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L’emigració del Marroc vers Catalunya es va iniciar fa ja 
més de mig segle. Aquesta mobilitat humana, que va 
començar a finals de la dècada dels seixanta del segle 
passat i ha perdurat fins avui de manera extensiva arreu 
del territori català, ha construït 
ambdues societats. Actualment, prop de tres
persones d’arrels marroquinocatalanes viuen a 
Catalunya, i una cinquena part d’elles ja han nascut en 
aquesta terra.  

L’experiència migratòria ha configurat la memòria 
particular de moltes famílies d’origen marroquí, que han 
vist néixer i créixer aquí els seus fills, amb la qual cosa 
han transformat l’emigració en arrelament. Un arrelament 
que es troba en procés i que és resultat de la interacció i 
el contacte amb la societat cat
menor grau, ha sabut oferir a aquest col·lectiu 
oportunitats per integrar-s’hi. 

Així, l’exposició Del Marroc i de Catalunya. Memòria viva 
entre emigració i arrelament ens proposa apropar
fenomen de l’emigració marroquina a Cata
l’èmfasi en la important aportació d’aquest col·lectiu al 
desenvolupament econòmic, social i cultural del nostre país.

Quan es compleixen una cinquantena d’anys de l l’emigració 
marroquina a Catalunya, esdevé oportú endinsar
l’experiència d’un col·lectiu tan present i alhora tan 
desconegut com aquest. Aproximar
un espai de descoberta, d’aprenentatge, de reflexió, de 
debat, de sensibilització i de satisfacció.

En una societat cada cop més diversa culturalment, 
global i més interconnectada, el Museu d’Història de 
Catalunya vol amb aquesta exposició esdevenir, humilment, 
un instrument de memòria crítica de la nostra societat 
catalana, de mediació i democratització cultural i, alhora, de 
trobada i de diàleg intercultural. 

L’exposició es podrà veure de manera gratuïta al Museu 
d’Història de Catalunya des del 23 de desembre fins al 19 de 
febrer i després s’oferirà en prèstec a altres espais que la 
vulguin acollir, per tal que pugui viatjar a altres ciutats i 
de Catalunya. 
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Catalunya vol amb aquesta exposició esdevenir, humilment, 
un instrument de memòria crítica de la nostra societat 
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PRESÈNCIES 

Tota emigració s’explica en un context global, que permet entendre les 
motivacions que van portar molts marroquins a marxar fora del seu país,  així 
com les oportunitats que els va oferir Europa. L’emigració es troba amarada  de 
nostàlgia i llunyania, però també d’improvisacions: el tancament de les fronteres 
europees a finals dels anys seixanta va provocar que els primers marroquins 
s’instal·lessin provisionalment a Catalunya, a l’espera de poder reprendre el 
viatge vers la destinació triada.  La demanda de mà d’obra provocada pel 
creixement de l’economia catalana va fer que oblidessin aquest objectiu inicial, 
la qual cosa va obrir el camí de l’assentament d’aquesta població al nostre país. 

La cronologia que descriu les migracions marroquines a Catalunya s’inicia el 1967, 
segons un informe elaborat l’any 1972  pel Secretariat de Coordinació pel 
Desenvolupament de Justícia i Pau. Aquell any es va produir una forta crisi laboral  a 
Europa, que va provocar l’expulsió des  de França d’emigrants marroquins. Així,  els 
primers treballadors marroquins que  van arribar a Barcelona procedien d’Europa i no 
del seu país d’origen. A partir d’aquell moment, s’obre un cicle migratori que ja perdura 
des de fa més de mig segle. 

La mirada de la societat catalana en  relació amb la població marroquina ha  anat 
evolucionant a mesura que aquest col·lectiu s’ha anat establint a Catalunya.  Les 
figures que han representat aquesta presència han anat canviant: d’homes  sols a 
famílies, d’adults emigrats a joves nascuts a Catalunya, de la progressiva feminització 
del col·lectiu a la seva visibilitat pública. La nostra mirada ha guanyat en matisos, està 
molt més perfilada, però hi  ha certs sectors de la societat que miren amb recel les 
persones d’origen marroquí.  
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EXPERIÈNCIES 

L’experiència migratòria està formada  per fases successives, que transformen  
la provisionalitat dels primers moments  en arrelament a la societat en què s’ha 
viscut durant dècades. Els relats dels membres d’una família que ha conegut 
l’experiència migratòria, viscuda en primera persona o de manera diferida, 
formen  el testimoni plural d’unes vivències particulars, que no es poden 
entendre  si no és en interacció amb una societat  que ha mostrat una actitud 
integradora. 

