


De les pràcti ques fí si ques pri migè nies
a l’esport edu ca tiu (II)
En la lí nia ex po sa da a la pri me ra part

d’aquest tre ball i dins de l’univers es por tiu,

de sen vo lu pem els tret ze grups d’activitats

que es van rea lit zar en els dos àmbits

d’actuació: Intern (cen tre es co lar) i Extern

(medi na tu ral). En aques ta edi to rial trac ta -

rem el pri mer camp, que con té set grups de

pràcti ques de li mi ta des i es de sen vo lu pa en

el marc es co lar. El se gon camp, que trac ta -

rem en la pròxi ma i úl ti ma edi to rial, cons ta

de sis grups d’activitats i es de sen vo lu pa en

gran me su ra en el medi na tu ral, mit jan çant

pràcti ques in de pen dents en règim in ten siu,

apro fi tant els di fe rents pe río des es ta cio nals.

Àmbit Intern
(centre escolar)

De les ca pa ci tats fi lo genè ti ques

als es ports in di vi duals

L’home i la dona, a tra vés del pro cés on to -

genè tic (de sen vo lu pa ment d’un in di vi du

d’una esp ècie) de sen vo lu pa de for ma breu 

i pre ci sa un re cord del pro cés evo lu tiu de

l’espècie hu ma na, des dels nos tres orí gens 

fins al mo ment pre sent (fi logè ne si). D’a -

questa ma ne ra, el nen/a té imprès en el

seu codi genè tic un con junt de com por ta -

ments mo trius que per tan yen a les di fe -

rents fa ses evo lu ti ves. Arros se gar-se, aga -

far, pren dre, ti rar, ga te jar, rea lit zar

 quadrupèdies i tripè dies, grim par, gron -

xar-se, gi rar, pen jar-se, ai xe car-se, ca mi -

nar, anar de pres sa, có rrer, sal tar, llen çar,

ne dar... són les ca pa ci tats bàsi ques que

ens vé nen do na des per herè ncia fi lo genè ti -

ca i ens pro por cio nen la nos tra mo tri ci tat

ca rac te rís ti ca com a esp ècie sin gu lar.

Des de la mo tri ci tat bàsi ca de font fi lo -

genè ti ca ac ce dim als es ports in di vi duals;

aquests es ba sen en les re gles que re gu len

la com petè ncia de cer tes ca pa ci tats es pe -

cí fi ques de l’home, en la seva re la ció amb

el medi am bient, per tal d’obtenir-ne un

ren di ment màxim.

De les tècni ques de llui ta

als es ports de com bat

Les tècni ques de llui ta són unes pràcti ques

sis te ma tit za des que es re mun ten a les èpo -

ques més pri mi ti ves i cons ti tuei xen una

cons tant, més o menys ins ti tu cio na lit za da,

en to tes les cul tu res, a tra vés de la hist òria.

L’aprenentatge de les tècni ques de llui ta

era im pres cin di ble per a cada in di vi du

d’una co mu ni tat, ja que de la seva des tre sa 

i ha bi li tat en la llui ta de pe nia la seva pròpia 

vida i la de la seva fa mí lia, d’aquí ve la

presè ncia unà ni me en tots els po bles de

l’antiguitat. Tam bé te nia al tres sen tits, com 

a ri tual d’iniciació, d’entrenament per a la

sub sistència, de de mos tra ció de po der, de

pas sa temps, i fins i tot d’exercici de con trol

i au to do mi ni.

Les ac ti vi tats de llui ta re pre sen ten no sols

unes pràcti ques més o menys agres si ves,

sinó que su po sen un ex cel·lent mitjà d’au -

toconeixement, au to con trol, res pec te, dis ci -

pli na o ri tua li tat; va lors de gran in terès pe -

dagò gic per a la for ma ció dels nos tres alum -

nes. A ho res d’ara, les llui tes tra di cio nals,

con ser va des en cada en torn cul tu ral, i els

es ports de com bat, han re co llit el tes ti mo ni

dels po bles de l’antiguitat i pro por cio nen

una ex cel·lent pos si bi li tat de rea lit zar com -

pe ti cions de llui ta amb un fort con tin gut

emo cio nal, on s’utilitzen im por tants re cur -

sos del cos amb fins no agres sius.

Dels jocs col·lec tius

als es ports d’equip

Els jocs col·lec tius dels po bles re pre sen ten 

pràcti ques re crea ti ves evo lu cio na des, de

gran ac cep ta ció so cial; el sig ni fi cat ri tual i

simb òlic d’aquestes pràcti ques lú di ques

de no ta el ni vell so cio cul tu ral d’aquesta ci -

vi lit za ció. Els po bles de més alt ni vell de

ci vi lit za ció te nien una bona es truc tu ra i

una no ta ble com ple xi tat en els seus jocs

col·lec tius, en els quals la com pe ti ció i

l’atzar en cons ti tu ïen els trets més fo na -

men tals. Ge ne ral ment, aques tes pràcti -

ques van te nir una gran ac cep ta ció so cial i 

es van de sen vo lu par al vol tant d’un mòbil

ple de sig ni fi ca cions lu di comà gi ques. La

pi lo ta va ser el mo tiu més re co rre gut per la 

seva am bi valè ncia i es fe ri ci tat. So vint, les

cir cumstàncies del joc, la in cer te sa del re -

sul tat i la sort més o menys ca pri cio sa te -

nien for tes im pli ca cions ma gi co re li gio ses
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Apun ts per al segle XXI

“Els exer ci cis cor po rals són, pel seu ori -

gen, un mitjà per a mi llo rar la ca pa ci tat

pro duc ti va”

(WOLFGANG  EICHEL, 1953) 

“Al pa leo lí tic sor geix la dan sa cul tu ral, la

for ma més pri mi ti va d’exercici fí sic. A la

dan sa es dóna per pri mer cop un mo vi -

ment nas cut de la uni tat vi tal de l’home,

en raó de fins i ob jec tius ex terns al mo vi -

ment ma teix”

(ULRICH  POPPLOW, 1955) 



que eren fi del ment in ter pre ta des pels alts

dig na ta ris re li gio sos. A tra vés dels jocs

col·lec tius po dem es bri nar en part la cos -

mo vi sió d’alguns po bles de l’antiguitat,

l’estructura so cial, ele ments simb òlics i ri -

tuals i con èi xer el seu es ta di tec nolò gic,

així com el seu ni vell de ci vi lit za ció.

Molts jocs col·lec tius de pi lo ta han es tat

autè ntics pre ce dents dels ac tuals es ports

d’equip. Mit jan çant un pro cés crei xent de

com ple xi tat, pro po sem un pro cés que va

des dels jocs col·lec tius d’organització

més sim ple fins als es ports d’equip mit jan -

çant una apro xi ma ció es truc tu ral i fun cio -

nal co mu na. A con ti nua ció, abor da rem els 

es ports de ma ne ra sin gu lar, ja que cada

un d’ells im pli ca un do mi ni de des tre ses i

ha bi li tats di fe rents en re la ció amb l’ocu -

pació de l’espai i el temps de joc, co dis

de co mu ni ca ció di fe ren ciats i un ti pus de

con fron ta ció di fe rent en ca das cun.

De les pràcti ques amb ob jec tes

als es ports amb ins tru ments

El cos ha es tat el pri mer ins tru ment de

l’home du rant tota la seva tra ject òria his -

tòrica i les pri me res tècni ques hu ma nes

van ser ex clu si va ment cor po rals. No obs -

tant això, l’espècie hu ma na, en el seu

cons tant es forç pot mi llo rar les se ves con -

di cions de sub sistència, co men ça a des co -

brir ob jec tes ex tra cor po rals, i els con ver -

teix en ins tru ments al seu ser vei. En un

prin ci pi, per ne ces si tat i uti li tat vi tal, des -

prés per en ri quir el seu ba gat ge d’objectes

i ins tru ments lú dics i ri tuals, que es fan

ser vir en les pràcti ques cor po rals efec tua -

des en el temps lliu re. D’aquelles pràcti -

ques lú di ques amb ob jec tes han de ri vat

els es ports amb ins tru ments més clàssics

(tennis, golf, ho quei, beis bol, fron tó amb

pala...) i al tres més nous i amb carà cter

més al ter na tiu (floor ball, in dia ca...).

L’instrument és el sím bol de la tècni ca del

pro grés de l’home (des de l’os més pri mi -

tiu uti lit zat per l’home prehist òric fins a la

peça tècni ca més so fis ti ca da). Les pràcti -

ques fí si ques amb ins tru ments im pli quen

una coor di na ció dinà mi ca molt fina i ajus -

ta da en torn de l’equació: ull-seg ment cor -

po ral-ins tru ment-mòbil (si n’hi ha); per

això, cal in cor po rar aques tes ac ti vi tats al

nu cli d’experiències mo to res fo na men tals

en el marc d’un pro cés ra cio nal d’educació 

es por ti va.

De les ha bi li tats la bo rals

als es ports tra di cio nals

En la vida quo ti dia na dels po bles que ens

van pre ce dir, és una cons tant l’aprenen -

tatge sis temà tic d’habilitats i des tre ses la -

bo rals que fa cul ta ven l’especia lització i

l’eficàcia de l’individu da vant del grup so -

cial, i en de mos tra ven la uti li tat i la vàlua.

Una part d’aquestes ha bi li tats la bo rals

pas sen al joc po pu lar en tre els nens i a la

com pe ti ció fes ti va per adults. Per als pri -

mers, es trac ta va d’assajar, de ma ne ra lú -

di ca i es pont ània, les arts i els hàbits pro -

duc tius dels adults (el joc po pu lar) i per a

aquests re pre sen ta va, en el marc fes ti vo -

re li giós, una for ma d’emulació, de do mi ni i 

de pres ti gi dins la seva ma tei xa co mu ni tat

(l’esport tra di cio nal).

El nen/a, mit jan çant aques tes pràcti ques,

s’endinsa en la hist òria de la nos tra cul tu ra 

ma te rial a tra vés el joc i hi des co breix nous 

rols, va lors, hàbits i tes ti mo nis del temps

més llunyà, que te nen un no ta ble in terès

en el co nei xe ment del nos tre pas sat.

De les dan ses ri tuals als es ports

de rit me i ex pres sió

Alguns au tors si tuen les dan ses ri tuals i cul -

tu rals com l’origen de les pri me res ac ti vi -

tats fí si ques en el temps lliu re de l’home

pri mi tiu. L’home ha tin gut un ins tint na tu -

ral pel mo vi ment, el joc, o la llui ta, que neix 

en el mo ment en què aquest s’allibera de

les ne ces si tats, se sent lliu re, i crea el seu

pro pi món lú dic, amb unes re gles pròpies,

in ven ta des per ell, i no im po sa des per la

na tu ra le sa. La dan sa ri tual de cul te a una

di vi ni tat o a un és ser sem blant de sa pa re -

gut, igual que l’art, ha com plert, des dels

temps més re mots, la fun ció d’alliberament 

de l’home pel que fa a la dura llui ta per la

sub sistència. A tra vés de l’etnologia s’han

tro bat dan ses ri tuals i cul tu rals en la pràcti -

ca to ta li tat dels po bles pri mi tius es tu diats,

cosa que de mos tra la seva im portància en

la ne ces si tat de l’home de sa tis fer el seu

ins tint na tu ral de mo vi ment lliu re i en el

com pli ment de fun cions so cials, re crea ti -

ves, re li gio ses ero ti co se xuals i est èti ques.

De les pri migè nies dan ses ri tuals i cul tu rals

han de ri vat, en l’actualitat, les pràcti ques

rít mi ques i de per cus sió que han do nat lloc

als es ports de rit me, al guns dels quals es

tro ben a ho res d’ara en pro cés d’espor -

tivització (gimnàsti ca rít mi ca, aerò bic,

hip-hop, Funky). L’expressió cor po ral, la co -

mu ni ca ció no ver bal, l’adaptació rít mi ca, el

sen tit mu si cal, la co reo gra fia, la in te gra ció

so cial i cul tu ral, l’activitat fí si ca de carà cter

hi giè nic o l’equiparació de se xes i ni vells,

són al gu nes de les raons per a la in tro duc ció

d’aquestes pràcti ques an ces trals i de les

mo da li tats mo der nes en l’àmbit de l’educa -

ció es por ti va.

Dels re cur sos ci negè tics i bèl·lics

als es ports de con trol i pre ci sió

Els ho mes del Pa leo lí tic van uti lit zar l’arc i

la flet xa i la ja ve li na com a ins tru ments per

a la caça, així ho tes ti mo nien les pin tu res

ru pes tres, les pun tes de flet xa de sí lex i les

res tes de ja ve li nes que apa rei xen en múl ti -

ples ex ca va cions ar queolò gi ques. Aquests

ins tru ments ci negè tics es fa ran ser vir, més

tard, com a ar mes de com bat; tots els exèr -

cits del món an tic i me die val van uti lit zar

l’arc i la flet xa, a més a més de les llan ces i

les es pa ses, fins que va apar èi xer la pól vo ra 

i es de sen vo lu pa ran les ar mes de foc.

Aquest ti pus de pràcti ques són con si de ra -

des, a Orient, com a mit jans tra di cio nals

d’educació, en un pro cés ple de ce rimò nies

ri tuals que po ten cien, a tra vés d’un ade -

quat con trol to ni co res pi ra to ri, la con cen tra -

ció, l’autodisciplina i el do mi ni d’un ma teix. 

El seu ús per a la for ma ció pro dueix una

sor pre nent in ver sió, ja que pro vo ca la

trans for ma ció d’uns hàbits agres sius i mor -

tí fers en pràcti ques d’interiorització amb un 

mar cat carà cter edu ca tiu.

Pro po sem que aques tes ac ti vi tats de ti pus

in tro jec tiu pas sin a for mar part del cu rrí cu -

lum d’experiències mo trius que l’alumne ha 

de pos seir per tal d’assolir una for ma ció

com ple ta. El pro cés que ha de se guir és

par tir de les ex pe rièn cies bàsi ques més

pro pe res, com ho feien els po bles pri mi tius, 

i anar pro gres sant fins arri bar als es ports de 

con trol i pre ci sió ac tuals: l’esgrima, el tir

amb arc, el ken do, el kyu do, etc.

Ja vier Oli ve ra Be trán
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Intro duc ció al dossier:
Esport i Immi gra ció a de bat 

El dossier que es pre sen ta en aquest nú -

me ro d’Apunts. Edu ca ció Fí si ca i Esports

és re sul tat de l’esforç col·lec tiu rea lit zat

du rant les Jor na des so bre Esport i Immi -

gra ció que es van ce le brar a l’INEF de Ca -

ta lun ya, Bar ce lo na, els dies 16 i 17 de no -

vem bre de 2001. Em re fe rei xo a es forç

col·lec tiu, per què es re cu llen, no so la -

ment les ponè ncies allà pre sen ta des, sinó

tam bé les apor ta cions que van sor gir als

de bats, Tau la Ro do na, ta llers d’experiè n -

cies, etc.

Les Jor na des van te nir lloc en el marc de

les ac ti vi tats por ta des a ter me per ce le -

brar el 25 ani ver sa ri de l’INEF de Bar ce lo -

na. Van ser una ini cia ti va de l’INEF de Ca -

ta lun ya, que va comp tar amb la col·la bo -

ra ció de la Se cre ta ria Ge ne ral de l’Esport i

la Se cre ta ria Ge ne ral d’Immigració de la

Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya, de l’Ajunta ment 

de Bar ce lo na i de la Di pu ta ció de Barce -

lona.

Des d’un es bós de pro gra ma ela bo rat per

les di rec to res del curs –Su sa na Mon se rrat i

Nú ria Puig, amb dues pro fes so res de

l’INEF-Ca ta lun ya–, un Co mitè Asses sor, for -

mat per re pre sen tants de to tes les ins ti tu -

cions que van re col zar les jor na des, va ela -

bo rar el pro gra ma de fi ni tiu. El Co mitè

Asses sor es men tat va es tar com post per Xa -

vier Alon so, Su sa na Mon se rrat i Nú ria Puig,

de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya; Mar ta Ca r -

ranza i Antònia Ca ñe llas, de l’Ajun tament

de Bar ce lo na; i Mont se Gar cía i José Luis

Gar cía, de la Di pu ta ció de Bar ce lo na.

Els ob jec tius plan te jats van ser tres:

n Ana lit zar el po ten cial de l’esport com a

ins tru ment d’integració de les po bla -

cions d’immigrants.

n Crear una pla ta for ma de dià leg en tre

per so nes ex per tes del món de la im mi -

gra ció i d’altres que ho són de l’esport,

per re fle xio nar al ho ra so bre el tema de

les Jor na des.

n Com par tir ex pe rièn cies, in ter can viar

idees i co nei xe ments, per plan te jar ac -

cions fu tu res, com ara cur sos de for ma -

ció, plans d’actuació, pro jec tes, etc.

Es va avan çar molt en tots els punts i el

dossier que pre sen tem n’és una bona

pro va. 

El pri mer ar ti cle, Di fe rents mi ra des so bre

la im mi gra ció i l’esport, a càrrec de Nú ria

Puig i Mar ta Fu lla na, és la ver sió li terà ria

de la Tau la Ro do na amb què es van obrir

les Jor na des. La seva in ten ció era fer

emer gir els te mes que se rien dis cu tits

pos te rior ment, mit jan çant tes ti mo nis de

per so nes que, d’una for ma o d’una al tra,

tin gues sin re la ció amb l’esport i la im mi -

gra ció. A més a més de les qua tre per so -

nes in vi ta des, les apor ta cions de la mo de -

ra do ra i del ma teix pú blic van per me tre

d’assolir l’objectiu plan te jat. En lle gir l’ar -

ticle s’entra ple na ment en la com ple xi tat

del tema. Ni l’esport ni la im mi gra ció són

qües tions sen zi lles. Si no hi ha dub tes res -

pec te d’aquest tema quan es trac ta de la

im mi gra ció, so vint es creu que l’esport és

com una “va re ta màgi ca” mit jan çant la

qual es re soldrà qual se vol pro ble ma. La

rea li tat és molt di fe rent. Els di ver sos tes ti -

mo nis plan te gen el carà cter cul tu ral de

l’es port, la seva no-con ne xió amb to tes les 

for mes d’entendre el cos i la ne ces si tat de

par tir d’una con cep ció més àmplia de les

ac ti vi tats fí si ques, si es de sit ja que pu gui

ser un ins tru ment d’acostament en tre po -

bla cions de di fe rents orí gens.

Els ar ti cles de Xa vier Me di na i de Klaus

Hei ne mann es tu dien a fons els fal sos

pres supò sits a què em re fe rei xo. Me di na,

a Esport, im mi gra ció i in ter cul tu ra li tat,

apro fun deix en la qües tió de la in ter cul tu -

ra li tat i la seva re la ció amb l’esport. Alho -
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ra que plan te ja si tua cions en què això ha

es tat pos si ble, tam bé aler ta so bre els lí -

mits i fins i tot so bre els pro ble mes que es

plan te gen.

Klaus Hei ne mann, a Esport per a im mi -

grants: Instru ment d’integració?, ma ti sa

l’abast de la in te gra ció so cial mit jan çant

l’esport, des d’una de ta lla da anà li si del

con cep te d’integració i les di men sions que 

ad qui reix. Inte gra ció so cial vol dir poc,

atès que, com l’autor mos tra, hi ha di fe -

rents ti pus d’integració, des de la le gal a

l’estructural fun cio nal o la cul tu ral. Si en

uns ca sos l’esport té al gu na cosa a fer,

en al tres, res o qua si res. A més a més,

com bé s’explica a l’última part de

l’article, el que es pu gui fer, o no, depèn

d’un co nei xe ment molt pro fund de la im -

mi gra ció, així com de l’abast i lí mits de les 

ac tua cions es por ti ves en re la ció amb ella.

Els tres ar ti cles se güents, a càrrec de Ni -

co la Po rro, d’Ute Behn ke i Hans Joa chim

Roth, i de Gas par Maza, se cen tren en ex -

pe rièn cies por ta des a ter me a di fe rents

paï sos.

Va ser un ho nor per a l’INEF de Ca ta lun ya

po der comp tar amb el tes ti mo ni de la

Unio ne Ita lia na de llo Sport per Tutti

(UISP), re pre sen ta da pel seu ac tual pre si -

dent, Ni co la Po rro. Aques ta or ga nit za ció

té ja una llar ga tra di ció en el camp d’ac -

cions so lidà ries lli ga des a l’esport, en tre

elles la im mi gra ció. La UISP, amb una fi -

lo so fia cla ra de su port als més des fa vo rits, 

por ta a ter me ac cions d’ordre di vers que

són cla ra ment ex pli ca des a l’article (La

Unio ne Ita lia na d’Esport per a Tots

–UISP– i l’esport per a im mi grants). Un

cop més, tan ma teix, s’alerta so bre els lí -

mits d’aquestes ac cions i la ne ces si tat

que es ti guin in clo ses en plan te ja ments

po lí tics d’ordre ge ne ral i no ex clu si va ment 

es por tius.

No te níem constància d’experiències de

llar ga du ra da so bre es port i im mi gra ció en

l’àmbit es co lar; ex pe rièn cies, a més a més, 

els im pac tes de les quals ha gin es tat ava -

luats mit jan çant in ves ti ga cions, com és el

cas de les al tres dues. D’aquí ve que recor -

reguéssim a l’experiència ale man ya so bre

po lí ti ca edu ca ti va i im mi gra ció, que va ser

re la ta da per Ute Behn ke i Hans Joa chim

Roth a Immi gra ció i es co la: ex pe rièn cies

d’integració a Ham burg. Ale man ya és el

país de la Unió Eu ro pea que més im mi -

grants acull. En aquell país por ten molts

anys d’experiències i in ves ti ga cions so bre

la po lí ti ca d’integració es co lar dels nens i

ne nes im mi grants. A més a més, en el

marc d’aquestes ex pe rièn cies i a l’estat fe -

de ral de la ciu tat d’Hamburg, l’escola Wie -

landstras se por ta a ter me, des de fa temps, 

una ex pe rièn cia molt di fe rent de la ma jo ria

i amb èxits gens menysprea bles. Es con cep 

com a una es co la “pont” en tre el país

d’origen i la in te gra ció en el sis te ma es co -

lar del nou on s’ha arri bat re cent ment.

