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Recentment, assistia convidada per la Fundació Jaume Bofill a la presentació 
dels resultats de l’estudi LISA (Longitudinal Immigration Student Adaptation)1, 
fet pel matrimoni Suárez-Orozco a Estats Units. Un estudi exhaustiu que 
demostra amb tot tipus de dades com determinades característiques de 
l’àmbit escolar, familiar i individual condicionen les trajectòries de rendiment 
dels infants immigrats. Aquests condicionants, sumats a alguns plantejaments 
del sistema educatiu nordamericà, aboquen bona part d’aquests infants, 
gairebé inexorablement, al fracàs escolar i posterior fracàs en la inserció 
sociolaboral. Comentàvem a la sortida amb uns companys, com en l’acudit de 
qui és més llest, si realment era necessari destinar tant temps i tants recursos 
a demostrar el que ja sabem perquè ho veiem cada dia (val a dir que jo 
defenso que sí: si més no, el LISA ens proporciona la base empírica que 
corrobora les nostres percepcions, i satisfà el fetitxisme de les dades). 
 
Penso que comptem amb un consens important en afirmar que, en relació a 
moltes de les qüestions que ens preocupen ara i aquí, on ens juguem el futur 
és en les noves generacions. Que del “què passi” amb els fills i filles dels 
immigrants (i jo també hi afegiria els fills i filles dels no immigrants), en 
dependrà en bona mesura la cohesió de la societat futura. No nego aquesta 
idea. Però el que vull exposar són, bàsicament, dues tesis: la primera, és que 
els processos de socialització i la “integració” de les anomenades segones 
generacions (i també de les primeres) no depenen únicament d’”ells” i de les 
seves característiques sinó que en bona  mesura té a veure amb “nosaltres” i 
amb la nostra societat. I la segona, directament vinculada, és que en funció 
de com conceptualitzem la immigració i la gestió de les realitats, dificultats i 
reptes que apareixen el seu entorn, generem uns o altres “escenaris” que 
condicionen les oportunitats reals d’inclusió d’aquesta nova (i no tan nova) 
població. Anem a pams. 
 
 
Algunes fal�làcies entorn de les segones generacions 
 
Utilitzo molt conscientment el terme de fal�làcia, entenent el seu significat 
no només com a mentida (o manca de veritat), sinó també com a engany2. I 
no per referir-me a cap teoria conspiratòria ni res semblant, sinó al fet de 
generar una determinada construcció teòrica (en aquest cas entorn de les 
segones generacions d’immigrats) prescindint de la realitat i del coneixement 
analític que en tenim.  
                                                 
1 La Fundació Jaume Bofill acaba d’editar-ne un resum: SUÁREZ-OROZCO, Carola i Marcelo. 
Històries d’immigració: la comprensió dels patrons de rendiment escolar dels joves 
immigrants nouvinguts. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, col. Informes Breus, 12, juny de 
2008. 
2 Segons la definició del Diccionari de la llengua catalana, d’Enciclopèdia Catalana, fal�làcia 
es defineix com: Disposició a enganyar; Qualitat de fal�laç; Conjunt de paraules o qualsevol 
altra cosa disposada per a enganyar. 



 
La primera fal�làcia a la que em vull referir, és el mateix concepte de 
segones generacions. Ja hem tractat i debatut en altres moments i espais 
sobre l’ús del concepte de segones generacions (per exemple al seminari 
sobre el tema que va fer fa uns anys la Fundació Jaume Bofill)3. Penso que 
han quedat prou demostrats no només la poca utilitat del concepte (almenys 
per descriure objectivament una realitat) sinó també els seus efectes negatius 
sobre la mateixa realitat que vol descriure. D’aquí l’ús del concepte de fills 
filles de famílies immigrades: clarament descriptiu, políticament correcte i 
menys comercial impossible (que, malgrat tot, prefereixo al de segones 
generacions). 
 
