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L’esport i el seu pa per en els me ca nis mes
de re pro duc ció so cial de la po bla ció
im mi gra da es tran ge ra

Resum
Les ac ti vi tats es por ti ves te nen un pa per

im por tant en la cons ta ta ció i l’observació

dels me ca nis mes de re pro duc ció so cial de 

la po bla ció im mi grant en si tua ció de mar -

gi na ció. L’esport pot tren car aquests me -

ca nis mes i ge ne rar bri co lat ge en les re la -

cions so cials. Aques ta mena de re la cions

es dóna es pe cial ment en llocs de ter mi -

nats, on la con vivè ncia en tre per so nes

d’orígens di fe rents és un fet quo ti dià, i es -

pe cial ment en tre els jo ves. Fi nal ment,

l’esport tam bé és útil per es bri nar de fec tes 

i con tra dic cions en els plan te ja ments ins -

ti tu cio nals de la in te gra ció so cial, que no

te nen en comp te els lí mits de la rea li tat

quo ti dia na.

Introducció

El pro ble ma de la pro duc ció i re pro duc ció

de la im mi gra ció pot ser ob ser vat i trac tat

des d’experiències de pràcti ca de l’esport.

El ba rri del Ra val de Bar ce lo na,1 un dels

ba rris més tra di cio nals de la mar gi na ció

ur ba na, és un te rreny d’anàlisi pri vi le gia -

da per fer-ho. Aquest tei xit s’ha trans for -

mat en els úl tims 10 anys en un es pai

“mul ti cul tu ral” per als més op ti mis tes, o

en un gue to ètnic per als més pes si mis tes. 

Per això, la seva ob ser va ció i les ac cions

de sen vo lu pa des des de l’esport són una

ex pe rièn cia sig ni fi ca ti va per a l’anàlisi de

la im mi gra ció i la mar gi na ció.

Per fer aques ta anà li si, em si tua ré en tre

els fenò mens de re pro duc ció so cial i de

bri co lat ge so cial. Un pro cés de re pro duc -

ció so cial (Bour dieu & Pas se ron, 1977) és 

aquell pel qual els in di vi dus nas cuts en

una clas se o grup so cial aca ben perta -

nyent a la ma tei xa clas se quan es de ve nen

adults. Pa ral·le la ment, tam bé són con si -

de rats així els pro ces sos pels quals els

adults d’una ge ne ra ció trans me ten la seva 

po si ció de clas se als seus des cen dents,

com una mena d’herència so cial. Aquests
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mul ti cul tu ra lis me, post mo der ni tat
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Doc tor en Antro po lo gia so cial i Cul tu ral.
Edu ca dor So cial. Ajun ta men t de Bar ce lo na

1 El Ra val ha es tat co ne gut po pu lar ment com el “ba rri Xino” de Bar ce lo na. 



59apuntsEDU CA CIÓ FÍ SI CA I E SPOR TS (68) (58-66)

pro ces sos pas sen per les ac cions por ta des 

a ter me des d’àmbits com la fa mí lia, les

amis tats per so nals, l’influx d’un am bient

de ter mi nat, o àmbits més ex terns com ara 

l’escola, els mit jans de co mu ni ca ció o les

ins ti tu cions pú bli ques que te nen la mis sió 

de can viar-los.

Aquest con cep te és útil per ana lit zar el

me ca nis me pel qual, en el tro ba ment

en tre im mi grants i autò ctons mar gi nats,

aquests grups so cials es tro ben abo cats

a re pe tir les se ves si tua cions de mar gi -

na ció. En aquest sen tit, cal des ta car que 

la con vivè ncia quo ti dia na amb la im mi -

gra ció d’origen es tran ger so la ment es

prac ti ca en de ter mi nats sec tors i ba rris

molt con crets de clas se bai xa. Tot ple -

gat, mal grat l’allau de no tí cies que re -

bem so bre el tema i la preo cu pa ció que

aques tes de no ten.2

Cu rio sa ment, en la ma jor part de la in for -

ma ció so bre la im mi gra ció que es trans -

met en els mit jans de co mu ni ca ció de

Bar ce lo na es con ti nua ig no rant que els

fills d’estrangers nas cuts en aques ta ciu -

tat, ja són ciu ta dans amb igual tat de

drets, im mer gits en una cul tu ra “bar ce lo -

ni na” –per exem ple–, i que no tots aca -

ben d’arribar al nos tre país. Mal grat tot,

cal in sis tir i no obli dar que els fills

d’immigrants es tran gers ja no són es tran -

gers, en ca ra que con ti nuïn sent con si de -

rats així en un sen tit pro pi. D’aquesta for -

ma s’està evi tant de re con èi xer aquests

nous ciu ta dans com a per so nes que es

tro ben par ti ci pant en pro ces sos cul tu rals

que són dinà mics.

Per fer front a aquests me ca nis mes, exis -

tei xen al gu nes pos si bi li tats d’introduir pe -

tits can vis a ma ne ra de fis su res, que en ca -

ra que no tren quen el re sul tat fi nal sí que

po den aju dar a mi llo rar la si tua ció, o si

més no po den aju dar a fer que aques ta no

em pit jo ri (Maza, 2000). Din tre d’aquesta

pers pec ti va, l’esport és un ele ment sig ni fi -

ca tiu que pot con tri buir a evi tar l’esquema 

de re pro duc ció so cial de la mar gi na ció o

de la im mi gra ció es tran ge ra si tua da en el

seu ma teix ni vell.

D’una al tra ban da, en aquests es pais de

tro ba da en tre grups dis tints sor geix el

me ca nis me del bri co lat ge en les re la -

cions so cials. L’antropòleg Clau de Levi-

Straus (1982)3 va des criu re el bri co lat -

ge so cial com una si tua ció en què es

pro duei xen so lu cions in di vi duals i per -

so na lit za des a uns certs pro ble mes

d’intercanvi. Aques ta si tua ció no és fixa

car hi in ter vé l’atzar o la in cer te sa. Es

par teix del sen tit comú més que no pas

de pos tu lats ferms, té una ope ra ti vi tat

real, no és quel com d’obligatori, i per -

met de cons truir i re cons truir la rea li tat i

els pro ble mes de for mes molt di fe rents.

És im por tant ob ser var aquest con junt de 

cir cumstàncies que po den pre sen tar-se,

per exem ple, din tre d’un grup d’esport i

in ten tar d’analitzar-les.

En aquest sen tit, la se go na ge ne ra ció4

d’immigrants, amb un con tac te quo ti dià

amb els fills dels autò ctons, es tro ba da -

vant de no ves pos si bi li tats de re la ció, com 

per exem ple, el mes tis sat ge, la hi bri da ció, 

el bri co lat ge o l’assimilació.