L’article trac ta de tot ple gat i tam bé té una

úl ti ma part en què s’avancen les po ques

ex pe rièn cies exis tents so bre una Edu ca ció

Fí si ca in ter cul tu ral.

Gas par Maza, a 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, con ta la seva llar ga ex pe rièn cia com a 

edu ca dor so cial, al ho ra que in ves ti ga dor, 

al Ra val de Bar ce lo na. El Ra val se si tua

en ple cen tre de la ciu tat i és un ba rri

amb pro ble mes de mar gi na ció i po bre sa

que vé nen de lluny, als quals s’afegeix,
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Inau gu ra ció de las Jor na des amb re pre sen tan ts de les ins ti tu cio ns que les van re col zar.

Abans de co men çar.



més re cent ment, la re cep ció d’impor -

tants col·lec tius de po bla ció im mi gra da

d’orígens molt di ver sos. No més en te nent

aquest con text, des crit de ta lla da ment a

la pri me ra part de l’article, és pos si ble

va lo rar els pro gra mes es por tius de sen vo -

lu pats. El con cep te “me ca nis mes de re -

pro duc ció so cial” inclòs al tí tol no és aliè

a aques ta si tua ció.

Una apor ta ció molt gra ti fi cant, en ri qui do -

ra i par ti ci pa ti va, van ser els ta llers d’ex -

periències. Amb ells es pre te nia d’assolir

els dos ob jec tius se güents plan te jats a les

Jor na des (crear un fòrum de dis cus sió i in -

ter can viar ex pe rièn cies). Cris ti na Va lle ci -

llo, coor di na do ra dels ta llers i au to ra de

l’article I què fem a casa nos tra? Re fle -

xions i ex pe rièn cies so bre l’es port i la

im mi gra ció, va tru car i va vi si tar to tes

aque lles as so cia cions i per so nes que, se -

gons les in for ma cions que anà vem re bent, 

te nien in terès o al gu na cosa a dir so bre la

qües tió. Cada vi si ta o tru ca da con du ïa a

una al tra, de ma ne ra que, igual que una

bola de neu, es va anar am pliant el nom -

bre de per so nes en con tac te que, amb en -

tu sias me, van de ci dir d’acudir a la tro ba -

da. L’article re cull, al ma teix temps, la

dinà mi ca i la fi lo so fia dels ta llers, un breu

re sum de les prin ci pals apor ta cions fe tes

en ca das cun i –en an nex– el pro gra ma

com plet amb els noms de les as so cia cions 

i les per so nes que van pre sen tar les ex pe -

rièn cies.

El mo nogr àfic fi na lit za amb una bi blio gra -

fia so bre el tema trac tat. El seu tí tol in di ca 

cla ra ment la fi na li tat que s’hi per se gueix:

Per con ti nuar tre ba llant so bre el tema:

una bi blio gra fia so bre es port i im mi gra -

ció. Anna Vi la no va ha efec tuat una cons -

cien cio sa tas ca in ves ti ga do ra i, par tint

d’unes ca te go ries prees ta bler tes, ha re vi -

sat to tes les ba ses de da des dis po ni bles

tot uti lit zant els cer ca dors de la Xar xa, per

am pliar, així, els re sul tats ob tin guts mit -

jan çant les pri me res. La bi blio gra fia és

 exhaustiva, no so la ment en llen gua espa -

nyola sinó tam bé ale man ya, an gle sa i ita -

lia na.

Aca bem dient que les Jor na des es van

de sen vo lu par en un cli ma de mol ta har -

mo nia, on es van com bi nar la re fle xió so -

bre es port i im mi gra ció, amb l’intercanvi 

en tre per so nes i ac ti vi tats tan di ver ses

com apre nen tat ge de jocs, di nars en el

marc in com pa ra ble de l’INEF de Ca ta -

lun ya, ac tua cions mu si cals i dan ses,

etc. Tot això va ser pos si ble gràcies a un

equip or ga nit za dor en tu sias ta, for mat

per al guns pro fes sio nals i, so bre tot, per

alum nat vo lun ta ri, que no va plànyer ho -

ra ris i ama bi li tat i al qual, des d’aques -

tes pàgi nes, cal agrair-los una ve ga da

més la seva de di ca ció. Aques ta va anar

molt més enllà de les se ves es tric tes

obli ga cions. Per a l’INEFC-Bar ce lo na,

va ser un ho nor comp tar amb la seva

col·la bo ra ció.
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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.

8 apunts

Dossier: Espor t i immi gra ció

Pa rau les clau
im mi gra ció, in te gra ció, es por tis tes es tran gers, re li gió,
pro gra mes d’activitat fí si ca

§ NÚRIA PUIG
Ca tedr àti ca de So cio lo gia de l’Esport.
INEFC-Bar ce lo na

§MAR TA FULLANA
Estu diant de 2n cicle de Cièn cies de l’Activitat Fí si ca i l’Esport.
INEFC-Bar ce lo na

Abstract
This ar ti cle is the li te rary ver sion, in

co llo quial tone, of the round ta ble,

which was a part of the ope ning act of

the mee ting on Sport and Immi gra tion. 

It was chai red by Dr. Sil via Ca rras co,

professor of Anthro po logy in the

Au to no mous Uni ver sity of Bar ce lo na

(UAB). Tho se who in ter ve ned in or der of 

par ti ci pa tion, were:

n Yu sef el Nas ri, Eu ro pean un der-23

cham pion, 5000 m. (Amster dam

2001).

n Andreu  Camps, doc tor in Law, 

Professor for Le gis la tion and Sport

Orga ni sa tion in INEFC-Llei da, and

pla yers agent.

n Kin da Ma rra wi, stu dent of Fine Arts in

the Uni ver sity of Bar ce lo na (UB) and

co lla bo ra tor in the pro ject “Wo men” of 

the Po li tech ni cal Uni ver sity of

Ca ta lun ya (UPC).

n Mila Gar cía, Professor of INEFC-

Bar ce lo na and di rec tor of the “Study

Group of Wo men and Sport (GEDE)”. 

After the in ter ven tion of the ta ble

guests, the re was a de ba te full of rich

com ments which have been in clu ded in

this ar ti cle.

Key words
immigration, integration, foreign top

level sportmen and women, religion,

physical activity programmes 
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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

13apuntsEDU CA CIÓ FÍ SI CA I E SPOR TS (68) (8-16)

Fo to gra fia de l’Asso cia ció Espor ti va Ciu tat Ve lla-Bar ce lo na

Fer es port, igual ment amb el vel.



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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Esport, im mi gra ció i in ter cul tu ra li tat

Resum
L’esport ha es tat so vint, es pe cial ment en

els da rrers temps, rei vin di cat per di ver sos

ac tors so cials com a un ins tru ment d’inte -

gració amb unes pos si bi li tats ex cep cio nals, 

a més a més d’un im por tant ele ment d’in -

terculturalitat. No hi ha dub te que, com a

ele ment ple na ment so cial que és, l’esport

for ma part d’un ima gi na ri cons truït al vol -

tant d’un “no sal tres” col·lec tiu i, per tant,

en ser un ele ment de fi ni dor d’identitat, és

tam bé sus cep ti ble de con ver tir-se en un

ins tru ment d’integració. Un al tre pro ble ma

és què en te nem per in te gra ció i, d’altra

ban da, quins són els me ca nis mes mit jan -

çant els quals l’esport pot ser uti lit zat com a 

ele ment/ins tru ment d’aquesta in te gra ció.

En aquest ar ti cle in ten ta rem ana lit zar al gu -

nes d’aquestes qües tions al vol tant de l’es -

port i la im mi gra ció des de di fe rents pers -

pec ti ves. 

Introducció

No és cap des co bri ment, a aques tes al ça -

des, el fet que la presè ncia de per so nes pro -

ce dents de so cie tats i de cul tu res di ver ses

és cada cop més nom bro sa a les nos tres so -

cie tats oc ci den tals i, evi dent ment, tam bé a

Ca ta lun ya i a Espan ya en ge ne ral –tot i que

en un nom bre en ca ra for ça pe tit en com pa -

ra ció amb els nos tres al tres veïns eu ro peus.

És evi dent que Eu ro pa ha es tat, al llarg de 

la seva hist òria, un con ti nent amb im por -

tants flu xos mi gra to ris. No són, doncs, les 

mi gra cions, allò que cons ti tueix una no ve -

tat al Vell Con ti nent, sinó, com ja a prin ci -

pi de la da rre ra dèca da as sen ya la va Ca llo -

vi (1990, pàg. 67), les circums tàncies en

les quals aques tes es pro duei xen: d’una

ban da, l’efecte sinè rgic dels di fe ren cials

de mogr àfic, econò mic i po lí tic exis tents

en tre l’Europa oc ci den tal i un im por tant

nom bre de paï sos amb un po ten cial de

mà d’obra amb un fort crei xe ment; i,

d’altra ban da, l’existència d’un pro jec te

per part de de ter mi nats Estats en el qual

les re la cions, cada cop més es tre tes, es

tro ben en el camí de fun dar un nou marc

de de ci sió que ul tra pas sa les fron te res na -

cio nals, al ma teix temps que es re plan te -

gen en uns ter mes nous tots aquells as -

pec tes que, en un ni vell més in tern, es tro -

ben en re la ció di rec ta amb la convi vència.

No hem d’oblidar, d’altra ban da, que quan 

par lem d’immigració es tem par lant de ma -

ne ra con jun ta d’un col·lec tiu que en rea li -

tat és mot di vers, tant per raó dels seus orí -

gens com de les se ves tra ject òries. I que,

d’altra ban da, es tem in cloent dins d’a -

quest col·lec tiu mol tes per so nes que no

són im mi grants, per què mai no han im mi -

grat d’enlloc, sinó que han nas cut i s’han

criat a la ma tei xa so cie tat que els autòc -

18 apunts

Abstract

Often sport, especially of the

last years has been justified by 

various social actors as an

integration tool with

exceptional possibilities, as

well as being an important

element of interculturality.

Without a shadow of doubt, as 

a social element that it is,

sport forms part of a mental

picture built around a

collective “us”, and therefore,

being a defining element of

identity, also susceptible to

become an instrument of

integration. Another problem

would be to know what we

understand by integration

and, on the other hand what

are the mechanisms by which

sport can be used as an

element/instrument in this

integration. In this article we

try to analyse some of these

questions surrounding sport

and immigration, from

different perspectives.

Key words
sport, immigration,

interculturality,

multiculturality, integration.
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tons i no són, per tant, im mi grants –pot -

ser, ni tan sols co nei xen el lloc d’origen

dels seus pa res. 

Des d’aquesta pers pec ti va, mul ti tud de

con cep tes –que no són en ab so lut nous–

s’han con ver tit en punts d’atenció so cial

pre fe rent: mul ti cul tu ra li tat, in ter cul tu ra li -

tat, in te gra ció, par ti ci pa ció so cial... tot es -

pe rant ser far cits, un cop més, d’uns con tin -

guts ade quats a unes no ves rea li tats so -

cials, sem pre can viants. 

Així, doncs, no és d’estranyar que (tam bé)

l’esport –fe no men so cial to tal, pa ra fra se -

jant la ja clàssi ca afir ma ció d’Elias– hagi

es tat so vint, i molt es pe cial ment en els dar -

rers temps, rei vin di cat per di ver sos ac tors

so cials com a un ins tru ment pri vi le giat

d’integració amb unes pos si bi li tats ex cep -

cio nals, a més a més de ser con si de rat com

un im por tant ele ment d’interculturalitat. En 

les lí nies que se guei xen in ten ta rem d’ana -

litzar aques tes i d’altres qües tions al vol tant 

de l’esport i el fe no men mi gra to ri des de di -

fe rents pers pec ti ves. Molt més enllà de

l’activitat fí si ca, l’esport pren, des del punt

de vis ta pro po sat, una sig ni fi ca ció so cial i

cul tu ral ine quí vo ca.

Interculturalitat voluntarista

Tant mul ti cul tu ra li tat com in ter cul tu ra li tat

s’han con ver tit en dos con cep tes “de moda”

a casa nos tra, molt par ti cu lar ment a par tir

de la da rre ra dèca da. Des dels dis cur sos

acadè mics fins a les con ver ses de ca rrer,

pas sant pels par la ments po lí tics, pels més

so cial ment ac tius o –de ma ne ra molt im por -

tant– pels di fe rents mit jans de co mu ni ca ció, 

aquests con cep tes han pres una re llevà ncia

so cial sen se pre ce dents. De tota ma ne ra,

aquest fet tam poc no im pli ca que es tin gui

una idea cer ta o apro xi ma da d’allò que sig ni -

fi quen, ni que tot hom es ti gui par lant de la

ma tei xa cosa quan usa un ma teix con cep te;

ni, fins i tot, que no s’intercanviïn so vint els

seus sig ni fi cats sen se un ex ces siu cri te ri. 

Po dríem dir que la mul ti cul tu ra li tat, des de 

la nos tra pers pec ti va –i, evi dent ment, sim -

pli fi cant molt–, im pli ca ria la coe xistència

en un ma teix es pai so cial d’individus o

grups de di fe rents cul tu res. Aques ta mul ti -

cul tu ra li tat, és, doncs, sim ple ment un fet,

una si tua ció que ens ve do na da i que po -

dem cons ta tar quo ti dia na ment. Per una al -

tra ban da, la in ter cul tu ra li tat –tam bé de

ma ne ra molt sim pli fi ca da– ens por ta ria cap 

a una in te rac ció so cial en tre aquests in di vi -

dus o grups de di fe rents cul tu res que com -

par tei xen un es pai mul ti cul tu ral. Aques ta

in te rac ció, doncs, i com la ma tei xa pa rau la

ho in di ca, és una ac ció: ne cess ària ment,

in di ca “mo vi ment” i, per tant, una cer ta vo -

lun tat de ser duta a ter me. 

Ens tro bem, doncs, amb una im por tant di -

fe ren cia ció en tre amb dós con cep tes: men -

tre que en el pri mer cas es trac ta sim ple -

ment d’un fet in de fu gi ble, en el se gon el

que te nim al da vant és una ac ció vo lun ta -

ris ta de cara a una con vivè ncia ac ti va que

ne ces si ta d’una in ten cio na li tat prèvia i d’un 

co nei xe ment mutu. Tant mul ti cul tu ra li tat

com in ter cul tu ra li tat, tot i que ín ti ma ment

in te rre la cio na des, ens con duei xen, doncs,

cap a rea li tats di ver ses que cal te nir en

comp te de ma ne ra di fe ren cia da.

A casa nos tra, el fet mul ti cul tu ral, tot i te nir

en comp te la seva en ca ra re la ti va poca im -

portància numè ri ca, s’ha fet cada cop, si

més no, més vi si ble i pre sent en de ter mi -

nats es pais (el cas del ba rri del Ra val, a

Bar ce lo na, per exem ple, ha aca bat per es -

de ve nir pa ra digm àtic). De tota ma ne ra, no

és tan evi dent que s’hagi do nat una re la ció

ve ri ta ble ment in ter cul tu ral en tre mem bres

de cul tu res di fe rents. A ni vell sim ple ment

orien ta tiu, una en ques ta del CIRES dels

anys no ran ta cen tra da a Ca ta lun ya mos tra -

va, per exem ple, que més del 80% dels en -

ques tats no ha via tin gut mai una con ver sa

llar ga amb ma gri bins i un 95% no te nia cap 

ti pus de pa ren tiu ni d’activitat amb ells.

Veiem, en aquest sen tit, com aques ta in ter -

cul tu ra li tat ne ces si ta d’una vo lun tat d’in -

teracció com par ti da que, per al tra ban da,

no pot pro ve nir més que d’un co nei xe ment

mutu que, a ho res d’ara, dis ta molt d’haver- 

se do nat en ca ra.

Esport i identitat

No hi ha dub te que l’esport és, en tot mo -

ment, re pre sen ta ció, i que es ports, equips i

es por tis tes són pro jec tats i re co ne guts com

a mem bres i ex po nents de les di ver ses co -

mu ni tats a les quals per tan yen i re pre sen -

ten (Scia ma, 1996, pàg. 137; Archet ti,

1995; McClancy, 1996; Me di na, 1997),

fins i  tot quan les com pe ti cions són ex trao -

fi cials o amis to ses. En aquest sen tit, i es pe -

cial ment en el cas dels es ports de mas ses

–com per exem ple el fut bol o el bàsquet–,

la iden ti fi ca ció a tra vés d’aquesta re pre sen -

ta ció és es pe cial ment sig ni fi ca ti va, a di fe -

rents ni vells: lo cal, re gio nal, es ta tal, con -

tinental, i fins i tot in ter con ti nen tal; i es

 converteix en una via es pe cial ment re lle -

vant per a la cons truc ció de la iden ti tat.

D’aquesta ma ne ra, Ca chán i Fer nán dez

(1998, pàg. 13) diuen que “En el fut bol es

pro dueix una ad he sió tri bal: els equips

d’una ciu tat o d’un país ac tuen com a fi gu -

res totè mi ques de les co mu ni tats res pec ti -

ves. Nin gú no guan ya o perd per so nal ment, 

es guan ya o perd a ni vell de tri bu”. En un

sen tit sem blant, Mo re no (1991, pàg. 625)

ex pres sa que “quan l’equip de fut bol d’un

po ble s’enfronta a l’equip d’un po ble pro per 

o ri val, el d’un país al d’un al tre en els cam -

pio nats del món, és clar que s’està re pro -

duint en els afi cio nats d’un bàndol i l’altre

la seva pròpia iden ti tat con tras ti va amb la

iden ti tat del con tra ri. I que, per a molts,

la pròpia au toes ti ma, no no més es por ti va,

sinó lo cal o na cio nal, es veurà afec ta da pel

re sul tat del par tit”. En pa rau les de

McClancy (1996, pàg. 2), “(els es ports)

són vehi cles d’identitat que pro veei xen els

in di vi dus d’un sen tit de di ferè ncia i d’una

via de clas si fi ca ció per a ells ma tei xos i per

als al tres, tant la ti tu di nal ment com jeràr -

quicament”.

Veiem, d’aquesta ma ne ra, com de ter mi na -

des mo da li tats es por ti ves han es tat por ta des

al ni vell de les –cons truï des com a– re pre sen -

ta cions col·lec ti ves que per me ten cons truir

una iden ti tat. Argen ti na1 o Bra sil uti lit zen, a

ni vell ge ne ral, el fut bol com a re pre sen ta ció

–àdhuc es te reo tip– iden ti ta ri; el Pa kis tan el

squash o el cric ket (Werb ner, 1996); els

Estats Units el beis bol o el bàsquet. La re pre -

sen ta ció, a ni vell gru pal, con ti nua tro bant

vies de cons truc ció i de de sen vo lu pa ment a

tra vés dels di fe rents es ports. 

Esport i interculturalitat

Com a part d’un ima gi na ri cons truït al vol -

tant d’un “no sal tres” i, per tant, com a ele -

ment d’identitat, l’esport és tam bé sus cep -

1 En el cas ar gen tí, tam bé po dríem nom brar el polo (cf. Archet ti, 1995).



ti ble de con ver tir-se en un ins tru ment

d’integració; és a dir, en un ele ment ca paç

d’introduir els “al tres” en el “no sal tres”,

apor tant ele ments a fa vor de la con vivè ncia

so cial. 

En la seva obra pio ne ra so bre la Ko rri ka2

bas ca, l’antropòloga Te re sa del Va lle (1988) 

ma ni fes ta com aques ta pràcti ca es por ti va

cons truï da i uti lit za da com a ele ment

d’identitat –en aquest cas, al ser vei l’idioma

basc i en re la ció in ten sa amb aquest– és

sus cep ti ble d’integrar en el “no sal tres” basc

tots aquells que la prac ti quin: “(A tra vés de

la Ko rri ka), en sis-cen tes ho res, AEK –as so -

cia ció or ga nit za do ra– t’o fereix la pos si bi li tat

de fer-te eus kal dun”3 (Del Va lle, 1988, pàg. 

270). La pràcti ca es por ti va al ser vei de

l’idioma ofe reix, en l’exemple ci tat, als

“de fora” l’oportunitat d’integrar-se, és a dir, 

d’entrar a for mar part i de par ti ci par ac ti va -

ment en el “no sal tres”.

En un ni vell di fe rent, tot i que amb re sul tats 

re mar ca bles, te nim el cas de l’associació a

clubs es por tius. El fut bol ca talà, per exem -

ple, aglu ti na al seu vol tant un im por tant

sec tor as so cia tiu, que reu neix per so nes de

di fe rents orí gens sota uns ma tei xos co lors.

En re la ció amb el F. C. Bar ce lo na, Fer nán -

dez-Mar to rell (1996, pàg. 33-34) diu:

 

“Una ac ti vi tat com la ins crip ció a clubs o a

d’altres as so cia cions con tri bueix al fet que

els nous sub jec tes arri bin a for mar part del

No sal tres. (...) Su po sem, que un home que

s’autodefineix i que és re co ne gut com a ca -

talà as so ciï el seu fill, en néi xer, al FC Bar ce -

lo na. Con tri bueix amb aquest fet que el seu

fill par ti ci pi i que s’integri en la seva cul tu ra.

Però ima gi nem que un pare jueu viu des de

pe tit a Bar ce lo na i, quan neix el seu fill, tam -

bé l’inscriu al FC Bar ce lo na. En aquest cas

és cons cient, amb se gu re tat, que aques ta

ac ti vi tat con tri bueix a la in te gra ció del seu

fill a Ca ta lun ya (...) (tot i que) no po dem in -

ter pre tar que amb aques ta ins crip ció (...)

pre ten gui que el seu fill aban do ni la iden ti tat 

jue va.”

L’esport es con ver teix, en aquest sen tit, en

un ele ment de par ti ci pa ció en un “no sal -

tres” de ter mi nat. Però, la par ti ci pa ció a tra -

vés –en tre al tres ele ments– de l’esport en

aquest con text cons truït i in te gra dor duu,

sen se dub te, a una trans for ma ció in ter cul -

tu ral d’aquest, do tant-lo d’un con tin gut so -

cial di fe rent, re for mu lat a par tir de les di -

ver ses apor ta cions dels “nous” mem bres

que n’entren a for mar part.