 

 Partir 

Les primeres passes dels emigrants  fora de la seva terra es troben plenes d’anhels 
i incerteses. No hi ha lloc per  a l’enyorament. La seva decisió d’emigrar els situa 
dins d’una geografia confusa,  que no els permet afirmar que són d’un  lloc o d’un 
altre. Encara sense haver-se deslligat del passat immediat, i sense dominar els 
codis quotidians de la societat d’arribada, han de desenvolupar totes les seves 
capacitats adaptatives per assolir  un primer vehicle d’inserció –la feina–, sovint 
gràcies al suport d’altres compatriotes arribats prèviament. 
 

 Arribar 

Les persones emigrades no sempre es queden en el primer lloc al qual arriben,  
sinó que es desplacen cap a altres localitats a la recerca d’un lloc de treball més 
estable. És el temps de viure amb altres companys, compartint-hi despeses i 
recursos, i mantenint un primer vincle amb la societat catalana a través de la feina i 
el suport  de diferents entitats socials. Els enviaments periòdics dels estalvis 
acostumen a ser   
els únics contactes amb la família que  s’ha quedat al país d’origen. A més de  la 
feina, l’altra prioritat principal és disposar  de la documentació que els acredita  com 
a treballadors immigrants en situació regular. Però no tothom aconsegueix  els 
«papers», per la qual cosa molts d’ells estan abocats a viure pràcticament en  la 
clandestinitat. 
 

 Arrelar 

La millora de les relacions laborals obre la porta al reagrupament familiar. 
Aconseguir l’autorització després de complir els tràmits burocràtics, acreditar que 
hom disposa de mitjans econòmics per mantenir la família, trobar un nou pis i, 
finalment, poder retrobar-se amb els éssers estimats. A partir d’aquest moment, han 
d’abordar noves realitats: escolaritzar els fills, disposar  d’una atenció sanitària, 
aprendre el català, celebrar el naixement de nous fills. Són  els fills els qui fan 
arrelar les famílies,  deixant cada cop més enrere la societat d’origen, a la qual ja 
només es torna durant les vacances d’estiu. 
 

 Retornar? 



 

El retorn és un element que sempre és present en tot trànsit migratori. El vincle amb 
els fills (i els néts) reté molts pares  a l’hora de tornar al seu lloc d’origen. Aquesta 
decisió, que es planteja després d’haver passat 
de naixement, és tan important  o més que la que els va fer prendre el camí de 
l’emigració. I si el retorn no es fa en vida, s’acostuma a fer una vegada que arriba la 
mort: més del noranta per cent dels difunts marroqui
repatriats al seu país d’origen.

Immigrants marroquins esperant a l’interior de l’estació de França  a Barcelona l’any 1974. Autor desconegut © 
de Barcelona 
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El retorn és un element que sempre és present en tot trànsit migratori. El vincle amb 
els fills (i els néts) reté molts pares  a l’hora de tornar al seu lloc d’origen. Aquesta 
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de naixement, és tan important  o més que la que els va fer prendre el camí de 
l’emigració. I si el retorn no es fa en vida, s’acostuma a fer una vegada que arriba la 

ns a Catalunya continuen sent 

Immigrants marroquins esperant a l’interior de l’estació de França  a Barcelona l’any 1974. Autor desconegut © Arxiu Fotogràfic  
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INTERACCIONS 

Les migracions són veritables miralls del funcionament d’una societat i, com a 
tals, interroguen sobre el passat i el present  de les relacions entre els col·lectius 
que  en formen part. Les interaccions resultants mostren les diferents cares d’un 
procés d’encaix mutu que encara està en desenvolupament, i formen els 
escenaris on s’expressen les identitats i pertinences elaborades per les 
persones d’arrels marroquinocatalanes a Catalunya. 