El llenguatge no només descriu sinó que també crea i recrea la realitat. La 
manera com ens referim a la cosa, no només condiciona la percepció que en 
tenim, sinó que fins i tot pot arribar a modificar la cosa mateixa4. Les segones 
generacions no existeixen objectivament com a col�lectiu: més enllà de 
compartir una única característica (un dia, per algun motiu, algú –pares, 
referents familiars adults-, va venir d’algun lloc), no hi ha cap característica 
comuna a la totalitat d’infants, adolescents i joves que agrupem sota aquest 
epígraf. No és una categorització útil, per tant, per a la definició i anàlisi de 
casuístiques. Una de les conclusions del seminari de la Fundació Jaume Bofill, 
precisament, era que les segones generacions no era un col�lectiu legítim per 
a adreçar-hi actuacions, perquè en cap cas es podia suposar que TOTS els fills 
i filles de famílies immigrades o NOMÉS aquests, compartissin unes mateixes 
necessitats, problemàtiques, característiques... Per no parlar dels efectes 
estigmatitzadors del terme, en la línia que criticava Delgado5:  
 

 És per tot això que no sorprèn l’ús paradoxal d’un participi actiu o de 
present –immigrant- per designar algú que no està desplaçant-se sinó que ha 
esdevingut o esdevindrà sedentari, i al qual per tant s’hauria d’aplicar un 
participi passat o passiu, immigrat. També això explica que l’immigrant 
pugui ser-ho “de segona o tercera generació”, ja que la “tara” dels pares s’ha 
heretat i, a la manera d’una mena de pecat original, ha impregnat 
generacions posteriors. 

 
D’aquí la idea de fal�làcia: que insistim en anomenar allò que no existeix, té 
un efecte d’engany. Creem una realitat amb el llenguatge: una realitat 
d’autòctons i immigrants, en la que es plantegen tota una sèrie de problemes 
i dificultats relacionats amb les segones generacions. I és que és més fàcil fer 
quadrar la realitat amb el discurs que explicar-la. En aquest país, fet a cop de 

                                                 
3 Els anys 2001 i 2002 vaig participar com a coordinadora en un seminari sobre segones 
generacions a la Fundació Jaume Bofill, del qual es van publicar les conclusions a: CASAS, 
Marta (coord.)També catalans. Fills i filles de famílies immigrades. Barcelona: Fundació 
Jaume Bofill, col. Finestra Oberta núm. 38, desembre de 2003. 
4 M’he referit a aquesta qüestió en relació a la dicotomia entre conceptes com 
emigrant/immigrant, o integració/inclusió, a: CASAS, Marta. “Conceptes de les migracions: 
d’emigrants a immigrants i de la integració a la inclusió” a Recull de ponències. Universitat 
Internacional de la Pau. XXI edició: La Mediterrània. Dues ribes, una responsabilitat 
compartida. Sant Cugat del Vallès: Universitat Internacional de la Pau, 2006. Text disponible 
a: http://www.universitatdelapau.org/pdf/0/concepte%20migracio%20M%20Casas.pdf  
5 DELGADO, Manuel. Diversitat i integració. Barcelona: Empúries, 1998 



migracions6, vam inventar a finals dels 90 una categoria que resolia i 
enterrava les tensions entre catalans i castellans, creant una il�lusió de 
societat homogènia i cohesionada, a costa dels nous immigrants. Com 
Huntington reinventa el món i, superada la dicotomia de blocs, estableix les 
dinàmiques mundials en termes de xoc de civilitzacions. 
 
La psicologia social explica la necessitat de categorització en els processos de 
cognició humana, i com ens és molt més fàcil (i per tant, molt més assequible 
per a tothom) una realitat unívoca, que quadri sense fissures amb els nostres 
esquemes mentals i no ens generi contradiccions ni tensions. Però la realitat 
s’imposa. I quan ja pensàvem que n’havíem acabat el dibuix (amb tot de 
quadrícules, caselles i fletxetes), ella continuar movent-se i canviant de 
forma. 
 
Els infants i joves que cada dia arriben a Catalunya o que hi neixen, fills de 
pares estrangers, ens recorden a cada moment, amb la seva diversitat i 
heterogeneïtat enorme, la inutilitat de l’intent. Per què la insistència en 
continuar tancant-los en una categoria? És evident que al nostre país hi ha 
infants, adolescents i joves d’origen estranger, com a resultat dels processos 
migratoris familiars, i és cert que el concepte de segones generacions és i ha 
estat útil a la sociologia per referir-se a aquest població. Però és necessari, 
útil o beneficiós, tenint en compte el que comento més amunt, articular 
entorn d’aquesta noció la conceptualització que en fem i les polítiques que 
els adrecem? Jo crec que no: no és ni necessari, ni útil, ni beneficiós per a la 
cohesió social ni per a la inclusió social i ciutadana de la població procedent 
de la immigració.  
 
