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Di fe rents mi ra des
so bre la im mi gra ció i l’esport

Resum
Aquest ar ti cle és la ver sió li terà ria, con -

ser vant el to col·lo quial, de la tau la ro do -

na que es va fer com a acte inau gu ral de

les jor na des so bre es port i im mi gra ció.

Fou mo de ra da per la Dra. Síl via Car -

rasco, pro fes so ra ti tu lar d’Antro pologia

a la Uni ver si tat Autò no ma de Bar ce lo na. 

Les per so nes que hi va ren par ti ci par per

or dre d’inter venció van ser: 

n Yu sef El Nas ri, cam pió d’Europa Sub

23, 5000 m (Amster dam, 2001).

n Andreu Camps, doc tor en Dret, cate -

dràtic de Le gis la ció i Or ga nit za ció de

l’Esport l’INEF-Ca ta lun ya, Llei da i agent 

de ju ga dors. 

n Kin da Ma rra wi, es tu diant de Be lles Arts 

a la Uni ver si tat de Bar ce lo na i col·la bo -

ra do ra en el Pro jec te Dona de la Uni ver -

si tat Po litè cni ca de Ca ta lun ya.

n Mila Gar cía, pro fes so ra de l’INEF-Ca ta -

lun ya, Bar ce lo na, i di rec to ra del Grup

d’Estudi Dona i Esport (GEDE).

En aca bar les in ter ven cions de les per so nes

con vi da des a la tau la es ge nerà un de bat

amb apor ta cions en ri qui do res que tam bé

han es tat in clo ses en aquest ar ticle.

Per si tuar el tema:
una re fle xió an tro polò gi ca
a càrrec de Síl via Ca rras co
Vull par lar de dues pa ra do xes que es do nen

a l’hora de plan te jar l’esport per la po bla ció

im mi gra da. La pri me ra té a veu re amb el

con cep te ex ces si va ment res trin git d’esport.

El que en te nem per es port en el sen tit més

tra di cio nal és pro pi de les so cie tats oc ci den -

tals. En can vi, da vant de col·lec tius que vé -

nen d’altres en torns no apro fi tem el po ten -

cial de les se ves pràcti ques fí si ques, que

fins i tot es per den. D’aquesta ma ne ra es

per den opor tu ni tats d’integració. 

Per exem ple, a les es co les, a se cund ària,

els ado les cents, que po drien es tar uti lit -

zant el ball com una for ma d’expressió fí -

si ca i, per tant, d’activitat, no té uns es -

pais i hi ha molt pre ju di cis al vol tant de

quan és con ve nient, de qui na ma ne ra o

de quin ti pus de ball. Això està re duint

una for ma d’expressió que, a més, po dria

és ser com par ti da. 

La se go na pa ra do xa té a veu re amb els es -

te reo tips. Hi ha una re pre sen ta ció  do -

minant que, per a la so cie tat majori tària,

re pre sen ta la per so na d’origen es tran ger,

l’immigrant es tran ger, etc., al qual li atri -

buïm una sèrie d’estereo tips.
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Els es te reo tips ju guen sem pre en dos sen -

tits, el po si tiu i el ne ga tiu. A casa nos tra ja 

hi ha de tot. Poso dos exem ples: Ha es tat

no tí cia al dia ri, i cada curs o cada dos cur -

sos són no tí cies d’a que lles re cu rrents, tor -

na a apar èi xer el ma teix cas… co ses com:

un pare d’origen ma rro quí im pe deix que

les se ves fi lles en edat es co lar as sis tei xin

a la clas se d’edu cació fí si ca; això, crea

tota una sèrie de tras bal sos tant per als

edu ca dors com per als al tres agents edu -

ca tius. Idees al vol tant d’aquesta se pa ra -

ció, d’aquesta men ta li tat irre con ci lia ble,

tot això ali men ta de ma ne ra per ver sa

aquests es te reo tips. Espe ro que les per so -

nes que ens acom pan yen en aques ta tau -

la ro do na pu guin mos trar la dis tor sió

d’aquest es te reo tip a tra vés de la seva ex -

pe rièn cia. 

Hi ha una idea que l’esport no for ma part

de la vida d’aques tes per so nes, d’una

men ta li tat ar cai ca de ri va da de les se ves

creen ces i pràcti ques re li gio ses. Espe rem

que això si gui una idea per a des te rrar, a

veu re si ho acon se guim.

Un al tre es te reo tip, que és po si tiu, però

exac ta ment igual de se gre ga tiu, és la idea

que, es pe cial ment en els es por tis tes

d’elit, de ter mi nats im mi grants es tran gers

te nen unes ap ti tuds fí si ques es pe cials. Fi -

xem-nos que se gre ga tiu, i que ar caic és el

nos tre es te reo tip. Te nen unes ap ti tuds fí -

si ques su pe riors, es pe cí fi ques i, per tant,

els veiem com a ob jec tes de con sum. Els

es tem re duint a cos sos que ens fan gau dir

per què to quen molt bé la pi lo ta (de no sé

qui na ma ne ra), o per què te nen un po ten -

cial d’atletisme (de no sé qui na al tra).

Estem re duint, clas si fi cant, se gre gant…

en de fi ni ti va.

Es diu, en paï sos que ens por ten molt més 

temps en aquest ti pus de re fle xió, que el

fet que exis tei xen en tre els grans cam -

pions (Mi chael Jor dan, per exem ple) per -

so nes mem bres de les mi no ries –amb

 situació de se gre ga ció, precà ria o d’infra -

representació hist òri ca en els òrgans de

po der– és bo, per als nois i noies jo ves

d’aquelles ma tei xes mi no ries és bo per què 

po den te nir grans ex pec ta ti ves so bre ells

ma tei xos. 

Això, és tan ne ga tiu com el fet que no tin -

guin cap clas se de mo del, per què els mo -

dels són inas so li bles. No tot hom es pot

con ver tir en un Mi chael Jor dan; és més,

molt poca gent s’hi pot con ver tir. Estem

re duint la de fi ni ció iden ti fi ca do ra d’a -

quests grups a par tir d’una sèrie de ca -

rac te rís ti ques to tal ment re duc cio nis tes i,

a més, si tuant en l’excepcionalitat el que

te nen de po si tiu. Fi xeu-vos que te rri ble

pot ser un es te reo tip po si tiu d’a questes

ca rac te rís ti ques, per tant, anem en

comp te a l’hora d’utilitzar les metà fo res

de l’esport i les opor tu ni tats que ens pot

brin dar. 

Aca bo, doncs, amb aques tes advertèn -

cies i pas so la pa rau la a Yu sef El Nas ri,

per què ens ex pli qui, en el seu cas, to tes

aques tes con tra dic cions, la seva pròpia

bio gra fia, com ens les pot il·lus trar, des -

men tir i aju dar a re fle xio nar. Gràcies,

quan vul guis. 

La mi ra da de Yu sef El Nas ri:
un at le ta d’elit arri bat
del Ma rroc 

La Bio gra fia

Hola, bon dia a tot hom, com ha dit Síl via

Ca rras co, em dic Yu sef, que en ca talà és

Jo sep i en es pan yol és José.

Vaig arri bar a Espan ya, con cre ta ment a

To rre dem ba rra, a la pro vín cia de Ta rra -

go na, l’any 1988, i els meus pa res ja feia 

molts anys que hi eren. El meu pare fa 31 

anys que va ve nir i jo em vaig que dar al

Ma rroc amb la meva ger ma na, per què

ha via d’estudiar àrab, ha via de con èi xer

una mica la nos tra cul tu ra, la hist òria del

Ma rroc… 

El meu pare va te nir la seva fei na i ara,

fa gai re bé un any, es va ju bi lar. La meva

mare sem pre ha es tat mes tres sa de

casa, mai ha tre ba llat. En la nos tra cul -

tu ra -és més per cul tu ra que per reli gió-

la ma jo ria de les do nes no tre ba -

llen. Això ja està can viant per què les

noies ja es tu dien les se ves ca rre res i és

di fe rent. 