Un exem ple clar d’això és el de la vict òria

de l’equip francès en els re la ti va ment re -

cents Cam pio nats del Món de Fut bol de

Fran ça 1998.4 La di ver si tat d’orígens (eu -

ro peus, ma gri bins, oceà nics, ca ri benys,

etc.) dels ju ga dors de la ven ce do ra se lec ció

fran ce sa de fut bol, va ai xe car a Fran ça un

cert “or gull in ter cul tu ral” que va anar més

enllà d’allò que és es tric ta ment es por tiu,

en din sant-se en el no sem pre fàcil te rreny

de la con vivè ncia.

Però aques ta in ter cul tu ra li tat no és un ele -

ment nou –tot i que sí molt es pe cial ment re -

des co bert, apro fi tat i uti lit zat amb aques ta

vict òria– en la se lec ció fran ce sa de fut bol.

Diu Brom ber ger (1995, pàg. 155) que, per

exem ple, en 1985, l’equip es ta va ja for mat

per Pla ti ni, Bat tis ton, Be llo ne i Fe rre ri,

d’origen ita lià; Wi lliam Aya che (pied-noir

vin gut d’Algèria), Gi res se i Amo rós, fills

d’immigrants es pan yols, i Luis Fer nán dez,

nas cut ell ma teix a Espan ya; Ti ga na (nas -

cut a Mali, i arri bat a Mar se lla de pe tit) i

Tou ré (fill d’immigrants de Mali); o Stopy ra, 

net de po lo ne sos. Assen ya la aquest ma teix

au tor que, en els cam pio nats del Món de

1990, la for ma ció ale man ya, per exem ple,

ser veix de con tra punt, “com a il·lus tra ció

gai re bé per fec ta d’una na ció fun da da so bre

una co mu ni tat de sang” (ibid)

En ju liol de 1998, la prem sa fran ce sa i in ter -

na cio nal fes te ja va la vict òria de la in ter cul tu -

ral se lec ció fran ce sa5 amb ti tu lars com: “Ens

hem es ti mat tant... Ne gres, blancs, beurs:6

tant de bo que du rés desprès del fut bol”;7

“Quan el fut bol va fer a Fran ça”;8 “Accra, Li -

fou, Ere van, Poin te-à-Pi tre, Con car neau. L’e -

quip de Fran ça del món“;9 o “Pas qua en cai xa 

el gol mul ti ra cial”.10
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 2 Ko rri ka és una cur sa de re lleus po pu lar en la qual es re co rren els set te rri to ris bascs que hi ha a ban da i ban da de la fron te ra. La seva fi na li tat és el su port de la po bla ció a la llen -

gua bas ca, així com acon se guir apor ta cions per a la “reus kal di na ció”. El fac tor lin güís tic ac tua com a marc de re ferè ncia ge ne ral, i el con tac te amb la llen gua és con ti nuat a tra -

vés de tota la ca rre ra. So bre la “Ko rri cur sa”, o ko rri ca que or ga nit zen pe riò di ca ment els bascs que viuen a Ca ta lun ya, cf. Me di na (1997).

 3 En eus ke ra “par lant d’euskera”.
 4 Vaig trac tar aquest tema per pri me ra ve ga da en aca bar el Mun dial, a l’article an te rior (Me di na, 1998). Re pa sa ré en aques tes lí nies al gu nes de les re fle xions que em van mou re

lla vors, am plia des i ma ti sa des, re fle xio na des des de la distància en el temps i en re la ció amb el tema que ens ocu pa aquí i ara.
 5 Des ta ca molt es pe cial ment noms com els de Zi da ne, Ka rem beu, Thu ram, Djor kaeff, Bog ho sian o De saill.

 6 Po pu lar ment, es de no mi na així als ma gri bins de se go na ge ne ra ció, fills d’immigrans nas cuts en te rri to ri fran cés i so vint ja amb la na cio na li tat fran ce sa.

 7 Arti cle d’Olivier Pé re tié a Le Nou vel Obser va teur, núm. 1758. Pa rís, 16-22 ju liol, 1998.

 8 Arti cle del so ciò leg Geor ges Vi ga re llo a Le Nou vel Obser va teur (op. cit.)

 9 Arti cle de Chris top he Bou chet a Le Nou vel Obser va teur (op. cit.). Espe cial ment in te res sant és l’observació d’aquest au tor, qui va dir: “Per part dels seus pa res o dels seus avis,

els Bleus –la se lec ció fran ce sa–, pro ve nen dels cinc con ti nents. Per raó del seu lloc de nei xe ment, pro ve nen de tots els ra cons de Fran ça”.
10 Arti cle de José L. Bar be ría a El País, 13 de ju liol de 1998.

Fo to gra fia de l’Asso cia ció Espor ti va Ciu tat Ve lla-Bar ce lo na

Vi vi m en una so cie tat mul ti cul tu ral.



Tal com ma ni fes ta l’antropòleg francès Marc

Augé (2001, pàg. 26) en la seva anà li si so bre 

la vict òria fran ce sa al Mun dial de 1998:

“Aquest equip ens es ta va dient: Mi reu com

s’assembla a no sal tres la Fran ça d’avui. En

cer ta ma ne ra ens es ta va en sen yant a veu re

(...) Les ciu tats de Fran ça eren con vi da des a

des pren dre’s de les il·lu sions de la pàtria i de 

les arrels per afron tar la ve ri tat, quo ti dia na -

ment ma ni fes ta da per la te le vi sió, d’una

Fran ça múl ti ple que de sob te es ma ni fes ta va 

com a tal i que exi gia ser ani ma da, per què

era Fran ça: ¡Vin ga, Bleus!”

En in for ma ció des de Pa rís, l’endemà de la

vict òria fran ce sa al Mun dial, el co rres pon -

sal Juan P. Qui ño ne ro ma ni fes ta va a la ca -

de na de ràdio Onda Cero que, la nit an te -

rior, els fran ce sos d’origen ma gri bí ha vien

sor tit als ca rrers de Pa rís, es pe cial ment als

ba rris amb una més gran con cen tra ció de

per so nes d’aquest ori gen, per ce le brar la

vict òria de la se lec ció fran ce sa, així com,

molt es pe cial ment, el pro ta go nis me màxim

del seu “he roi ètnic”, el da van ter d’origen

al ge rià Zi da ne.

Sem bla ser, doncs, a tra vés de tot això, que

el fut bol és tam bé con si de rat com un ins -

tru ment ca paç d’integrar els de fora, en tre

els de (o com si fos sin els de) din tre. Una

en ques ta11 pu bli ca da pel dia ri francès Le

Jour nal du Di man che pro pug na va que,

desprès de la vict òria al Mun dial, el 50% de 

la po bla ció fran ce sa s’havia ma ni fes tat par -

tidà ria de la le ga lit za ció de la si tua ció dels

im mi grants clan des tins al país. Se gons la

ci ta da no tí cia, “el que pas sa és que la vic -

tòria de la se lec ció fran ce sa, re flex con -

sumat de la plu ra li tat mul tièt ni ca de la

 joventut ac tual del país, ha in ver tit cla mo -

ro sa ment la tendència xenò fo ba, la tent en

l’ascens del Front Na cio nal i en la cri si in -

ter na d’una dre ta de mocr àti ca que ha via

co men çat a as su mir amb tota na tu ra li tat el

vell dis curs de la pre ferè ncia na cio nal da -

vant els es tran gers”.12 Igual ment sor pre -

nents són les de cla ra cions del Pri mer Mi -

nis tre, Char les Pas qua, en un al tre temps

amb mà de fe rro con tra la im mi gra ció il·le -

gal, de cla rant, des prés de la vict òria, que

“El Mun dial ha de mos trat que la in te gra ció

s’ha acon se guit en un 90% en el nos tre

país. En aquests mo ments en què Fran ça

és for ta, pot ser ge ne ro sa, pot fer un

gest”.13

Tal com es desprèn de les pa rau les del Pri -

mer Mi nis tre, sem bla ser que, desprès de la 

vict òria al Mun dial, s’havia acon se guit no

menys que la in te gra ció de la po bla ció

d’origen es tran ger en un 90%; i no no més

això, sinó que ara “Fran ça és for ta” i “pot

ser ge ne ro sa” –i això no sem bla va ser ben

bé així uns dies abans. Tot ple gat, no po -

dem sinó te nir la im pres sió d’estar as sis tint

a una mena de “mi ra cle” in ter cul tu ral, con -

tí nua ment re troa li men tat pels di fe rents mit -

jans de co mu ni ca ció.

No po dem dei xar de ban da, evi dent ment,

fac tors de gran im portància, com ara la in -

fluèn cia dels mass me dia, la no ve tat de la

no tí cia, o la ne ces si tat i l’oportunisme po lí -

tic, però no po dem ob viar tam poc la im -

portància que la com pe ti ció que es tem

trac tant va te nir a ni vell so cial; ni tam poc la 

molt més que re lle vant ca pa ci tat simb òli ca

d’incorporació, d’integració, que li va ser

ator ga da a l’esport com a ca ta lit za dor

d’identitat. En aquest cas, el que te nim és

el sím bol d’una Fran ça in ter cul tu ral. Però

de Fran ça i d’una iden ti tat fran ce sa, a fi de

con tes, rei vin di ca da i re co ne gu da per tots

els com po nents de l’equip, qual se vol que

en si gui l’origen.14 Ca pa ci tat in te gra do ra,

doncs. Que da no més plan te jar-nos fins a

quin punt aques ta ca pa ci tat in te gra do ra és

ca paç d’actuar i de ro man dre, quan el con -

flic te en re la ció a d’altres as pec tes quo ti -

dians faci –un  cop més– pro blemà ti ca la

seva va li de sa. Com el ti tu lar ge ne ral del

set ma na ri Le Nou vel Obser va teur plan te ja -

va en una cita nos tra an te rior, “tant de bo

que du rés des prés del fut bol”. 

Reflexions
al voltant de la integració

Però de la ma tei xa ma ne ra que con cep tes

com mul ti cul tu ra li tat o in ter cul tu ra li tat han

en trat en tot aquest temps en una dinà mi ca 

cada cop més ac ce le ra da i con fu sa, el ma -

teix –si no més– po dem dir del con cep te

d’integració, el qual far ceix els dis cur sos

po pu lars, cien tí fics, co mu ni ca cio nals o po -

lí tics a tots els ni vells, però gai re bé mai

amb un con tin gut ho mo ge ni.

Ha bi tual ment, acos tu mem a dir que algú

“s’integra” quan adop ta, sen se més, les

pau tes de la so cie tat do mi nant: llen gua, re -

li gió, ves tit, hàbits... O que no s’integra si

no com pleix amb aques tes pau tes, tot con -

ce dint a aquest con cep te un con tin gut que

s’apropa molt més a l’assimilació que no

pas a la in te gra ció en si ma tei xa. 

De cara a aquest da rrer con cep te, hem de

te nir en comp te, ja de bell an tu vi, di ver sos

as pec tes: en pri mer lloc, que tant la cul tu ra

com la so cie tat (les di ver ses cul tu res i so -

cie tats) no són pas quel com d’estàtic,

d’inamovible, sinó que, al con tra ri, són

dúc tils i dinà mi ques i es tro ben en mo vi -

ment i evo lu ció con ti nus. D’aquesta ma ne -

ra, veiem com aquells as pec tes que avui

for men part de la cul tu ra po den ser mo di fi -

cats en el fu tur; al guns en dei xa ran de for -

mar part, i d’altres s’hi in cor po ra ran, en un

pro cés de cons truc ció so cial inin te rrom pu -

da i dinà mi ca. 

Des d’aquesta pers pec ti va, cal es pe ci fi car 

tam bé que aques ta in te gra ció no es dóna

–no es pot do nar mai– uni la te ral ment per

part dels “nou vin guts” (que són, de tota

ma ne ra, aquells que hau ran de fer un es -

forç més gran), sinó que ne ces si ta, cada

cop més, d’una adap ta ció con tí nua, d’una 

cer ta “po sa da al dia” per part de tots els

in te grants de la so cie tat, sen se dis tin ció.

Es trac ta, doncs, d’un pro jec te so cial

comú per a tots els mem bres de l’en -

tramat so cial.

En se gon lloc, i des d’aquest ma teix punt de 

vis ta, no po dem tam poc co me tre l’error de

pen sar que aques ta so cie tat emi nent ment

ur ba na en la qual pre te nem que es du gui a

ter me qual se vol mena d’integració és una

so cie tat ho mogè nia. Tal com ex pres sa va el

so ciò leg nord-ame ricà Louis Wirth (1988,

pàg. 37-38) ja a fi nals dels anys tren ta: “La 
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11 Ci ta da en l’article (ibid.)
12 Ibid. De mo men t, els re cen ts re sul ta ts de les elec cio ns pre si den cia ls fran ce ses de fi na ls d’abril de 2002 semblen, tan mateix, des men tir aques tes im pre sio ns.
13 Char les Pas cua, en de cla ra cio ns al dia ri fran cès Le Mon de (ibid.)
14 Tot i que sen se re nun ciar, evi dent ment, a aquest ni a la iden ti tat que aquest pro por cio na. En el ja ci tat ar ti cle de Chris top he Bou chet (cf. su pra), a Le Nou vel Obser va teur,

aquest au tor des ta ca, per exem ple, que “You ri Djor kaeff i Alain Bog hos sian han nas cut a l’Hexagon, a Lyon i a Dig ne, però el dia més maco de la fa mí lia Djor kaeff va ser en ple -

na pre pa ra ció de l’equip de Fran ça, quan els di pu tats fran ce sos van re con èi xer el ge no ci di ar me ni mal grat les pres sions tur ques. You ri va re cor dar als seus avis per se guits,

aban do nant la seva te rra per a re fu giar-se a Fran ça. Alain Bog hos sian re pre sen ta a la se go na ciu tat arm ènia del món: Mar se lla (...)”



ciu tat ha es tat hist òri ca ment gre sol de ra -

ces, po bles i cul tu res i un vi ver pro pi

d’híbrids cul tu rals i biolò gics nous. No no -

més ha to le rat les di ferè ncies in di vi duals,

(sinó que) les ha fo men tat”. D’aquesta ma -

ne ra, les nos tres so cie tats ja són, per si

 mateixes, com ple xes, i no exis teix un únic

in ter lo cu tor so cial que no si gui aquest “tot

com plex” –la “ciu tat com a uni tat”, en pa -

rau les de Han nerz (1986)– amb in te res sos

di ver sos dins d’un pro jec te més o menys

comú.

Igual ment, hem de comp tar que, des del

mo ment en què nous ac tors en tren a for mar 

part de l’entramat so cial, aques ta so cie tat

es trans for ma ja no més amb el fet

d’incorporar-los, tot evo lu cio nant cons tant -

ment, com dèiem, de ma ne ra to tal ment

dinà mi ca. 

És des d’aquesta pers pec ti va des d’on hem

d’observar un pos si ble con cep te d’integra -

ció. Més enllà de qual se vol es sen cia lis me

–i te nint, però, sem pre en comp te les li mi -

ta cions so cials i le gals im po sa des– en te -

nem la in te gra ció com el fet de do nar als

 individus i/o als grups els ele ments ne ces -

sa ris per dur a ter me una quo ti dia ni tat

com par ti da i, en la me su ra que si gui pos si -

ble, al ma teix ni vell en tre tots els in di vi dus

que com po nen la so cie tat.

Aques ta in te gra ció su po sa ria, doncs, una

do ble via: per part dels que ja hi viuen, per

tal de ser cons cients i d’adaptar-se als can -

vis, però tam bé, i molt prin ci pal ment, per

part dels nou vin guts, per tal d’incor -

porar-se a una dinà mi ca ja es ta bler ta de la

qual hau ran de pren dre bona part dels ele -

ments ne ces sa ris per a la con vivè ncia,

però a la qual apor ta ran tam bé, ine vi ta ble -

ment, una part del seu ba gat ge. Es dóna,

d’aquesta ma ne ra, una re ne go cia ció con tí -

nua dels ter mes des d’una pers pec ti va vo -

lun ta ris ta per part de les di ver ses parts que 

com po nen l’entramat so cial, amb l’esta -

bliment d’un se guit de nor mes co mu nes

d’actuació i de col·la bo ra ció en tre els in di -

vi dus i els grups. 

Esport i integració

Però si una cosa és cer ta és que, tal com

hem dit més amunt, si l’esport és un ele -

ment ca paç d’integrar, de con ver tir simbò -

licament d’alguna ma ne ra en “de din tre” els 

“de fora”, és pre ci sa ment per què és un ins -

tru ment ca paç de do nar iden ti tat, de ge ne -

rar iden ti fi ca ció en els in di vi dus i, per tant,

de fer-los par tí cips, tam bé simb òli ca ment,

d’una ma tei xa rea li tat; de fer-los com par tir, 

sen tir-se part de quel com de comú. Con viu -

re, en de fi ni ti va.

Di ver ses són les ini cia ti ves pràcti ques que

s’han dut a ter me a tots els ni vells de cara

a aques ta con vivè ncia, a aques ta in te gra -

ció. Una ex pe rièn cia in te res sant és la que

es va du a ter me a la lo ca li tat fran ce sa de

Massy (cf. Bau det, 1999), una pe ti ta ciu -

tat in dus trial de l’àrea sub ur ba na me ri dio -

nal de Pa rís, a uns quin ze quilò me tres de

la ca pi tal, amb una im por tant pro blemà ti -

ca so cial en ge ne ral lli ga da prin ci pal ment

a l’atur, i amb una for ta presè ncia de per -

so nes d’origen im mi grant. En aquest con -

text es va crear, ja l’any 1972, el Rugby

Club Massy, fun dat per Alain Ga zon, un

es por tis ta pro ce dent del sud15 de Fran ça i, 

per tant, im mi grant ell ma teix a Pa rís. Des

de la seva fun da ció, el Rugby Club Massy

ha tin gut una vo ca ció par ti cu lar ment so -

cial, pro cu rant ja des d’un pri mer mo ment, 

bas tir un plan ter de nois lo cals tot ofe -

rint-los la pos si bi li tat de prac ti car un es -

port que ser vei xi com a al ter na ti va al car rer 

i com a ca na lit za ció del seu oci. D’aquesta

ma ne ra, els res pon sa bles del Club –que

comp ten amb la col·la bo ra ció dels ser veis

so cials de l’Ajuntament de Massy i amb un 

per so nal es pe cia lit zat que es fa càrrec

d’una mena de se gui ment so cio fa mi liar

dels seus mem bres– in ten ten anar més

enllà del te rreny de joc i en trar de ma ne ra

més ple na en la so cia lit za ció dels jo ves

que for men part dels di ver sos equips de

l’entitat, tot es ta blint una dis ci pli na in ter -

na, uns ho ra ris, uns hàbits que s’han de

res pec tar, així com en trant en con tac te

amb les fa mí lies i im pli cant al màxim pos -

si ble els mem bres d’aquestes en el pro jec -

te: “Anem so vint a veu re les fa mí lies quan

els pro ble mes es co lars co men cen a pa ra si -

tar de ma ne ra im por tant un noi. Fins i tot

hem de dis cu tir amb el pare o la mare

quan el ma les tar co men ça a pu jar”.16 

L’exemple del Rugby Club Massy és pa ra -

digm àtic de com una ins ti tu ció es por ti va 

de fi ni da com a tal pot te nir una vo lun tat

d’actuació so cial que va molt més enllà del

que és pu ra ment es port. El Club ofe reix als

seus mem bres, d’una ban da, una iden ti tat

com a part d’un club i dins d’un pro jec te

comú de fu tur, a més a més d’una via

d’inserció so cial –al guns d’ells po den tro bar 

fins i tot al gu na fei na vin cu la da amb el

Club, o a tra vés d’ell i dels seus mem bres– i 

un com ple ment molt ac tiu de cara a la seva

so cia lit za ció –dis ci pli na, hàbits ali men ta -

ris, exer ci ci fí sic, edu ca ció en va lors... En

pa rau les del ma teix res pon sa ble del Club:

“No hi ha res com res pec tar uns ho ra ris i

pren dre obli gatò ria ment una dut xa desprès

dels en tre na ments; aquests són ja uns

grans can vis per a uns nois que viuen en fa -

mí lies to tal ment de ses truc tu ra des”.17 Com

diu Bau det (1999, pàg. 169) en re ferè ncia

a aquest pro jec te es por tiu: “la pi lo ta oval

evi ta a al guns d’aquests nois de cau re en la

de lin qüèn cia”.

Un dels as pec tes més im por tants a te nir en

comp te és, però, que, mal grat que un de

cada tres nois que hi per tan yen han sor tit

de la im mi gra ció, aques ta ini cia ti va en si

ma tei xa no està adre ça da úni ca ment als

im mi grants, sinó a les ca pes so cials més

des fa vo ri des en ge ne ral –dins les quals, evi -

dent ment, les per so nes d’origen im mi grant

s’hi tro ben, dis sor ta da ment, for ça re pre -

sen ta des–, i que no es trac ta, doncs, d’una
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F. Xa vier Me di na (a la de re cha) du ran t la seva in ter -

ven ció, que va ser mo de ra da per Joan Rie ra, ca te dràti c

de l’INEF de Ca ta lun ya, Bar ce lo na.

15 Una zona on el rug bi és l’esport rei, per da munt del fut bol, po dríem dir (cf. En aquest sen tit Dar bon, 1995; Saou ter, 2000)
16 Ci tat a Bau det (1990, p. 169)
17 Ibid.



ini cia ti va es pe cí fi ca, sinó co mu na per al

glo bal de la so cie tat. Aquest és, pre ci sa -

ment, un dels ris cos que po dem có rrer i que 

hau ríem de pro cu rar evi tar en or ga nit zar ac -

ti vi tats es por ti ves es pe cí fi ques de cara a la

“in te gra ció” dels im mi grants: que aques tes

ac ti vi tats aca bin sent ca ta lo ga des per la po -

bla ció en ge ne ral com a “co ses d’im -

migrants” i, d’una ban da, eti que ta des des -

pec ti va ment i, de l’altra, i en cer ta for ma,

“gue ti fi ca des”, de ma ne ra que més que ser -

vir com a ins tru ment d’integració aca bin

sent una eina de se gre ga ció so cial. 

A Ca ta lun ya, a cau sa prin ci pal ment de la

nos tra re la ti va ment re cent hist òria im mi -

gratò ria, les pro pos tes que s’han dut a ter -

me fins al mo ment en aquest te rreny no han 

es tat gai re nom bro ses, tot i que han aug -

men tat sen si ble ment en els da rrers anys.