En aquest ar ti cle dis cu ti ré al guns d’a -

quests pro ces sos, que he ob ser vat a tra -

vés de les ac ti vi tats d’esport, amb un

èmfa si es pe cial en el bri co lat ge, com

una apor ta ció que con si de ro cen tral per

tras lla dar as pec tes de l’esport vers el

camp de la in te gra ció so cial, sen se obli -

dar-nos, però, d’altres as pec tes que in -

di quen tam bé re pro duc ció so cial. En un

se gon apar tat, con ti nua ré amb al guns

exem ples d’intervenció so cial mit jan -

çant l’esport, din tre del ma teix ba rri, per 

mos trar al guns dels avan tat ges de la

pràcti ca de l’esport com a ins tru ment,

com a “bri co leur” dels va lors ju ve nils,

igual com els seus avan tat ges per a la

cons truc ció de la co mu ni tat dels jo ves

amb els seus pro pis va lors. En el ter cer

apar tat, pas sa ré a in tro duir d’altres

àmbits d’integració so cial de sen vo lu -

pats des de l’esport en la seva llui ta con -

tra la mar gi na ció en ge ne ral. Al llarg del

text, in cloc di fe rents punts de crí ti ca cap 

a l’esport pre sen tat com una ac ti vi tat

sen se lí mits, i en ge ne ral cap a les ver -

sions del mul ti cul tu ra lis me et nocèntric

que s’oblida de les si tua cions de mar gi -

na ció en què es tro ben tant els im mi -

grants com els autò ctons de clas se bai xa 

que viuen al Ra val de Bar ce lo na.

Del “Barri Xino” al Raval.
La incorporació de població
immigrant estrangera

El Ra val ha es tat co ne gut po pu lar ment

com el “Ba rri Xino” i s’ha eri git com un

dels llocs cen trals de la tra di cio nal geo -

gra fia de la mar gi na ció ur ba na. Aquest

ba rri es tro ba al cen tre de la ciu tat, en tre

les Ron des de Sant Anto ni, Sant Pau,

l’avinguda del Pa ral·lel, la Ram bla i el car -

rer Pe lai. El nom ac tual de Ra val ha es tat

l’última de no mi na ció de la zona, coin ci -

dint amb la tran si ció de mocr àti ca i des -

prés d’anteriors noms com “Arra bal”,

“Dis tric te V”, “Ba rri xino”.5 

2 Ve gem no més al guns exem ples dels ti tu lars de la prem sa al llarg del 2001: C. Rie go, “La im mi gra ció pas sa a ser con si de ra da pels es pan yols el ter cer pro ble ma del país”. La

Van guar dia, 29 març 2001. S. Qua dra do, “Creix a Ca ta lun ya el re cel a l’immigrant. La mei tat dels ca ta lans, el 48,6%, creu ex ces siu el nom bre d’estrangers”. La Van guar dia, 2

agost 2001. B. Cia, “La im mi gra ció és el pro ble ma més greu per al 20% dels bar ce lo nins”. El País, 26 se tem bre 2001.
3 C. Levi-Strauss, El pen sa ment sal vat ge, Mèxic: FCE, 1982.
4 “Ge ne ra ció”: ha es tat em prat en cièn cies so cials per al·lu dir al con junt dels ho mes que nei xen al ma teix temps. S’aplica per ana lo gia als qui en tren a for mar part d’un medi so cio -

cul tu ral sub sti tuint en les tas ques i pa pers els qui els exer cien abans, S. Gi ner, Dic cio na ri de so cio lo gia, 1988.

La po lí ti ca cul tu ral so bre la im mi gra ció es tran ge ra a Fran ça con si de ra que l’escola i les se go nes/ter ce res ge ne ra cions de fills/es d’immigrants es tran gers, són l’element més apte

per ho mo ge neït zar els com por ta ments i els va lors de la po bla ció sen se grans trau mes.
5 Una cu rio si tat és que al ba rri mai no hi ha ha gut xi ne sos com a grup d’immigrants re pre sen ta tiu i una al tra és que el so bre nom es crea els anys 20, en com pa ra ció amb al tres

chi na towns de ciu tats ame ri ca nes.

Gas par Maza (a la dre ta) du rant la seva pre sen ta -

ció, mo de ra da per Ri car do Sán chez Mar tín, pro fes -

sor de la Uni ver si tat Ra mon Llull.



En aquest ba rri s’ha su per po sat, en els úl -

tims 15/20 anys, la presè ncia de la im mi -

gra ció es tran ge ra, que a la fi, ha aca bat

trans for mant, en al guns sen tits, una iden -

ti tat fi xa da al llarg de gai re bé un se gle.

La im mi gra ció es tran ge ra ha cres cut en

una pro por ció molt su pe rior res pec te a la

res ta de la ciu tat, in clo sos tam bé els bar -

ris més pròxims al Ra val, en cla vats en el

dis tric te de Ciu tat Ve lla, tal com es pot

apre ciar a tra vés de les da des es ta dís ti -

ques so bre im mi gra ció de Bar ce lo na i la

seva evo lu ció. (Tau la 1)

Enca ra que el nom bre d’immigrants, en

ge ne ral, no és ele vat per al con junt de la

ciu tat, la seva con cen tra ció al Ra val, en

una zona re la ti va ment re duï da, li con fe -

reix una vi si bi li tat im por tant i sig ni fi ca ti -

va. Una mos tra d’això és que en tre l’any

1986 i el 2000, la im mi gra ció va créi xer

en un 27,3% a Bar ce lo na men tre que al

Ra val va créi xer en un 66,8%.

L’evolució geogr àfi ca i so cial in ter na ha

se guit una pau ta que po dríem re su mir de

la ma ne ra se güent: zona d’horts i con -

vents a l’extraradi fins al se gle XVIII; fàbri -

ques i ca ses al cos tat de fàbri ques amb

po bla ció obre ra al XIX i ini ci del XX; ne go -

cis il·le gals, di ver sió, re cep ció d’immi -

grants na cio nals, fins a la pri me ra mei tat

del XX; de cli vi co mer cial, mar gi na ció au -

tòctona tan ca da i, fi nal ment, re cep ció

d’immigració es tran ge ra els úl tims 20-25

anys.

L’any 1986, en l’inici del meu pri mer tre -

ball a la zona,6 una in ves ti ga ció so bre la

im mi gra ció es tran ge ra al Ra val no te nia

cap sen tit, ja que la seva presè ncia era

mí ni ma. No hi ha via tam poc cap in terès

pe rio dís tic o acadè mic per aque lla, ni en -

ti tats de re pre sen ta ció o de bats so bre la

seva si tua ció. Els im mi grants de la zona

eren per so nes arri ba des d’altres llocs de

Ca ta lun ya o d’Espanya. El cen tre dels pro -

ble mes del ba rri era l’impacte de les dro -

gues i l’augment de la in se gu re tat ge ne rat

pel seu tràfic. La mar gi na ció s’enfocava,

doncs, en pro ble mes de sa lut pú bli ca,

pro vo cats prin ci pal ment per grups au -

tòctons.