Fins i tot el meu pare, es sent home, com

que va viu re l’ocupació fran ce sa i l’es -

panyola, va te nir mol tes di fi cul tats per

 estudiar i sem pre li ha agra dat dei xar-nos

fer el que ell no va po der fer. Ells eren tres

ger mans i, com que la si tua ció era molt

de li ca da, els meus avis no més po dien pa -

gar els es tu dis a un d’ells i va ser el meu

on cle, que va aca bar la seva ca rre ra i és

di rec tor d’institut.

Vaig arri bar aquí l’any 88 i vaig co men çar

a es tu diar. Em van po sar a ter cer, te nia 9

anys. Al prin ci pi vaig te nir unes mi ques de 

di fi cul tats amb l’idioma, però em va aju -

dar molt sa ber francès, per què al Mar roc

s’estudia i com que són les ma tei xes

 lletres… 

Tam bé vaig te nir sort que la meva pro -

fes so ra par la va francès. Al cap de

tres me sos, ja par la va cas tellà. Va ser

una mica dur, per què em vaig tro bar

amb dos idio mes, s’estudiava l’espanyol 

i el ca talà, i pas sar d’estudiar l’àrab que

és molt di fe rent i que, com tot hom ja

sap, s’escriu al re vés i és una mica com -

pli cat.

El ca talà em va cos tar una mica, en ca ra

ara em cos ta par lar-lo…

A l’escola qua si mai no he tin gut pro -

blemes de ra cis me, per què si no bus -

ques pro ble mes no en tens. Com que

sem pre he es tat for ça tran quil, gai re bé

no par la va, m’ha aju dat a no te nir pro -

ble mes amb els com panys de l’escola.

Sí que hi ha via al guns nens, i és nor -

mal, que em deien pa rau lo tes, però jo

pas sa va de tot.

Vaig ve nir a Espan ya al de sem bre. Al no -

vem bre d’aquell ma teix any ha via co men -

çat a prac ti car at le tis me al Ma rroc. Com

que aquí no te nia cap amic que fes at le tis -

Yu sef El Nas ri, du ran t la seva in ter ven ció.



me, el vaig dei xar de ban da. Tot i això, a

mi sem pre m’havia agra dat fer at le tis me i

es port, en ge ne ral. Els amics de la clas se,

qua si tots ju ga ven a fut bol i, per això,

tam bé vaig co men çar a prac ti car-lo. Vaig

fer aquest es port fins l’any 94 que vaig co -

men çar a l’institut de for ma ció profes -

sional. 

“I vaig co men çar a fer at le tis me”

Quan feia pri mer de FP ad mi nis tra tiu, a

l’institut van pen jar una pan car ta dient

que fa rien unes pro ves d’atletisme i, a

mi, em van fer có rrer 1000 m per què als

que te níem 14 anys ens va to car aques ta

pro va. Vaig fer una mar ca que per la

meva edat i sen se ha ver en tre nat, es ta va

for ça bé. 

Aquell dia, el que és ara el meu en tre na -

dor, Je sús Ve las co, va ve nir a To rre -

dem ba rra per què vo lia co men çar a en -

tre nar a la gent d’a ques ta po bla ció. Va

par lar amb el res pon sa ble de la pis ta

d’atletis me i van dir que jo era un noi

que te nia qua li tats per ser at le ta. Van

par lar amb mi i em van de ma nar si feia

al gun es port i vaig dir-los que fut bol,

com tot hom. Em van dir si po dia anar a

en tre nar tres dies la set ma na, que és el

que en tre na ven els nois de la meva

edat. Al prin ci pi em va cos tar, per què

re cor do que hi ana va una set ma na i de -

sa pa rei xia un mes. Je sús em ve nia a

bus car a casa i sem pre li ex pli ca va al -

gu na hist òria, que ha via es tat amb

grip… Em deia que anés a en tre nar que

po dria ser molt bo, però es ta va en l’e dat 

que es diu “del pavo” i no em creia que

po gués arri bar on es tic ara. 

Aquell any gai re bé no vaig en tre nar, però

l’any se güent, el 95, m’ho vaig re pen sar

per veu re què pas sa ria, com que m’havien 

dit que te nia pos si bi li tats... Vaig tor nar a

en tre nar tres dies la set ma na i aquell any

vaig que dar sub cam pió d’Espanya ca det.

Amb aque lla edat, per mi, va ser una gran

ale gria i va ser a par tir d’això que vaig co -

men çar a anar a en tre nar els dies que em

to ca va.

A més, quan vaig co men çar a fer at le tis -

me, al meu pare no li agra da va gai re. No

és que no li agra dés que fes es port, sinó

que veia que cada ve ga da les no tes bai -

xa ven i que de di ca va més temps a

l’atletisme que no pas als es tu dis i em

deia: “a veu re si aca baràs com jo en

comp tes d’acabar la teva ca rre ra, aca -

baràs es sent tre ba lla dor”... Sem pre deia

que és molt di fí cil tro bar fei na si no tens

una ca rre ra, i que, si en tro bes, són fei nes 

molt du res. Re cor da va la seva jo ventut.

A par tir del 98 vaig fer un can vi im por tant, 

vaig que dar cam pió d’Europa jú nior al de -

sem bre i al març vaig anar al Mun dial

Abso lut i vaig que dar 5è. Des prés d’això

m’han anat arri bant les co ses jun tes i

m’ha cos tat d’assimilar-les, per què he

pas sat de qua si res, a es tar a ni vell mun -

dial. Re cor do que mol tes ve ga des que avi -

sa ven a l’entrenador per dir que ve nia al -

gun pe rio dis ta, per fer una en tre vis ta, em

po sa va ner viós i li deia que no hi vo lia

anar. 

Quan vaig que dar cam pió d’Europa jú nior

vaig es tar dues set ma nes que, qua si cada

dia em ve nien a fer en tre vis tes, tota la

prem sa d’Espanya, re vis tes… A més, com 

que era mu sulmà, van vo ler en trar una

mica en la hist òria de la nos tra re li gió, què 

era el Ra madà, com era la vida d’un at le ta 

du rant el Ra madà. 

La vida d’un at le ta

du rant en Ra madà

Di jous de la set ma na que ve (22 de no -

vem bre del 2001) fa ran un re por tat ge

per TV3, de 24 ho res, per fil mar el que

fa un es por tis ta d’elit du rant un dia de

Ra madà.

Amb el Ra madà he tin gut una mica de

sort, per què sem pre m’ha aga fat en tre els

me sos de: fe brer, ge ner, de sem bre, que

no hi ha cam pio nats del món ni d’Europa.

Fent càlculs, d’aquí a 7 o 8 anys m’aga -

farà a l’estiu que és quan es fan les grans

com pe ti cions. El Ra madà és el mes sa -

grat, aquí, com que la cul tu ra és di fe -

rent..., si un de vo sal tres ha anat a un país 

mu sulmà quan és Ra madà, hi ha un am -

bient molt bo nic. No sal tres comp tem amb 

ca len da ri lu nar, que són en tre 10 i 12 dies 

més cada any, per això, el ra madà, cada

any ve 10 o 12 dies més avan çat, i el fem

en to tes les da tes de l’any. Re cor do quan

era pe tit que el pas sàvem a l’estiu i és una 

mica dur.

El Ra madà no és tan dur com pen sa la

gent, per què l’únic àpat que no fem és el

del mig dia. Sí que és ve ri tat que quan són

les dues del mig dia tens aquell “cuc” i ga -

nes de men jar, però de se gui da pas sa.