Per què, doncs, continua tenint tanta força aquesta categorització? Aquí és on 
hem de fer referència a un segon engany: la fal�làcia culturalista. En el cas 
de les persones immigrades (siguin de la “generació” que siguin), massa sovint 
s’interpreta en termes simplistes que allò que explica i fins i tot determina els 
seus comportaments i actituds, les dificultats d’integració o de convivència, 
és la cultura d’origen. Segons algunes interpretacions, fins i tot arriba a 
legitimar (com apuntava Delgado7) les desigualtats i la segregació.  
 
No seré jo, antropòloga de formació, qui negui l’existència, el pes i la 
importància de la cultura. Però sí que en nego el determinisme, i més quan 
ens referim a una noció de cultura restringida i restrictiva que en absolut es 
correspon al concepte antropològic. En l’anàlisi de les situacions i processos 
de socialització dels fills i filles de famílies immigrades, que podríem fer 
extensible al conjunt dels migrants, podem parlar de tres eixos d’influència 
significatius, remetent-nos a un esquema bàsic del procés migratori: 

                                                 
6 Manllevo aquí el concepte d’un dels treballs que estem realitzant actualment en el marc de 
la Fundació Jaume Bofill. 
7 Al seu article “Anonimat i ciutadania. Dret a la indiferència en contextos urbans” (publicat a 
Revista Catalana de Sociologia, núm. 10, 1999), Delgado afirmava: la pressumpció, hereva del 
romanticisme, que les cultures són entitats clarament delimitables i que es poden retallar 
nítidament les unes de les altres, serveix per tancar individus al seu interior; individus que 
ja havien estat marcats com a “problemàtics” per causes tan poc “culturals” com la 
marginació social, l’estigmatització política o la pobresa. 
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Aquests eixos serien, d’una banda, l’entorn d’origen, entès com a sistema 
cultural, però també fent referència a l’entorn socioeconòmic i familiar, i a 
condicionants diversos. En segon lloc, el propi procés migratori i els element 
associats: trencaments, esperes, processos de dol, reconstruccions familiars i 
personals, necessitat d’adaptació, inestabilitat... I, finalment, un tercer eix, 
l’entorn d’acollida: el lloc on van a parar aquests migrants (espai físic, social, 
simbòlic, relacional...) en la societat d’acollida, que en el cas de la 
immigració econòmica habitualment es caracteritza (almenys en un primer 
moment) per situacions de precarietat i inestabilitat. 
 
Qualsevol anàlisi que no contempli aquestes tres dimensions queda 
forçosament coix. Però és que, a més, si haguéssim d’establir un “rànking” 
d’influència d’aquestes, és evident que la cultura d’origen no seria el factor 
explicatiu més significatiu. Insisteixo en aquest punt en la idea que 
determinats comportaments que sovint interpretem com a elements culturals 
d’origen, tenen més a veure amb l’encaix de la població immigrada i de 
determinades pautes culturals en el nou entorn que no pas estrictament amb 
la cultura d’origen8.  Però és que, a més, en el cas dels fills i filles (almenys 
en bona part d’ells) la influència de la cultura d’origen és encara més 
matisable. 
 
Les persones ens desenvolupem com a éssers socials i culturals en entorns 
concrets. El procés d’adquisició de les pautes i referents culturals que ens 
permetran desenvolupar-nos, entendre el món que ens envolta i dotar de 
sentit els nostres actes, el que s’anomena procés d’endoculturació, es 
desenvolupa en un entorn concret, en el marc de sistemes culturals concrets. 
De la mateixa manera que el procés d’adquisició de les estructures 

                                                 
8 Mikel Aramburu s’hi refereix en aquests termes, en relació a l’ús de l’espai públic: Moltes 
vegades els usos culturals distintius  de l’espai públic que fan diferents col�lectius 
d’immigrats s’expliquen per variables socials procedents del seu encaix en la societat 
d’acollida, més que no pas per un habitus que els immigrants porten dels seus països 
d’origen. (ARAMBURU, Mikel. “La immigració i els usos de l’espai públic” a Barcelona: 
Metròpolis Mediterrània, núm. 6, setembre de 2005). 
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lingüístiques es fa en llengües concretes (en la/les primera/es llengües) i no 
en abstracte9. Els processos migratoris suposen una separació d’aquest 
entorn, la irrupció en un de nou i el necessari procés d’adaptació i 
aprenentatge de noves pautes culturals que, sempre combinades amb les 
anteriors (i prenc aquí l’exemple sabut de la motxilla on anem incorporant el 
nostre bagatge), permeten l’adaptació i el funcionament en el nou entorn, en 
un procés d’aculturació10.  
 