Dos anys més tard, el 1988, la meva ac ti -

vi tat va pas sar a cen trar-se en l’or -

ganització d’activitats es por ti ves de carà -

cter pre ven tiu per als jo ves, mit jan çant

grups de fut bol. El 1988 eren 12 jo ves els

que for ma ven el grup i, d’aquests, no més

dos eren d’origen im mi grant. L’any 2000,

el grup era de 70 mem bres i, d’aquests,

40 ja eren fills d’immigrants. De 1988 a

1995 els fills d’immigrants eren prin ci -

pal ment d’origen àrab, men tre que el

2000, els seus orí gens eren molts més

va riats, i in clo ïen fills d’immigrants pro -

ce dents del Pa kis tan, l’Índia, Equa dor,

la Re pú bli ca Do mi ni ca na o paï sos de

l’est d’Europa.

En al tres àmbits, per exem ple a les es co -

les pú bli ques, a mit jan dels no ran ta es va

so bre pas sar la quo ta del 15%7 i a les llis -

tes de ma tri cu la cions es co lars de l’any

2000 es va so bre pas sar el 50% en al guns 

ca sos.8 Les pro cedè ncies dels alum nes

es tran gers es van fer igual de di ver ses que 

als grups de fut bol. La iden ti tat plu ral del

Ra val va con ti nuar així en ex pan sió en ca -

ra que dins dels seus ma tei xos lí mits.

Del Ra val al “Ra wal”. 

El do mi ni de l’espai pú blic

per part de la po bla ció

im mi grant es tran ge ra

Pa ral·le la ment a la presè ncia de fills

d’immigrants es tran gers en grups d’esport 

o a les es co les pú bli ques, es va pro duir, a

co men ça ment dels no ran ta, l’aparició al

ba rri de ne go cis en mans de la im mi gra ció 

es tran ge ra. Una car nis se ria d’origen àrab

i la ins tal·la ció d’una mes qui ta en un dels

ca rrers de la zona van ser els pri mers se -

nyals d’una co mu ni tat que s’estava am -

pliant.

Des de 1995 va aug men tar-ne la pre -

sència pú bli ca. Els ne go cis d’immigració

van pas sar a arri bar a d’altres camps, com 

ara bo ti gues de que viu res, pe rru que ries,

lo cu to ris, bo ti gues de llo guer de ví deos,

en tre d’altres. Els pro pie ta ris ja no eren

no més im mi grants ma gri bins sinó tam bé

pa kis ta ne sos o lla ti noa me ri cans. La seva

presè ncia va co men çar a ser cada ve ga da

més es te sa i en de ter mi nats llocs va su pe -

rar la dels ne go cis en mans dels ha bi tants

lo cals, es pe cial ment a par tir de l’any

2000.

El crei xe ment d’aquests ne go cis, de ca -

ràcter for ça hu mil, in di ca va que no tots

els im mi grants eren po bres, mal grat les

imat ges de po bre sa i d’inseguretat que

se’ls ad ju di ca va des de la res ta de la ciu -

tat. Alguns ciu ta dans, in fluïts per la sen si -

bi li tat més mul ti cul tu ral, van pas sar a

con si de rar aques ta va rie tat co mer cial

com una mos tra de la di ver si tat de la ciu -

tat. Tam bé els po lí tics i els re for ma dors

van ce le brar la si tua ció com una mos tra

d’una nova iden ti tat plu ral que, tan ma -

teix, no més es do na va en un ba rri i al ho ra

d’una for ma molt con cen tra da.

Dossier: Esport i immigració
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1986 1991 1997 2000

Bar ce lo na 19.557 23.329 29.165 53.428

Ciu tat Ve lla  2.063  3.433  6.362 12.035

Ra val    966  1.777  3.316  6.452

Font: Obser va to ri per ma nent de la im mi gra ció a Bar ce lo na. Ajun ta ment de Bar ce lo na. 2000.

Tau la 1.

Re si dents es tran gers Bar ce lo na-Ciu tat Ve lla-Ra bal (1986-2000).

6 M. Mcdo nogh, & G. Maza, (1991): “Xi cot del ba rri, fill de la ciu tat.” 
7 El 15% és el per cen tat ge màxim d’alumnes im mi grants no co mu ni ta ris xi frat pel De par ta ment d’Educació de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya a par tir del qual el cen tre co men ça a ser 

una es co la gue to.
8 Aques ta dada co rres pon a la ma tri cu la ció d’aquest curs 2001-2002 en una es co la con cre ta de la zona. Des de l’Observatori Per ma nent de la im mi gra ció es tran ge ra a

Bar ce lo na (2000) s’indiquen da des re fe ri des a tot el Dis tric te de Ciu tat Ve lla, on hi ha inclòs el Ra val, amb per cen tat ges com ara: el 47% dels nens de les guar de ries de

Ciu tat Ve lla són fills d’immigrants. Ajun ta ment de Bar ce lo na. El País: “42% dels alum nes de cen tres pú blics de Ciu tat Ve lla són fills d’immigrants”. (El País, 24 oc tu bre

2001.)



Aques ta si tua ció, tan ma teix, no era igual

d’exòtica per a tot hom i su po sa va tam -

bé re pro duc ció so cial i mar gi na ció per a

uns pocs. Aquests co mer ços rea lit za ven

uns ho ra ris molt ex ten sos, de ve ga des a

cos ta d’explotar els seus ma tei xos com pa -

trio tes, dis po sats a ac cep tar-ho. D’altres

ve ga des fre ga ven la il·le ga li tat:

“Ciu tat Ve lla ini cia el tan ca ment de lo cu to -

ris irre gu lars. Una ‘dre ce ra’ ad mi nis tra ti va

per met al dis tric te fre nar la pro li fe ra ció de

lo cals. Ofen si va per pre ser var la di ver si tat

co mer cial. Ciu tat Ve lla, on van obrir els

pri mers lo cu to ris de la ciu tat i on la seva

pro li fe ra ció ha con fe rit a al guns ca rrers ai -

res de mo no cul tu ra co mer cial, ha pre cin tat 

16 d’aquests es ta bli ments i ha de ne gat el

per mís d’obertura a uns al tres qua tre. La

ini cia ti va mu ni ci pal mar ca un punt d’infle -

xió, ja que fins ara aques ta mena de lo cals

ha pro li fe rat gai re bé sen se con trol. Dels 89 

lo cu to ris em pa dro nats a Ciu tat Ve lla, 49

ope ren de for ma irre gu lar”. (El Pe rió di co,

23 ju liol 2001.)

D’altres ne go cis tam bé es van con ver tir en 

ha bi tat ges sen se llicè ncia. L’amuntega -

ment als pi sos va aca bar mo les tant els qui 

hi vi vien an te rior ment, a cau sa de la con -

tí nua cir cu la ció de per so nes per les es -

cales.

Per a al guns veïns, el can vi al co merç va

su po sar la pèrdua de la bo ti ga de que viu -

res tra di cio nal o la pèrdua d’alguns va lors

arre lats, com ara el de “fiar”. Les per so nes 

grans que ha vien vis cut sem pre al ma teix

ba rri no s’acostumaven a com prar en

aquests es ta bli ments o fins i tot els re fu -

sen, i l’oferta co mer cial en el seu en torn

dis mi nueix. D’aquesta ma ne ra, la si tua ció 

va co men çar a ser, a poc a poc, més de

gue to que de mul ti cul tu ra li tat, es pe cial -

ment per als qui no te nien d’altres op -

cions. La pro li fe ra ció de ne go cis, en ca ra

que li mi tat, va aca bar ge ne rant ten sió en -

tre els di fe rents grups.