Nor mal ment du rant el Ra madà cada any

m’he en grei xat dos o tres qui los. Entre els

men jars que fem i que du rant el Ra madà

no en tre no… Un àpat el fem en tre les 5:30 

i les 6 de la tar da, un al tre so bre les 11 de

la nit i l’altre cap a les 6 del matí. I com

que en tre àpats no en tre no deu ser per

això que m’engreixo, per què no per do res.

La nos tra re li gió sem pre és per afa vo -

rir-nos, per do nar-nos, ens fa ci li ta les co -

ses, no ens les com pli ca i, quan es tem al

Ra madà, per po sar un exem ple, si tu tens

al gu na cosa que no pots fer Ra madà,  al -

gu na cau sa que si gui jus ti fi ca da (viat ge

molt llarg, ma lal tia...), pots men jar. Si he

d’anar de viat ge al Ma rroc o el que si gui,

jo puc men jar, la nos tra re li gió ens per met 

men jar. Si tinc al gun cam pio nat del Món i

m’agafa el Ra madà, jo in ten ta ré fer-lo

però si no puc, men ja ré o beu ré ai gua. La

gent sem pre pen sa que la nos tra re li gió és

molt es tric ta i no és així, això és fal ta

d’infor mació, la nos tra re li gió és com

qual se vol de les al tres re li gions.

En èpo ca de Ra madà, l’únic que can via

del meu en tre na ment és l’horari. Abans

l’en trenament fort el feia a les tar des, ara

el faig al matí i, a la tar da, tre ba llo menys. 

Cada èpo ca fem un en tre na ment o un al -

tre; el Ra madà n’és una d’elles. 

La mi ra da d’Andreu Camps,
agent de ju ga dors 

Par la ré de dos te mes: un més de carà cter

d’experiència quant a la vin gu da o la con -

trac ta ció de per so nes que vé nen d’altres

paï sos i la seva in te gra ció so cial o econò -

mi ca dins del nos tre país; i un al tre re la -

cio nat amb les qües tions ju rí di ques i nor -

ma ti ves re la cio na des amb la vin gu da

d’esportistes d’un al tre país.

Si tua cions molt di fe rents

En prin ci pi quan es tem par lant de la vin -

gu da de per so nes d’altres paï sos, és obvi

que des d’un punt de vis ta ju rí dic i so cial,

hem de di fe ren ciar: la vin gu da dels es por -
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tis tes d’aquells paï sos que es tan dins d’un 

àmbit econò mic, ju rí dic o es truc tu ral pro -

per –de for ma molt cla ra els que vé nen de

la Unió Eu ro pea o que vé nen d’àmbits que 

te nen unes re la cions pri vi le gia des amb la

Unió Eu ro pea– i tots aquells que vé nen

d’un al tre país que no té aques tes re la -

cions es truc tu rals o ju rí di ques afa vo ri des

per part del nos tre país o del con text po lí -

tic en què vi vim. Per tant, des d’aquest

punt de vis ta, tro bem si tua cions di fe rents

i tam bé tro bem or ga nit za cions o ma ne res

de po der ve nir al nos tre país diferen -

ciades.

Igual ment, no és el ma teix aque lles per so -

nes que han vin gut en el con text d’una fa -

mí lia (ve el con junt de la fa mí lia o una

part) i el seu de sen vo lu pa ment es por tiu es 

fa, més o menys, al nos tre país i aque lles

per so nes que vé nen d’una ma ne ra ex pres -

sa per a la pràcti ca es por ti va, vé nen al

nos tre país per de sen vo lu par una pràcti ca

més o menys de ni vell, nor mal ment amb

una con no ta ció pro fes sio nal, qua si pro -

fes sio nal o se mi pro fes sio nal. Jo em re fe ri -

ré prin ci pal ment a aquells que vé nen

d’una for ma in di vi dua lit za da i no en el

con text de tota una fa mí lia que ve al nos -

tre país i que a par tir d’aquesta vin gu da de 

la fa mí lia co men cen a fer es port, sinó

aquells que vé nen amb l’objectiu prin ci pal 

de l’activitat es por ti va i no l’activitat fa mi -

liar o so cial d’una ma ne ra glo bal. 

Així ma teix, tam bé hem de di fe ren ciar en tre

els es por tis tes que po den ve nir i vé nen de

jo ves o de molt jo ves, d’aquells que vé nen

quan ja te nen una edat que en el món es -

por tiu, no en l’edat cro nolò gi ca, po dem

ano me nar una mica més adults, nor mal -

ment doncs, es por tis tes de 25-26 anys.

Des d’un punt de vis ta humà o per so nal,

són en ca ra gent molt jove, quan els veiem a

la te le vi sió ens sem bla que són molt grans,

i la ve ri tat és que són molt jo ves. Per tant,

és di fe rent en tre el que és la vin gu da d’un

es por tis ta jove o molt jove, m’estic re fe rint a 

9, 10, 11 o 12 anys, amb ob jec tiu úni ca -

ment es por tiu; és a dir, se’l por ta aquí per -

què es con si de ra que és una pro me sa o una

fu tu ra pro me sa; o aquell que ja té 25, 26,

28 o 30 anys que se’l fit xa per què és es tran -

ger, i per què és molt bo i ja no és una pro -

me sa sinó que és una per so na que ja té una

con so li da ció dins el món de l’esport.

Tam bé hi ha di ferè ncies molt im por tants,

pro ba ble ment per es truc tu res de fun cio -

na ment de ri va des de la pròpia dinà mi ca

econò mi ca del món de l’esport, la si tua ció 

dels es ports in di vi duals i la dels es ports

col·lec tius; hi ha sis te mes de fun cio na -

ment in tern di fe rents. Quan ve nen al nos -

tre país es veuen afa vo rits en fun ció de

qui na és la di men sió econò mi ca i qui nes

són les po ten cia li tats econò mi ques de

l’esport que prac ti quen.

D’aquells que vé nen ex pres sa ment, n’hi

ha una bona part que vé nen per què els

pro me ten o els ga ran tei xen un lloc de tre -

ball. Per tant, vé nen a ofe rir les se ves

pres ta cions es por ti ves. Aques ta és la si -

tua ció més nor mal, és a dir, el sis te ma de

re clam per què vin guin aquells que són

bons en es ports no mas sa pro fes sio na lit -

zats és ofe rir-los un lloc de tre ball. 

Hi ha al tres ti pus d’esports que po den te -

nir un ni vell econò mic una mica més ele -

vat i que els es por tis tes ac cep ten ve nir per 

un sou de en tre 600 i 1.020 € men suals,

al gun cop un sa la ri més o menys le ga lit zat 

i, la ma jo ria de ve ga des, no le ga lit zat (no

és que no si gui le ga lit zat per als que vé -

nen de l’estranger, sinó que en ge ne ral no

és le ga lit zat per a cap es por tis ta). 

Fi nal ment, hi ha aquells que vé nen per

tres o qua tre mi lions de dòlars o, fins i tot,

cinc, per po der, du rant un any, de sen vo lu -

par les se ves ac ti vi tats aquí. 

Com po dem en ten dre, les di ferè ncies en -

tre els uns i els al tres són molt grans. Per

tant, no po dem par lar d’una ma tei xa rea li -

tat, d’una ma tei xa dinà mi ca glo bal din tre

de tot el que se ria la vin gu da de per so nes

d’altres paï sos per de sen vo lu par la pràcti -

ca es por ti va. Ja hem vist que és molt di fe -

rent aque lla pro me sa, aquell jove que ve

de molt pe tit, per què es con si de ra que és

una pro me sa po ten cial, d’aquell que ja

és una per so na con so li da da. Els ni vells

econò mics tam bé ho són molt. Són rea li -

tats molt di fe rents.

