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Associació Cultural 

President de l’Associació
Cultural Fouladou
de Lleida
Ve de Sare Djimbi (Senegal).
Fa 13 anys que viu a Lleida.

Hamady
Balde

Ens trobem amb aquest jove senegalès un matí que lliura de
la feina... treballa a les tardes a l’escorxador Argal de Miral-
camp, i ens confessa que allò és com el fòrum de les cultu-
res, per la diversitat de procedències dels seus companys
de treball. L’idioma que emprarem per fer l’entrevista és el
català, però ens respon en castellà, perquè diu que no hi té
gaire pràctica, amb el català.

I... hi ha un moment en què la seua cara ens comença a ser
familiar, és llavors quan ens diu que l’any passat va fer de
rei negre a la Cavalcada dels Reis de Lleida. Ostres! Tenim
el mateix Baltasar entre nosaltres, el nostre rei preferit! Ell
és l’actual president de l’associació senegalesa Fouldou de
Lleida, que seria com un casal dels catalans del Senegal,
són d’una regió amb llengua i costums propis dins del país,
per això no li ha costat gaire d’entendre que la realitat cata-
lana és vertebra al voltant d’una llengua i un sentiment de
nació... reconeix, però, que el que més li agrada de Cata-
lunya és el Barça.

Cultura i societat

Així, Hamady Balde, nascut a Sare Djimbi (Senegal), que
viu a Lleida des del 1999, ens comença a respondre pacient-
ment les preguntes que li anem fent sobre la interacció que
hi ha entre la seua associació (entesa a partir dels senega-
lesos que la formen) i la cultura catalana.

Sobre les diferències culturals que el Hamadi troba entre
el Senegal i Catalunya, el primer que vol remarcar és l’au-
toritat moral de la gent gran, creu que s’ha de mantenir i
que aquí aquest aspecte s’ha deteriorat una mica. També
el principi de respecte entre les persones; per això el sob-
ta la segregació entre cristians i musulmans que hi ha en
la nostra societat. Ell és una persona avesada a conviure
amb els cristians del seu veïnat i la religió no n’impedeix
la convivència cordial. Segurament, a aquesta convivència
natural del Hamadi amb el seu entorn també hi ajuda el fet
que a Lleida es relaciona amb altres associacions d’afri-
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Fouladou de Lleida

cans i immigrants, tot i que encara no en coneix cap de
catalana. Li agrada seguir les notícies locals a través de la
premsa d’aquí i si ha de triar un canal és el 3/24. Les notí-
cies de la seua terra les segueix a través de l’antena para-
bòlica que té a casa i també per Internet, malgrat que no li
costa gaire de tornar a la seua debilitat, la premsa espor-
tiva i el Barça, i tot cofoi reconeix que tota la seua família
és d’aquest equip.

Quan li preguntem pels artistes catalans que coneix ens
parla dels mediàtics Gaudí, Dalí i algun artista local amb
qui ha contactat per Internet. Per contra, del seu país creu
que hauríem de conèixer Dabi, que és un músic famós, o
Mayo Diao, una cantant que ha visitat en diverses ocasions
Catalunya. Hi ha, després, també el músic Youssou N’Dour,
el més conegut internacionalment, que ara és ministre de
Cultura al Senegal. De la seua cultura també li interessa el
teatre de crítica social que veu a la televisió i, com hem vist,
la música moderna.

Integrats?