És a dir, la mar gi na ció va ge ne rar dua li tat

in ter na en tre els autò ctons i els im mi -

grants. Tots dos grups co pia ven me ca nis -

mes de mar gi na ció sem blants però de for -

ma se pa ra da, en no exis tir una in te gra ció

en tre les di fe rents po bla cions po sa des

l’una al cos tat de l’altra.

Entre la dua li tat so cial

i el dis curs mul ti cul tu ral

El can vi so cial pro duït per la in cor po ra ció

de la im mi gra ció es tran ge ra a l’espai del

Ra val s’ha vist re for çat per un pro cés de

dua li tat so cial fo men tat per la pròpia ciu -

tat.

D’una ban da, els efec tes de la re for ma ur -

ba nís ti ca ac ti va des del 1990. Aques ta ha 

do nat l’oportunitat que s’instal·lin a la

zona nous veïns d’altres clas ses i ser veis

en for ma de mu seus, uni ver si tats, ga le ries 

d’art o bars mo derns, que coe xis tei xen

amb ha bi tat ges de gra dats d’immigrants i

autò ctons, junt amb ne go cis del sec tor

ter cia ri en de cli vi.

La re for ma ur ba nís ti ca efec tua da en els

úl tims 10 anys ha trans for mat més el lloc

que no pas tot un se gle an te rior de pro jec -

tes sen se ma te ria lit zar-se. Entre 1990-

2000, a l’interior del ba rri es pro dueix una 

ve ri ta ble re con ques ta d’espais mit jan çant

una ope ra ció de ci rur gia ar ti cu la da al vol -

tant de raons ur ba nís ti ques com ara es -

pon jar, dig ni fi car, es ven trar o mo nu men -

ta lit zar el cen tre. Com a con tra punt, es

van for mar tam bé in drets-bui dats, (Ma -

grinyà & Maza, 2001), una pèrdua im por -

tant del parc d’habitatges,9 es pe cu la ció

im mo bi lià ria al vol tant dels llocs re for -

mats, de sa pa ri ció del mer cat de llo guer,

pen sions tan ca des, i es pe cial ment una

con cen tra ció i mul ti pli ca ció de po bla ció

mar gi na da en de ter mi na des illes que la

re for ma no va afec tar. Alguns edi fi cis i car -

rers han pas sat a con ver tir-se en “es que -

nes” del ba rri més ce le brat i re for mat de la 

ciu tat. El dèfi cit d’habitatge pro duït per

la con ques ta de l’espai pú blic, 1.700 ha bi -

tat ges menys, fa que molts ha gin de viu re

cada ve ga da més arra co nats. L’any 2000, 

2.306 im mi grants van aca bar vi vint en pi -

sos so breo cu pats on con vi vien més de

vuit per so nes.10 L’any 2001, en un tram

de ca rrer de tan sols 150 m es va arri bar a 

fer el cens d’una con cen tra ció de po bla ció

de 444 per so nes, de les quals, a més a

més, 114 eren d’origen im mi grant.11

A més a més, a molts dels ha bi tat ges ocu -

pats per im mi grants van de sa par èi xer els

mo bles, per dis po sar úni ca ment de llits i

pen ja dors per a la roba i d’aquesta ma ne -

ra guan yar es pai per do nar ca bu da a més

per so nes, que van pas sar a dor mir en ma -

ta las sos per te rra. L’amuntegament de

per so nes i les con di cions de l’habitatge,

van ad qui rir així, en de ter mi nats edi fi cis,

unes con di cions si mi lars a les iden ti fi ca -

des per Ilde fons Cerdà a la Bar ce lo na de

1859.

Da vant la di ver si tat cul tu ral, des del

1990, a les es co les es van pren dre les pri -

me res so lu cions mul ti cul tu rals. Va co -

men çar el de bat en tre pro fes sors, es van

per fi lar les pri me res so lu cions a te mes

quo ti dians als men ja dors, amb la llen gua, 

la geo gra fia, la re li gió. Les lli çons so bre

geo gra fia, da vant la presè ncia de fills

d’immigrants d’altres paï sos, es van am -

pliar i es van in ten si fi car, i es van po sar

tam bé me nús al ter na tius als men ja dors.

En front d’aquests as pec tes pràctics tam bé 

es van de sen vo lu par d’altres tendències

més qües tio na bles. Les fes tes mul ti cul tu -

rals van es de ve nir ha bi tuals als pro gra -

mes es co lars i ex traes co lars. La mul ti cul -

tu ra li tat es va po sar en pràcti ca amb la

 incorporació al cu rrí cu lum es co lar de dan -

ses, mú si ques, es ports i men jars que es -

ta ven re la cio nats tant amb Ca ta lun ya com 

amb paï sos es tran gers o la re pe ti ció de la

clas se de geo gra fia da vant la in cor po ra ció

d’un nou alum ne pro ce dent d’un nou país. 

Es trac ta va així d’ajudar al co nei xe ment

de la cul tu ra, però al ma teix temps es co -

men ça va a re pro duir una imat ge dels im -

mi grants sota ca te go ries est àti ques i de

con junt com, per exem ple, els xi ne sos

men gen arròs, els àrabs beuen te o a Pa -

kis tan es juga a cri quet.

Com a con se qüèn cia del mul ti cul tu ra lis -

me, els jo ves que han com ple tat la seva

es co la ri tat al ba rri, al llarg d’aquests úl -
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tims cur sos, han aca bat par ti ci pant en

una gran quan ti tat d’esdeveniments re la -

cio na des amb la di ver si tat i la cul tu ra. A

les fes tes es co lars, s’ha aca bat su mant-hi

d’altres que, sota el ma teix in flux, es van

rea lit zar als cen tres in fan tils i ju ve nils on

ana ven des prés de l’escola o les or ga nit -

za des als es pais pú blics del ba rri per di fe -

rents en ti tats. D’aquesta for ma, el dis curs

mul ti cul tu ral va aca bar as sig nant un rol a

la im mi gra ció en el qual es fo men ta ven els 

me ca nis mes de mar gi na ció i de re pro duc -

ció so cial.

La integració i els
mecanismes de reproducció
social i bricolatge observats
des d’un grup de futbol

La pràcti ca de l’esport és un es pai pri vi -

le giat per a l’observació i l’acció so bre

els me ca nis mes de re pro duc ció so cial i

de bri co lat ge. A con ti nua ció pre sen ta ré

al gu nes da des ob ser va des en la vida so -

cial d’un grup de fut bol que es va ini ciar

en 1989, a ini cia ti va dels edu ca dors

dels ser veis so cials de l’Ajuntament de

Bar ce lo na, i que con ti nua fun cio nant

ara com ara.