Algu nes d’aquestes ini cia ti ves es tro ben ja

en un pro cés d’afirmació i po dríem dir, fins i 

tot, que re la ti va ment as sen ta des. Un exem -

ple que po dem des ta car és del Tor neig de

Ra madà de fut bol sala que l’Associació So -

cio cul tu ral Ibn Ba tu ta, del ba rri del Ra val, a 

Bar ce lo na, or ga nit za cada any, tot coin ci -

dint amb el mes de ra madà –a par tir de les

20 ho res, és a dir, quan cau la nit, tots els

caps de set ma na du rant el mes de ra madà.

El tor neig es dispu ta en tre di fe rents equips,

els mem bres dels quals són en la seva ma -

jor part im mi grants, tot i que el que es

 pretén, cada cop més, és fo men tar la par ti -

ci pa ció de per so nes en ge ne ral, in de pen -

dent ment del seu ori gen.

Una al tra ini cia ti va a des ta car i ja re la ti va -

ment as sen ta da és la que la Aso cia ción Cul -

tu ral His pa no-pa quis ta ní de Bar ce lo na du a 

ter me en col·la bo ra ció amb l’Ajuntament

de Sant Adrià de Besòs (Bar ce lonès) amb

l’organització, tant de cur sos de cric ket –un 

dels es ports més po pu lars al Pa kis tan (cf.

Werb ner, 1996)– per a les per so nes in te -

res sa des a apren dre aquest es port, com

cara a l’organització del Tor neig Vila de

Sant Adrià, obert a la par ti ci pa ció de pú blic 

en ge ne ral –tot i que en ca ra són prin ci pal -

ment per so nes d’origen pa kis tanès aquells

que hi par ti ci pen, car són en ca ra qui mi llor

co neix la pràcti ca d’aquest es port.

Cara a l’organització d’aquesta da rre ra ini -

cia ti va, un dels seus res pon sa bles, en ser

en tre vis tat, ens deia:

“No sal tres18 els vam dir: No sal tres no po dem 

pa gar, no te nim di ners, però po dem pres tar

els nos tres ser veis. Po dem en sen yar a ju gar a 

cric ket (...)”

To tes aques tes ini cia ti ves po sen de ma ni -

fest l’enorme po ten cial pràctic de l’activitat

es por ti va de cara tant a la iden ti tat –ja si gui 

com a mem bres d’un grup de ter mi nat: pa -

kis ta ne sos o ma rro quins a Ca ta lun ya, al ge -

rians a Fran ça, etc.; o bé com a mem bres

d’una de ter mi na da col·lec ti vi tat de con -

vivè ncia: mu ni ci pi de re sidè ncia, Catalu -

nya, Espan ya...– dels in di vi dus i dels

grups, com de cara a la seva par ti ci pa ció

so cial ac ti va, a la col·la bo ra ció en di fe rents

àmbits i, en de fi ni ti va, a la con vivè ncia en

ge ne ral, po sant un èmfa si es pe cial so bre

els seus as pec tes re la cio nals, amb la pos si -

bi li tat d’una in te rac ció di rec ta en tre els in -

di vi dus, de tu a tu, en ter mes d’igualtat.

Però no hem de per dre tam poc mai de vis ta

que l’esport, com a part de la so cie tat i de la 

cul tu ra que és, for ma part d’un en tra mat

so cial que in fluen cia i és in fluït per tota la

res ta d’aspectes amb els quals in te rac tua.

Hem de te nir clar, doncs, que és un fac tor

més a te nir en comp te, amb més o menys

po ten cial, però no és pas l’únic, ni és, en

ab so lut, cap pa na cea; d’aquesta ma ne ra,

no pot ac tuar ni in fluir en so li ta ri, ni de ma -

ne ra in de pen dent d’aspectes tan cab dals

com són els econò mics, de gène re, ju rí dics, 

la bo rals o re li gio sos, en tre al tres. 

La pràcti ca es por ti va pos seeix unes ca rac -

te rís ti ques pròpies, uns va lors –en tre els

quals el d’igualtat no és pas el me nor– i un

po ten cial re la cio nal i de so cia bi li tat que la

con ver tei xen, pos si ble ment, en un ins tru -

ment d’excepció de cara a una pos si ble in -

te gra ció –entès aquest con cep te des de la

pers pec ti va que hem ex po sat més amunt–

so cial d’aquells sec tors de la po bla ció –no

ne cess ària ment im mi grants– que ne ces si -

ten una ac ció en aquest sen tit. De tota ma -

ne ra, cap ac tua ció so cial pot es tar úni ca -

ment fo ca lit za da en la pràcti ca es por ti va,

dei xant de ban da tota la res ta d’aspectes

que in fluei xen di rec ta ment en la vida quo ti -

dia na dels in di vi dus. Com hem dit més

amunt, i molt més enllà de l’activitat fí si ca,

l’esport té una sig ni fi ca ció so cial i cul tu ral

com ple ta i ine quí vo ca, les im pli ca cions de

la qual no po den ser de fu gi des.
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Esport per a im mi grants:
ins tru ment d’integració?

Resum
Ja des de fi nal dels se tan ta es plan te ja, a 

Ale man ya, l’esport com una pos si bi li tat

gai re bé ideal per afa vo rir la in te gra ció

dels im mi grants, mo tiu pel qual di ver ses 

as so cia cions i clubs es por tius van pla ni -

fi car, amb aquest ob jec tiu, un se guit de

pro jec tes es por tius per als di fe rents

grups d’immigrants. Mal grat tot, ara

com ara ens man quen es tu dis em pí rics

vàlids i com bi na bles en tre si que mos -

trin el re sul tat pràctic d’aquests pro jec -

tes.

L’article co men ça per res pon dre dues pre -

gun tes. La pri me ra es plan te ja si és com -

pa ra ble la si tua ció d’Alemanya amb la

d’Espanya. La se go na pre gun ta es re fe reix 

a les pos si bi li tats es pe cí fi ques dels va lors

atri buïts a l’esport.

Es qües tio na, des prés, el ma teix con cep te 

d’integració. Hi po dem dis tin gir cinc di -

men sions, a sa ber: una in te gra ció re fe ri da 

a les qües tions le gals, una in te gra ció es -

truc tu ral fun cio nal, la fa mi lia rit za ció amb

les tècni ques cul tu rals, la in te gra ció cul tu -

ral i una in te gra ció iden ti fi ca ti va. S’ha de -

mos trat que l’esport úni ca ment pot apor -

tar quel com a la in te gra ció cul tu ral i a la

iden ti fi ca ti va.

Fi nal ment, es pre sen ten al gu nes pro pos -

tes so bre la for ma d’organitzar i po pu la rit -

zar l’esport, per què els im mi grants se sen -

tin mo ti vats per aquest.

És comparable la situació
dels immigrants a Espanya
amb la d’Alemanya?

No es tic gai re se gur que la meva in vi ta ció

a aquest Con grés i la ponè ncia que es col -

ta ran so bre el tema “Esport per a im mi -

grants: Instru ment d’integració?” si gui de

gran uti li tat per a vostès, i això per dos

mo tius:

1. Ja des de fi nal dels se tan ta es plan te -

ja, a Ale man ya, l’esport com una pos si -

bi li tat gai re bé ideal per afa vo rir la in te -

gra ció dels im mi grants, mo tiu pel qual

di ver ses as so cia cions i clubs es por tius

van pla ni fi car un se guit de pro jec tes es -

por tius per als di fe rents grups d’im -

migrants. Mal grat tot, ara com ara ens

man quen es tu dis em pí rics vàlids i com -

bi na bles en tre si que mos trin el re sul tat

pràctic d’aquests pro jec tes, és a dir, que 

ana lit zin si l’esport ha ser vit real ment

per mi llo rar la in te gra ció i per re sol dre

24 apunts

Abstract
Since the end of the se ven ties in

Ger many, sport had been put for ward

as an al most ideal pos si bi lity to fa vour

the in te gra tion of im mi grants. This

was the mo ti ve for which di ver se

as so cia tions and sports clubs plan ned a 

se ries of spor ting pro jects for dif fe rent

groups of im mi grants. Ho we ver, we

lack va lid, em pi ri cal stu dies com pa ti ble 

among them sel ves which de mons tra te the

prac ti cal re sult of the se pro jects.

The ar ti cle be gins by ans we ring two

ques tions: the first asks if the si tua tion

in Ger many can be com pa red to Spain. 

The se cond re fers to the spe ci fic

pos si bi li ties of the va lues at tri bu ted to

sport. After, the con cept of in te gra tion

it self is ques tio ned. We can dis tin guish

five di men sions: a le gal in te gra tion, a

struc tu ral func tio nal in te gra tion,

fa mi lia ri sa tion with cul tu ral tech ni ques, 

cul tu ral in te gra tion and iden tity

in te gra tion. It has been shown that

sport can only con tri bu te to cul tu ral

and iden tity in te gra tion. Fi nally some

pro po sals are pre sen ted on how to

or ga ni se and po pu la ri se sport so that

im mi grants feel mo ti va ted for this

activity.

Key words
inmigration, sport, social integration

and segregation, types of integration,

Welfare policies, Germany 

Dossier: Espor t i immigració

Pa rau les clau
immi gra ció, es port, in te gra ció i se gre ga ció so cial,
for mes d’integració, po lí ti ques del be nes tar, Ale man ya

§ klaus heinemann

Ca tedr àtic emè rit de So cio lo gia.
Uni ver sität Ham burg. Ham bur g (Ale ma nya)
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més fàcil ment els pro ble mes d’una in te -

gra ció in su fi cient. Pel que fa als di fe -

rents efec tes –in ten cio nats i no in ten cio -

nats– de l’esport, en ca ra de pe nem de

su po si cions. De fet, exis tei xen gran

quan ti tat d’iniciatives, però, com pa ra ti -

va ment, molt poc con trol dels re sul tats;

hi ha grans ex pec ta ti ves però no es plan -

te ja una cons cièn cia cla ra del pro ble ma, 

de les pos si bi li tats i les li mi ta cions, així

com dels efec tes no pre vi si bles de

l’esport per als im mi grants.

Per aquest mo tiu he for mu lat els di fe -

rents apar tats de la meva ponè ncia com

a pre gun tes; vull ex pres sar amb això la

pos si bi li tat de po sar en qües tió el tema i

ani mar a fer-ne una dis cus sió pos te rior.

Vull dei xar clar, amb aques tes pre gun -

tes, que cal en fron tar-se a les ex pec ta ti -

ves op ti mis tes plan te ja des a l’esport

sem pre amb un cert grau d’escepticisme 

i pre ven ció.

2. La qües tió que puc trac tar i que trac ta -

ré es re fe reix prin ci pal ment a la si tua ció

dels im mi grants i de l’esport a la Re pú bli -

ca Fe de ral d’Alemanya. Aques ta si tua ció

és, pel que sé, ben di fe rent de la que es

viu a Espan ya, so bre tot en dos as pec tes

es sen cials. Expo sa ré, en pri mer lloc,

aques tes di ferè ncies, per què són ne ces -

sàries per as si mi lar co rrec ta ment els

 plantejaments d’aquesta ponè ncia. Em

re fe rei xo a l’àmbit i l’estructura dels im mi -

grants (ve geu Be ger, 2000; Reu ter,

2000).

n A Ale man ya re si dei xen apro xi ma da -

ment 7,5 mi lions de per so nes que no

te nen la na cio na li tat ale man ya. Això su -

po sa apro xi ma da ment el 8,5% de la po -

bla ció –da vant de l’aproximadament

2% a Espan ya.

n A aquest nom bre cal afe gir-hi apro xi ma -

da ment un mi lió més de per so nes ori -

ginà ries d’altres paï sos, però que, en

ha ver re si dit més de deu anys a Ale -

man ya, han ad qui rit la na cio na li tat

 alemanya (im mi grants amb na cio na -

litat ale man ya).

n Exis teix un grup es pe cial de per so nes

for mat pels apro xi ma da ment 3 mi lions

d’“im mi grants d’origen ale many”. En

sen tit es tric ta ment le gal, és a dir, per la

seva na cio na li tat són ale manys però

han vis cut du rant ge ne ra cions, al guns

des de fa més de dos-cents cin quan ta

anys, a Rús sia, Ro ma nia i d’altres paï -

sos co mu nis tes, i ara han re tor nat a Ale -

man ya –sen se es tar bàsi ca ment fa mi -

lia rit zats amb la llen gua ale man ya i

amb la for ma de vida de les so cie tats

oc ci den tals.

n Es mos tra, doncs, l’heterogeneïtat del

grup d’immigrants. Aques ta he te ro ge -

neï tat es re fe reix, d’una ban da, als di -

fe rents paï sos d’origen. L’estadística

es men ta 15 paï sos dis tints amb una

pro por ció su pe rior al 2% din tre del

grup dels es tran gers. No enun cia ré els 

noms de tots aquests paï sos, vull es -

men tar, tan ma teix, per què és im por -

tant per a la meva ex po si ció, que prop

del 30% dels es tran gers, és a dir, gai -

re bé 3 mi lions, pro ve nen de Tur quia.

D’altra ban da, cal fer dis tin cions, din -

tre del grup d’immigrants, per la seva

si tua ció de vida, és a dir, a) Immi -

grants de tre ball, és a dir, per so nes

que van ve nir, des de fi nal dels anys

50, com a tre ba lla dors a Ale man ya; b) 

Mem bres de la fa mí lia, que han vin gut 

des dels seus paï sos d’origen a Ale -

man ya per reu nir-se amb la res ta de la 

fa mí lia; c) Fills i fills dels fills d’a -

questes fa mí lies, que van néi xer a Ale -

man ya; i d) El grup dels asi lats, o si gui 

per so nes per se gui des als seus paï sos

d’origen per mo tius po lí tics i que

sol·li ci ten asil po lí tic a Ale man ya.

Aquests su po sen, des del 1980, la

gens ne gli gi ble quan ti tat de 2,5 mi -

lions de per so nes. Alguns re ben l’asil

po lí tic, però la ma jo ria no. Aques tes

per so nes es tro ben a l’espera d’una

de ci sió so bre el seu fu tur; si el seu cas

es re sol ne ga ti va ment, són de por tats

no va ment als seus paï sos d’origen

–com s’anomena en l’alemany ofi cial.

Ca lia ex pli car breu ment aques ta si tua ció

dels im mi grants a Ale man ya per què les

pos si bi li tats d’integració i, doncs, tam bé

la uti li tat de l’esport en el pro cés d’in -

tegració de pe nen es sen cial ment a) de la

seva pro por ció numè ri ca, b) de la ma jor o

me nor he te ro ge neï tat de la seva es truc tu -

ra, i c) de la seva for ma de vida ac tual i de

la pla ni fi ca ció de la vida dels im mi grants.

En aquests grups tan dis pars d’immi -

grants se’ls fan ofer tes de pos si bi li tats ben 

di ver ses, al ho ra que es plan te gen pro ble -

mes d’integració, i tam bé di ver sos po ten -

cials de l’esport com a su port per a aquest 

pro cés.

Una se go na di ferè ncia es sen cial en tre

Ale man ya i Espan ya es tro ba en la ma -

tei xa or ga nit za ció del fet es por tiu. A

Ale man ya, l’Estat qua si bé no és res -

pon sa ble de l’o fer ta es por ti va. És tas ca

de les as so cia cions i els clubs es por -

tius, és a dir de grups vo lun ta ris que de -

ci dei xen i ac tuen se gons el seu pro pi

cri te ri, in de pen dents com ple ta ment de

l’Estat. L’Estat pot do nar su port a la

tas ca dels clubs i as so cia cions no més

econò mi ca ment i d’a ques ta ma ne ra fer

va ler els seus in te res sos i ob jec tius en

l’es port. Excep tuant les es co les, l’Estat

no rea lit zarà ofer tes es por ti ves ni s’im -

mis cirà de for ma di rec ta en el tre ball de

les as so cia cions i clubs. És a dir: l’a pro -

fi ta ment de l’es port com a ins tru ment

d’inte gració és res pon sa bi li tat ex clu si -

va de les as so cia cions i els clubs; són

els clubs els qui or ga nit zen les me su res

per a la in te gra ció dels im mi grants po -

ten cia des per l’Estat i aques tes, per

tant, pres su po sen la per ti nen ça o la re -

la ció amb una as so cia ció es por ti va. És

per aquest mo tiu que els clubs i as so -

cia cions es por ti ves ocu pen un pa per es -

sen cial en la meva ex po si ció.

Klaus Hei ne mann, con tes tant a les pre gun tes des prés

de la seva in ter ven ció.



L’esport, par la real ment
to tes les llen gües?

L’esport, tal com s’afirma so vint, par la to -

tes les llen gües. Es diu que és un fe no men 

glo bal, su pra cul tu ral, en base a les ca rac -

te rís ti ques se güents:

n Com pren sió co mu na de les re gles:

l’esport es prac ti ca a tot arreu d’acord

amb unes ma tei xes re gles, co ne gu des

per tot hom, fàcils de com pren dre i

trans pa rents en cada una de les mo da li -

tats.

n “Esport per a tot hom”: les úni ques di -

ferè ncies que co neix l’esport són el ren -

di ment de l’esportista in de pen dent ment 

del seu ori gen so cial i cul tu ral, del co lor

de la seva pell, la seva re li gió: és pos si -

ble prac ti car l’esport amb per so nes que

viuen més enllà de les nos tres fron te res.

n Igual tat i no ves for mes de de si gual tat:

la com petè ncia es basa en la igual tat i

té com a con se qüèn cia fi nal la de si gual -

tat –però aquest pro cés acos tu ma a ser

dis tint al que de fet es pro dueix dins la

so cie tat.

n Re la ti va man ca d’importància de la

llen gua: com que la co mu ni ca ció en

l’esport en prin ci pi és no ver bal, la llen -

gua no acos tu ma a ser obs ta cle per a la

par ti ci pa ció.

n Ober tu ra de les ofer tes: l’associació es -

por ti va obre les se ves ofer tes a tots els

grups de po bla ció, per la qual cosa a les 

as so cia cions es tro ben re pre sen ta des

tam bé mol tes mi no ries ètni ques com a

mem bres amb igual tat de drets.

n L’esport com a camp de so cia lit za ció:

l’esport es con si de ra una arma efi caç de 

la so cia lit za ció; mit jan çant l’esport es

trans me ten va lors i nor mes pri mor dials

de les so cie tats mo der nes –com ara

l’instint in di vi dual de su pe ra ció, la fa -

mi lia rit za ció amb la com pe ti ti vi tat, la

ne ces si tat de pla ni fi ca ció a llarg ter mi -

ni, la dis ci pli na del temps, la jus tí cia, la

re sistència a l’èxit i al fracàs, etc. 

n “Con ne xió so cial”: l’esport fo men ta

l’aparició de xar xes so cials i afa vo reix el

de sen vo lu pa ment de les re la cions so -

cials; amb el fet de dut xar-se junts

 després de prac ti car l’esport, sor tir a

pren dre al gu na cosa, com par tir les ex -

pe rièn cies i les im pres sions de la pràcti -

ca es por ti va, plan te jar-se les cau ses de

l’èxit o el fracàs, es posa una base im -

por tant per a la co mu ni ca ció, la so cia bi -

li tat i les vivè ncies en co mu ni tat.

A la vis ta d’aquestes ca rac te rís ti ques de

l’activitat es por ti va sem bla clar que

l’esport po dria unir per so nes molt di fe -

rents pel que fa a la seva re li gió o als seus

punts de vis ta i tam bé d’origen ètnic molt

dis tint, i afa vo ri ria així la seva in te gra ció

en una as so cia ció; po dria, se gons es pot

es pe rar, aju dar a su pe rar ba rre res so cials

i ser vir com a con tra po si ció a la se pa ra ció

de la so cie tat en di fe rents blocs, ene mis -

tats en tre si po lí ti ca ment i so cial ment. No

és, doncs, sor pre nent que ja a comen -

çament dels 80 exis tis sin as so cia cions

i clubs es por tius que pro mo cio nes sin –i

que l’Estat tam bé fo men tés– els co rres po -

nents pro gra mes que pro pi cies sin la in te -

gra ció dels im mi grants.

Mal grat tot, ana lit zant to tes les ex pe rièn -

cies ob tin gu des en aquest camp i, rea lit -

zant un es tu di teò ric d’aquestes, cal afir -

mar que l’aportació de l’esport al pro cés

de la in te gra ció d’immigrants de di fe rents

paï sos d’origen, si més no si es for mu la

d’una for ma tan ge ne ra lit za da, és sin ce ra -

ment es cas sa. Expo sa ré a con ti nua ció els

mo tius que con duei xen a aques ta as se ve -

ra ció. Cal, tan ma teix, rea lit zar abans una

in di ca ció ge ne ral:

Les pro pos tes i pro jec tes de l’esport per a

im mi grants –com les exis tents a Alema -

nya– es ba sen en ge ne ral en una imat ge

sim plis ta i, se gons la meva opi nió, mas sa

sen zi lla, de la so cie tat. Par tei xen de la

base de con si de rar la so cie tat com una for -

ma ció so cial ca rac te rit za da per tots els va -

lors co muns, les ba ses èti ques, les for mes

de l’estil de vida, de l’organització del tre -

ball i el temps lliu re, la for ma ció de la fa mí -

lia i el cer cle d’amics i tam bé un sen ti ment

glo bal del nos al tres –ano me nat so vint

iden ti tat na cio nal. La in te gra ció sig ni fi ca,

doncs, la in clu sió en aques ta cul tu ra que

im preg na tota una so cie tat, ano me na da

per un co ne gut po lí tic ale many com a “cul -

tu ra guia ale man ya” (“deuts che Leit kul -

tur”), a la qual hau rien d’ada ptar-se els im -

mi grants que vul guin ro man dre du rant

llarg temps a Ale man ya.