Immi gra cions pro vi sio nals

o de fi ni ti ves

Pen so que és molt di fe rent aquell que va

a un al tre país amb una vo lun tat, una

idea, un pen sa ment de que dar-s‘hi d’a -

quell que està de pas. En el pri mer cas,

la per so na vol tro bar, vol viu re al tres

 experiències, si guin es por ti ves, so cials,

econò mi ques, la bo rals…; vol anar a un

al tre lloc per què pen sa que es podrà

 desenvolupar per so nal ment, pro fes sio -

nal ment, hu ma na ment, d’una ma ne ra di -

fe rent. En el se gon cas, en can vi, la vo lun -

tat o el pen sa ment de la per so na no és

tant de que dar-se en aquest lloc, sinó

que és un pro cés mi gra to ri que, re pe tei -

xo, és es tar de pas. És a dir, va a un lloc

però amb una idea molt cla ra que hi pot

es tar una tem po ra da, dues, mit ja, uns

me sos. Mol ta o la ma jo ria de la gent que

ve, de la qual tinc co nei xe ment, te nen un

pen sa ment o una cons cièn cia de no

perma nència, es tan en pro cés mi gra to ri

per manent. 

La dinà mi ca es por ti va, en un mo ment de -

ter mi nat i per unes cir cumstàncies, els ha

con duït a un lloc, però sa ben i te nen clar

que si en un al tre mo ment al cap d’un

temps els ofe rei xen unes mi llors con di -

cions es por ti ves o econò mi ques, ani ran a

un al tre país, a un al tre in dret. 

Per tant, és un pro cés mi gra to ri per ma -

nent. No puc par lar en ter mes ge ne rals,

per què és molt arris cat i no en tinc co nei -

xe ment. D’alguna for ma no dei xa de ser

una eta pa de la seva vida i, per tant,

tots aquells ele ments d’integració so cial,

aquells ele ments que po den per me tre una 

ver te bra ció din tre de la so cie tat en la qual

es tan vi vint o es tan tre ba llant, sem bla que 

ho per ce bin com a tema se cun da ri; és a

dir, no és un tema im por tant per a ells. Els 

te mes d’integració en la cul tu ra, d’in -

tegració en la dinà mi ca de la llen gua, fins

i tot, els te mes d’integració en els as -

pectes so cioe conò mics. Per exem ple,

quan a un es por tis ta d’un de ter mi nat ni -

vell li plan te ges que hau ria de fer-se un

pla de pen sions, o que hau ria de fer unes

in ver sions de ter mi na des (“per què no et

com pres una casa, o et com pres un pis,

per què no fas...”), això no és un tema que 

els preo cu pi, al con tra ri, no pen sen arre -

lar-se i, per tant, no te nen aquest ti pus

d’idea. 

Sem bla que són si tua cions for ça di fe rents

i hi ha una de ter mi na da idea no de ser

hos til en l’àmbit en el qual es mou ran,

però tam poc no te nen una vo lun tat ma ni -

fes ta de vo ler-se in te grar.
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L’aspecte ju rí dic

Vol dria ma ni fes tar que, en l’altra ves -

sant, des del punt de vis ta ju rí dic, hi ha

una de ter mi na da con tra dic ció dins del

que és la nos tra es truc tu ra, no tant ju rí -

di ca, sinó nor ma ti va. No sal tres veiem

que, ma jo rità ria ment, les es truc tu res es -

por ti ves, per tant, les fe de ra cions, po sen 

uns de ter mi nats im pe di ments, uns de -

ter mi nats con di cio nants a la pràcti ca

 esportiva d’aquelles per so nes que no

tin guin la na cio na li tat del país o, per ex -

ten sió de la Unió Eu ro pea, o de l’espai

econò mic eu ro peu. Ja sa beu tota la pro -

blemà ti ca que exis teix amb els fa mo sos

co mu ni ta ris B, etc. Hi ha uns im pe di -

ments i, quan es bus ca o s’intenta ex pli -

car qui na és la raó d’aquesta nor ma ti va

li mi ta do ra, la res pos ta sem pre és la ma -

tei xa: “és per a la mi llo ra de la con di ció

es por ti va dels ciu ta dans d’aquest país,

que be ne fi ciarà la se lec ció na cio nal, que 

és aque lla que ens re pre sen ta”. Sen se

vo ler dis cu tir si això és ge ne ra lit za ble o

com pren si ble en tots els àmbits de la

com pe ti ció (si és el ma teix una pri me ra

di vi sió que una re gio nal o que una pro -

vin cial) en el fons, aquest ti pus de li mi -

ta cions sem pre es tan en la fi lo so fia de

pre ser var la se lec ció na cio nal. 

Tan ma teix, mal grat que di guin que la fi -

na li tat és pre ser var la se lec ció na cio nal,

quan ens tro bem en ni vells màxims de

l’elit, ales ho res ja és al re vés. Si al gu na

de les per so nes que ha vin gut d’un al tre

país –fins i tot en ca ra que no vis qui aquí–

té la il·lu sió, les ga nes, li pa guen per fer

això o li do nen fa ci li tats per po der de fen -

sar la ban de ra, l’escut i un de ter mi nat

him ne, ens tro bem que les di fi cul tats ju rí -

di ques que den eli mi na des a zero. Ja no hi

ha pro ble ma per fer-los na cio nals, per què

del que es trac ta és de tro bar es por tis tes

bons en cer tes es pe cia li tats (es quí, hand -

bol, gimnàsti ca, en fut bol no tant, però

tam bé, etc.). El pro pi Estat afa vo reix, eli -

mi na les tra ves le gals o bus ca els me ca -

nis mes perquè pu guin re pre sen tar el país

amb un al tre me ca nis me. 

En can vi, uns in di vi dus en les ma tei xes

cir cumstàncies d’estrangeria, quan no

es tan en aques tes con di cions, no tan

sols no els dei xen re pre sen tar el país,

sinó que no se’ls dei xa ni ju gar. Per

tant, jo en tenc que des del punt de vis ta 

nor ma tiu hi ha unes de ter mi na des con -

tra dic cions quant al sis te ma que es -

truc tu ra tot això. S’entra en con tra dic -

cions im por tants des del punt de vis ta

po lí tic, des del punt de vis ta ideolò gic,

per què quan con vé, per acon se guir de -

ter mi na des me da lles aquests sis te mes

s’elimi nen o, fins i tot, es paga per

fer-ho. Aquí hi haurà per so nes que pro -

ba ble ment en tin guin co nei xe ment. Hi

ha wa ter po lis tes im por tants al nos tre

país, per exem ple, pels que s’ha pa gat

di ners a una de ter mi na da sen yo ra per -

què s’hi ca sés, per tal de po der te nir la

na cio na li tat espa nyola, i ser olím pic

per Espan ya. Per tant, són sis te mes que 

més o menys fun cionen.

Kin da Ma rra wi: una mi ra da
de dona jove mu sul ma na
afec cio na da a l’esport

Al con tra ri del meu com pany Yu sef, no sóc

cap pro fes sio nal, sinó que, sim ple ment,

m’he de di cat a l’esport per afició, per què

m’agrada, per sa tis fac ció per so nal.

L’esport de les do nes

no es con tra diu amb la re li gió

mu sul ma na

Vaig néi xer aquí, els meus pa res són de

Sí ria i, des de pe ti ta, m’he criat en la re -

li gió mu sul ma na. La for ma ció que

m’han do nat els meus pa res és en

aques ta re li gió i el fet de viu re aquí m’ha

ser vit per com pa rar amb una cul tu ra tan

di fe rent. Pot ser el fet d’estar aquí i te nir

cos tums i tra di cions d’un al tre país, a

ve ga des es con tra diuen una mica, però,

si vols, les pots com pa gi nar sen se cap

pro ble ma.

Des de sem pre a l’institut ha víem fet

gimnàsti ca per què era obli ga to ri. Quan a 

COU ens van dir que no en fa ríem més,

vaig vo ler se guir per què m’agradava i

em vaig apun tar a un gimnàs. Quan vaig

en trar a la Uni ver si tat de Bar ce lo na,

ana va al Ser vei d’Esports i em de di ca va

a l’atletisme, però no tan bé com el meu

com pany, sinó de cai re més ama teur.