En la majoria de casos dels fills i filles de famílies immigrades, fins i tot si 
arriben a Catalunya durant l’adolescència, la migració es produeix en ple 
procés d’endoculturació, sense que hi hagi hagut temps d’una adquisició 
suficient dels referents culturals d’origen. Quin és, per tant, el pes de la 
cultura d’origen en el seu procés d’endoculturació? Evidentment, variarà en 
funció dels casos, però està clar que el fet que aquest procés continuï 
desenvolupant-se en el nou entorn tindrà efectes significatius, que els 
distingirà forçosament dels processos dels seus pares i familiars adults.  
 
El cas és que el procés d’endoculturació es fa aquí, i en molts casos els nanos 
no tenen cap experiència (o la que tenen és poc significativa) de l’entorn 
d’origen. Quina és la cultura d’origen que aprenen, aleshores? Doncs la que 
recreen les famílies i l’entorn comunitari, seleccionant, reproduint 
voluntàriament, i que es contraposa als referents culturals de l’escola, els 
mitjans de comunicació, les cultures juvenils... Els fills i filles de famílies 
immigrades no són impermeables a l’entorn, sinó que en el seu procés 
d’endoculturació incorporaran elements culturals d’entorns diversos, hi hagi o 
no la voluntat de fer-ho.  
 
Fins i tot, quan en els seus processos identitaris alguns adolescents i joves 
d’origen immigrat desenvolupen respostes d’oposició a la cultura d’acollida 
dominant i reforcen determinats elements culturals d’origen11, no es tracta 
del “resultat natural” de la influència de la cultura d’origen. En aquests 
casos, es dóna una reconstrucció d’alguns elements culturals, normalment 
sense tenir una vivència directa de l’entorn d’origen i que generen 
“productes” molt diferenciats de l’experiència dels pares o altres migrants 
adults12.  
                                                 
9 Aquest paral�lelisme amb els processos lingüístics ens ajuda a entendre la diferència entre 
endoculturació i aculturació. Endoculturació es refereix a l’adquisició d’una cultura, com 
l’adquisició de la primera llengua; en canvi, aculturació fa referència al procés 
d’aprenentatge d’una cultura aliena (com l’aprenentatge d’altres llengües). 
10 Discrepo amb algunes nocions del terme aculturació que fan referència a la substitució dels 
elements culturals d’origen per d’altres de nous. Jo em refereixo a un procés d’aprenentatge, 
més acumulatiu que substitutiu, com el que he descrit en el cas de l’aprenentatge de 
llengües. 
11 Els Suárez-Orozco s’hi refereixen com a respostes identitàries d’oposició activa, indicant el 
rebuig d’alguns nois i noies a les institucions de la cultura dominant (segons els autors, 
després que ells/es hagin estat rebutjats per aquestes) i el desenvolupament d’un estil 
identitari d’oposició que reforça tots els components “ètnics” i accentua els elements 
diferenciadors (SUÁREZ-OROZCO, C. i M. La infancia de la inmigración: Madrid: Morata, 
2003). 
12  Són molt interessants, en aquesta línia, algunes de les conclusions que apunten Víctor 
Corona i Òscar Bermell  en la seva recerca sobre experiències de socialització de fills i filles 
de famílies equatorianes (inèdita), en relació a la construcció d’una identitat latina.  



 
 
Mirades i miralls 
 
Malgrat posar en qüestió el mateix concepte de segones generacions, penso 
que és evident que bona part dels fills i filles de famílies immigrades (però no 
necessàriament tots) tenen dificultats específiques (però no necessàriament 
les mateixes) en els seus processos de socialització i d’integració escolar i 
sociolaboral. Són prou evidents i observables, com ho demostren tant l’estudi 
LISA com qualsevol observació una mica acurada.  Insisteixo, però, que es 
tracta de dificultats més relacionades amb els processos migratoris i els espais 
(socioeconòmics, culturals, simbòlics, relacionals...) que la nostra societat 
reserva als immigrants econòmics, que no pas als condicionants culturals.  
 
