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molt tímids. Al combinar les dues 
cultures, m'adapto facilment. 

s. Dóna c1asses gratIs 
Pornoeu Fabra 

<Catalunya m'ha 
ensenyat a ser 
obert i expressiu» 

Óscar 
Hernández 

_ Va arribar amb 12 anys a Catalunya 
'" - des de la seva Xina natal. Ara en té 

I 
22 i estudia tercer d 'Economiques a 
la Universitat Pompeu Fabra (UPF), 
al campus de la Ciutadella. Diu que 
és mig xines i mig catala (de fet par
Ia moll millor el caLala que el cas
rella.). 1els diumenges al mati dóna 
classes gratuites de xines als seus 
veins a l'escola d'adults de la Ver
neda. 

-¿Classes de xines gratu'iles? 
-La IDeva mare va anar al centre a
vic de Sanl MarLí de Proven~al.s a 
aprendre castella i catala a J'escola 
d'adulrs. Ana em van suggerir que 
danés classes de caste.lla oralals inl
migranrs. Al final, com que el xines 
esta de moda, ero van preguntar si 
m'atreviria a ensenyar-Io. 

-¿Molts alumnes? 
-Aquest curs vam comen~aramb 
20, pero ara nomes en queden siso 
Cree que es per I'hora (les c1asses 
sónelsdíumenges ales 11 delmatí) 
i per la dificultat. 1si no hi ha con
tinuitat en l'assisttmcia és compli
cat seguir les classes. La majoría 
d'alumnes són adults d'entre 30 i 
40 anys que tenen amies xinesos al 
barrí o necessiten l'idioma per Lre
ballar. 

-Un idioma difícil. 
-El que costa més és l'escripturai la 
pronunciació, pero l'estructura gra
maticalés molt:facil. No hilla conju
gació verbal. Ara els meus alurnnes 
ja saben construir frases quotidia
nes en present conrinu i parlar una 
mica. El xínes que els ensenyo és 
l'oficial mandarí. La paraula té dos 
símbols, l'arrel i el complemento És 
facil cOIl5truir-la. Jo procuro a més 
que les nostres classes siguin famí
liars. 1sempre els explico alguna co

«8'ha de ser 
internacional des del 
pensament, saber 
que pensen els 
altres i per que» 

sa de la cultura asiatica perque l'en
tenguín a través de l'idioma. 

-Voste viu entre les cultures xinesa i 
catalana, ¿Amb quina es queda? 
-AJ col'legi abans i ara a la universi
tatrebo la cultura occidental, i a ca
sa, l'asilLica. De l'oriental escullo 
no destacar, ser més passiu i tran
quil. Perque si estem nerviosos no 
podero solucionar els problemes. 
S'ha de tenir el cervell fred i pensar 
comafrontar les coses am),J medita
ció i reflexió.lla cultura catalana 
m 'ha ensenya t a ser més obert, més 
expressiu, perque els xinesos són 

-Els seus pares tenen un bar, com 
molts xinesos. ¿Com ho fan? 
-Als xinesos els agrada treballaT 
amb les seves propies manso teniT 
el seu negoci, per ajudar la fami
lia. A més, estalvien des del primer 
día, retallen despeses ¡eviten COID

prar coses que no siguin necessan
es. Compten fins a l'úJtim centim. 
Amb la meva generació aíxo esta 
canviant. 

-Pero voste estudia Economiques. 
-Sí, i vul1 acabar la carrera, pero no 
per ser emprenedor. Preferiria tre
ballar en una empresa en pIe crei
xement, pero els meus pares volen 
que ringui un negoci propio També 
vull tenir impacte en la societat d~ 

dicant-me a l'ensenyament, fer de 
coach o professor. perque considero 
que si no hi ha edllcació no podem 
tenír una bona sodetat. 

. 
-Desorientats. No sabem quevoler 
fer Tenirn una sobredln-cga d" 
formacíó. 1els pares no ens eus( 
nyen a filtrar-la, entre al tres cose 
perque abans hi havia poques c~ 

ses i ells tenien menys alternative. 
EIs estudissuperiors sónmolt bon 
pero els joves tenen titulitis i pense 
que amb el titolpodran treballa 
Per trabar una bona feina és rné, 
importanll'experitmcia i ser prd 
actius, responsables i lenir les ide 
es ciares. 

-Un canse" per a la crisi. 
-Corn~n~ara estaMar. Com qnE' 1 
retallada és hostil, el dutada tam, 
bé sera hostil i dixo causara un pr' 
blema sodal. Sera com una guer 
ra civil. Ningú guanyara. pero al (i, 
nal tor passara. Person, encara qu 
exis!eiXl un problema social, lam 
bé tentm cohcsió social, com per 
excmple es demostra al meu barri, 
al districte de Sant Marti. Alla pots 
coneixer aItres cultures i portar-Le 
bé amb la gen I queconeíxesalscen· 
tres avícs o a "escala d'adults on 
dono classes. 

-¿Quin paper tenen els politics? 
-Aquí hi bamassa partits. Cada pro-
posta s'ha de parlar rnolt i {'15 polí
tics es barallen. 1aquesta no és la 
maner.l.Aixíno es pot Lrobar la so
lució. Les empreses privade~sónmi
llors en tOI aixb, perquc s'hi discu
Leix poc per resoldre el problema 
ambrapidesa. 

-¿Independencia per a Catalunya? 
-Per ser internacional no s'han de 
vem'e les coses des de la perspecüva 
de les nacions. S'hade ser inlernaci
anal des del pensament. Aixo signi
fica saberque-pensen els al treS iso
breLol per quc pensen aixi == 
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