La si tua ció de par ti da en 1989, al Ra val,

es po dia re su mir en es pais es por tius in su -

fi cients i ac ti vi tats es por ti ves or ga nit za -

des. Tam bé es do na va una si tua ció pa -

ral·lela de distància en les re la cions en tre

els ser veis so cials i els jo ves, com ara fal ta 

d’interès, no par ti ci pa ció en les pro pos tes

gru pals i des con fian ça.

L’opció per po der vèncer aques tes re -

sistències va ser en ge gar una ac ció en el

seu pro pi medi, que fos del seu in terès i

on es po gués comp tar amb la seva vo -

lun tat i coo pe ra ció. L’esport, el fut bol en 

con cret, va ser l’acció es co lli da. Aques ta 

ac ti vi tat era, en els es cas sos es pais del

ba rri, una ac ti vi tat quo ti dia na en ca ra

que de sor ga nit za da i com ple ta ment in -

for mal.

La pla ça de Les Tàpies12 va ser el lloc

triat per ini ciar aques ta ex pe rièn cia. Allí

es tro ba va una con fluèn cia de jo ves,

pros ti tu ció, tràfic de dro gues i apar ca -

ment de cot xes. Comp ta va, en un dels

seus la te rals, amb una pis ta es por ti va

en mal es tat, una al tra de les zo nes era

uti lit za da com a ha bi tat ge es porà dic de

per so nes sen se sos tre i, a més a més,

ser via d’àrea de jocs in fan tils, pràcti ca -

ment des man te lla da.

L’experiència es va ini ciar amb l’acosta -

ment als jo ves que pas sa ven les tar des

en aquest es pai. Des prés de di ver sos in -

tents fra cas sats, es va pre sen tar la pro -

pos ta d’ajudar-los a or ga nit zar par tits de 

fut bol, pro pos ta que fi nal ment van aca -

bar ac cep tant. Des prés de di ver sos par -

tits in for mals van de ma nar més aju da

per or ga nit zar un grup de fut bol es ta ble.

El se güent pas va con sis tir a po sar-se

d’acord amb ells per a l’organització

d’entrena ments de fut bol dues ve ga des

a la set ma na, l’establiment d’unes re -

gles fo na men tals i el mèto de per a la

 incorporació de nous mem bres. La in -

cor po ra ció d’altres jo ves, des prés de po -

sar-se en con tac te amb el pri mer grup,

es va or ga nit zar es pont ània ment mit jan -

çant pre sen ta cions que ens ana ven fent

ells ma tei xos dels seus pro pis amics/

gues. Un amic/ga in cor po ra va un al tre al 

grup i així suc ces si va ment.

Amb la con so li da ció del grup de fut bol

es van po der ob ser var al guns dels va lors

i an ti va lors que pre sen ta ven els jo ves.

Aquests te nien poc a veu re amb els cli -

xés cul tu rals de les di fe rents co mu ni -

tats. A tra vés de l’esport, els jo ves es

ma ni fes ta ven molt po si tius, molt adap -

ta bles als pocs mit jans amb què es

comp ta va, en tu sias tes per l’equip i per

la pràcti ca de l’esport. Junt a això hi ha -

via va lors menys po si tius. Al grup hi

 havia di fi cul tats per en trar en pro ces sos

d’aprenentatge que no fos sin im me diats

i que re que rien un apre nen tat ge gra dual

a tra vés dels en tre na ments. L’agressivi -

tat es tor na va so vint des pro por cio na da,

mo ti va da per as sump tes poc im por -

tants, en ca ra que des prés tor na ven a ser 

amics sen se grans ran cors. L’entrada

d’un nou mem bre del grup era, al co -

men ça ment, vio len ta i de sa fia do ra, bus -

cant els lí mits dels més fe bles o dels

més res pon sa bles.

De tota ma ne ra, la con so li da ció del grup

de fut bol va aca bar eri gint-se en un punt

de tro ba da. Per als jo ves era un lloc on fer

es port i reu nir-se, on se sen tien re co ne -

guts en tre ells i tam bé pels al tres, tant pel

seu joc, com per la seva for ma de ser en

par ti cu lar. La re pe ti ció dels en tre na ments

set ma nals, aju da va a am pliar el co nei xe -

ment en tre tots els par ti ci pants i a in ter -

can viar im pres sions per so nals, feien nous

amics i tren ca ven amb les imat ges més

tòpi ques i dis cri mi natò ries ba sa des en

pre ju di cis cul tu rals. L’activitat es por ti va

es va con ver tir, d’aquesta for ma, en un es -

pai ac ti va dor de re la cions que po dien

tren car uns certs me ca nis mes de re pro -

duc ció so cial.

Anàli si dels me ca nis mes

de bri co lat ge a l’esport

Ve gem al guns exem ples on es pot apre -

ciar que l’esport aju da al de sen vo lu pa -

ment del bri co lat ge.

Dins del grup s’observava una fàcil re la ti -

vit za ció i ne go cia ció de tòpics cul tu rals.

D’aquesta for ma, s’anaven arre glant i tro -

bant so lu cions a les se ves pròpies vi sions

da vant de de ter mi nats con flic tes. Així, un

jove, d’origen im mi grant, es quei xa va que

no po dia en tre nar, per què es ta va fent el

Ra madà. La so lu ció que li van do nar els

seus com panys va ser que te nia més mèrit 

fer el Ra madà i en tre nar al ho ra, que no

pas que dar-se mi rant com en tre na ven els

al tres.

Dossier: Esport i immigració
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Tam bé s’observaven in nom bra bles mos -

tres de bri co lat ge lin güís tic din tre

dels grups. Entre ells par len cas tellà i

àrab. Entre els àrabs par la ven àrab, però 

tam bé fri vo lit za ven amb aquest, i els

que par la ven en cas tellà in sul ta ven en

àrab. D’altres bri co lat ges es pro du ïen

per trans ferè ncies a ni vell de sub cul tu ra, 

com l’ús per part de fills d’im mi -

grants d’expres sions molt lo cals, com

“nen”, “achan ta”, “ju lai” o el cos tum

d’a cabar les fra ses amb ex pres sions

com “txiss...”.

D’altres jo ves sem bla ven tro bar-se en un

pro cés d’una cons truc ció molt fle xi ble de

la iden ti tat. Per exem ple, el cas de C.,

de 9 anys, de co lor, fill de pa res do mi ni -

cans. Els amics que va aca bar for mant al

grup eren, en la seva ma jo ria, fills d’immi -

grants que pro ce dien del nord d’À fri ca. Ell

de fen sa va i pre sen ta va la seva iden ti tat

da vant d’una al tra per so na dient que ell

era “moro”. Enca ra que els seus in ter lo cu -

tors se’n reien da vant la fal ta d’evidència,

ell in sis tia que era moro. Sa bia que mol tes 

per so nes ano me na ven mo ros els seus

amics i re co nei xia l’ús des pec tiu del ter -

me. Però en el seu en torn l’insultaven

dient-li ne gre, una ca te go ria més des pec -

ti va, de la qual trac ta va de fu gir fent-se

pas sar per moro.