Tam bé des de fa set anys prac ti co

l’esquí, és un es port que m’agrada molt i 

cada any vaig a es quiar per què el tro bo

molt “xulo”.

Res pec te a la fa mí lia, sem pre ens han do -

nat una vi sió ac ti va de l’esport. Amb el

meu pare, els diu men ges, sem pre aga fem

la bi ci cle ta. Des de sem pre he obert els

ulls a l’esport, pot ser tam bé, per què tinc

un germà gran que li agra da l’esport i, a

més, hi tre ba lla. Però, tot això, és per so -

nal ja que tinc ami gues o com panys que

això a les se ves fa mí lies no pas sa. 

Pen so que no té res a veu re el fet de te nir

una re li gió amb el de li mi tar-te en el que

vols fer. Pot ser als meus com panys, la

seva fa mí lia, no els ha do nat aques ta vi sió 

ob jec ti va de l’esport, però ells, si vo len, no 

te nen per què te nir cap pro ble ma.

Pel que fa a aquest pro ble ma que la re li gió 

et prohi beix fer es port, no és cert, sinó ben 

al con tra ri, ja que està en con tra de la vida 

se dent ària i pas si va i pro mou que, tant la

dona com l’home, pu guin fer es port. 

Res pec te a les polè mi ques que hi ha d’una

noia que el seu pare li prohi beix fer es port

vull dir que el pare, no li ho pot prohi bir a

ningú. Si co nei xem els prin ci pis que de -

fen sa la nos tra re li gió, veu rem que es do -

nen uns drets a la dona. Per tant, un cop

la dona co neix els seus drets, no pot ve nir

nin gú –si gui el seu pare el ma rit etc.– a

treu re-li aquests drets i, si la re li gió a mi

em de fen sa i em diu que puc fer es port,

doncs en da vant. Aquest in te gris me, en

l’essència de la re li gió està prohi bi dís sim,

o si gui, és por tar la re li gió cap al fa na tis -

me. Això, l’Islam ho prohi beix. 

Fer es port, igual ment amb el vel

Però pot ser en ca ra es teu pen sant que això 

és molt bo nic. Si par lem del ves tua ri,

no es veu bé que una dona que por ta el vel 

faci es port; i què hem de fer? Prohi bir-ho

ro tun da ment? Doncs no. Hem de tro bar

al ter na ti ves i veu re una so lu ció in term èdia 

que afa vo rei xi les dues parts i, en aquest

sen tit, puc do nar el meu exem ple, que és

la meva ex pe rièn cia. 

Com a prac ti cant de la re li gió mu sul ma -

na no por to el vel, però, de fen so els

meus ideals i hi ha parts del meu cos

que no les mos tro. Per exem ple, a mi

des de pe ti ta la na ta ció m’agradava

molt, però, el fet d’anar amb menys
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roba, em li mi ta va una mica la seva

pràcti ca i una so lu ció que vam tro bar

–par lant amb la meva mare– va ser po -

sar-me un “mono” com els que por ten

les pro fes sio nals i la gent es pen sa va

que ho era. Cal bus car al ter na ti ves. 

No cal anar amb els pan ta lo nets curts,

però por tar les te ves co ses, anar còmo da i

fer es port. Si, tot i així, veuen noies que

por ten el vel, pen so que no s’hauria de

prohi bir, veu re una mica com adap tar

aquest ves tua ri per no re nun ciar a la teva

re li gió. No tens per què re nun ciar a la ves -

ti men ta per prac ti car una re li gió i mi rar de 

tro bar la so lu ció per veu re com po der

afron tar-ho i po der fer es port, no ha ver de

re nun ciar-hi. Fer es port, igual ment, amb

el vel! 

Per la meva ex pe rièn cia, que és a l’únic a

què em puc re me tre, tant a mi com a la

meva mare ens agra da fer es port, però,

la meva mare, al con tra ri que jo, sí que

por ta el vel.

Aquest fet fa que les do nes im mi grants

quan es tan al seu país es tro ben bé, però,

quan vé nen aquí ten dei xen a l’obesitat,

per què por ten una vida to tal ment pas si va.

Als paï sos àrabs, hi ha llocs on està tot

molt di vi dit, per do nes i per ho mes. Allà, sí

que aques tes do nes po den fer la pràcti ca

es por ti va, per què hi ha un gimnàs ex clu si -

va ment per a elles i, és clar, quan arri ben

aquí veuen que tot és mixt, les pe rru que -

ries... i, si por ten el vel, no po den anar-hi,

etc. Com aquest exem ple n’hi ha mil. 

Re me tent-me al que deia abans, la meva

mare, per exem ple, quan va arri bar aquí,

el pro ble ma que es va tro bar és que li

agra da va fer es port, per què, al seu país,

Sí ria, feia es port. Ana va al gimnàs, i quan

va arri bar es va tro bar que un gimnàs no -

més per a do nes, era una mica com pli cat

de tro bar. El fet d’anar a un gimnàs mixt,

no su po sa cap pro ble ma si hi vas de cent -

ment, és com anar pel ca rrer, uti lit zes el

ves tua ri que vols. Ara bé, el pro ble ma es

plan te ja quan vols anar més còmo da, per -

què ja sa beu que per fer es port s’ha

d’anar còmo da i hi giè ni ca ment és més sa -

lu da ble anar més lleu gers. Això, però, en

un gimnàs mixt plan te ja di fi cul tats. Per

això, la so lu ció que m’agradaria apor tar,

és pro mou re aquest ti pus de gimnàs, tot i

que, ja sé que és molt com pli cat i en tra -

ríem en un al tre tema. Ho dei xo com a

pro pos ta ober ta.

La pràcti ca del Ra madà

i el co nei xe ment del pro pi cos

Res pec te al Ra madà, com deia el meu

com pany, tam poc ha de ser cap pro ble ma 

per fer es port, sinó a l’inrevés. Re cor do

quan ana va a l’institut i feia Ra madà, co -

men ça va a có rrer i te nia set i vo lia beu re

ai gua però no po dia. Al cap da vall és com

tot: al prin ci pi pot ser una mica di fí cil

però, al fi nal, t’acostumes. Així, et con tro -

les més i va lo res més els ali ments, per què 

puc es tar sen se men jar fins a la tar da i

quan arri ba l’hora, he de men jar amb

cura. Sé que des prés de di nar ve una mica 

de son i més por tant tan tes ho res sen se

men jar. Si dino mol ta quan ti tat, arri ba un

punt que no em puc ni mou re. Aquest fet

fa que psi colò gi ca ment con tro li una mica

els ali ments que prenc, els va lo ro més i no 

men jo tant.

És un tema que amb cinc mi nuts no es pot

en ten dre, no més do nar pin ze lla des so bre

la re li gió. Tot for ma un cú mul i tot en glo ba

una es truc tu ra, per tant, fi car-vos al cap tot 

això és una mica com pli cat. Però, més que 

res, des men tir aques ta idea i apun tar

que sí que es pot, si un s’ho pro po sa, fer

es port, que és el tema que trac tem avui.

Mila Gar cía:
una mi ra da de dona 

Va rie tat de si tua cions

Vol dria cen trar, d’entrada, dues co ses que 

crec que ba rre gem una mica. Una que el

món mu sulmà no és un; que dir mu sul -

mans és com dir cris tians i que en tre un

mor mó i un catò lic de Bar ce lo na hi ha

mol ta di ferè ncia. Din tre del món mu sulmà 

hi ha mol tís si mes di ferè ncies. Hi ha paï -

sos con fes sio nals on hi ha una cer ta obli -

ga ció, unes re gles que im pe dei xen la

pràcti ca fí si ca a ho mes i do nes, hi ha d’al -

tres paï sos que no. Tur quia té la prohi bi -

ció de por tar vel, Egip te, en una part im -

por tant, tam bé. Hi ha paï sos com, per

exem ple, Tu ní sia on, fins i tot, està prohi -

bi da la pos si bi li tat de te nir més d’una

dona,i si no està prohi bi da per llei, hi ha

tants in con ve nients que, a la pràcti ca, és

im pos si ble. No tots els paï sos mu sul mans 

són el ma teix, no to tes les do nes mu sul -

ma nes por ten vel. És una de ci sió per -

sonal.

