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MUSULMANA 2.0: HISTÒRIA D’UN DESARRELAMENT
Amb aquest títol Sabrina Akhtar va fer una interessant i entretinguda conferència als
alumnes de batxillerat diürn i nocturn. A continuación teniu un breu resum de la seva
trajectòria i del contingut de la seva xerrada.

Tots tenim més o menys clar que ha passat els darrers 30 o 35 anys al nostre país, una terra
d’acollida, amb aquest fenomen tant antic i inherent als humans, com és la migració. Marxar d’un
país per anar a un altre indret, amb una llengua i cultura diferents a la pròpia mai ha estat fàcil i mai
ho deixarà de ser. Ara bé, en aquest món global, que s’ha anat globalitzant cada cop més aquests
darrers anys, sembla que els estàndards occidentals o occidentalitzants s’han acabat imposant entre
nosaltres i han acabat imposant-se entre els que han fet l’esforç de venir a casa nostra i han tingut la
valentia d’abandonar els seus llocs d’origen. És a dir, tots tenim clar què és o en què consisteix
aquest procés mal anomenat «integració», però poques coses sabem de les generacions de nous
catalans que creixen en una cultura aliena a la familiar però que és la seva; tampoc sabem gairebé
res sobre un fenomen encara més rar, el mestissatge, i si li afegim el fenomen migratori…, doncs
bé, hem tingut el plaer d’escoltar a Sabrina Akhtar Hermelo, una jove berguedana d’origen
galaicopakistanès, amb arrels sikhs i índies, amb una interessant història de desarrelament i
autorecerca, que ens dóna testimoni dels conflictes velats de les nostres mal anomenades societats
modernes, occidentals i democràtiques, que amaguen històries de racisme, xenofòbia i
discriminació. La Sabrina, amb la seva intel·ligència i, sobretot gran cultura, ha sabut superar els
esculls de les ments estretes i tancades, construint-se una identitat autènticament cosmopolita amb
elements occidentals, orientals, islàmics, hindis… Al marge de la seva professió d’òptica i
optometrista i la seva trajectòria com a esportista, es va donar a conèixer fa pocs anys com a
dissenyadora de moda activista (Sabrina Saree: www.sabrinasaree.com), antisexista –genderless– o
unisex, sizefree, ageless i sobretot amb missatges positius, que defensen la originalitat i la
particularitat com a valors, enfront d’un món uniformitzador i desnaturalitzador. Aquestes
experiències i la seva trajectòria vital és el que ens ha ofert a través de 3 xerrades al nostre centre,
als cursos de batxillerat diürn (1r i 2n) així com al nocturn. Si voleu saber-ne més us invitem a
seguir-la a les xarxes socials (a Facebook, a través del seu alter ego @yosoysamira i a Instagram,
@aspirinaconsabrina), i en breu a través de la presentació i promoció de la seva primera novel·la.
No us ho perdeu!