Tam bé s’observaven d’altres as pec tes

en pro cés de bri co lat ge a tra vés d’a -

cultura cions va ria des, com les di fe rents

ma ni pu la cions en el nom, tant dels

d’origen ma gri bí, com de lla ti noa me ri -

cans o de la Xina: Joao per Joan, Àlex en

lloc d’Ali, Abel en lloc d’Abdel, Ro cío

en lloc de Xiu juan o Pin ki en lloc de

Prabh reet.

Hi ha via tam bé bri co lat ge en les di fe rents

for mes de cons truc ció de les se ves imat -

ges, com a re sul tat de la in cor po ra ció de

di fe rents mo des ju ve nils. Així, al guns es

ten yien el ca bell de co lor, es feien ex ten -

sions de ca bell, usa ven roba es por ti va,

cal çat de moda, ta tuat ges, o es feien tam -

bé “pier cings”.

Tot ple gat ens fa palès que els va lors es tan

es sen cial ment més en les per so nes que no

pas en l’activitat es por ti va, en ca ra que per

veu re’ls i ado nar-nos-en ne ces si tem po -

sar-los en pràcti ca i l’esport és un es ce na ri

pri vi le giat per fer-ho.

Anàli si dels me ca nis mes 

e re pro duc ció so cial en l’esport

Mal grat aques ta so cia lit za ció mul ti cul -

tu ral a ni vell molt quo ti dià, cal no obli -

dar que es pro dueix en tre gent de clas se

bai xa, fo na men tal ment, i so la ment en

una part molt con cre ta de la ciu tat. Per

això els jo ves tam bé es ta ven in fluïts per

va lors dis cri mi na to ris. Ma ni fes ta ven ra -

cis me cap als que no co nei xien. Els jo -

ves autò ctons els in sul ta ven dient-los

mo ros i ne gres, amb carà cter des pec tiu.

Pre sen ta ven tam bé una in fluèn cia d’al -

tres va lors més ge ne rals, evi den ciat per -

què tots ma ni fes ta ven ra cis me en abs -

trac te. Els d’origen àrab tam bé el

 mostraven cap a al tres àrabs nou vin guts 

que no co nei xien.

Els seus pro pis va lors no es de sen vo lu pa -

ven del tot. Nin gú no es va fer ju ga dor de

fut bol pro fes sio nal mal grat que al guns

d’ells te nien qua li tats es por ti ves òpti mes.

Les ha bi li tats es por ti ves per si so les no

eren una ga ran tia d’èxit a l’hora d’iniciar

la ca rre ra es por ti va. Per a aques ta es ne -

ces si ta tre ball, com pro mís, su ports fa mi -

liars, au to dis ci pli na, que no sem pre tro ba -

ven.

En al guns d’ells, els pro ces sos de pro -

duc ció i re pro duc ció de la mar gi na ció es

van con fir mar quan van dei xar de ser jo -

ves i es van con ver tir en adults. Quan la

mar gi na ció fa mi liar era molt for ta aques -

ta es va aca bar trans me tent de pa res a

fills, mal grat tots els es for ços. Alguns

dels pri mers que van pas sar pels grups

de fut bol es van ca sar molt jo ves, per

con ver tir-se ràpi da ment en pa res i ma res

amb tan sols 17 o 18 anys. D’altres van

tro bar d’altres in cen tius més ne ga tius,

com ara la dro ga, i in fluèn cies en al tres

llocs i d’altres am bients més forts que els

grups d’esport.

La ma jo ria van dei xar aviat els es tu dis,

van pre fe rir po sar-se a tre ba llar sen se

aca bar l’educació primà ria. Van as su mir 

que no po drien mi llo rar, que no més ser -

vi rien per fer els tre balls més durs i pit jor 

pa gats. Si els fills dels obrers aca ba ven

sent obrers (Wi llis, 1997), en aquest

cas al guns dels fills dels mar gi nats i dels 

im mi grants tam bé aca ba ven sent mar gi -

nats i im mi grants en pas sar a la vida

adul ta.

El pes de la re pro duc ció so cial ob ser va da

en aquests exem ples era molt més fort

que els efec tes po si tius que po dia te nir un

grup d’esport. L’esport no va ser “el sal va -

dor” d’aquests jo ves ni la so lu ció als seus

pro ble mes, en ca ra que va te nir al guns

avan tat ges, en ar ti cu lar no ves for mes de

re la ció a tra vés del bri co lat ge...

Esport i postmodernitat.
La relació entre el Raval
i l’exterior mitjançant
l’esport

L’apropiació de l’esport per part del dis -

curs post mo dern té com a ob jec tiu prin ci -

pal sen si bi lit zar so bre pro ble mes so cials,

però a la ve ga da és una via de pro ta go nis -

me per a exes por tis tes d’elit i pa tro ci na -

dors co mer cials.

La ràpi da evo lu ció d’aquest ti pus d’in -

tervencions, molt lli ga des, en ge ne ral, a

la pu bli ci tat i als mit jans d’informació,

han do nat prio ri tat a la imat ge, al gest, a 

la no tí cia, o al si mu la cre, més que no

pas als tre balls con crets per obrir fis su -

res o re con èi xer els qui, anò ni ma ment,

fa bri quen els ve ri ta bles pro ces sos de

 socialització. En aques tes tendències

post mo der nes, dis cu ti des per au tors

com Lyo tard, 1998; Bau dri llard, 1998;

Har vey, 1990; Vi ri lo 1997, l’important

és l’aparença, l’èxit de la con vo catò ria,

la cita pun tual. Els pro ta go nis tes dei xen

de ser els jo ves i les se ves in te rac cions

d’esport i pas sen a ser-ho els pa tro ci na -

dors de l’esdeveniment. Per exem ple,

l’escultor, el pin tor, l’arquitecte, que fan

un nou ús dels seus tre balls amb ob jec -

tius com la re cer ca d’identitat d’una pla -

ça, la trans for ma ció de la imat ge d’un

ba rri mar gi nal o la llui ta so cial en ge -

neral.

Aques tes in ter ven cions es tan re la cio na -

des tant amb la pro mo ció de l’esport com

amb la cons truc ció dels es pais es por tius.

Ve gem-ne al guns exem ples.

L’any 1990, els mit jans d’informació

(prem sa, TV) es van fi xar en el de sen vo -

lu pa ment dels grups de fut bol al Ra val,

fent no tar es pe cial ment la ini cia ti va d’un

ex ju ga dor de fut bol pro fes sio nal que

col·la bo ra va com a en tre na dor en aquells 

mo ments. Tam bé van des ta car el va lor
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de l’acció, pel con text on es por ta va a ter -

me i per les di fí cils si tua cions so cials en

què es tro ba ven els jo ves que hi par ti ci -

pa ven:

“El fut bol, a més a més de ser un es port, un 

joc, un es pec ta cle, un ne go ci, pot con ver -

tir-se en una opor tu ni tat per a llui tar per

una vida mi llor, en un camí per fu gir de la

cara més amar ga de l’existència quo ti dia -

na, per sen tir-se mi llor, per què l’ésser

humà es rea lit zi com a tal”. (I. Men truil.