Però aquests con cep tes de so cie tat i in te -

gra ció so cial són ex ces si va ment sim plis -

tes. La imat ge de les so cie tats mo der nes se 

se pa ra cada ve ga da més del con cep te de

cul tu ra ho mogè nia, guia da pel seu mo dus

ope ran di. El de sen vo lu pa ment so cial es

ca rac te rit za a ho res d’ara per una crei xent

di fe ren cia ció; la ca rac te rís ti ca tí pi ca de les

so cie tats mo der nes és pre ci sa ment la va -

rie tat dels es tils de vida, la va ria bi li tat i

 flexibilitat dels plan te ja ments de vida,

l’heter ogeneïtat en l’orientació de va lors, la 

di ver si tat dels prin ci pis ètics, les di fe rents

for mes de con vivè ncia din tre de la fa mí lia i

l’organització del tre ball i la vida pro fes sio -

nal. Això es re flec teix de for ma es pe cial -

ment cla ra en la di ver si tat de for mes de

con vivè ncia en pa re lla i en l’augment de la

fle xi bi li tat en els àmbits pro fes sio nals i en

el tre ball. Pot dir-se que cada so cie tat en si 

ma tei xa ja és en cer ta ma ne ra “mul ti cul tu -

ral”. La individualització, cri te ri que ca rac -

te rit za –i amb raó– les so cie tats mo der nes,

tro ba la seva imat ge en aques ta di fe ren cia -

ció so cial i cul tu ral de la so cie tat.

Però si això és real ment cert, no hi ha res -

pos ta a la pre gun ta, ja plan te ja da: cap on

s’ha d’adreçar la in te gra ció? Quin dels di -

ver sos va lors, es tils de vida i for mes

d’organització de la vida d’una so cie tat ha 

de ser vir com a orien ta ció per a la in te gra -

ció? Com es me su ra si s’ha acon se guit

una in te gra ció –po si ti va– o més o menys

po si ti va? I qui se sent amb el dret d’esta -

blir els parà me tres de me su ra ment? Com

que no és pos si ble ob te nir res pos ta a

aques tes pre gun tes, es plan te gen d’altres

qües tions, del ti pus:
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apunts EDU CA CIÓ FÍ SI CA I E SPOR TS (68) (24-35)26

Fo to gra fía de la Asso cia ció Espor ti va Ciu tat Ve lla-Bar ce lo na

L’esport, par la real ment to tes les llen gües?



1. Què sig ni fi ca in te gra ció o, més exac ta -

ment, quins pro ces sos cal dis tin gir, si

és que es pot par lar d’integració?

2. Fins a quin punt és ne cess ària o im -

pres cin di ble una in te gra ció en aques -

tes di fe rents di men sions, per po der

evi tar, d’aquesta for ma, con flic tes

greus en una so cie tat?

3. Què pot apor tar l’esport per al fo ment

de la in te gra ció din tre de les di fe rents

di men sions de la in te gra ció?

A con ti nua ció m’ocuparé d’aquestes qües -

tions. 

Què significa integració?

La in te gra ció és un pro cés a llarg ter mi ni

com post per les di men sions se güents:

1. La pri me ra di men sió in clou el re co -

nei xe ment de l’ordenament ju rí dic del

país re cep tor. Això sem bla un re qui sit

obvi, però en al guns ca sos en par ti cu lar

no n’és tan fàcil la rea lit za ció. No em re -

fe rei xo amb això (so la ment) a di fe rents

for mes de cri mi na li tat en sen tit es tric te;

par lo més aviat del fet que al guns cos -

tums, hàbits i ac tua cions evi dents que

els im mi grants em me nen des dels seus

paï sos d’origen –de ve ga des mo ti vats i

jus ti fi cats per ele ments re li gio sos– po -

den con tra po sar-se a la nos tra le gis la ció

i el nos tre or de na ment ju rí dic. Pen sem,

per exem ple, en la igual tat de drets en tre 

ho mes i do nes, l’estricta se pa ra ció

d’Estat i Esglé sia (re li gió), el prin ci pi

cons ti tu cio nal de la to lerà ncia. Pot exi -

gir-se, sen se di fi cul tat, el res pec te a

aquests va lors atès que es trac ta de prin -

ci pis re co llits a la Cons ti tu ció o de drets

bàsics de la per so na. Però, com ac tuar,

per exem ple, da vant d’un Sikhs que es

nega a po sar-se el casc quan va en

moto, ar gu men tant que la seva re li gió

úni ca ment li per met de por tar un tur -

bant? Què fer da vant un grup ètnic que

sa cri fi ca un ani mal per mo tius re li gio -

sos, d’una for ma prohi bi da per les nos -

tres nor mes le gals de pro tec ció dels ani -

mals? Què fer si els pa res prohi bei xen a

la seva fi lla pren dre part en la clas se

coe du ca ti va de na ta ció al col·legi? (Inte -

gra ció re fe ri da a as pec tes le gals.)

2. La se go na di men sió es re fe reix a un

pro cés a tra vés del qual es per met l’accés 

dels im mi grants, amb igual tat de drets, a 

to tes les po si cions econò mi ques i ins ti tu -

cions, i els im mi grants vo len i po den ac -

cep tar aques ta igual tat d’oportunitats.

Aques ta for ma d’integra ció cons ta,

doncs, de dos as pec tes: sig ni fi ca, d’una

ban da, des del punt de vis ta del país re -

cep tor, que s’ofereixen als im mi grants les 

ma tei xes opor tu ni tats de què gau deix

la po bla ció na cio nal. El ma teix trac te i la

igual tat de drets –tant en la for ma ció,

com en el mer cat la bo ral, la re cer ca

d’habitatge i tam bé en l’ocu pació del

temps lliu re i, per tant, tam bé, de l’esport 

i les se ves or ga nit za cions –són la base

d’aquesta for ma d’inte gració, i això sig ni -

fi ca igual ment que s’obre als im mi grants

(afa vo rit al ho ra per me su res le gals i po lí -

ti ques, ofer tes de for ma ció es pe cí fi ques,

la des truc ció de ba rre res d’accés) la pos -

si bi li tat d’aprofitar amb igual tat de drets

aques tes opor tu ni tats. Des del punt de

vis ta de l’immigrant, aques ta in te gra ció

sig ni fi ca que vo len i po den real ment

apro fi tar aques tes opor tu ni tats. (Inte gra -

ció es truc tu ral-fun cio nal.)

3. Inte gra ció sig ni fi ca tam bé la trans mis -

sió de tècni ques cul tu rals. Entre elles es

tro ba, d’una ban da, l’aprenentatge de la

llen gua del país re cep tor; d’una al tra ban -

da, tam bé s’inclou aquí el fet de con èi xer

tècni ques d’organització de la vida quo ti -

dia na que són òbvies per a nos al tres –per

exem ple, la uti lit za ció del trans port pú -

blic, el trac te amb les en ti tats ofi cials, els

ho ra ris, etc. (Fa mi lia rit zar-se amb les

tècni ques cul tu rals.)

4. La in te gra ció comprèn, a més a més,

un pro cés d’aprenentatge a tra vés del fet

que els im mi grants es fa mi lia rit zen amb

les ca rac te rís ti ques cul tu rals, so cials,

etc., d’un país, les se ves nor mes, va lors i

ac ti tuds. (Inte gra ció cul tu ral.) 

5. La in te gra ció és, fi nal ment, un pro cés

en què es de fi neix no va ment la per ti nen ça 

na cio nal-cul tu ral, és a dir, es crea una

nova iden ti fi ca ció, en for ma d’iden -

tificació do ble (per exem ple, com a turc i

ale many) o el de sen vo lu pa ment d’una

iden ti fi ca ció prin ci pal com a ale many o,

en el seu país, com a es pan yol. (Inte gra -

ció iden ti fi ca ti va.)

En aquest mo ment no vull ocu par-me de

la qües tió de si exis teix al gu na cosa sem -

blant a un pro cés “ideal” d’integració

(Heck mann, 1985). Així i tot, opi no que

aques tes cinc for mes d’integració pos -

seei xen un rang d’importància dis tint, so -

bre tot si les ob ser vem des de la pers pec -

ti va de la di fe ren cia ció so cial que he

 comentat a l’apartat an te rior. Pen so que

la in te gra ció es truc tu ral-fun cio nal des ta -

ca per la seva es pe cial sig ni fi ca ció;

aques ta ga ran teix que tam bé els im mi -

grants dis po sen de les ma tei xes opor tu ni -

tats d’orga nitzar i as se gu rar la seva vida

que la po bla ció autò cto na. Fa pos si ble,

pa ral·le la ment, el re co nei xe ment de les

di ferè ncies cul tu rals i no exi geix la re cer -

ca d’una iden ti tat cul tu ral (Ro bert -

son-Wen sauer, 2000).

Des prés d’establir la di fe ren cia ció ex po -

sa da en tre les di fe rents for mes d’in -

tegració és im por tant de des ta car que no 

po dem afir mar, de for ma ge ne ral, en cap 

dels ca sos, que l’esport fo men ti la in te -

gra ció. Cal di fe ren ciar a qui na for ma

d’integració ens re fe rim i a qui na d’elles

po dria ser útil l’esport al gu na ve ga da.

Aquest no és el cas en  algunes de les for -

mes es men ta des an te rior ment: òbvia -

ment, l’esport no pot apor tar res a la mi -

llo ra de la com pren sió dels ter mes le gals 

i tam poc no per met d’ad quirir tècni ques

cul tu rals. Tam poc no és d’esperar que

l’esport mi llo ri la in te gra ció es truc tu -

ral-fun cio nal, atès que en aquest cas

es trac ta de l’expressió dels prin ci pis

d’igualtat de drets i igual tat de trac te als

im mi grants en tots els àmbits de la vida

din tre d’una so cie tat –poc hi pot apor tar

aquí l’esport. Sí que cal dria pre gun -

tar-se si aques ta in te gra ció es truc tu -

ral-fun cio nal, si més no es veu re flec ti da 

en l’esport. Fi nal ment, so la ment ens

que den dues de les cinc àrees des ta ca -

des on es pot es pe rar que l’esport apor ti

al gu na cosa a la mi llo ra de la in te gra ció.

Per tant, hem d’ana litzar la se güent

qües tió. Què pot apor tar l’es port a la in -

te gra ció cul tu ral i a la in te gra ció iden ti fi -

ca ti va? 

Abans d’entrar en els pos si bles efec tes de

l’esport en el pro cés de la in te gra ció, vull

cri dar la seva aten ció so bre un im por tant

pro ble ma me to dolò gic que se’ns plan te ja
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en trac tar d’estudiar de for ma em pí ri ca la

in fluèn cia de l’esport en el pro cés de la in -

te gra ció. Enca ra que ob ser vem de for ma

em pí ri ca que els im mi grants que prac ti -

quen l’esport es tro ben mi llor in te grats en

les di fe rents di men sions des cri tes, que no

pas els im mi grants que no prac ti quen

l’esport ac ti va ment, això no vol dir obli -

gatò ria ment que aques ta in te gra ció mi llor

es de gui als efec tes po si tius de l’esport, ja

que no es pot des car tar, d’antuvi, que

aque lles per so nes que s’hagin ins crit com

a so cis d’una as so cia ció es por ti va i hi

prac ti quin es port, no es tro bes sin ja an ti -

ci pa da ment amb un grau més alt d’in -

tegració que l’esperat en els so cis es tran -

gers d’una as so cia ció i que aquest fet

 tingui pre ci sa ment com a con se qüèn cia

que s’hagin ins crit en l’associació i prac ti -

quin ac ti va ment es port. Es pot pen sar,

per lògi ca, que la in cor po ra ció a una as so -

cia ció si gui el re sul tat d’una se lec ció que

es cor respongui amb el grau d’integració

real ment as so lit.

Es fa realitat la integració
estructural-funcional
en l’esport?
Em cen tro es pe cial ment en la qües tió de

fins a quin punt la in te gra ció es truc tu -

ral-fun cio nal es fa rea li tat en l’esport i és

més fàcil d’aconseguir gràcies a l’esport.

Plan te gem, doncs, en pri mer lloc, fins a

quin punt s’ha acon se guit una in te gra ció

cul tu ral-fun cio nal en l’esport, és a dir, si

s’ha acon se guit que els im mi grants (pu -

guin pren dre) pren guin part amb igual tat

de drets en l’esport. A la vis ta de to tes les

xi fres de què dis po sem (en ca ra que no es

trac ti de re sul tats sis temà tics i re pre sen -

ta tius) po dem dir que:

1. El grau d’organització dels es tran gers

(és a dir, la seva per ti nen ça a clubs es -

por tius) és molt re duït. Da vant de gai -

re bé un 30% de par ti ci pa ció de la po -

bla ció ale man ya, la pro por ció de

 població es tran ge ra es tro ba en tre el

5% i el 10%.

2. Aques tes dis crepà ncies es de tec ten ja

cla ra ment al grup de nens i jo ves; el

grau d’organització dels jo ves ale -

manys es tro ba apro xi ma da ment en el

50%, el grau d’organització dels fills

de pa res es tran gers es tro ba, si fa o no

fa, en el 20%.

3. Espe cial ment re duï da és la in te gra ció 

de noies i do nes es tran ge res; es tro ba 

en aquest mo ment per sota del 5%.

Aques ta es cas sa par ti ci pa ció en l’esport

din tre de les as so cia cions es por ti ves es

man té inal te ra da mal grat la gran quan ti tat

d’esforços, ini cia ti ves i pro gra mes es pe cials 

oferts per les as so cia cions i els clubs.1

En ge ne ral, doncs, ens veiem obli gats a

afir mar: els im mi grants es tro ben es cas -

sa ment re pre sen tats en l’esport, (en ca ra)

no s’ha acon se guit una in te gra ció es truc -

tu ral-fun cio nal su fi cient. Però so bre tot cal 

plan te jar-se que qui no és mem bre d’una

so cie tat es por ti va i prac ti ca l’esport en

aques ta no n’obtindrà cap su port per

avan çar en la seva in te gra ció.

És a dir, si fos pos si ble mit jan çant l’esport 

una in te gra ció en al gu na de les di men -

sions es men ta des, hau ria de po der ar -

ribar-se al ma jor nom bre de per so nes

 possible mit jan çant l’esport. Per aquest

 motiu, és im por tant plan te jar-se la pre -

gun ta de per què és tan es cas sa la par ti ci -

pa ció dels im mi grants i els seus fills en

l’esport or ga nit zat.

Per ex pli car aques tes in te rre la cions uti -

lit za ré la fi gu ra 1. Aques ta fi gu ra mos tra 

que qual se vol ofer ta es por ti va pre sen ta -

da per un club o as so cia ció es por ti va ha

de pas sar per tres fil tres dis tints, el co -

nei xe ment, la va lo ra ció i la com pa ra ció,

fins arri bar a de ci dir si s’accepta aques -

ta ofer ta de prac ti car l’esport o si es re -

but ja.

Per mo tius de temps no puc atu rar-me en

ca das cun d’aquests fil tres i els seus ele -

ments en con cret. Tam poc no ho crec ne -

ces sa ri, atès que són co ne guts per tot hom 
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1 No hem d’oblidar, tan ma teix, que la par ti ci pa ció en clubs es por tius en ca ra és mar ca da ment més alta que en qual se vol al tra as so cia ció lo cal o or ga nit za ció po lí ti ca.



a cau sa de la seva apli ca ció ge ne ra lit za da

i no so la ment per al cas dels im mi grants.

Aques ta fi gu ra 1 em per met d’explicar de

for ma ge ne ral quins fac tors in fluei xen o no 

en la pràcti ca de l’esport. Trac ta ré úni ca -

ment aquells fac tors d’influència que si -

guin re lle vants per al tema que ens ocu pa, 

és a dir, l’esport per a im mi grants.

El pri mer fil tre mos tra que les ofer tes es -

por ti ves es re ben de for ma dis tin ta se gons 

el sexe, l’edat, l’estrat so cial i l’origen

 cultural de la per so na. Pel que fa als im -

mi grants, úni ca ment cal des ta car dos as -

pec tes es pe cí fics: 1. L’estrat so cial. Qui

per tany als es trats més bai xos de la so cie -

tat, és a dir prin ci pal ment tre ba lla dors i

em pleats dels rangs més bai xos amb baix

ni vell edu ca tiu, prac ti quen, se gons els es -

tu dis em pí rics, menys es port que els

mem bres de les ca pes mit ja nes i més al -

tes de la so cie tat. En ge ne ral, po dem dir

que els im mi grants per tan yen, en la seva

ma jo ria, a l’estrat so cial més baix; molts

d’ells han arri bat fins a nos al tres com a

tre ba lla dors de bai xa qua li fi ca ció. Això ex -

pli ca ja, d’una ban da, l’escàs grau de par -

ti ci pa ció es por ti va d’aquest grup de

 persones.2 Si com pa rem el ni vell de par ti -

ci pa ció es por ti va dels im mi grants amb el

dels ale manys per tan yents al ma teix es -

trat so cial, la di ferè ncia és no ta ble ment

més pe ti ta. Sí que es per cep una ma jor di -

ferè ncia, so bre tot, en les per so nes de més

edat, da vant dels im mi grants més jo ves.

2. Ori gen ètnic. És de su po sar que als paï -

sos d’origen de molts dels im mi grants

l’es port, in cloent l’esport es co lar, es tro ba

poc de sen vo lu pat (Abel, 1984; Schwarz,

1987). Tam bé l’organització en clubs i

as so cia cions, com la que és ha bi tual a

Ale man ya, els re sul ta un plan te ja ment

des co ne gut.

És, doncs, com pren si ble, tam bé, que una

ofer ta es por ti va no tro bi gran ac cep ta ció.

El se gon fil tre pro vo ca una va lo ra ció de

l’oferta es por ti va, sem pre i quan aques ta

hagi su pe rat el pri mer fil tre, és a dir,

s’hagi as si mi lat cons cient ment l’oferta.

Tam bé aquest fil tre re que reix po ques ob -

ser va cions. 1. Imat ge cor po ral: l’esport és 

una for ma, re gu la da de ma ne ra es pe cí fi -

ca, de trac tar el cos; és, doncs, com pren -

si ble, que els va lors i les nor mes re fe rits al 

cos (com ho se rien els llin dars del pu dor i

la ver gon ya, els ideals de be lle sa, l’actitud 

da vant del con tac te fí sic, la va lo ra ció de

ma lal tia i sa lut, les ca pa ci tats mo trius, la

for ma de par lar del cos i les sen sa cions

cor po rals, etc.) in fluei xin so bre la dis po si -

ció a prac ti car l’esport i la for ma i ma ne ra

en què es prac ti ca. Entre aquests ele -

ments de cul tu ra somà ti ca es tro ben, a

més a més, mol tes ve ga des amb un re re -

fons re li giós, di ferè ncies es sen cials que

tam bé in fluei xen en la par ti ci pa ció en

l’esport. So la ment un exem ple: pot ser

cau sa de pro ble ma a l’esport ju ve nil, fins i 

tot l’acte de dut xar-se en comú. El pu dor

es tro ba de ve ga des tan estès en tre els ho -

mes jo ves que so vint úni ca ment ad me ten

dut xar-se por tant po sats els cal ço tets

(Klein/Kothy, 1998). A més a més, s’hi

afe geix que els va lors i nor mes re li gio sos i

ètics de l’islamisme prohi bei xen que ho -

mes i do nes prac ti quin l’esport en comú i

úni ca ment per met la pràcti ca fe me ni na

de l’esport en unes cir cumstàncies de ter -

mi na des. 2. Orien ta ció de va lors i es til de

vida. Cal par tir de la base que els im mi -

grants que van ve nir de Tur quia, i des prés

tam bé del Ma rroc i Tu ní sia, no es tan pre -

pa rats per la seva edu ca ció ni per la seva

for ma ció de cap ma ne ra per a la vida en

una so cie tat ex tre ma da ment mo der na i

com ple xa. Es pro dueix una enor me “di -

ferè ncia de cul tu res” so bre tot en tre la po -

bla ció mu sul ma na (Kan dil, 2000). Cal

plan te jar-se, doncs, que molts im mi -

grants pro ve nen de la po bla ció mu sul ma -

na i, més pro ba ble ment, de re gions in te -

riors dels seus paï sos d’origen (com ara

els po bles de l’Anatòlia) en els quals do -

mi nen for mes de vida en ca ra més ru -

rals-tra di cio nals, en la nos tra ma ne ra de

veu re, gai re bé me die vals. Això es re fe reix, 

per exem ple, a la po si ció de la dona i la re -

la ció en tre els se xes, l’autoritat de l’home i 

el pare, la po si ció des ta ca da de la fa mí lia

i el clan, l’educació dels nens, i tam bé la

nu tri ció i les for mes de ves tir, la ma ne ra

de pas sar el temps lliu re. Des ta ca pa -

ral·le la ment l’enorme im portància que la

re li gió, l’Islam, té per a aques tes per so nes 

en la seva vida quo ti dia na. Aques tes per -

so nes, que ja tin drien prou di fi cul tats per

viu re en ciu tats grans, com Anka ra o Ca -

sa blan ca, es veuen ara obli ga des a adop -

tar un es ta tus d’altri a la mo der na Eu ro pa. 

En aquest con text és molt poc im por tant

el lloc que ocu pa l’esport com a ac ti vi tat

de temps lliu re de les so cie tats mo der nes.

El ter cer fil tre és el re sul tat de l’an -

ticipació i la va lo ra ció de la pràcti ca de

l’esport i les se ves con se qüèn cies per

part d’altres per so nes, com ara la fa mí -

lia, el cer cle d’amics, els com panys de

tre ball, etc. Si aquests no ex pres sen el

seu re co nei xe ment, sinó que ac tuen de

ve ga des de for ma escèpti ca i amb des -

con fian ça, és molt im pro ba ble que

s’arribi a una par ti ci pa ció en l’esport.

Algu na ob ser va ció tam bé res pec te a

aquest tema: 1. Imat ge de la dona i els

lli gams fa mi liars. La po si ció fos si lit za da

de la dona i la pre pa ra ció es pe cí fi ca de

les noies per al seu pa per d’esposes i ma -

res fan im pos si ble, o si més no di fi cul ten, 

que les noies i les do nes prac ti quin

l’esport. La par ti ci pa ció de les es por tis tes 

mu sul ma nes en la com pe ti ció es por ti va

va uni da a enor mes con flic tes. Tam bé al -

gu nes de les fi lles de fa mí lies amb orien -

ta ció oc ci den tal, se gons mos tren els es -

tu dis em pí rics (Klein dienst-Ca chay,

1998), man te nen en  secret da vant les

se ves fa mí lies que prac ti quen es ports de

com pe ti ció. 2. Ofer tes de temps lliu re

amb un re re fons et ni co re li giós. En aquest 

con text hem d’esmentar tam bé que la in -

te gra ció, so bre tot de mem bres de la re li -

gió islà mica, es tro ba di fi cul ta da per

grups i  organitzacions fo na men ta lis tes

que s’es for cen per llui tar con tra ofer tes

“oc ci den tals” que afa vo rei xin la in te gra -

ció i per tant tam bé con tra la per ti nen ça a 

clubs es por tius, tot pre sen tant ells ma tei -

xos ofer tes de temps lliu re amb un re re -

fons et ni co re li giós (Heit me yer, 1996).

