares que desconfien de l’escola i prefereixen la mesquita

Farida i Muhammad viuen a un annex a l’escola, d’uns 20 metres quadrats, amb una petita cuina, un bany i una habitació que
serveix de dormitori i sala d’estar

Com que no tenen aigua corrent, els alumnes es relleven cada dia per portar poals de casa seva al matrimoni de professors

A falta d’electricitat s'il·luminen amb quinqués de querosè






a seva mare és mestressa de casa, com
moltes de la seva generació, però
Naziha és un exemple de la voluntat de les
dones joves per guanyar els seus propis diners. Treballa durant tres tardes a la setmana
donant classes de costura a un centre de la
ciutat i a casa seva fa camises i pantalons per
encàrrec (la gel·laba que porta a la fotografia
de la dreta se l’ha feta ella mateixa).

L

El centre on treballa està gestionat pel sindicat marroquí CDT amb el suport de la UGT
de Catalunya i la Fundació Comaposada i
finançat per 18 ajuntaments catalans. La
confecció que s’ensenya no està pensada
perquè les dones treballin en tallers sinó al
domicili, ja que a Xauen, a diferència de
Tànger, no hi ha empreses tèxtils.

Al matí, després d’esmorzar, Naziha ajuda la seva mare en les feines de la llar. Més tard, fa les compres i fins a l'hora de dinar treballa en la confecció dels seus encàrrecs

Com la majoria dels veïns de Xauen, una ciutat d’uns 31.000 habitants, els pares de
Naziha són de costums tradicionals. Naziha
ha de vestir-se amb xador i gel·laba, i procurar no sortir al carrer si no és necessari.
Quan surt, sol acompanyar-la la seva germana petita 

Estenent roba amb Sara, la seva germana petita


Al centre de formació per a dones ensenya a utilitzar màquines de cosir perquè les dones
puguin fer peces de roba des de casa i tenir alguns ingressos. L’objectiu és també que surtin de
casa, coneguin altres dones que no són de la família i millorin la seva autoestima personal


 

eryem viu a Martil, una petita ciutat
de la costa, a 15 km. de Tetuan. Viu amb
Muhammad, el seu fill menor. Fa 10 anys es
va divorciar del seu marit i fa un any que els
seus dos fills més grans van marxar a
Granada, per estudiar i treballar.

M

Cada dia, fins a dos quarts de set del vespre,
treballa com a infermera a l'Hospital
Psiquiàtric de Tetuan, on la majoria dels
pacients són psicòtics i esquizofrènics.

Quan surt, ha de tornar abans de les set, que és l'hora en què arriba el seu pare de treballar amb el taxi

Quan acaba de treballar segueix activa: va al
seu sindicat o posa algunes injeccions a
domicili. Sovint arriba a casa a les nou del
vespre i llavors continua amb les tasques
domèstiques.
Ara que només manté un fill reconeix que
té un salari suficient -guanya el doble del
salari bàsic- però quan havia de mantenir
sola els seus tres fills no en tenia prou. Al
Marroc, quan una dona divorciada té treball
remunerat el seu exmarit no està obligat a
passar-li cap pensió 

Encara que treballin fora de casa, les dones de Xauen es fan càrrec de la majoria de les tasques domèstiques






Des que es va trencar el braç, el seu fill Muhammad, de 15 anys, l'ajuda amb les feines de la llar, però Meryem es queixa que
l'hauria d'ajudar més

Comprant al mercat de Martil un dia de pluja

Diu que quan acaba la jornada, està tan cansada que, a vegades, resant, se li tanquen els ulls i se'n va al llit sense sopar

En arribar del mercat cuina el peix que ha comprat


Saida i Fàtima són les seves pacients preferides. Explica que a Saida (a l’esquerra) la va
repudiar la seva família als 17 anys per patir esquizofrènia. Ara ja té més de quaranta anys i ha viscut des de llavors a l'hospital. Fàtima (a la dreta) porta 30 anys reclosa a l'hospital perquè el seu
marit no va voler fer-se càrrec d'ella. Cap de les dues no té un altre lloc on estar fora de l'hospital

    
       


amira viu amb les seves dues cosines en
una habitació de poc més de 10 metres
quadrats a Tànger. Es tracta d’un pis de
lloguer que consisteix en una sola habitació,
amb una petita cuina i un bany comunitari.

S

Fa 4 anys va arribar a Tànger, una ciutat
industrial de sis-cents mil habitants,
procedent d'un poblet prop de Marraquesh.
Se’n va anar perquè estava cansada de la
monotonia, de tenir una vida reclosa a casa
dels seus pares, d e d i c a d a a l e s t a s q u e s
d o m è s tiques. Allà tenia molt poques
oportunitats d'ocupació, per això es va
mudar.
Ara treballa en una empresa de confecció,
subcontractada per una firma europea.
Exporten pantalons i camises per a nens. El
seu treball consisteix a traçar patrons, tallar
tela, enganxar teles amb vapor i, a vegades,
cosir i planxar 

Les seves cosines també treballen a la confecció. Entre les tres comparteixen les despeses del lloguer, menjar, gas butà i electricitat. L’objectiu: estalviar tot el possible

Per alleujar l’estretor de la seva vivenda de 10 metres quadrats, té accés a una terrassa, on es troba el bany comunitari.




La seva jornada laboral és molt variable: a vegades treballa 8 hores, però pot arribar a treballar-ne fins a 15. Es queixa
que sempre li paguen el salari mínim legal, 182 € al mes i que no sap quan de temps la necessitaran


    


el seu aspecte, Nàdia no sembla marroquina. Per la seva pell blanca i cabell castany clar, però també pels trets de la seva
cara, es diria que és espanyola. I ho és, en
part. La seva àvia materna és de Zamora.
Durant els anys 50 el seu avi va visitar
Espanya en diverses ocasions i en una d'elles
va conèixer la seva futura dona. Es van
traslladar a Tànger, on va nèixer la mare de
Nàdia. La resta de la família són marroquins.

P

Posant etiquetes a les peces de roba acabades

Nàdia es va llicenciar fa poc en Filologia
Hispànica, a la Universitat de Tetuan. En
acabar els seus estudis va viure alguns
mesos a Madrid, però com que trobava a
faltar la seva família va tornar a Tànger.
Després de treballar una temporada a la biblioteca de l'Institut Cervantes, ara treballa
com a administrativa dels cursos de formació de dones i traductora d'espanyol a
l'àrab darija -l'àrab que es parla al Marroc- a
l'oficina de cooperació internacional del
sindicat Confederació Democràtica del
Treball 

Com que necessita millorar la seva habilitat amb la màquina de cosir industrial, fa classes de costura durant les seves hores lliures




Nadia s'encarrega d’administrar un projecte de cooperació per a dones que consisteix en cursos de confecció, informàtica, alfabetització, llengua espanyola i formació sindical

Considera que la dona treballadora ha de compartir les tasques domèstiques, al cinquanta per cent, amb la parella

Comprant materials per als cursos
Aviat es casarà amb Eduardo, un espanyol que treballa al consolat de Larache




Prenent un te amb Eduardo a Larache, assegura que li agradaria que, un dia, la llibertat
personal de què ella gaudeix pogués estar a l'abast de totes les dones



 