Dia ri Sport, 18 abril 1989.)

Els grups van as so lir un cert pro ta go nis -

me i es van pro duir no ves no tí cies.13

Van arri bar tam bé més re cur sos econò -

mics i tam bé no ves con se qüèn cies. Es

va pro duir una reac ció de re buig i des -

con fian ça dels jo ves cap al que fi nal -

ment ex pli ca va la prem sa so bre les se -

ves vi des i les se ves ca rac te rís ti ques,

tant per so nals com so cials. Unes no ves

de cla ra cions de l’entre nador, ac cen -

tuant el seu pa per com a “sal va dor”, van 

tren car fi nal ment el res pec te en tre les

parts. Com a con se qüèn cia, es va pro -

duir una re pro duc ció de la si tua ció de

distància i des con fian ça amb què ens

trobà vem a la pla ça al co men ça ment de

l’experiència.

Un exem ple li te ra ri que acla reix aques -

tes po si cions és la no vel·la “Tot un

home”, de l’escriptor nord-ame ricà Tom

Wol fe (2000), que iro nit za fins a la

parò dia so bre al gu nes d’aquestes ap ti -

tuds; ens pre sen ta l’exemple d’un es por -

tis ta fa mós de co lor, ano me nat Fa reek

Fa non, que des prés de re ti rar-se del

bàsquet pro fes sio nal es con ver teix en

pre di ca dor catò lic. Des prés de la con -

ver sió, va re co rrent ba rris i sub ur bis ne -

gres i ex pli cant a les se ves au dièn cies

que els del seu co lor tam bé te nen opor -

tu ni tats o que la vida és com un par tit de 

bàsquet, on la cosa im por tant és l’equip, 

més que no pas el lluï ment in di vi dual o

la ne ces si tat de tre ba llar con jun ta ment.

Aques ta és una metà fo ra molt uti lit za da

en l’esport pro fes sio nal, un exem ple

molt com pren si ble, però in com plet, per

a la vida so cial. És una al tra mos tra de

les temp ta cions dels es por tis tes que

eren d’elit, que ara ja no ho són, però

que al ho ra ne ces si ten man te nir la po pu -

la ri tat per al tres ca mins. És fàcil do nar

lli çons des d’una po si ció de co mo di tat

per so nal i so cial a grups que es tan en

unes cir cumstàncies molt més fràgils.

El ma teix suc ceeix amb l’apropiació de

nous es pais pú blics a tra vés del dis curs

de l’esport. Aquí apa rei xen les con tra -

dic cions de la post mo der ni tat en re la ció

amb el camp de l’esport i es pe cial ment

les re fe ri des a l’acció es te tit zant de la

mar gi na ció so cial. El 1990, el Co mitè

Olím pic Inter na cio nal, des prés de la ce -

le bra ció de la Copa del món d’atletisme

al re mo de lat es ta di olím pic de Mont juïc, 

va fer lliu ra ment, al ba rri del Ra val, d’un 

ca rril de la pis ta d’atletisme so brant de

l’esdeveni ment. L’acte va ser pre sen tat

com una con tri bu ció simb òli ca del Co -

mitè Olím pic Inter na cio nal a la re for ma

so cial i ur ba na de la zona. Aquest tros de 

pis ta no es va uti lit zar mai i ara com ara

ro man aban do nat en un cos tat del po -

lies por tiu. Aquest va ser un fet pe rio dís -

tic i d’imatge, im por tant per al Co mitè

Olím pic Inter na cio nal, però que va ser vir 

de poc al can vi ur ba nís tic de la zona o al

fo ment de la pràcti ca de l’atletisme al

ba rri i la in te gra ció de la po bla ció

d’origen im mi grant.

Un exem ple sem blant suc ceeix amb el po -

lies por tiu del Ra val. Aquest edi fi ci va ser

cons truït en l’espai ad ja cent a la Pla ça de

Les Tàpies i inau gu rat el 1992, tot es ta -

blint un punt de pro mo ció de l’esport,

però amb quo tes. Aques ta ac ció va aca bar 

ocu pant la to ta li tat de l’espai in for mal que 

abans es ta va lliu re per al joc. Es guanyà

així una ins tal·la ció per a uns grups de po -

bla ció, però tam bé es va li mi tar la vida so -

cial en al tres or dres, es pecialment la dels

grups de jo ves més in for mals i mar gi nats,

als quals no els van bus car al ter na ti ves

d’incorporació.

Hem vist que la con ques ta de l’espai pú -

blic va ser un dels grans ob jec tius de la re -

for ma ur ba na per dig ni fi car el ba rri i la

vida dels seus ha bi tants. Rere la dura llui -

ta en tau la da amb l’habitatge de gra dat,

que es va tra duir en la de sa pa ri ció d’illes

sen ce res, l’espai re sul tant es va aca bar

lliu rant fi nal ment a l’ús de les te rras ses, o

a zo nes per pas se jar, uns gus tos més

d’acord amb els ob jec tius dels re for ma -

dors i de la nova for ma de vida que trac ta -

ven de tor nar al ba rri. Fi nal ment, es va

aca bar prohi bint de ju gar a la pi lo ta a les

pe ti tes pla ces i ra cons nous i no es deixà

cap es pai lliu re per què els jo ves po gues sin 

prac ti car l’esport sen se ha ver d’u tilitzar

una ins tal·la ció de pa ga ment.

El ma teix tor na a suc ceir en la re la ció en -

tre cul tu ra i es port. Els ten ta cles del mu -

seu d’Art Con tem po ra ni de Bar ce lo na

(MACBA) van ac tuar so bre la vida so cial

de la pro pe ra pla ça dels Àngels, si tua da a

la part nord del ba rri. Les se ves ac cions

han es tat mol tes i va ria des des de la inau -

gu ra ció, el 1995. Ve gem-ne una que

uneix l’esport, l’art, i la in ter ven ció en

l’espai pú blic. L’exposició “Fa cing pu blic

Spa ce” va ser duta a ter me, el 1998, per

un equip d’arquitectes ho lan de sos, que va 

des co brir quel com d’obvi a l’entorn del

mu seu, l’esport in for mal que hi prac ti ca -

ven els jo ves ran de l’edifici, i al qual es va

do nar un nou for mat:

“L’equip ho landès MVRD pro po sa, amb

‘sport’, la trans for ma ció del pa vi ment de la

pla ça en un con junt de pis tes es por ti ves de 

bàdmin ton, bàsquet i fut bol. Sim ple ment

amb el di buix de les lí nies re gla ment àries i

la in cor po ra ció de xar xes, por te ries i cis te -

lles, la pla ça pa teix una trans for ma ció ra -

di cal i es con ver teix en un es pai de joc per -

ma nent. La nova ocu pa ció de la pla ça ha

tin gut con se qüèn cies en la to ta li tat del

dis tric te del Ra val, que ha vist trans for mat

l’ús dels es pais pú blics da vant l’aparició

d’aquestes pis tes de joc. L’esport, una for -

ma de joc, és l’expressió re gla men ta da –és

a dir, feta ri tual– dels com por ta ments i

dels usos de l’espai pú blic.” (MACBA, Fa -

bri ca tions, p. 35.)