Ara bé, aquests condicionants són motiu suficient per a la mirada que posem 
sobre ells? Anunciava a l’inici de l’article una segona tesi que vull 
desenvolupar aquí: la mirada que posem sobre aquests infants i joves 
condiciona les seves possibilitats reals de desenvolupament en la nostra 
societat. 
 
Tant en la percepció generalitzada sobre la població immigrada, com en la 
conceptualització que se’n fa en els discursos i polítiques que s’adrecen des 
dels diferents àmbits (educació, inserció sòciolaboral, gestió de la diversitat i 
la convivència...), es pot observar una tendència a la seva definició en termes 
negatius. Els immigrants i els seus fills i filles es contemplen en relació a les 
seves mancances, a les seves dificultats, a determinades problemàtiques... 
Analitzem la població immigrada, hi treballem i els adrecem actuacions, 
massa sovint pensant-la com a objecte passiu i no pas com a actor, com a 
subjecte actiu de les seves pròpies dinàmiques. Aquesta manera de “pensar” 
la població immigrada genera un escenari en el qual les oportunitats de 
“funcionament normalitzat” són limitades. 
 
En el cas dels fills i filles de famílies immigrades, trobem exemples clars 
d’aquest tipus de mirada en el món de l’educació. Solem analitzar els infants 
d’origen immigrat en termes estrictament de dèficit, de dificultats, de 
mancances. En relació a què no tenen, què no saben: no entenen el català, no 
coneixen el sistema educatiu, no han tingut una trajectòria escolar 
continuada, no porten llibre d’escolaritat....  
 
Evidentment, no es poden negar aquestes limitacions. Però sí que es pot 
canviar la mirada i centrar l’anàlisi en les capacitats, les competències i les 
potencialitats que també tenen; plantejar l’anàlisi i la intervenció en positiu. 
Què tenen, què saben, què aporten: competència multilingüe, habilitats 
transculturals, capacitat d’esforç, voluntat de millora...  
 
Aquesta nova mirada genera un nou escenari: més positiu, amb més 
oportunitats, millors expectatives i un major espai per a la creativitat. No 
només perquè els que hi treballem tinguem més i millors opcions 
d’intervenció, sinó, sobretot, perquè aquests infants i adolescents hi trobin un 
lloc com a actors i com a subjectes actius del seu propi futur. 



 
Aquesta no és una qüestió menor, ni és cert que la mirada sigui indiferent en 
relació a les oportunitats i possibilitats reals de desenvolupar un determinat 
potencial. I això em porta a parlar d’una altra qüestió, directament 
relacionada amb la mirada, que és la imatge del mirall. 
 
Em remeto de nou als estudis de psicologia social que han demostrat, des de 
mitjans del segle passat, els efectes que la imatge social negativa de 
determinats grups té sobre l’autoestima i el funcionament dels individus que 
hi pertanyen. La teoria de la profecia que s’autocompleix13, enunciada per  
demostra que la falsa definició d’una situació (un estereotip) provoca en els 
individus conductes que tendeixen a materialitzar aquesta situació:  els 
estereotips negatius influeixen en les expectatives sobre la persona del grup 
estigmatitzat i això pot fer que la creença inicial es vegi ratificada; o, d’altra 
banda, la pròpia persona del grup estigmatitzat interioritza l’estereotip i com 
a resultat el seu rendiment és inferior. Són coneguts els treballs de Rosenthal 
que van conduir al descobriment de l’Efecte Pigmalió, que demostra que les 
expectatives del professorat incideixen en el rendiment dels alumnes14. Es 
troba en la mateixa línia la tesi sobre l’amenaça de l’estereotip15, 
desenvolupada a partir de l’anàlisi del rendiment acadèmic d’estudiants 
afroamericans a Estats Units, que mostra com l’esterotip negatiu sobre les 
capacitats intel�lectuals dels estudiants negres constitueix una amenaça que 
interfereix en el seu rendiment: el temor a confirmar l’estereotip negatiu 
produeix una tensió psicològica que fa disminuir el rendiment. 
 