Són aquests tres fil tres, el d’assimilació,

el de va lo ra ció i el de com pa ra ció, els que

ha de su pe rar una ofer ta es por ti va abans

d’ésser ac cep ta da com a una for ma atrac -

ti va d’ocupar el temps lliu re.
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En aquest apar tat trac to de pro ble mes

d’integració es truc tu ral-fun cio nal. Ha via

dei xat clar que aques ta in te gra ció no s’ha

re solt fins ara en l’esport de for ma sa tis -

fact òria i he pre sen tat mo tius que in fluei -

xen en l’assimilació i la va lo ra ció de

l’esport per part dels im mi grants. Tan ma -

teix, cal no obli dar que les ma tei xes ca rac -

te rís ti ques de les as so cia cions po den pro -

duir ba rre res d’aquesta mena; breu ment,

són les se güents:

En un es tu di em pí ric so bre la si tua ció de

les so cie tats es por ti ves a Ale man ya (Hei -

ne mann/Schu bert, 1994) vam po der es -

bri nar que les as so cia cions són re la ti va -

ment ho mogè nies per l’estructura dels

seus mem bres, pel que fa al seu ori gen so -

cial i els seus in te res sos es por tius, i que

s’aïllen dels al tres. Això és fàcil d’explicar: 

es fun da una nova as so cia ció, un s’in -

corpora com a mem bre en una d’elles, no

so la ment per l’interès a prac ti car un es -

port de ter mi nat al cos tat d’altres; de fet,

es bus ca po der-ho fer en tre iguals, i en ca -

ra que no si gui aques ta la in ten ció, l’ho -

mo ge neïtat que ca rac te rit za en ge ne ral als 

cer cles d’amics i co ne guts i que és l’origen 

de l’associació i el seu de sen vo lu pa ment

pos te rior ori gi na aques ta ho mo ge neï tat

in ter na. Això sig ni fi ca, tan ma teix, que

més aviat es pro dueix una se gre ga ció o un 

tan ca ment de cer cles de per so nes que no

pas una ober tu ra per a la in te gra ció

 social.

Si aques ta su po si ció és cer ta, les ac cions

de les po lí ti ques pú bli ques que fo men ten

la in te gra ció so cial en l’esport i els seus

clubs pro duei xen, de fet, l’efecte con tra ri.

Això és apli ca ble als clubs ale manys i es

pro dueix en ca ra més quan es trac ta que el 

club en par ti cu lar s’obri en front de mem -

bres d’altres cul tu res. Les dis sidè ncies

cul tu rals, la tesi que he ex po sat an te rior -

ment, de la di ferè ncia cul tu ral, pro duei -

xen so vint, pro ba ble ment, una ex clu sió

so cial en co ber ta d’immigrants (Klein/

Kothy 1998).

Què pot aportar l’esport
a la integració cultural?

La in te gra ció cul tu ral –tal com jo l’havia

de fi ni da– es com ple ta quan els im mi -

grants van fa mi lia rit zant-se cada ve ga da

més amb els va lors i nor mes do mi nants

d’una so cie tat. Se sub rat lla una ve ga da i

una al tra que l’esport és, so bre tot per als

jo ves, un im por tant camp de so cia lit za ció. 

Mit jan çant l’esport es des co brei xen i prac -

ti quen va lors es sen cials de les so cie tats

mo der nes, com ara l’orientació cap al ren -

di ment, la per se ve ran ça per arri bar a

l’èxit, la re sistència a les de rro tes i l’assi -

milació de les vict òries, el re co nei xe ment i 

el com pli ment fle xi ble de nor mes i va lors

so cials fi xos, la dis ci pli na d’organització

del temps i la seva pla ni fi ca ció a llarg ter -

mi ni.

Aquest pro cés de so cia lit za ció és –se gons

mol tes opi nions– es pe cial ment im por tant

per als im mi grants, po sat que se ria la for -

ma més ràpi da de fa mi lia rit zar-se amb els 

va lors i nor mes do mi nants de les nos tres

mo der nes so cie tats in dus trials i amb la

for ma d’actuar en co rres pondència amb

elles.

En aquest mo ment no vull apro fun dir en

les te sis es men ta des so bre la fun ció de la

so cia lit za ció de l’esport; hi ha gran quan -

ti tat de bi blio gra fia res pec te d’aquest

tema. Mal grat tot, en aques ta bi blio gra fia

no es de mos tra de cap for ma ni es clas si fi -

ca em pí ri ca ment la fun ció de so cia lit za ció 

i els efec tes de l’esport (ve geu Hei ne -

mann, 1998; 2001). Su po sem, però, que 

l’esport com plís real ment aques ta fun ció

de so cia lit za ció. Sem pre caldrà plan te jar

tres qües tions que po den in fluir en els tan

es pe rats efec tes d’integració ob tin guts

mit jan çant la so cia lit za ció.

1. La in fluèn cia de la cul tu ra del país

d’origen. Una de les te sis en què es ba sa -

va l’especial ca pa ci tat d’integració de

l’activitat es por ti va era que a l’esport es

tro ba la imat ge d’aquells va lors i nor mes

ca rac te rís ti ques de la nos tra so cie tat mo -

der na (com ara la igual tat d’oportunitats,

la re com pen sa per l’esforç in di vi dual, la

jus tí cia, etc.). Però tam bé aquí es plan te -

gen di fe rents pers pec ti ves, ja que quan

els im mi grants prac ti quen l’esport hi

apor ten els va lors i nor mes amb els quals

van ser edu cats en la seva pròpia cul tu ra.

És im pos si ble que dei xin al ves ti dor allò

que els va ser in cul cat du rant la seva so -

cia lit za ció a par tir de la pròpia cul tu ra ori -

gi nal, tot fent cau i net per re bre els pre -

cio sos va lors i nor mes que els ofe reix la

so cie tat mo der na i que els trans met a tra -

vés de l’esport. Se gur que aquest no és el

cas i aquest fet pot con duir a con flic tes se -

rio sos, per exem ple, en tre els es por tis tes

pro ce dents de di fe rents orí gens cul tu rals o 

amb l’entrenador, i pre ci sa ment pot ori gi -

nar en tre els jo ves greus pro ble mes

d’identitat.

M’agradaria ex pli car i jus ti fi car aques ta

tesi amb es tu dis em pí rics. La so ciò lo ga

ame ri ca na Ma ria Alli son (1979) va com -

pa rar la for ma de prac ti car l’esport dels

ame ri cans d’EUA de la clas se mit ja na

amb la dels nens d’origen indi. Els va lors

de la clas se mit ja na ame ri ca na sub rat llen

i va lo ren l’esforç in di vi dual i l’èxit de

l’individu. En aquest sen tit, es des per ta

l’orgull d’aquells que han ob tin gut bo nes

po si cions en una com pe ti ció; això ser veix

per acon se guir re co nei xe ment en tre el

cer cle d’amistats i, en pen jar la fo to gra fia

amb el nom de l’esportista a la pa ret del

col·legi, s’incrementa el seu pres ti gi. Els

in dis, ben al con tra ri, no va lo ren l’esforç

in di vi dual; se sen ten mem bres del grup i

so li da ris en vers el com pro mís amb el

grup. Per aquest mo tiu, se sen ten aver -

gon yits quan un sol mem bre des ta ca amb

el seu nom i la seva fo to gra fia per ha ver

ob tin gut un èxit es por tiu. No acon se guei -

xen amb això un in cre ment en el seu pres -

ti gi i re co nei xe ment en el cer cle d’amics,

sinó el seu menyspreu i el seu iso la ment.

Si ho for mu lem de ma ne ra més ge ne ral:

no hi ha cap ga ran tia que, de fet, a cau sa

de l’esport s’eliminin les di ferè ncies cul -

tu rals i s’oblidin els pre ju di cis. Es pot

pen sar, al con tra ri, que més aviat ser veix

com a re forç d’aquests, quan exis tei xen, i 

que en al guns ca sos fins i tot els ori gi na.

Sota la su per fí cie de la pràcti ca co mu na

de l’esport ro ma nen la tents les diferèn -

cies d’ideologia ètni ca de base cul tu ral,

els va lors mo rals i les nor mes so cials; ja

he es men tat la di ferè ncia en tre les nor -

mes i els va lors que es re fe rei xen al pro pi

cos, fi xem-nos a més a més en les di fe -

rents nor mes per a la roba, la di ferè ncia

en el sig ni fi cat de l’esforç in di vi dual i de

la competició, i tam bé les di fe rents for -

mes de ce le brar i els di ver sos cos tums

pel que fa als men jars i a la be gu da

(Bröskamp 1994).
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Vet aquí, tam bé, un exem ple pres d’es -

tudis em pí rics: els ame ri cans dels Estats

Units, igual com els cien tí fics ale manys,

han des co bert que l’estructuració de les

clas ses en la so cie tat i la dis cri mi na ció

so cial es re flec tei xen en l’esport. L’entre -

na dor, per exem ple, ocu pa po si cions de

més o menys pres ti gi en un equip,

d’acord amb els ma tei xos cri te ris de dis -

cri mi na ció i dis tan cia ment so cial, en la

ma jo ria dels ca sos, pels quals els ju ga -

dors són apre ciats o mo les tats pels com -

panys d’equip. Es po den plan te jar tam bé

ob jec cions a la teo ria que l’esport crea un 

nou or de na ment so cial d’igualtat i de si -

gual tat. L’or denament so cial en l’es port

no sem bla ser com ple ta ment in de pen -

dent de l’orde nament que re geix la so cie -

tat. I aques ta se gre ga ció té la seva ex -

pres sió en ca ra més cla ra din tre de la

“com pan yo nia”.

Aquests exem ples mos tren l’enorme sen -

si bi li tat que exi gei xen les ca rac te rís ti ques

cul tu rals i la per cep ció sen ti men tal quan

vo lem in tro duir mem bres d’altres cul tu res

en la nos tra so cie tat, per exem ple mit jan -

çant l’esport.

2. Asso cia cions ho mogè nies ètni ca ment 

o par ti ci pa ció en as so cia cions del país:

Una pre gun ta bàsi ca és si és més pro pi ci

per al pro cés d’integració i l’efecte de so -

cia lit za ció de l’esport que els im mi grants

prac ti quin esport din tre d’una as so cia ció

en la qual ja es tro bin mem bres pro ce -

dents del seu país (as so cia cions ètni ques) 

o si hau ria de fo men tar-se que els im mi -

grants s’inscrivissin en as so cia cions mul -

tièt ni ques. No exis teix una res pos ta uní vo -

ca per a aques ta qües tió; jo ma teix tinc

dub tes de quin és el mi llor camí en aquest 

sen tit. No més puc li mi tar-me a pre sen tar

els avan tat ges i in con ve nients d’ambdues

for mes d’inserció en una or ga nit za ció:

A fa vor de les as so cia cions ètni ques tro -

bem: els im mi grants es tro ben sot me sos a 

una gran pres sió d’adaptació, ja ha via es -

men tat això en par lar de l’origen ru ral amb 

la seva for ma qua si me die val de vida. Han 

de fa mi lia rit zar-se so vint amb for mes de

vida i tècni ques cul tu rals com ple ta ment

di fe rents, han d’aprendre a adap tar-se a

un medi com ple ta ment aliè i en fron tar-se

als rep tes del nou lloc de tre ball, sen se

obli dar la dis cri mi na ció (so cial i tam bé le -

gal), a què so vint es tro ben ex po sats. Com 

a con se qüèn cia, apa reix so vint una gran

in se gu re tat, un iso la ment i un dis tan cia -

ment. En aques ta si tua ció, les as so cia -

cions ètni ques ofe rei xen a aquest in di vi du

l’oportunitat de pas sar el temps lliu re amb 

mem bres del seu pro pi cer cle cul tu ral, de

de sen vo lu par un sen ti ment de per ti nen ça

a un grup, de te nir cura de la com pan yo -

nia, d’intercanviar ex pe rièn cies; les as so -

cia cions ètni ques for men un qua dre

d’experiències co mu nes, fa mi liars cul tu -

ral ment. Les as so cia cions són, per a

aquests im mi grants, com se sol dir, la

“pàtria per un temps”, o, cien tí fi ca ment

par lant, apor ten un ca pi tal so cial que re -

dueix la ten sió do mi nant pro duï da per la

pres sió de l’adaptació i les exigè ncies

d’aprenentatge, tot mi llo rant així en mol -

tes oca sions les opor tu ni tats de la in te gra -

ció.

Pel que fa a Ale man ya, exis tei xen di ver sos 

exem ples so bre la sig ni fi ca ció po si ti va de

les as so cia cions es por ti ves. En la se go na

mei tat del se gle XIX es van pro duir ja a Ale -

man ya grans ona des d’immigrants, so bre -

tot des de Polò nia, que tre ba lla ven a les

in dús tries de la con ca del Ruhr. Aquests

po lo ne sos van crear, a la con ca del Ruhr,

les se ves pròpies as so cia cions ètni ques

–no so la ment clubs es por tius– pre ci sa -

ment amb la fun ció i l’efecte que s’ha des -

crit an te rior ment. Algu nes d’aquestes as -

so cia cions con ti nuen exis tint avui dia,

però no més es pot re cor dar el seu ori gen

po lonès pels cog noms de mol tes per so nes 

que viuen en aques ta zona. De for ma més

ge ne ral, es pot dir que pre ci sa ment en

l’època de ràpi da in dus tria lit za ció a Ale -

man ya, amb al tes ta xes d’immigració de

po bla ció d’origen ru ral a les ciu tats, que

crei xien amb mol ta ra pi de sa, les as so cia -

cions te nien aquest va lor de “pàtria per un 

temps”. Molts dels seus noms, as sig nats

pels fun da dors, con ti nuen re cor dant

aquest sig ni fi cat: “Ein tracht Frank furt”,

“Concòrdia...”, etc. Això em fa su po sar

que mol tes pe ti tes as so cia cions crea des

pels im mi grants d’Andalusia que es tro -

ben a Bar ce lo na exer cei xen una fun ció i

una sig ni fi ca ció si mi lar.

Per aquests mo tius, en els anys 80 tam bé

jo ma teix ad vo ca va per fo men tar, amb la

ma tei xa in ten si tat que les al tres, les as so -

cia cions ètni ques, com una pos si bi li tat

per sim pli fi car el pro cés d’integració, atès

que la par ti ci pa ció en as so cia cions ser veix 

per a “es mor teir” les càrre gues de l’a -

daptació.

Ara bé, la si tua ció ha can viat molt en els

úl tims anys, i pa ral·le la ment s’ha anat

trans for mant tam bé el meu in con di cio nal

ju di ci po si tiu so bre les as so cia cions ètni -

ques. I això pel mo tiu se güent: ob ser vem,

no so la ment a Ale man ya sinó tam bé a tots 

els paï sos eu ro peus d’immigració, una

crei xent re-et ni fi ca ció. Es for men, so bre -

tot a les grans ciu tats, que re cu llen una

gran pro por ció d’immigrants, colò nies

ètni ques que s’aïllen cada ve ga da més de

la so cie tat. Avui dia ba rris sen cers de ciu -

tats, com s’esdevé a Ber lín, són turcs. Allí

s’hi par la la seva llen gua, es com pra,

s’ofereixen aten cions, s’hi va a es co la i es

pas sa el temps lliu re, un s’hi sent com a

Tur quia. La se gre ga ció lo cal pro vo ca pa -

ral·le la ment que es re for cin les colò nies

ètni ques. Aques ta re-et ni fi ca ció s’obser -

va prin ci pal ment en tre els jo ves i els

adults de me nor edat (amb la con se qüèn -

cia, per exem ple, que molts d’ells par len

pit jor l’alemany que els seus ma tei xos pa -

res). En aques ta re-et ni fi ca ció es re flec -

teix al ma teix temps l’ambivalència de la

seva si tua ció: la so cie tat d’origen de fet

els és alie na, per què ja ni hi han nas cut ni

hi han cres cut, però tam bé en la nova so -

cie tat s’enfronten a la distància, a la in to -

lerà ncia, a di fi cul tats econò mi ques i a

man can ces en les ofer tes de for ma ció. En

un marc com aquest, la per ti nen ça a una

as so cia ció ètni ca re for ça aquest aï lla ment 

i di fi cul ta en ca ra més la in te gra ció

(Schwarz, 1987).

Es plan te gen, doncs, dub tes, so bre la pos -

si bi li tat que en aques ta si tua ció les as so -

cia cions ètni ques real ment fo men tin la in -

te gra ció en la so cie tat, és a dir, si for men

un món in ter me di en tre la cul tu ra tra di cio -

nal del país d’origen i la so cie tat mo der na

i, en con se qüèn cia, su po sen una so lu ció

tran sitò ria. En aquest cas, en anar mi llo -

rant la in te gra ció dels im mi grants en la

nos tra so cie tat, les as so cia cions ètni ques

hau rien d’anar per dent a poc a poc im -

portància i ani rien de sa pa rei xent. Tan ma -

teix, aquest no ha es tat el cas fins ara.
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Més aviat s’està pro duint el fe no men con -

tra ri: cri da l’atenció que les as so cia cions

ètni ques des ta quen per la seva afluèn cia

de pú blic da vant d’altres as so cia cions es -

por ti ves (Ritt ner/Breuer, 2000). Aquest

fet pot sig ni fi car o bé que en ca ra no s’ha

pro duït l’adaptació a la nos tra so cie tat i

que con ti nua sen se do mi nar-se la pres sió

de l’adaptació, o bé, que les colò nies ètni -

ques van pre nent cada ve ga da més for ça i

que din tre d’aquestes colò nies les as so -

cia cions es por ti ves són de gran im -

portància.

3. Ca rac te rís ti ques cul tu rals de les as -

so cia cions es por ti ves. Com ja he in di cat

an te rior ment, cal fer una dis tin ció en tre el

re sul tat d’integració de l’esport i l’or -

ganització es por ti va on es prac ti ca l’es -

port es men tat. Per aquest mo tiu, vull ex -

po sar aquí al gu nes ob ser va cions so bre la

fun ció del club es por tiu din tre del pro cés

d’in tegració:

Les as so cia cions, per les se ves pròpies

ca rac te rís ti ques, es tro ben en una po si ció

in term èdia res pec te a al tres ti pus

d’organit za cions. D’una ban da, no es ca -

rac te rit zen per l’anonimat, l’alt grau de

for ma lis me i de dis tan cia ment tí pic de

les em pre ses in dus trials, l’administració

i la bu rocr àcia; d’altra ban da, tam poc no

en glo ben la in ti mi tat ni de pe nen de l’alt

grau de com pro mís per so nal de la fa mí -

lia. Es tro ben en una po si ció in term èdia,

o com ho diuen els so ciò legs, es trac ta

d’orga nitza cions in term èdies. Són pe tits

grups so cials, però no de fa mí lia; són or -

ga nit za ció, però no or ga nit za da for mal -

ment i bu rocr àti ca ment. En aquest sen -

tit, les as so cia cions com plei xen una fun -

ció po si ti va en les so cie tats mo der nes.

Aques ta fun ció po dria ser es pe cial ment

im por tant per als im mi grants pel mo tiu

se güent: les fa mí lies te nen una re llevà -

ncia es pe cial en les so cie tats tra di cio nals 

dels seus paï sos d’origen, una re llevà ncia 

ma jor que l’habitual a les so cie tats mo -

der nes. Tam bé les ac ti vi tats de temps

lliu re acos tu men a anar uni des en més

gran me su ra a la fa mí lia. Els forts lla ços

d’unió a la fa mí lia o al clan i les obli ga -

cions que això com por ta, po den di fi cul tar 

una in te gra ció que so vint es tro ba re la -

cio na da amb la dis so lu ció de la fa mí lia i

la pèrdua d’importància dels lli gams fa -

mi liars. Les as so cia cions te nen aquí un

efec te po si tiu en afa vo rir, d’una ban da,

els con tac tes so cials di rec tes, la crea ció

de cer cles d’amics, la com pan yo nia, etc., 

sen se que aquests es ti guin in dis so lu ble -

ment lli gats a la fa mí lia.

Vull abor dar el sig ni fi cat po si tiu de

l’esport en as so cia cions en ca ra des d’una

al tra pers pec ti va: a l’esport en or ga nit za -

cions con viuen tant ele ments de la so cie -

tat tra di cio nal com de la so cie tat mo der -

na; un con cep te que es de fi neix com

“l’atemporalitat” de l’esport. D’una ban -

da, l’esport és un fe no men amb ca rac te -

rís ti ques es sen cials de les so cie tats mo -

der nes, això ja ho he de mos trat ba -

sant-me en la seva es truc tu ra de va lors i

nor mes. D’altra ban da, en l’organització

de l’associació es tro ben al ho ra ele ments

com ara la so li da ri tat, l’autoajuda, la sen -

sa ció de so li da ri tat i la com pan yo nia, ca -

rac te rís tics de les so cie tats prein dus trials. 

En aquest sen tit, l’esport or ga nit zat pot

aju dar a sim pli fi car el pas de les so cie tats

prein dus trials a les so cie tats mo der nes,

per què allò que s’ha es de vin gut en mo -

ments di fe rents de la hist òria es com bi na

pa ral·le la ment en el temps a les as so cia -

cions es por ti ves.

Tam bé aquí cal plan te jar-se no va ment:

l’associació és una for ma d’organització

des co ne gu da per a les per so nes pro ce -

dents d’altres cul tu res. L’associació exi -

geix un com pro mís es pe cial, no so la ment

l’abonament pun tual de la quo ta de soci,

sinó tam bé la col·la bo ra ció vo lunt ària, els

as pec tes es pe cí fics dels acords democrà -

tics i l’obligació d’acatar les de ci sions de

la ma jo ria. L’associació, en te sa en aquest

sen tit, no té la seva tra di ció co rres po nent

a d’altres paï sos, em re fe rei xo ara, en con -

cret, a Tur quia, i la ins crip ció com a mem -

bre d’una as so cia ció su po sa per tant ja un 

pro ble ma per si ma teix (Schwarz, 1989).