Això, ens ho ha ex pli cat molt bé Kin da

Ma rra wi. La seva mare por ta vel, per què

creu que és un sig ne d’identitat i de res -

pec te com a dona mu sul ma na. Ella –a di -

ferè ncia de la seva mare– ho veu d’una al -

tra ma ne ra. Abans de co men çar la tau la

ro do na em deia que, pot ser això es ta va

pro vo cat per què no se sen tia mas sa se gu -

ra amb aques ta do ble cul tu ra, no se sen tia 

amb prou se gu re tat per ma ni fes tar pú bli -

ca ment, en tre les se ves com pan yes, en

una edat com pli ca da, un ti pus de ves ti -

men ta que té una im pli ca ció, vul guem o

no. Però, de fet, ella se l’ha tret per prac ti -

car es port i, se gu ra ment, en un mo ment

do nat se’l pot po sar quan no prac ti ca es -

port i no afec ta la seva re li gió. No cal dria

bus car es pais tan es pe cí fics, so bre tot en

les do nes jo ves que ja te nen aques ta do -

ble iden ti fi ca ció, per una ban da del lloc on 

viuen i per l’altra del món en el qual

creuen, i en el qual es vo len rea lit zar.

En el cas de les do nes jo ves, això sem bla

que és molt més fàcil, la ma jo ria d’elles

van a l’escola i no te nen cap im pe di ment

per fer ac ti vi tat fí si ca. Tapar-se més o

menys dins d’una ac ti vi tat fí si ca, va fins i
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tot, al ni vell est ètic per so nal, hi ha noies

dins de la casa –em re fe rei xo a l’INEFC-

que quan vénen d’una pràcti ca es por ti va,

vé nen lluint uns cos sos me ra ve llo sos amb

molt poca roba i hi ha noies que lluei xen

aquests cos sos me ra ve llo sos dins d’unes

llar gues sa ma rre tes i d’uns pan ta lons més 

llargs, i to tes són de la ma tei xa cul tu ra. La 

ves ti men ta és un im pe di ment sem pre i

quan li do nem una im portància que no té,

fins i tot des del punt de vis ta del ma na -

ment re li giós. Aques ta se ria la pri me ra ob -

ser va ció que vo lia fer.

De quin es port par lem?:

al tres mi ra des, al tres vivè ncies

L’altre punt que tam bé vol dria acla rir, és

que, quan par lem d’esport i de so cia lit za -

ció en l’esport, no més par lem d’homes.

Les do nes fan molt poc es port i la que en

fa, ho fa d’una for ma pu ra ment d’oci,

d’esbarjo, no fa es port de com pe ti ció, que

és el que so cia lit za, en aquest cas, els

homes. L’esport de com pe ti ció, l’orga -

nitzat, és un fort ele ment so cia lit za dor,

això està es tu diat des de la so cio lo gia i

aquí hi ha veus que ja han par lat d’això

mi llor que jo. 

Sí que és un ele ment, ho heu dit molt bé,

però sem pre heu dit una cosa, els homes

que heu par lat, quan guan yen! No sé si

s’abracen igual quan per den, però aquí

han dit, quan guan yen s’abracen, es be -

sen, es per den tots aquells lí mits que ens

mar ca allò des co ne gut, una al tra creen ça, 

una al tra ali men ta ció, una al tra olor, un

al tre co lor, un al tre ves tit; i per dem tota

mena de pre ju di cis, és real que els per -

dem. Te nim el cas de l’equip de fut bol

cam pió de l’últim Mun dial a Fran ça. De

sob te els im mi grants àrabs, a Fran ça, que 

ha vien tin gut pro ble mes, com a tot arreu,

com que hi ha via re pre sen tants dins

l’equip na cio nal, es van con ver tir en “los

hi jos de la pa tria”. És un bon camí, no se

n’ha de dei xar cap. 

Però a les do nes això no ens pas sa i, per

això, quan parl àvem d’una al tra mi ra da,

és una al tra mi ra da i una al tra vivè ncia.

No vi vim igual l’esport que els ho mes i,

per tant, no po dem apro par-nos-hi de la

ma tei xa ma ne ra i, en cas de per so nes que

vé nen d’una cul tu ra di fe rent, i dic cul tu ra i 

no re li gió, per què la cul tu ra té una arrel més

an tro polò gi ca i menys de creen ça i és

més fàcil de pro vo car ele ments in ter cul tu -

rals quan es par la de cul tu ra i no de re li -

gió. Ales ho res, aquests ele ments cul tu rals 

que ens pre sen ta una dona si ria na, re fe -

rint-se a les do nes so bre aques ta preferèn -

cia que diuen te nir o aquests im pe di ments 

per fer pràcti ca fí si ca i la ne ces si tat de te -

nir llocs es pe cials, em feia gràcia. No és

tam poc tan es trany a la nos tra cul tu ra.

To tes les do nes ri ques de Bar ce lo na van a

fer clas ses a un gimnàs on no més hi ha

do nes, i no és per pro ble mes re li gio sos.

Te nen uns gim na sos me ra ve llo sos on, en

comp tes de col·lo car-se el vel, es po sen

ru lós o cre ma i ales ho res no vo len que les

ve gin els ho mes. Els agra da un es pai de

so cia lit za ció in di vi dual. Viu re junts, és ser

iguals, no vol dir com par tir-ho tot i, això,

que es una nor ma de mocr àti ca vis cu da

per no sal tres, en al guns ca sos, està es ta -

blert com a nor ma i aquí ve el pro ble ma.

El pro ble ma ve quan a mi em diuen que

no puc fer quel com que vull fer, no quan jo 

trio fer quel com de ma ne ra di fe rent. 

Tra di ció i re li gió 

El que hau ríem de sa ber és que com més

lluny es ti gui la cul tu ra de les do nes im mi -

grants de la nos tra, més di fi cul tats hi ha

per què puguem com par tir amb elles. Per -

què les per so nes que vé nen d’Amèrica

Lla ti na te nen el ma teix pro cés cul tu ral

que no sal tres i els és molt més fàcil adap -

tar-se i te nen els ma tei xos pro ble mes –si

te nen di ners viuen bé i són re co ne guts per

la nos tra so cie tat i si no en te nen, viuen

ma la ment i no són re co ne guts per la nos -

tra so cie tat– però no te nim cap més ti pus

de pro ble ma. El te nim quan real ment les

creen ces i els cos tums són di fe rents o

molt di fe rents, més que per re li gió, per

cos tum. 

Quan veiem tot el pro cés que ha pas sat

–les do nes dels ta li bans amb la bur ca–

hem de sa ber que això no és ni de l’Islam

ni àrab, pro vé d’un cos tum indi. Quan to -

thom ens par la de les abla cions i de les

barb àries que es fan en aquest món mu -

sulmà, tam poc és mu sulmà, és la tra di ció

d’alguns in drets de l’Àfrica sub saha ria na;

hi ha paï sos afri cans, ne gres, mu sul mans

que fan abla cions i hi ha paï sos que no.

Per tant, l’únic que m’atreveixo a dir és

que hem de bus car me ca nis mes per què,

de mica en mica, les per so nes que vé -

nen de fora pu guin com par tir una ex pe -

rièn cia cor po ral en tre elles i en tre no sal -

tres. No m’atreveixo a dir res més per què

és un món molt com pli cat. És un món del

qual s’ha de sa ber més, jo n’hauria de sa -

ber més per es ten dre’m, per què la res ta ja 

en sap for ça. 