Des d’un altre àmbit, també Carola i Marcelo Suárez-Orozco16 es refereixen a 
l’efecte del que anomenen imatge social reflectida, com un dels factors 
fonamentals en els processos de construcció identitària dels infants i 
adolescents immigrants17. Configuren, en  part, les seves identitats en funció 
de com són vistos i de la recepció que els ofereix la cultura dominant. El 
menyspreu i la discriminació que sovint reben, juntament amb els obstacles 
estructurals que esdevenen factors d’exclusió, s’afegeixen al caràcter 
estressant del procés migratori, de tal manera que afecten negativament els 
processos d’adaptació d’aquests infants i adolescents, fins i tot quan les seves 
actituds vers la societat d’acollida són positives: 
 

                                                 
13 Enunciada inicialment per Merton (1948) i desenvolupada sobretot per Rosenthal (Rosenthal 
i Lawson, 1964; Rosenthal i Jacobson, 1968). Posteriorment també van fer-hi aportacions 
altres autors: Brophy i Good (1974); Irvine (1990); Ladson-Billings (1994) 
14 En un dels seus experiments més coneguts, es va assenyalar falsament a un grup de mestres 
que alguns dels seus alumnes serien especialment brillants en quant al rendiment acadèmic, 
segons assenyalaven les seves proves de quocient intel�lectual. En els proves de QI que se’ls 
va fer un any després, efectivament, aquests nens van sobrepassar en gran mesura als seus 
companys de classe.  
15 Steele i Aronson (1995) 
16 SUÀREZ-OROZCO, C. i M. La infancia de la inmigración. Madrid: Ed. Morata, 2003. 
17 Les dades d’aquesta publicació, extretes també d’una primera part de l’estudi LISA, es 
refereixen a infants i adolescents nascuts fora d’Estats Units i que hi arriben a partir d’una 
certa edat; és per això que s’hi refereixen com a infants immigrants, perquè tenen una 
experiències directa del procés migratori. 



Aunque los niños inmigrantes lleguen con unas actitudes sociales 
notablemente positivas –hacia la escuela, las figuras de autoridad y el futuro-
, en este libro sostenemos que sus psiques en evolución pueden verse 
afectados por la proyección social negativa que muchos experimentan en la 
nueva tierra. 
 

La imatge de mirall negativa té efectes negatius no només en el rendiment 
escolar o en el comportament de determinats grups, sinó també en les seves 
possibilitats de promoció social, d’inclusió. I a l’inrevés: quan les expectatives 
que posem sobre un grup, sobre un individu, són elevades, les seves 
possibilitats de desenvolupament incrementen. Que diferent ha de ser, doncs, 
proposar estratègies d’acceleració de l’aprenentatge (per exemple) en 
comptes de treballar en polítiques compensatòries! 
 
Acabo amb una anècdota, per a mi molt significativa, que em va explicar fa 
un parell d’anys una mestra, en una visita a les comarques de Tarragona. 
Treballava a Cambrils, en un centre de primària, amb un grup de nanos de 
procedències diverses. Per treballar el reforç del propi bagatge i la cohesió 
del grup, va decidir fer una activitat en que els nens poguessin referir-se al 
seu lloc d’origen en positiu, en un entorn respectuós i acollidor. I així 
començava l’activitat: 
 

- Molt bé nens, doncs comencem. A veure Fàtima, tu d’on ets? 
- De Cambrils 
- ... Sí, sí, bé, és clar... Però fixeu-vos que hem quedat que parlaríem del 

nostre lloc d’origen, d’allà d’on venim, per veure que tots som iguals... Així, 
Fàtima, ben mirat, tu d’on ets? 

- ... de Cambrils 
 
Afortunadament, la mestra era hàbil i llesta, i després de dubtar una mica va 
dir:  

- Què us sembla si deixem l’activitat per a un altre moment i ens n’anem a 
jugar tots plegats al pati? 

 
Aquest exemple és il�lustratiu d’un dilema generalitzat, amb només dues vies 
de solució, al meu entendre. La primera, la desitjable, que d’una vegada per 
totes deixem de fer preguntes impertinents als nens i nenes d’aquest país (es 
diguin com es diguin i ivinguin d’on vinguin) i ens centrem en atendre les 
seves necessitats específiques i en donar espai per al desenvolupament de les 
seves potencialitats. I la segona, la més probable si no som capaços de canviar 
la mirada, que la Fàtima al final aprengui la resposta “correcta” i contesti: 
“del Marroc”. 
 