L’esport, pot fomentar la
formació d’una identitat?

Els im mi grants han de for jar-se (no va -

ment) la pròpia iden ti tat fo na men ta da so -

bre tres ba ses: en pri mer lloc, la seva

iden ti tat es re fe reix a la cul tu ra del seu

país d’origen, se sen ten turcs, grecs, mar -

roquins, etc. En se gon lloc, es tro ben en -

glo bats en les cir cumstàncies (sub)cul tu -

rals, per exem ple en la colò nia ètni ca, del

país on es tan re si dint ara. En ter cer lloc,

es for ma, fi nal ment, una iden ti fi ca ció

amb la so cie tat i la cul tu ra del país re cep -

tor, des d’aleshores se sen ten (tam bé) ale -

manys o a Espan ya, es pan yols. Es mul ti -

pli quen, doncs, per als im mi grants, tres

fo na ments de la seva iden ti tat, o, for mu lat 

d’una al tra ma ne ra, pot pro duir-se una tri -

ple iden ti tat. El qua dre d’identitat pot,

doncs, ser en ca ra més com plex que la do -

ble iden ti tat que, se gons els es tu dis em pí -

rics, s’ha de tec tat en di ver ses co mu ni tats

autò no mes es pan yo les (Mo ral, 1998).

Fi nal ment, aques tes tres di fe rents lí nies

d’orientació per for jar-se una iden ti tat te -

nen una im portància dis tin ta se gons el ti -

pus de vida, la du ra da de l’estada al país

re cep tor, la so cia lit za ció as so li da fins al

mo ment i la pla ni fi ca ció de la vida. La in -

te gra ció, tal com jo l’havia de fi ni da en un

co men ça ment, és, doncs, al ho ra, un pro -

cés en què es van dis so lent els lla ços

emo cio nals amb la cul tu ra del país

d’origen, en anar-se for mant una do ble

iden ti tat en tre la colò nia ètni ca i la so cie -

tat on es re si deix ara com ara, fins que fi -

nal ment s’arribi a una iden ti fi ca ció amb el 

nou país, és a dir, se sen ti ale many, es -

pan yol, etc. No ens atu ra rem a ana lit zar

en aquest mo ment de qui na ma ne ra es

de sen vo lu pa aquest pro cés i les con di -

cions en què es pro dueix, per què úni ca -

ment ens in te res sa ara la qües tió del pa -

per que juga l’esport pel que fa a aquest

pro cés.

En prin ci pi es pot afir mar que l’esport pot

te nir una gran for ça de for ma ció

d’identitat. L’alegria i l’orgull de l’èxit es -

por tiu acon se guit pel “nos tre” equip,

l’abatiment i la de cep ció quan perd el

“nos tre” equip, són les ba ses per a

aquests lla ços d’unió de l’esport i la iden -

ti tat lo cal, re gio nal o tam bé na cio nal.

La in fluèn cia que pot te nir l’esport en

aquest pro cés de tri ple as sen ta ment de la

iden ti tat dels im mi grants és no va ment

una qües tió que re que reix una res pos ta

em pí ri ca, però en ca ra ens man quen, a ho -

res d’ara, els re sul tats em pí rics ne ces sa -

ris. El que sí que hem po gut ob ser var és el

se güent: els clubs de fut bol turcs so vint
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dis po sen de deu ve ga des més es pec ta dors 

que els equips del ma teix ti pus dels clubs

“ale manys” (Ritt ner/Breuer, 2000);

aques ta par ti ci pa ció en ca ra és més gran,

no so la ment fí si ca i cor po ral, sinó tam bé

emo cio nal, quan juga un equip turc a Ale -

man ya (Ro man-Schüss ler/Schwarz, 1985).

For mu lat d’una al tra ma ne ra: aquests

clubs o equips són per als im mi grants un

ob jec te sig ni fi ca tiu i una for ma de cris -

tal·lit za ció de la iden ti fi ca ció i, en con se -

qüèn cia, el re forç de la pròpia iden ti tat

amb el país d’origen.

Què s’hi pot fer? 

Esta ria con tra dient tot el que he ex po sat

fins ara si, per aca bar la meva ponè ncia,

pre sen tés pro pos tes con cre tes so bre com

hau ria de ser una bona ofer ta es por ti va

per als im mi grants. En vis ta de la gran he -

te ro ge neï tat d’aquest grup, de les diferèn -

cies en el pro cés d’integració i de la gran

quan ti tat de pro ble mes que po den pro -

duir-se du rant aquest pro cés, és im pos si -

ble de plan te jar re co ma na cions sen zi lles i

amb ga ran tia d’èxit.

Vull in for mar, so bre tot, d’alguns re sul tats

d’un es tu di em pí ric. Es trac ta d’una ava -

lua ció que vaig rea lit zar, junt a Knut Die -

trich, so bre les ex pe rièn cies i els efec tes

d’un pro jec te d’“es port per a im mi grants”

que va de sen vo lu par la Fe de ra ció

d’Esports Ale man ya (DSB), amb el su port

fi nan cer del Go vern Fe de ral (Hei ne -

mann/Die trich, 1991). Els re sul tats d’a -

questa ava lua ció apor ten les da des se -

güents:

1. En ana lit zar una ofer ta es por ti va per a

im mi grants no sem pre cal dria bus car-ne

els efec tes, la seva fun ció i els re sul tats,

és a dir, no hau ríem de trac tar d’instru -

mentalitzar l’esport. L’esport té una fi na li -

tat lú di ca i és part de l’activitat del temps

lliu re; ha d’ajudar a des con nec tar du rant

un breu es pai de temps del món quo ti dià

amb tots els seus pro ble mes, preo cu pa -

cions i càrre gues. És aquest fet el que

hau ria de plan te jar-se, en pri mer lloc, en

or ga nit zar l’esport per als im mi grants.

Pot ser així ja ob tin dríem el mi llor que

l’esport real ment pot ofe rir.

2. Una qües tió pri mor dial és si s’han

d’oferir mo da li tats es por ti ves com ara es -

ports per a tot hom o si s’obtindran mi llors

re sul tats amb l’esport de com pe ti ció. Se -

gons la nos tra ex pe rièn cia, hem des co bert 

que l’oferta de com pe ti ció obté gran ac -

cep ta ció, però no és mo ti va ció su fi cient

per con ti nuar prac ti cant l’esport a llarg

ter mi ni o per ins criu re’s en una as so cia -

ció. És més aviat un pas sa temps, però

sen se un re sul tat a llarg ter mi ni.

La com pe ti ció en el marc d’una ofer ta

d’esport de temps lliu re i d’esport per a

tot hom, pre sen ta avan tat ges clars. Les di -

fe rents for mes d’esport de temps lliu re i

d’esport per a tot hom obren més camp

d’actuació i de lli ber tat de de ci sió pel que

fa a les pròpies pos si bi li tats, va lors i ac ti -

tuds, a la re gu la ció de con flic tes, etc. Per

tant, s’adiu mi llor que no pas l’esport de

com pe ti ció i l’esport d’elit. La com pe ti ció,

com a joc, ofe reix els avan tat ges se -

güents: a) es co rres pon mi llor amb

“l’atemporalitat” de les for mes de vida i de 

pen sa ment mo der nes i tra di cio nals; b)

crea, si més no en prin ci pi, un nou or de -

na ment so cial, una nova clas si fi ca ció de

rangs d’igualtat i de si gual tat, dis tint al

real ment exis tent a la so cie tat, i és fàcil

adap tar-se a aquest nou rang, per què s’ha 

creat d’acord amb unes nor mes co di fi ca -

des ja es ta bler tes i es basa en el ren di -

ment in di vi dual; d’aquesta for ma és pos -

si ble c) in cre men tar el grau d’autoestima

dels grups dis cri mi nats en una so cie tat

(Gie ben hain, 1995).

Aques tes ofer tes no més re bran una bona,

o par lant més hu mil ment, una co rrec ta

ac cep ta ció, si com plei xen al ma teix temps 

les con di cions se güents:

a) Han de li mi tar-se a unes po ques mo -

da li tats es por ti ves, en con cret a aque -

lles que gau dei xen d’una cer ta po pu la -

ri tat tam bé als paï sos d’origen, i

aques tes acos tu men a ser el fut bol i,

per als pa kis ta ne sos, tam bé l’hoquei.

b) Les ofer tes es por ti ves han de te nir en

comp te les ca rac te rís ti ques i diferèn -

cies cul tu rals dels im mi grants. Aques -

tes són, en un prin ci pi, la fal ta d’ex -

periència en aquest es port en con cret o 

en de ter mi na des mo da li tats es por ti ves 

i en les for mes d’organització que a no -

sal tres ens són fa mi liars; des prés pas -

sem a les di ferè ncies en la imat ge del

cos, a una al tra de fi ni ció del pa per de

la dona i de la re la ció en tre se xes, fins

arri bar a una va lo ra ció di fe rent de

l’esforç in di vi dual i de la com pe ti ti vi -

tat. Això exi geix, com ja ha víem ex pli -

cat, un alt grau de sen si bi li tat per part

dels res pon sa bles, com ara l’entrena -

dor o el mo ni tor, per exem ple.

c) La par ti ci pa ció sem pre ha d’anar lli ga -

da al re co nei xe ment, tam bé ha de tro -

bar una va lo ra ció po si ti va din tre del

grup dels im mi grants.

d) La par ti ci pa ció ha de ser vo lunt ària.

e) Ha de crear una re la ció de com pan yo -

nia, etc.

3. Cal em pren dre una gran tas ca de con -

vic ció per acon se guir la par ti ci pa ció en

una as so cia ció o en ofer tes es por ti ves or -

ga nit za des d’alguna al tra for ma. Les me -

su res pu bli cità ries anò ni mes, com ara els

anun cis i car tells a les zo nes re si den cials

o en el lloc de tre ball dels im mi grants,

acos tu men a ser poc efec ti ves; no ser vei -

xen per com ba tre els pre ju di cis ni per

aclarir el des co nei xe ment exis tent so bre

de ter mi na des ofer tes es por ti ves i  sobre les 

as so cia cions es por ti ves. Són més efi ca -

ces, per re gla ge ne ral, les in for ma cions di -

rec tes fa ci li ta des, per exem ple, pel pro fes -

sor, els com panys de tre ball de l’em presa, 

un tre ba lla dor so cial o per l’entre nador

d’una as so cia ció o per amics que són ja

mem bres d’una as so cia ció.

4. Es plan te gen grans pro ble mes a cau sa

de l’escassa pre pa ra ció dels mo ni tors per

a trac tar amb grups d’immigrants. He

d’informar que, al menys a Ale man ya, so -

vint en ca ra fal ten opor tu ni tats per acon se -

guir qua li fi ca cions es pe cia lit za des; però,

fins i tot allà on s’ofereixen els cur sos cor -

responents van ser pocs els que els van

apro fi tar. Àdhuc la mi llor de les in ten cions 

pot fra cas sar a cau sa d’aquesta man ca de 

qua li fi ca ció.

5. S’ha de mos trat efi caç la crea ció de

grups ètni ca ment ho mo ge nis que prac ti -

quin junts un es port, però que es tro bin

din tre d’una as so cia ció més he te rogè nia,

en ca ra que no si gui un re qui sit in dis pen -

sa ble la ins crip ció com a mem bre de

l’entitat. S’ha po gut ob ser var a molts llocs

que, un cop trans co rre gut un cert temps,

grups sen cers s’han ins crit com a mem -
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bres de l’associació. Pro ba ble ment aquest 

si gui un camí in ter me di en tre la per ti nen -

ça a una as so cia ció ètni ca i la per ti nen ça

a una as so cia ció pròpia del país re cep tor.

6. Po dem va lo rar de for ma es pe cial ment

po si ti va els cam pa ments de temps lliu re i

de va can ces, per tal com en aques tes ac ti -

vi tats ad qui reix im portància, no so la ment

l’esport, sinó tota la vivè ncia que com por -

ten, cosa que fa ci li ta la re la ció en tre les

per so nes i afa vo reix l’abandonament dels

pre ju di cis. Aques ta mena de me su res tro -

ba es pe cial ac cep ta ció ja pel sol fet que,

en ge ne ral els im mi grants, i en aquest cas

els nens i els ado les cents en par ti cu lar, te -

nen po ques pos si bi li tats de rea lit zar ac ti -

vi tats de va can ces.

Amb la meva dis qui si ció, no he vol gut

des per tar la im pres sió que l’esport no té

cap mena d’importància ni d’efectivitat

din tre del pro cés de la in te gra ció dels im -

mi grants. Ha de que dar clar, però, per

quin mo tiu cal en fron tar-se amb un cert

es cep ti cis me a les ex pec ta ti ves eufò ri ques 

so bre el po ten cial de l’aportació de

l’esport, que hi ha, o si més no que hi ha

ha gut, a Ale man ya. En tot aquest con text,

cal no per dre de vis ta en cap mo ment que

l’èxit de la in te gra ció, tam bé en el camp

de l’esport, no apa reix tot sol i gai re bé au -

tomà ti ca ment, sinó que exi geix uns ajus -

ta ments, unes es truc tu res i unes qua li fi -

ca cions es pe cí fi ques que afa vo rei xin

aquest ob jec tiu i que, a més a més, su po -

sen grans in ver sions. És de des ta car que

el Mi nis te ri d’Interior Ale many, en el qual

re cau la res pon sa bi li tat de l’esport en

aquest país, ha po sat a dis po si ció de la

Fe de ra ció Ale man ya d’Esports, des de

1990, uns 35 mi lions d’euros per al pro -

jec te “Esport per a im mi grants” (Ritt -

ner/Breuer, 2000).
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La Unió Ita lia na d’Esport per a Tot hom (UISP)
i l’esport per als im mi grants

Resum
L’article co men ça per ofe rir una pa norà mi ca del fe no men mi gra -

to ri a Itàlia i les con se qüèn cies que aquest té des del punt de vis ta 

so cial i cul tu ral. En aquest con text, s’analitza l’actuació de la

Unió Ita lia na de l’Esport per a Tot hom, que comp ta amb un mi lió

de so cis i tret ze mil so cie tats es por ti ves afi lia des. La UISP ha in -

ten tat de de sen vo lu par es tratè gies i pràcti ques de su port cí vic als

im mi grants, d’una ban da uti lit zant els seus pro pis re cur sos or ga -

nit za tius i, d’una al tra, es for çant-se a va lo rar allò que és es pe cí fi -

ca ment es por tiu com a ex pe rièn cia de co mu ni ca ció no ver bal i

com a es tratè gia com bi na da de com pe ti ció i coo pe ra ció. Es po -

den dis tin gir qua tre ti pus d’accions que han ca rac te rit zat gai re bé

deu anys d’intervenció, per re gla ge ne ral en col·la bo ra ció amb as -

so cia cions de pro mo ció cul tu ral o d’assistència so cial que tre ba -

llen en el cer cle del Ter cer Sec tor. La pri me ra lí nia d’acció i la

més an ti ga es tro ba re pre sen ta da pel sim ple ofe ri ment d’ús de

seus i es truc tu res lo gís ti ques d’acolliment, on es pot de sen vo lu -

par un em brió de co mu ni ca ció en tre els im mi grants i els re si dents 

i en tre les di ver ses co mu ni tats d’immigrants. La se go na lí nia

d’intervenció, fo na men ta da en el re curs als es de ve ni ments es por -

tius ca pa ços de cri dar l’atenció del gran pú blic i dels mit jans. La

ter ce ra àrea d’experiència con cer neix la par ti ci pa ció de la UISP

en xar xes i cam pan yes trans na cio nals de llui ta con tra el ra cis me.

L’última lí nia d’acció i la més re cent és el de sen vo lu pa ment de

pro jec tes des ti nats a la in te gra ció dels im mi grants en l’àmbit lo -

cal, mit jan çant l’intent de cons truc ció de xar xes co mu nità ries

ober tes. L’article con clou amb un se guit de va lo ra cions so bre les

pos si bi li tats de l’esport com a ins tru ment d’integració de la po -

bla ció im mi grant.

36 apunts

Abstract
The article begins by offering a panorama of the migration

phenomenon in Italy, and the consequences that this has

from a social and cultural point of view. In this context we

analyse the activities of UISP, that has a million members and 

13.000 affiliated sports societies. UISP has tried to develop

strategies and practices of civic help for immigrants, on the

one hand making use of its own organising resources, and on

the other, making an effort to evaluate what is specifically

sporting as an experience of non-verbal communication and

as a combined strategy of competition and co-operation. We

can distinguish four types of actions that have characterised

almost ten years of intervention, generally in collaboration

with associations of cultural promotion or social assistance

which work in the circle of the Third Sector. The first and

oldest line of action is represented by the simple putting at

disposal of central offices and logistical structures of

reception, in which we can develop an embryo of

communication between the immigrants and the residents

and the various immigrant communities. The second line of

intervention, based on the resort to sporting events capable of 

attracting the attention of the great public and the media. The 

third area of experience concerns the participation of UISP in

the networks and transnational campaigns of fighting against

racism. The final and most recent line of action is the

development of projects destined to the integration of

immigrants all over the country by trying to construct open

communitary networks. The article finishes with a series of

valuations on the possibilities of sport as an instrument of

integration of the immigrant population.

Key words
inmigration, sport, voluntary organisations, Third Sector,

welfare policies, Italy 
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Pa rau les clau
im mi gra ció, es port, as so cia cio nis me vo lun ta ri, ter cer sec tor,
po lí ti ques del be nes tar, Itàlia 

§ ni co la Porro 

Ca te dràti c de So cio lo gia
Uni ver sità di Cas si no (Ita lia)

“No es pot ser ciu tadà d’enlloc si no s’és con ciu tadà

d’algú”.
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La dimensió estructural
del fenomen de la
immigració a Itàlia
Amb data 1 de ge ner de 2001, la po bla ció 

es tran ge ra re si dent a Itàlia su ma va, se -

gons l’estimació ofi cial de l’Institut Ita lià

d’Estadística (ISTAT), 1.464.589 per so -

nes (792.591 ba rons, que re pre sen ta el

54,1 % i 671.998 do nes, que su po sen

el 45,9 %). Se gons aques ta es ti ma ció,

cons ti tueix el 2,5 % del con junt la po bla -

ció to tal en aque lla data (57.884.017 ha -

bi tants). D’altres me su ra ments propor -

cionen un to tal pro per a 1.700.000 per -

so nes, i això ele va la quo ta per cen tual

d’emigrants, res pec te al con junt de po bla -

ció, fins al 2,9 %.

D’acord amb l’estimació an te rior, el per -

cen tat ge d’emigrants exis tents a Itàlia es -

ta ria al ni vell d’un terç del per cen tat ge

d’emigrants exis tents a Ale man ya i se ria

de prop de la mei tat de la taxa d’im -

migrants em pa dro nats a Fran ça (Ca ri tas,

2001). Cal, tan ma teix, pren dre en con si -

de ra ció al guns ele ments de con text que

re sul ten prou im por tants:

< La for ta pro gres sió del fe no men. El crei -

xe ment re gis trat l’1 de ge ner de 2001,

res pec te al re gis trat en la ma tei xa data de

l’any an te rior, es cal cu la en un 15,3 %,

men tre que l’any an te rior l’augment no

ha via pas sat del 13,8 %. En va lors ab so -

luts, en els úl tims cinc anys, Itàlia ha

 representat, en tre els paï sos de la Unió

Eu ro pea, el se gon des tí més im por tant,

des prés d’Alemanya. Se gons al gu nes pre -

vi sions fia bles, en el trans curs de pocs

anys podrà su pe rar la Gran Bre tan ya en

nom bre i per cen tat ge d’immigrants exis -

tents al te rri to ri na cio nal.

< En el cas ita lià –a di ferè ncia d’Ale -

manya i de Fran ça, que fins fa pocs anys

ab sor bien els flu xos mi gra to ris més grans 

de l’Europa Me di terr ània– els paï sos

d’origen dels emi grants són qua si ex clu -

si va ment ex tra co mu ni ta ris. El Ma rroc,

Albània i Fi li pi nes re pre sen ten les tres

prin ci pals àrees de pro cedè ncia. Pel que

fa als qua tre prin ci pals paï sos del Ma grib

(el Ma rroc, Algèria, Tu ní sia i Egip te),

Itàlia rep el 43,9 % de l’emigració egíp -

cia de la UE, el 21,6 % de la ma rro qui na

i el 16,4 % de la tu ni sia na (no més

l’1,8 % de l’algeriana, tra di cio nal ment

orien ta da a Fran ça). Un al tre quart de la im -

mi gra ció pro ce deix de l’Est d’Europa, amb

una com po nent prin ci pal ment balc ànic

 (so bre tot d’Albània i Ro ma nia). A més a

més, des prés d’una pri me ra fase en la

qual l’emigració l’extracomunitària, so -

vint clan des ti na, pre nia Itàlia com una

es ta ció pont de l’expatriació cap a al tres

paï sos del cen tre i nord d’Europa, cap al

fi nal dels anys no ran ta va crei xent de for -

ma cons tant i sòli da la pro por ció d’im -

migrants que ten dei xen a es ta blir-se per -

ma nent ment al te rri to ri na cio nal. Si el

1991, se gons un son deig del Cen tre

d’Estudis So cials (CENSIS), menys d’un

terç dels im mi grants de cla ra va vo ler que -

dar-se al país de for ma es ta ble, en els

pri mers me sos del 2001 aquest per cen -

tat ge s’elevava a dos ter ços del con junt

d’entrevistats. Això sen se mo di fi car ra -

dicalment la di ver sa pre dis po si ció a

l’assentament per part dels di fe rents

grups ètnics, màxi ma en el cas dels egip -

cis i xi ne sos, mí ni ma en tre els pro ce -

dents de la ban ya d’Àfrica (so bre tot d’E -

tiòpia).