Les do nes que fan pràcti ca fí si ca –les ma -

gri bi nes que jo co nec– ho fan so les. Ho

fan so les i ho fan amb di fi cul tats. To tes

aque lles do nes ma gri bi nes que vé nen de

fora, de clas ses més hu mils o de cos tums

mu sul mans de clas ses més hu mils, és

molt di fí cil que s’apropin a un gimnàs o a

una ac ti vi tat fí si ca, en ca ra que es ti gui no -

més de di ca da a les do nes, per què els pro -

ces sos, els ca mins d’informació són molt

di fi cul to sos. Han de co men çar per apren -

dre un idio ma, al tra ment no es po den re -

la cio nar. No sal tres –a la tar da us ho ex pli -

ca rem– do nem clas ses amb una intèrpret; 

això és im pos si ble de man te nir du rant gai -

re temps, l’única es pe ran ça que te nim de

com par tir un es pai, unes vivè ncies, és en

les jo ves que vé nen i s’eduquen en l’àmbit 

es co lar. Són aque lles que, des prés, hau -

ran d’educar les se ves ma res, si vo lem

que es pu guin com par tir es pais amb una

mica més de tran quil·li tat. 

El pú blic –amb la seva
mi ra da in te rro ga ti va– aju da
en l’aprofundiment
de les al tres mi ra des

Inte gra ció i in ter cul tu ra li tat

Sóc l’Ignasi Mas, mes tre d’educació fí si ca

a Sa ba dell i es tu diant de Cièn cies de

l’Activitat Fí si ca i l’Esport. Una pre gun ta

per a la Kin da i el Yu sef: Quins se rien els

fac tors amb els quals vo sal tres heu acon -

se guit, ve nint de fora i amb una re li gió di -

fe rent a la d’aquí, in te grar-vos en aques ta

so cie tat?

La res pos ta de Kin da Ma rra wi

Pen so que, una mica, en ca ra que soni

com un tòpic, és la in ter cul tu ra li tat. Quan

estàs aquí i dius que ets d’una re li gió, la

gent d’aquí, t’acull i vol sa ber una mica,
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“co men ta’m i di gues-me”; i aques ta re la -

ció i la in for ma ció que tu els do nes,

t’ajuda una mica a tren car aques ta ba rre -

ra, et sents més còmo de, t’envoltes en un

am bient on et sents ben re bu da. En el

meu cas i, des de sem pre, pot ser per què

he nas cut aquí, des de pe ti ta els meus

com panys i jo érem iguals, no hi ha via cap 

di fe ren cia ció. Tam bé re cor do que al col -

legi hi ha via es tu diants de Colò mbia i

d’altres paï sos que to tal ment igual, no hi

ha via cap di fe ren cia ció.

El que si que ana va molt bé era la for ma

d’ex plicar, més ara que el fe no men d’im -

migració està pu jant molt. El que s’ha de 

fer –i en el meu cas es feia– és fer una

mica aques ta in ter cul tu ra li tat, els que

es tem aquí sa pi guem que no ens po dem

dei xar in fluir pels mit jans de co mu ni ca -

ció, el que pu guem veu re, el que pu -

guem sen tir o el que ens diuen; sinó in -

da gar una mica si volem sa ber què és

això, in ves ti gar, pre gun tar a gent o, no

sé, lle gir i in for mar-te una mica, per què

des gra cia da ment, hi ha molts per ju di cis 

i es tem dei xant for mar tòpics i idees pre -

con ce bu des que te nim de di fe rents co -

ses i si real ment vols sa ber una mica, no

cos ta gens, no? Però això, és lògic, per

na tu ra le sa, l’ésser humà, des de sem -

pre, ten deix, a tot el que és di fe rent a ell, 

fer-ne un pre ju di ci, això, és nor mal, per -

què des de sem pre, des de la prehis -

tòria, ha pas sat. Aquest fet, aques ta

mala in for ma ció, s’hauria de can viar per 

una edu ca ció en la in ter cul tu ra li tat; és a

dir, gi rar una mica la trui ta.

La res pos ta de Yu sef El Nas ri

Gai re bé po dria dir el ma teix que Kin da,

per què, ella va néi xer aquí, però jo, vaig

ve nir de jove. Te nia 9 anys i em vaig adap -

tar ràpid. Pen so que el mi llor per  adaptar-

se, és re la cio nar-te amb al tra gent, sa ber

una mica de la seva cul tu ra i ex pli car-li

una mica de la teva, per adap tar-te mi llor

en aquest món que és di fe rent, on can via

tot: l’idioma, la re li gió, la cul tu ra... El mi -

llor per acos tu mar-te, és re la cio nar-te

amb al tra gent i mol tes ve ga des són els

pa res, els que et po den aju dar a adap -

tar-te més o menys. Hi ha pa res, tant mu -

sul mans, com cris tians, com es pan yols

que, mol tes ve ga des, do nen in for ma cions

que no són del tot cer tes. 

Tinc amics que són ca ta lans i a ve ga des

els deia, par lant de noies, mai no has sor -

tit mai amb algú que no si gui es pan yol,

que si gui ma rro quí o mu sulmà? És clar, a

ve ga des els par len que un ma rro quí o un

mu sulmà fa allò, i allò no és cert. Als nos -

tres pa res els pas sa el ma teix, diuen una

cosa i, en rea li tat, no és així. El mi llor per

adap tar-se és con èi xer les al tres cul tu res,

pre gun tar i anar amb els amics a casa

seva, i que vin guin a casa teva i d’a -

questa ma ne ra con eixen més la teva cul -

tura.

Re li gió, fa na tis me i po lí ti ca

Tam bé es ta ria bé fer una di fe ren cia ció en -

tre re li gió, fa na tis me i po lí ti ca. No té res a

veu re la po lí ti ca d’un país amb la re li gió.

És el que, ge ne ral ment, pas sa i una po lí ti -

ca pot prohi bir fer qual se vol cosa i, això,

no hem d’associar-ho a la re li gió. Si real -

ment vols sa ber, cal bus car l’essència. 

No per dem la memò ria hist òri ca

Sóc en Ra mon Ma ca ya, edu ca dor de

l’Ajuntament d’Hospitalet. Vol dria fer una

re fle xió en el sen tit de ve ga des per dem la

memò ria hist òri ca. Re cor do que als anys

setanta, jo es ta va en un se mi na ri i se’ns

prohi bia veu re per te le vi sió pa ti nat ge ar -

tís tic so bre gel, per què sor tien les xi co tes

amb les fal di lles cur tes, no? Re cor dem les 

nos tres ma res i la llui ta per po sar-se bi ki -

ni. Per exem ple, en ca ra al gu nes do nes

s’han de con fes sar amb una rei xe ta en tre -

mig, en tre el ca pellà i..., si nó, mi rem els

con fes sio na ris d’algunes es glé sies, vull dir 

que no per dem aques ta memò ria hist òri -

ca. Res ca to, tam bé, el que deia la Kin da

de la lli ber tat per so nal per treu re’s el vel,

per exem ple, cosa que no hem tin gut els

cris tians o catò lics, aques ta lli ber tat per -

so nal. L’Alcorà no té una je rar quia que

l’interpreti, com el Va ticà. No sal tres en ca -

ra te nim un Va ticà que ens diu quan ens

hem de di vor ciar, quan no, com hem de

fer l’amor, si amb pre ser va tiu o sen se, ens 

le gis la i ens nor ma ti vit za so bre un munt

de fets de la nos tra vida quo ti dia na, no?

Vull dir que no per dem de vis ta això i res -

ca to de l’Alcorà aquest va lor de lli ber tat

in di vi dual i de mocr àtic, no? Fins i tot, els

paï sos de ci dei xen, de mocr àti ca ment,

l’aplicació de l’Alcorà. No sal tres no te nim

aques ta lli ber tat de mocr àti ca per què,

sub til ment, en ca ra que vi vim en un país

laic, ens le gis len so bre el di vor ci, so bre

l’avortament, so bre l’eutanàsia i, aquí, po -

dríem dir una sèrie d’etc. 