 

 Lligams afectius i d’amistat 
Són molts els lligams d’amistat que  s’han desenvolupat amb persones 
marroquinocatalanes, en compartir-hi  idees i aficions, complicitats i compromisos, 
amistat i amor. Són l’evidència que la nostra és una societat porosa i integradora, 
que  es contraposa amb determinats discursos que ens parlen de comunitats 
enfrontades. En molts barris de Catalunya es manifesten quotidianament aquests 
lligams, que van nodrint de confiança les relacions humanes 
  

 Les expressions rituals 

L’Islam té un paper fonamental en  la identitat dels marroquinocatalans,  i la seva 
ritualitat transmesa familiarment  s’ha mantingut com un element distintiu.  Des de 
l’obertura dels primers oratoris musulmans a Catalunya durant els anys setanta fins 
a l’actual celebració pública  de la festivitat del ramadà, s’han succeït diferents fases 
de consolidació de  la pràctica religiosa islàmica. L’Islam a Catalunya ja no és 
només l’expressió d’un vincle amb l’origen, sinó també un lligam  de connexió amb 
la societat catalana. 

  
 Divergències i prejudicis 

Els prejudicis en relació amb els marroquins impregnen alguns sectors de la nostra 
identitat social. Potser és per això que, al llarg d’aquest mig segle de presència, des 
de les institucions públiques i la societat civil han sorgit nombroses iniciatives per tal 
d’afavorir aquesta convivència mútua i per lluitar contra el racisme i la discriminació. 
La crisi econòmica actual ha revifat amb força aquests prejudicis, motiu pel qual 
encara són més necessàries aquestes iniciatives. 
 

 Associacions 

El col·lectiu marroquí s’ha destacat per  la seva vitalitat associativa: disposa de  
més de quatre-centes entitats registrades, que cobreixen tots els àmbits socials, 
culturals, esportius, professionals i religiosos. Es tracta d’un teixit social heterogeni 
que  ha mostrat fins a quin punt es formulen opinions molt diferenciades del que és  
la identitat marroquinocatalana, i que,  amb més o menys capacitat, ha contribuït  al 
seu reconeixement social. 

 



 

 

La mesquita Al Huda de  Mollet del Vallès l’any 2009. © de la fotografia: Sebastián Conejo
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CRÈDITS DE L’EXPOSICIÓ 

Organització 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
Museu d’Història de Catalunya 
 
 

 PROJECTE MUSEOGRÀFIC 
 

Direcció 
Margarida Sala 
 
Coordinació 
Raquel Castellà 
Inés Valero 
 
Comissariat  
Jordi Moreras  
 
Documentalista 
Mariam El Khayat  
 
Suport museogràfic 
Mariona Companys, Teresa Rodón 
 
Correcció lingüística i traduccions 
M’hamed Abdelouahed Allaoui Naoual Al Bachere, Ahmed Ghazali, Traductorum 
Salem Zenia 
 

 DISSENY MUSEOGRÀFIC 
 

Projecte museogràfic 
Lluís Pera 
 
Disseny gràfic i imatge gràfica 
Lali Almonacid 
 

 DIFUSIÓ I ACTIVITATS 
 
Comunicació i premsa 
Irene de Pedro, Vicenç Prats, Daniel Solé 
 
Acció cultural i educativa 
GriseldaAixelà, Francesc Cardona 

 
 PRODUCCIÓ I MUNTATGE 

 
 
Construccions i instal·lacions  
Grop, Exposicions i museografia  
 
Muntatge, il·luminació i manteniment 
Ricard Lozano, Joan Ruiz, Vicenç Soler 
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Assegurances  
Helvetia  
 
Gestió d’assegurances  
Toni Ranchal 
 
Suport tècnic 
Josep Adelantado, Elisabet Aleman, Ramon Díaz,Lluís Fortuny, Magda Garcia, 
Núria Garcia, JenniferGómez, Mabel Millán, Lluís Picó, Isabel Ruiz, Juanjo 
Sandoica, Martí Soler, Núria Torres 

© de les fotografies 
Agencia EFE, Agefotostock, Alamy, Arxiu Fotogràfic  de Barcelona, Arxiu Històric 
de  la Ciutat de Barcelona, Centre d’Informació per a Treballadors Immigrants 
(CITE-CCOO), Fotolia, Fundació Bayt-al-Thaqafa, Fundació Toni Catany, La 
Vanguardia, Prisma, 123RF  
 