La vida so cial i l’esport in for mal que feien

els jo ves en aquest es pai va es de ve nir així

el con tin gut viu de l’exposició. Des prés de

fi na lit zar l’exposició, les cis te lles i les por -

te ries van ser re ti ra des d’aquest lloc i des -

pla ça des a una zona ad ja cent da vant de la 

Casa de la Ca ri tat; l’esport con ti nuà en

aquest in dret fins a no vem bre de l’any

2001, quan fi nal ment aquest es pai es por -

64

Dossier: Esport i immigració

apunts EDU CA CIÓ FÍ SI CA I E SPOR TS (68) (58-66)

13 F. Pei rón, “To nin ho, de fut bo lis ta a mes tre del Ra val”, La Van guar dia, 18 juny 1988.



tiu va que dar des man te llat i la vida so cial

i es por ti va al seu vol tant va tor nar a ser

eli mi na da.

Tam bé han es tat in nom bra bles les imat -

ges d’esport pre ses a la zona i pre sen ta -

des en dia ris, re vis tes i pu bli ca cions,

amb jo ves de di fe rents orí gens pa ti nant,

ba llant o amb im mi grants amb ves tits

tra di cio nals as se guts al cos tat del

MACBA o del Cen tre de Cul tu ra Con tem -

porà nia (CCCB) i d’altres edi fi cis de pres -

ti gi. Aques tes imat ges són útils per al

mu seu, per què li per me ten de mos trar al -

gu na con ne xió amb l’entorn, amb la sub -

cul tu ra de la zona, o amb els úl tims im -

mi grants que han arri bat al ba rri, en ca ra

que des prés no par ti ci pin gai re de la vida

in ter na d’aquestes ins ti tu cions. Alguns

d’aquests grups de jo ves, l’any 2000,

van aca bar ata cant les ins tal·la cions ad -

ja cents a la Casa de la Ca ri tat i blo que -

jant els tu ris tes din tre del re cin te de les

ex po si cions.

En aques tes ma ni fes ta cions d’esport i en

d’altres tí pi ques de la post mo der ni tat i

d’un mul ti cul tu ra lis me esc ènic, el pro ta -

go nis ta és l’esportista pro fes sio nal, o

l’organitzador (ciu tat, fe de ra ció, co mitè

olím pic, en ti tat es por ti va) o els mit jans de 

co mu ni ca ció i les se ves es tratè gies. Ells

són, fi nal ment, els qui aca ben mar cant les 

no ves con di cions. L’acció és trans cen dent 

per què par teix de la seva ini cia ti va. De ci -

dei xen el que s’ha de com par tir i pre sen -

ten les so lu cions que creuen més con ve -

nients des de po si cions fàcils i còmo des.

Ser vei xen, en de fi ni ti va, per pre sen tar

per so nes o ins ti tu cions en camps que no

són els seus i re for çar les pròpies imat ges i 

dis cur sos, a cos ta dels autò ctons i dels

im mi grants del ba rri.

Com a conclusió

En el marc d’un pro cés de con so li da ció de

la im mi gra ció es tran ge ra al Ra val (Ba rri

Xino-Ra val-Ra wal) s’ha ge ne rat una dua -

li tat de po bla cions i el de sen vo lu pa ment

d’un dis curs mul ti cul tu ral per a la in te gra -

ció que es co rres pon prin ci pal ment amb

in te res sos i gus tos d’una clas se de ter mi -

na da.

En al tres oca sions, hi ha punts que són

pre sen tats com a so lu cions mul ti cul tu rals

quan no més són ges tos molt sim ples,

amb re sul tats so vint de mer ata peï ment.

Pre sen tar la di ver si tat com el des co bri -

ment de bo ti gues, ne go cis, o per so nes

d’altres paï sos, en un ba rri molt de li mi tat,

no és as so lir l’estatus de ciu tat mul ti cul tu -

ral. La di fu sió d’altres fol klo res i d’altres

cul tu res no su po sa cap des co bri ment i ex -

pli ca, so bre tot, l’etnocentrisme en què vi -

vim.

L’actual de sen vo lu pa ment d’aquestes vi -

sions, al cos tat d’altres més “post mo der -

nes”, ens im pe deix de veu re el camp del

bri co lat ge quo ti dià, és a dir, el pro cés que

s’engega al mar ge dels dis cur sos for mals.

Aquest bri co lat ge es pro dueix ac tual ment

als ba rris més de pri mits, als es pais in for -

mals, als pa tis es co lars, en tre els veïns

d’escala, on autò ctons i im mi grants fan

el que po den, i trac ten d’espavilar-se

d’acord amb la pròpia ca de na de so lu -

cions:

“El bri co leur és ca paç d’executar un gran

nom bre de fei nes di ver si fi ca des; però a

di ferè ncia de l’enginyer, no en sub or di na

cap a l’obtenció de pri me res matè ries ni

d’instruments con ce buts i ob tin guts a la

mida del seu pro jec te: el seu uni vers ins -

tru men tal està tan cat i la re gla de joc és

la d’espavilar-se ‘amb allò que es té’, és a 

dir, un con junt, fi nit en cada ins tant,

d’instruments i ma te rials, he terò clits a

més a més, per què la com po si ció del con -

junt no està en re la ció amb el pro jec te

del mo ment, ni tam poc amb cap pro jec te

par ti cu lar, sinó que és el re sul tat con tin -

gent de to tes les oca sions que se li han

ofert de re no var o en ri quir les se ves

existències, o de con ser var-les amb els

re si dus de cons truc cions i des cons truc -

cions an te riors.” (C. Levi-Strauss, 1982,

p. 36.) 

El pa per més in te res sant de les ac ti vi tats

es por ti ves con sis teix, doncs, a aju dar a fa -

ci li tar l’intercanvi, apro fi tant la seva ac -

cep ta ció per part de grups molt di fe rents.

Així, a tra vés de l’esport, es po den es ta blir 

nous equi li bris, que par tei xen més de les

per so nes que del dià leg, en abs trac te, en -

tre cul tu res. Aju da tam bé a co men çar, en

cer ta ma ne ra, la re pro duc ció so cial i a ini -

ciar pro ces sos de de sen vo lu pa ment, d’in -

corporació pas a pas de de ter mi nats in di -

vi dus i grups, amb pro ble mes im por tants

d’exclusió so cial, mit jan çant me ca nis mes

de bri co lat ge.

Fi nal ment, hem de des ta car que en

l’àmbit de l’esport cal trac tar d’evitar el

pe rill de cau re en els de fec tes de la post -

mo der ni tat, en uti lit zar de ter mi na des for -

mes d’esport pro po sant-les com a so lu -

cions de pro ble mes so cials, sen se pen sar

en cap lí mit. No es pot treu re de con text

l’anàlisi de la mar gi na ció o de la im mi gra -

ció de les se ves cau ses i de les se ves con -

ne xions, que són sem pre com ple xes.
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grants.
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