El cas de l’atleta ar ge li na 

El pro ble ma que té Has si va Bur mer ka, at -

le ta ar ge li na que va ser cam pio na olím pi -

ca de 1500 m. a Bar ce lo na, no és que el

go vern li prohi bei xi fer es port, sinó que hi

ha un grup fanà tic que ha ame na çat de

ma tar-la per què no no els agra da que

prac ti qui amb pan ta lons curts. I no no més 

a ella, sinó tam bé els can tants, com per
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exem ple, un que es diu Shap Ha lip que és

molt fa mós. Ell tam poc pot anar a Algèria

a can tar per què està ame na çat, per què li

han dit que si tor na a Algèria el ma ta ran i

per això està a Fran ça. I, això, és més,

com ja s’ha dit, per fa na tis me no per re li -

gió. Gràcies a ella, però, han sor tit més at -

le tes; la cam pio na de 1500 m a Sid ney

tam bé va ser una at le ta ar ge li na.

Però si ella és real ment creient i és mu sul -

ma na, ha de con èi xer els seus drets i sa ber

apli car-los. No hi ha cap prohi bi ció i, ella,

pot de ci dir en el mo ment que vol, el fet de

can viar de ves tua ri. Tam bé sap que fer-ho

no re per cu teix en la pràcti ca d’una re li gió.

En aquest sen tit no hi hau ria d’haver cap

pro ble ma, però, és clar, s’hauria d’apel·lar

a més re cur sos, a llui tar una mica més per -

què se la sen ti. Ella és un exem ple, afor tu -

na da ment, és es por tis ta i els mit jans de

co mu ni ca ció hi són pre sents, però el 80%

de la po bla ció que no ho és i no se la pot

sen tir. Què pas sa amb aques ta gent, es pe -

cial ment les do nes?

Les do nes din tre del món mu sulmà es tan

sot me ses a la vo lun tat dels ma rits. Això,

no hem d’oblidar que no ve de la re li gió

sinó de la so cie tat pa triar cal que fo men ta

la do mi na ció de l’home per so bre de la

dona. 

Obte nir la na cio na li tat

no és igual per tot hom 

Sóc Su sa na Mont se rrat, pro fes so ra de

l’INEFC de Llei da. Vol dria pre gun tar a Yu -

sef so bre la ma ne ra com va po der acon se -

guir la do ble na cio na li tat, l’espa nyola i la

ma rro qui na. Re la cio no aques ta pre gun ta

amb les con tra dic cions le gals de què ha

par lat Andreu Camps. 

Expli ca cions de l’atleta 

Quan no ets nin gú, quan ets una per so na

nor mal, et po sen uns re gla ments i quan

ets un es por tis ta, te’n po sen uns al tres i

això no hau ria de ser així, hau ria de ser

per tot hom igual. 

Vaig de ma nar la na cio na li tat per pri me ra

ve ga da el 96, em van dir que no, deien

que ha via de fer 10 anys que estigués

aquí i com que no més en feia 8, em van

dir que no. L’any 97 vaig tor nar a de ma -

nar, al tra ve ga da, la na cio na li tat i em van

dir que no, que fins que no com plís els 10

anys d’estada no tin dria la na cio na li tat;

no més n’havien pas sat 9. 

Quan l’any 98, al fe brer, vaig có rrer el

cam pio nat d’Espanya vaig fer una gran

mar ca en els 3000 m, no va po der ser

rècord per què no te nia la na cio na li tat, no

comp ta va com a es pan yol. A re sul tes

d’allò, tot es va mou re ràpid. Al cap de 6

me sos ja te nia la na cio na li tat. Allò va ser

més, per in te res sos seus que no per mi.

Quan te nia 16 o 17 anys em feia mol ta

il·lu sió anar als cam pio nats d’Europa de

ju ve nils. Ha via de que dar-me a casa i els

meus com panys ana ven als cam pio nats, i

a aque lla edat, m’afectava molt, so bre tot,

psi colò gi ca ment. Veus que els teus amics

es tan allà, a un cam pio nat, i tu, que tam -

bé has guan yat la pla ça, no pots es tar-hi

per aquest pro ble ma, per què no tens la

na cio na li tat. Quan de mos tres que pots

apor tar ni vell per Espan ya, sí que et do -

nen o et can vien una mica el re gla ment, i

això no hau ria de ser així.

El tes ti mo ni de l’entrenador

Hola, sóc en Je sús Ve las co. No més vo lia

dir una cosa que s’ha dei xat en Yu sef. Va -

rem in ten tar mol tes ve ga des que li do nes -

sin la na cio na li tat. Guan ya va el cam pio -

nat d’Espanya però no pu ja va al podi.

Espe rar 10 anys era molt. Tam poc són 10 

anys per què s’hi su men 2 o 3 més de

tràmits; o si gui, que el seu pro ble ma

s’agreujava. 

Aquell fe brer, quan va fer una gran mar ca

i es va par lar una mica d’ell, s’hi va po sar

pel mig la Fe de ra ció, el Con se jo Su pe rior

de De por tes, tot això, però tam poc ni així

ho va acon se guir. Les co ses van can viar

quan va anar a có rrer al juny a Se vi lla. Va

guan yar a Fer mín Ca cho que, en aquells

mo ments, era el nú me ro 1 de l’atletisme

es pan yol. Tot hom es pre gun ta va qui era

aquell ma rro quí que amb 18 anys ha via

guan yat Fer mín Ca cho. De cop, va sor tir a 

l’AS, al Mun do De por ti vo, al pro gra ma del 

José Ma ria Gar cia. Va sor tir a tot arreu, te -

le vi sions, re por tat ges, van ve nir Te le5,

Ca nal Plus... al cap d’un mes ens van cri -

dar. Vam anar a Ma drid, va sig nar els pa -

pers i va ob te nir la na cio na li tat. Va ser

més un tema me dià tic que res més, per -

què ni la Fe de ra ció ni el Con se jo Su pe rior

de De por tes ho acon se guia. 

El pit jor que re cor do, és que quan va anar

a Ma drid a sig nar els pa pers, la se cretà ria

que hi ha via va dir, “tu ets un en do llat,

per què això es con ce deix una o dues ve ga -

des a l’any, per què és un de cret pre si den -

cial, que es diu ‘por car ta na tu ra le za’, que

nor mal ment és un es crip tor que ha acon -

se guit un Pre mi No bel”; i li deia “tu deus

ser un ‘tiu’ molt im por tant. Ell deia: ‘jo

vinc a sig nar els pa pers i a bus car el car -

net d’identitat...’”

Més que res, acla rir que, va ser un tema

dels mit jans de co mu ni ca ció, de tota la

prem sa, però no per què la prem sa fes for -

ça a fa vor d’ell, sinó per què va co men çar

a sor tir a tot arreu i lla vors...

Cloenda

Com a mo de ra do ra d’aquesta tau la ro do -

na, vol dria aca bar, so bre tot, agraint mol -

tís sim la par ti ci pa ció dels di fe rents mem -

bres de la tau la. Heu fet apor ta cions molt

im por tants per anar con tra el re duc cio nis -

me i sim pli fi ca ció de què parl àvem a

l’inici. La ri que sa de les vos tres apor ta -

cions i de les que, sens dub te, es fa ran

aquests dies em por ta a pen sar en una

pro pos ta que ja la po dem fer en aquest

pri mer dia de les jor na des so bre Esport i

im mi gra ció: S’han equi vo cat amb el tí tol,

ha vien d’haver esta ano me na des Pri me -

res Jor na des d’Esport i Immi gra ció, per -

què ja veieu que el tema dona per mol -

tes més. 
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