Quan anem cap a temes com l’escolarització dels seus fills
en català observem que per a ell és un fet d’una normalitat
absoluta. Els seus fills representen, fins i tot, un punt d’in-
tegració, perquè a través d’ells aprèn català i costums cata-
lans. A casa parlen pular, que és la seua llengua materna, i
també francès amb la seua dona, però els nens juguen en
català. Vol que se sentin tan catalans com senegalesos i veu
clar que sabent català una persona és més estimada i valo-
rada a la nostra societat. Aquesta naturalitat és la mateixa
que el duu a afirmar que troba molt bé que nosaltres parlem
català; ells també ho fan al seu país, de parlar la llengua
autòctona, i no veu gens bé que Espanya interfereixi en
aquests assumptes. Que el català ha de ser defensat és natu-
ral, qui ho farà si no ho fem nosaltres. Cada cultura ha de
defensar el que és seu i el poble català ha de defensar la
seua llengua. Si li preguntem quines coses no li agraden de
la nostra cultura, ens respon, sense embuts, que ell no és
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ningú per opinar de la nostra cultura, si una cosa li agrada
la mira i si no li agrada no la mira, no es creu amb cap auto-
ritat moral per jutjar la cultura catalana.

Com ja hem dit, l’any passat va participar en la Cavalcada
de Reis fent de Baltasar, i també participa amb la seua
família en activitats de l’Associació de Veïns de Balàfia.
Creu que aspectes com aquest són fonamentals per a la
integració de les persones vingudes d’arreu. I quant a la
seua associació, hi veu beneficis, com fer partícips els seus
fills dels costums de la seua terra, ja que no hi han pogut
anar gaire i gairebé no coneixen la cultura d’origen dels
seus pares. També hi veu la possibilitat d’enriquiment mutu

entre la gent de Lleida i el seus components. Ha tractat
diverses vegades aquest tema amb l’Ajuntament de Lleida
perquè creu que és important disposar d’un espai propi per
desenvolupar les seues activitats i trobar-se amb els com-
ponents del seu grup i que aquest espai estigui obert a la
societat lleidatana.

A l’hora de parlar dels seus compatriotes i el grau d’inte-
gració, ens remarca que depèn dels estudis i les inquietuds
culturals que tinguin, ja que per a molts hi ha altres priori-
tats abans que la cultura. N’hi ha que no saben ni llegir i no
estan per aquests temes, en canvi, altres de més formats, sí
que presten atenció als fets culturals. Així, si hem de fer cas

Associació Cultural 
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Fouladou de Lleida
cap problema. A la gent del seu país encara li costa de creu-
re que fes de rei Baltasar, però ell els explica que tenen una
associació aquí, que està reconeguda i legalitzada i que la
gent els coneix i es poden implicar en la nostra societat.
Tant el va marcar fer de rei per a la ciutat que encara el
saluda com a Baltasar l’alcalde de Lleida quan se’l troba  pel
carrer. I a ell això li agrada molt.

En definitiva, veiem que els anys que el Hamadi porta aquí
han anat afavorint aquesta interacció entre ell, i el que de la
seua cultura aporta i la societat catalana on s’ha integrat.
Els èxits o les carències d’aquesta convivència creiem que
resideixen en la nostra societat mateixa i en les circums-
tàncies amb què aquest jove s’ha trobar a Lleida. Per tant,
la feina que resta per fer es podrà continuar des de la seua
associació Fouladou i la societat lleidatana, que segur que
continuarem tenint molts punts de trobada.

de les manifestacions culturals que més li agraden són l’A-
plec del Caragol i també ha vist les desfilades de Moros i
Cristians. Sobre si estaria bé de dur alguna manifestació
cultural catalana al seu país, diu que la de l’Aplec estaria
molt bé... tot i que reconeix que costaria bastant esforç, per-
què allà els caragols són una cosa bruta que s’arrossega per
terra. El que també estaria molt bé de portar cap a ací seria
la Festa del Corder, una festa musulmana on tot es compar-
teix amb la família, els amics i els veïns, i aquesta comunió
la fa important. Els casaments també són una gran festa i
poden durar 3 o 4 dies depenent del poder adquisitiu de la
família. És una festa on no falta de res..., tot i que quan un
senegalès es casa aquí s’adapta a les nostres circumstàn-
cies, ja que una festa així no es pot celebrar en un pis.

El nostre protagonista no es cansa de dir que ell se sent
molt bé aquí. Fa 13 anys que hi va arribar i mai no ha tingut