Fotògrafs 
Mohamed Abdeljalil Elhajraoui, Mohammed Adib Belrhazi,  Jamal Benabdeslam, 
Rafel Bosch, Alfredo Cáliz, Raquel Castellà, Toni Catany, Sebastián Conejo, 
Cristina Guillamón, Adil Mennani, Jordi Moreras, Daniel Solé,  Inés Valero 
 
Il·lustracions 
Christian Iranzo – Estudi Muto 
 

 AUDIOVISUALS 
 
Audiovisuals  
Producció: YermoTV  
Realització: Guillermo Cruz  
Música original: Dhaka, Kevin MacLeod; Jalandar, Kevin MacLeod; Islamatronic 
cantilliation, The Orientalist  
Postproducció: Jonathan León 
 
Persones entrevistades 
Míriam Aabad, estudiant de dret 
Hakima Abdoun, estudiant  de treball social  
Marwa Douay, estudiant de psicologia  
M’hamed El Khayat Yechou, comerciant  
Mohamed El Khayat, jubilat  
Jamal El Meziani, logística  
Fatiha El Mouali, mediadora intercultural  
Hanane El Yazidi, analista d’informació  
Mohamed El Youssofi, economista  
Abdelali El Aroudi, professor universitari  
Xheima El Jebary, estudiant  de treball social  
Mohamed Said Jaoujat, administratiu  
Lamiaa Laroussy, estudiant d’infermeria  
Mohamed Oubih, obrer de  la construcció  
Hassan Ousidi, conductor  de maquinària  
Mustapha Yechou, obrer de la construcció 
 

 CREACIÓ ARTÍSTICA 
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Mural 
Mohamed Lghacham (Oiterone)  
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(URV), a la Comunitat Islàmica d’Ulldecona i a la Comunitat de la Mesquita Al-Ouahda 
(Mataró) 
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INFORMACIÓ PRÀCTICA 

 Dates de l’exposició:  

Al Museu d’Història de Catalunya del 23 de desembre de 2016 al 19 de febrer de 
2017 

NOTA: L’exposició és de caràcter itinerant i es podrà visitar amb posterioritat als 
espais que sol·licitin la seva acollida. 

 Horari: 

De dimarts a dissabtes, de 10 a 19 h* 
Diumenges i festius, de 10 a 14.30 h 
Dilluns i els dies 25 i 26 de desembre i 1  6 de gener, tancat 

*24 i 31 de desembre, l'horari serà de 10 a 14.30h. 

 Preu: 

La visita és gratuïta (no inclou l’entrada al museu) 

Dies de portes obertes al Museu d’Història de Catalunya durant els mesos 
d’exposició de la mostra: 12 de febrer (Santa Eulàlia), entrada lliure al museu i a 
totes les exposicions i horari especial de 10 a 19h 

 Publicacions: 
 
Del Marroc i de Catalunya. Memòria via entre emigració i arrelament. Llibret-
opuscle de l’exposició. Inclou els texts de l’exposició en català, castellà, anglès, 
francès, àrab i amazic. Gratuït. 
 

 Activitats relacionades: 
 
Contes del Marroc i tatuatges amb henna. Els dies 22 de gener i 19 de febrer, de 
les 11.30 a les 13.30 hores, ens apropem a les tradicions i a l’imaginari col·lectiu 
marroquí a partir de la seva literatura oral.  
Les famílies amb nens a partir de 4 anys podran conèixer  'El conte de la llàntia', 
d'Izzal-DinalMadni, 'La llegendadel SaviHayqár‘ i 'La Ratetadel Caftàn’. La lectura 
anirà a càrrec de la contacontes catalana d’origen marroquí Ibtissam Chakkour, 
graduada en Estudis Àrabs i Hebreus per la Universitat de Barcelona, que ha traduït 
els contes de l’àrab al català.  
I per a tots els públics proposem un taller de tatuatges d’henna, el cosmètic més 
utilitzat de la història.  
 
Altres activitats properament al web del Museu 
 

 Més informació: www.mhcat.cat  
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Museu d’Història de Catalunya  
Pl. de Pau Vila, 3 (Palau de Mar)  
08039 Barcelona 
<M> L2 Barceloneta  
Tel. 93 225 47 00 
mhc.cultura@gencat.cat  
www.mhcat.cat 
 
 
Més informació i contacte: 
 

MHC comunicació i premsa    
Tel. 93 225 47 00  
mhc.premsa@gencat.cat  
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                