< La tendència a l’assentament pro gres -

siu i a l’estabilització de la po bla ció

 immigrant és com pren si ble ment més

ele va da a les àrees te rri to rials on, a la di -

nàmica push (pres sió a fa vor de

l’emigració de paï sos d’alta taxa de crei -

xe ment de mogr àfic a l’origen, afa vo rit

i/o in fluït per una agu da cri si po lí ti ca)

s’hi afe geix una dinà mi ca pull. Aquest

és el cas d’algunes re gions del nord-est

d’Itàlia, en les quals la de man da de mà

d’obra ex ce deix l’oferta. Al con tra ri, a la

ma jor part del sud –afec tat en ca ra per

una im por tant taxa de de so cu pa ció, so -

bre tot ju ve nil– pre val àmplia ment la di -

men sió push i els im mi grants ten dei xen

a li mi tar-se a ac ti vi tats de su per vivè ncia 

econò mi ca que han es tat re but ja des

pels ha bi tants ita lians o a les ano me na -

des “no ves fei nes” (i fins i tot arri ben de

ve ga des, la men ta ble ment, a en ro lar-se

en “l’exèrcit de re ser va” de la cri mi na li -

tat or ga nit za da). El do mi ni, des dels

anys se tan ta, d’una im mi gra ció orien ta -

da per l’oferta (supply-orien ted) en lloc

de per la de man da (de mand-orien ted),

mal grat les ex cep cions as sen ya la des,

cons ti tueix un fac tor neurà lgic del fe no -

men (Bo ni fa zi, 1998). A més a més, en -

ca ra que no es tin guin da des exac tes,

sal ta als ulls que l’emigració ex tra co mu -

nità ria s’orienta, qua si en el 40 %, vers

les re gions sep ten trio nals, i es dis tri -

bueix de ma ne ra gai re bé per fec ta ment

pro por cio nal en tre les àrees me tro po li ta -

nes del nord-oest (Pie mont, Llom bar dia, 

Li gú ria, amb el tra di cio nal trian gle in -

dus trial comprès en tre les ciu tats de

Milà, Torí i Gèno va), i les del nord-est

(re gions del Vène to, Emí lia-Ro man ya),

ca rac te rit za des pel po li cen tris me pro -

duc tiu i per la di fu sió de la pe ti ta i mit ja -

na em pre sa (mo del de les zo nes in dus -

trials). A les àrees cen trals –que el 31 de 

de sem bre de 2000 al ber ga ven el

13,2 % del to tal dels im mi grants– ac tua

com a imant, so bre tot el cen tre urbà de

Roma, però exis tei xen for tes con cen tra -

cions en al gu nes zo nes in dus trials con -

cre tes, com en el cas dels xi ne sos col·lo -

cats en la in dús tria tèxtil de ti pus fa mi -

liar a la ciu tat de Pra to, a la Tos ca na.

Les re gions del sud i les illes (Si cí lia i

Sar den ya) su pe ren de poc una cin que na

part del to tal dels im mi grants. A més a

més, aques ta dis tri bu ció te rri to rial irre -

gu lar, en un país de grans di fe ren cia -

cions com Itàlia, juga un pa per im por -

tant en la re fle xió so bre el pro ble ma. La

in te gra ció dels tre ba lla dors ex tra co mu -

ni ta ris en la co mu ni tat d’acolliment és

més fàcil allà on l’activitat la bo ral es de -

sen vo lu pa amb més ga ran tia de presèn -

cia d’un sis te ma re co ne gut de drets i

obli ga cions, com en el cas dels co rres -

Ni co la Po rro du ran t la seva in ter ven ció.



po nents a les grans in dús tries del

nord-oest. Aques tes es tro ben con cen -

tra des en grans cen tres ur bans, com

Milà, Torí, Bres cia (però tam bé en ciu -

tats de mida mit ja na, com ara Sa vo na,

Ivrea, Ses to, S. Gio van ni), i pre sen ten

ta xes de for ma ció es co lar en ge ne ral

com pa ra bles, si no su pe riors, a les de la

po bla ció ita lia na re si dent. Al nord-est, al 

con tra ri, és en ca ra fre qüent el re curs a

la for ça de tre ball irre gu lar, ocu pa da en

pe ti tes em pre ses de pro vín cia, al ho ra

que és molt més im por tant la pro por ció

d’immigrants pro ce dents de les àrees,

geogr àfi ca ment con ti gües, de la pe -

nínsula balc àni ca. Des de mit jan dels

anys no ran ta ha pres di men sions gens

 me nyspreables el fe no men dels “fron te -

rers” (im mi grants es lo vens i croats que

es tras lla den cada dia, des del seu lloc

de re sidè ncia, per tre ba llar al Friül-

Venè cia Jú lia, i re tor nen a casa seva al

fi nal de cada jor na da).

< Pel que fa al ti pus d’activitat ocu pa -

cio nal, dei xant al mar ge la si tua ció més

es ta ble i ga ran ti da que su po sa l’ocu -

pació in dus trial, a les ciu tats més grans i 

a les lo ca li tats re si den cials de la cos ta

i la mun tan ya pre val una im mi gra ció

orien ta da a les fei nes domè sti ques i a

l’atenció de les per so nes (an cians,

nens), amb un com po nent do mi nant

d’origen a les Fi li pi nes o a Cap Verd. És

més di fí cil fer el cens de l’assentament

d’immigrants –so bre tot d’origen al banès 

i nord-africà– a la re gió me ri dio nal i a les 

illes, on de sen vo lu pen pre fe rent ment

tre balls pre ca ris o es ta cio nals i on des

de fa temps la cri mi na li tat or ga nit za da,

de di ca da al tràfic d’estupefaents, al con -

trol de la pros ti tu ció i al con tra ban de ta -

bac, ha co men çat a in te res sar-se per les

pos si bi li tats que ofe reix el nou fe no men. 

Fi nal ment, no es pot ig no rar que la pres -

sió mi gratò ria ad qui reix par ti cu lar in ten -

si tat a Itàlia com a con se qüèn cia d’un

greu dèfi cit i un gran re tard de la re gu la -

ció le gal del pro ble ma, tar da na ment i

par cial ment re solt per la pro duc ció le -

gis la ti va de 1986, 1990 i 1995 (Bo laf fi, 

2001). Tan ma teix, úni ca ment la llei nú -

me ro 40, de març de 1998, ha re pre -

sen tat un pri mer in tent org ànic de re gu -

la ció del con trol, de pro gra ma ció dels

flu xos d’ingrés i d’elaboració de les in -

dis pen sa bles po lí ti ques so cials.

Implicacions culturals,
alarma social

Les da des es truc tu rals i la con fi gu ra ció

so ciolò gi ca del pro ble ma –que s’assenya -

la aquí sumà ria ment– aju den a com pren -

dre mi llor l’impacte del fe no men de la im -

mi gra ció so bre la so cie tat ita lia na con -

tem porà nia. Una so cie tat en vies d’en -

velliment ac ce le rat i ja pri va da de la

imat ge de si ma tei xa com a exem ple se -

cu lar de di na mis me d’acolliment, es pe -

cial ment fins al se gle XVII, i en ca ra pal pa -

ble a ho res d’ara en la presè ncia d’una

mul ti tud de mi no ries et ni co lin güís ti ques

re par ti des per mol tes re gions del país.

Tan ma teix, la brus ca in ver sió de la

tendència és allò que ha trans for mat el

país que, en el trans curs d’uns pocs

anys, ha pas sat de ser una àrea tra di cio -

nal d’emigració –tal i com es ta va con fi gu -

rat des de la mei tat del se gle– fins a cons -

ti tuir en l’actualitat un país d’immigració, 

aquest can vi ex pli ca par cial ment (en ca ra 

que no sem pre es pu gui jus ti fi car així) al -

guns dels greus pro ble mes d’impacte so -

cial que està te nint el fe no men. Aquests

pro ble mes se su men en la sen si bi li tat

col·lec ti va als efec tes so cials de la brus ca 

bai xa da de na ta li tat que es ma ni fes ta des 

de mit jan dels anys se tan ta (Me lot ti,

1993). Cal te nir en comp te tot el que

aca bem d’exposar amb vis ta a la re cons -

truc ció d’experiències le gals i pràcti ques

de so cia lit za ció i co mu ni ca ció in ter cul tu -

ral i en l’elaboració d’estratègies en el

 futur.

En un cert sen tit, l’opinió pú bli ca ita lia na

ha con tem plat la nova si tua ció amb sen -

ti ments d’ambigüitat i amb al guns com -

po nents d’esquizofrènia. D’una ban da, es 

tro ba la memò ria hist òri ca de l’emi gració

a Itàlia, com s’ha dit, mas sa re cent i es te -

sa com per no in ter pel·lar la cons cièn cia

in di vi dual i fa mi liar. Entre 1870 i 1960,

van ser més de 27 mi lions de ciu ta dans

ita lians els que van emi grar a l’estranger.

Enca ra avui són més de 4.400.000 els

ciu ta dans ita lians emi grats que con ser -

ven la na cio na li tat ita lia na, als quals cal

su mar 58.500.000 oriünds, fills o néts

d’italians emi grants, que viuen a d’altres

paï sos d’Europa Occi den tal, les dues

Amèri ques i Ocea nia. Exis teix, al cap da -

vall, una al tra Itàlia que con di cio na en ca -

ra gran ment, tot i que no li neal ment, la

re la ció amb la per cep ció de la te rri to ria li -

tat i de la diferèn cia, la dis po ni bi li tat per

a l’acolliment i la pro duc ció de pre ju di -

cis.

La ra pi de sa del fe no men, la fra gi li tat de

l’estructura d’acolliment i la per cep ció

d’una im mi gra ció que ten dia a ins -

tal·lar-se ve loç ment –però no necessà -

riament a in te grar-se– en una rea li tat

na cio nal mar ca da ment dual, en base a

les opor tu ni tats de tre ball i de la dis tri -

bu ció de les ren des, han em fa sit zat pre -

vi si ble ment, en la ima gi na ció col·lec ti -

va, les di men sions i ca rac te rís ti ques de

les dinà mi ques so cials uni des. No és ex -

cep cio nal que a to tes les en ques tes i

son deigs els en tre vis tats ten dei xin a so -

brees ti mar con si de ra ble ment l’amplitud 

de mogr àfi ca dels flu xos mi gra to ris. No

fal ten, en les cròni ques quo ti dia nes, epi -

so dis re pe tits d’autèntica alar ma so cial,

pro duc te de l’(opi na ble) con vic ció que el 

crei xe ment de la im mi gra ció està por -

tant a un aug ment ge ne ra lit zat de la cri -

mi na li tat. D’aquí ve la pro duc ció/re pro -

duc ció d’estereotips et ni co cul tu rals ne -

ga tius i, en al guns ca sos, d’autèntics

 estigmes cul tu rals. Dinà mi ques so ciolò -

gi ca ment ben per cep ti bles i ex pe ri men -

ta des en gai re bé tots els més an tics con -

texts cul tu rals d’immigració (so vint, fa

uns anys, els dels ma tei xos emi grants

ita lians...), però que ha ad qui rit, en el

cas ita lià, una in ten si tat i una ra pi de sa

de di fu sió des pro por cio na da res pec te a

l’entitat ob jec ti va del pro cés en qües tió.

Re cons truir, en la distància del temps,

l’impacte psi colò gic de mas sa pro duït

per l’onada de de sem bar ca ments d’emi -

grants al ba ne sos a les cos tes me ri dio -

nals, en tre 1990 i 1991, serà de gran

in terès so ciolò gic i an tro polò gic per aju -

dar a com pren dre el trànsit des d’una

pri me ra fase d’aco lliment, en què pre val

una di men sió es pont ània de so li da ri tat i

hu ma ni ta ris me, a una de pos te rior, ca -

rac te rit za da pel de sen vo lu pa ment pro -

gres siu de dinà mi ques d’alarma so cial

(Pu glie se, 1996).
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Gai re bé sem bla que, en el brou de cul tiu

d’un et no cen tris me po lí ti ca ment ali -

men tat en les pròspe res re gions sep ten -

trio nals pel mo vi ment de la Lli ga Nord, i

al cen tre-sud per la su per vivè ncia d’una

cul tu ra na cio na lis ta i xenò fo ba de cai re

neo fei xis ta, s’ha pro duït un preo cu pant

fe no men d’anticipació. Les in cli na cions

et nocèntri ques, que se gons Tou rai ne

(1994) re pre sen ten so vint una sín dro me 

de de fen sa –no ne cess ària ment des ti na -

da a de ge ne rar en els seus efec tes so -

cials– d’una cer ta re pre sen ta ció en l’a -

nomenada glo ba lit za ció, es trans for men

fàcil ment en ober tes ma ni fes ta cions de

xe nofò bia i en epi so dis, li mi tats, però

greus, del més pur ra cis me. Es nota, i

això és in te res sant per a les fi na li tats de

les nos tres anà li sis, que els es ta dis ita -

lians dels anys no ran ta han cons ti tuït un 

es ce na ri pri vi le giat i par ti cu lar ment vi si -

ble, on es re ci ten i dra ma tit zen aques tes 

ma ni fes ta cions de cul tu ra et nocèntri ca

(els es ta dis de fut bol dels equips de pro -

vín cia del nord-est, que aplau dei xen el

se pa ra tis me i la dis cri mi na ció), xenò fo -

ba (pro duc ció de part dels grups or -

ganitzats de se gui dors dels grans clubs

amb esl ògans, càntics i ba ra lles de con -

tin gut for ta ment ama rat de pre ju di cis

ètnics i d’hostilitat, en els par tits con tra

es por tis tes d’un al tre co lor) o cla ra ment

ra cis ta, com en el cas de les evo ca cions

al na zis me i a l’odi con tra els emi grants

de co lor en ge ne ral i con tra els jueus,

sor gi des a les gra de ries ple nes dels se -

gui dors fanà tics ro mans en oca sió del

der bi La zio-Roma en la pri ma ve ra

del 2001.

L’esport per a tothom
i la immigració:
l’experiència de la UISP

Per la di men sió de mogr àfi ca i per l’im -

pacte so cial del fe no men, la im mi gra ció

es tro ba avui en el cen tre d’activitat i de

l’estratègia d’intervenció d’una part con -

si de ra ble de l’associacionisme sen se

ànim de lu cre d’Itàlia. En el món catò lic

es dis tin gei xen or ga nit za cions d’acolli -

ment, com Ca ri tas –ac ti va a to tes les

diò ce sis del país–, grups orien tats a la

in te gra ció i a l’ac ció de grup a fa vor dels

im mi grants, com ara la Co mu ni tat de

Sant Egi di, i xar xes as so cia ti ves que

man te nen re la cions amb mis sions i, en

ge ne ral, amb presè ncia ac ti va als paï sos 

de pro cedè ncia, so bre tot a l’Àfrica,

l’Àsia i l’Amèrica Lla ti na. Entre aquests

l’ACLI (Asso cia ció Cris tia na dels Tre ba -

lla dors Ita lians), Mans Uni des, la Com -

pan yia de les Obras i les as so cia cions di -

rec ta ment di ri gi des a l’activitat de les

con gre ga cions re li gio ses (en tre aques -

tes, par ti cu lar ment pres ti gio sa i va le ro -

sa, és la re la cio na da amb els Pa res

Com bo nians). No menys in vo lu crat es

tro ba l’associacionisme laic del ter cer

sec tor, bé el di ri git per or ga nit za cions

sin di cals (so bre tot la CGIL, Con fe de ra -

ció Ge ne ral Ita lia na del Tre ball), bé

aque lles re fe ri des a les grans xar xes de

vo lun ta riat en l’àmbit de la cul tu ra i del

lleu re, igual com les d’esport per a tot -

hom. En el pri mer camp es dis tin geix

l’ARCI (Asso cia ció Re crea ti va i Cul tu ral

Ita lia na), en el se gon la UISP (Unió Ita -

lia na d’Esport per a Tot hom). Aques tes

or ga nit za cions te nen un ori gen comú en

la cul tu ra de la so li da ri tat cí vi ca –fins a

mit jan dels vui tan ta es ta ven agru pa des

en una úni ca as so cia ció “pa rai gua”– i

re pre sen ten, a co men ça ment del mil -

lenni, les prin ci pals or ga nit za cions que

ope ren en tots dos sec tors. Ambdues es

de fi nei xen en re la ció a una cul tu ra dels

drets i de la so li da ri tat més que no pas

en re la ció a les fa mí lies tra di cio nals de

per ti nen ça po lí ti ca (en el cas d’ARCI i

UISP, els par tits d’esquerra parlamen -

tària). La seva ca pa ci tat d’organització

es man té de for ma no ta ble, mal grat les

pro fun des trans for ma cions que han

afec tat, a Itàlia, el tei xit tra di cio nal de la 

re pre sen ta ció so cial, tot afa vo rint el nai -

xe ment d’orga nitzacions mo no temà ti -

ques, so vint d’àm bit lo cal, i d’asso -

ciacions in for mals (cen tres so cials).

Prop d’1.200.000 per so nes són sòcies

de cla ra des d’ARCI i prop d’un mi lió

d’UISP (Lom bar di, 2001). Aques ta or -

ga nit za ció acon se gueix de tre ba llar amb

més eficà cia en molts con texts lo cals on

la im mi gra ció plan te ja una par ti cu lar in -

cidè ncia so cial. Això ex pli ca la con tí nua

col·la bo ra ció en tre les dues or ga nit za -

cions, afins en el camp de la pràcti -

ca d’acolliment i d’oposició als brots ra -

cistes.

La UISP, en par ti cu lar, ha pa tit, des de

mit jan dels anys no ran ta, un can vi es pe -

cí fic, i es val de la col·la bo ra ció i el su port 

d’altres xar xes d’acció vo lunt ària ac ti ves

en el sec tor. Amb la seva presè ncia es te -

sa pel te rri to ri na cio nal i les se ves

13.000 so cie tats es por ti ves de base, per

exem ple, la UISP re pre sen ta, des dels

pri mers anys no ran ta (igual com el catò -

lic CSI, Cen tre Espor tiu Ita lià) un in ter lo -

cu tor pri vi le giat de les or ga nit za cions que 

fun cio nen en l’àmbit de la coo pe ra ció,

del ti pus de l’ICS (Insti tut per a la Coo pe -

ra ció Inter na cio nal), per què s’interessa

per la ini cia ti va es por ti va. Els mem bres

d’UISP són ac tius des de la seva cons ti tu -

ció als camps de re fu giats dels Bal cans

(so bre tot a Bòsnia, Albània i Ko so vo), a

l’Orient Mitjà (prin ci pal ment a l’àrea de

Pa les ti na), a la Ban ya d’Àfrica i a Amèri -

ca Cen tral. Expe rièn cies que han afa vo rit

la ma du ra ció, la com petè ncia i el de sen -

vo lu pa ment de per fils de me dia dors cul -

tu rals, l’experiència dels quals ha es tat

molt va luo sa en les cam pan yes or ga nit -

za des pos te rior ment a Itàlia. Re sul ta

molt in te res sant ob ser var que, a me su ra

que es van pro duint ex pe rièn cies con cre -

tes de tre ball amb els im mi grants, aques -

tes ex pe rièn cies han re pro duït qua si to tes 

les prin ci pals mo da li tats d’acció or ga nit -

za da que coe xis tei xen a l’interior de

l’Associació. En cert sen tit, el “rep te de la 

im mi gra ció” ha aju dat la UISP, com a

gran part de l’associa cionisme d’acolli -

ment laic i catò lic, a pro var, a po sar-se al

dia o a mo di fi car les pròpies mo da li tats

d’acció, i així trans for mar les es tratè gies i 

l’oferta or ga nit za ti va.

En un exa men re tros pec tiu, es po den dis -

tin gir fàcil ment, pel cap baix, qua tre ti pus

d’intervenció di fe rents, que s’han suc ceït

en el temps, però que par cial ment es tan

en ca ra ac ti ves de for ma si mult ània. I això, 

tant per efec te de la va rie tat i es pe ci fi ci tat

de l’oferta or ga nit za ti va com a cau sa de

les di fe rents iden ti tats so cio cul tu rals dels

im mi grants im pli cats en di ver sos as saigs.

Úni ca ment a fi nal dels anys no ran ta les

po lí ti ques d’intervenció ten dei xen a fer-se

de for ma més coor di na da en tre els sec tors 

par ti ci pants i a con èi xer mo ments d’inno -
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vació orien tats per op cions es tratè gi ques

més ela bo ra des i cons cients. És en aques -

ta fase, com veu rem, quan es pas sa d’i -

niciatives de mera so li da ri tat tem po ral en

la pro mo ció d’activitats d’ocupació del

temps lliu re, d’organització im pro vi sa da

d’actes amb fi na li tats de sen si bi lit za ció de 

l’opinió pú bli ca a pro pos tes org àni ques

d’acció més com ple xes.

De for ma es quemà ti ca po dem dis tin gir,

doncs, els ti pus d’intervenció se güents:

 

n L’oferta d’ocupació de temps lliu re, de

pràcti ca ge ne ra lit za da de so cia lit za ció i

d’estructura d’acolliment. Exten si va ment,

aques ta ac ti vi tat es con ju mi na en el

temps amb in ter ven cions de so cia lit za -

ció an ti ci pa da als paï sos de procedèn -

cia, so bre tot on exis tien xar xes ac ti ves

de vo lun ta riat ita lià de les que for ma va

part la UISP.

n L’organització d’actes al ter na tius als

pro po sats pel sis te ma de l’esport es pec -

ta cle, com el Mun dial anti-ra cis ta de

Mon tec chio i els ac tes ca pa ços d’invo -

lucrar-hi, a més a més, el fut bol dels

diu men ges i al guns fa mo sos de l’esport

ofi cial.

n La in ser ció en xar xes trans na cio nals

d’acció in te gra da con tra el ra cis me i

els pre ju di cis (pro jec te Fare i d’altres),

en co rres pondència amb pro gra mes

d’in ter venció co mu nità ria, que co brei -

xen, en gran part, els cos tos de la cam -

pan ya.

n L’elaboració i apli ca ció de pro jec tes lo -

cals, rea lit zats en re la ció amb les au to -

no mies ad mi nis tra ti ves i amb una pers -

pec ti va tem po ral de mitjà i llarg ter mi ni, 

com en el cas del pro jec te Olím pic Ma -

grib de Gèno va.

Activitat d’acolliment
i de socialització

Es trac ta d’iniciatives orien ta des prin ci -

pal ment a sa tis fer ne ces si tats de tro ba -

ment i as so cia ció per a grups d’immi -

grants re cents o, al con tra ri, per a ex pe -

rièn cies do ta des d’una lògi ca par ti cu lar

d’acció. Aques ta in ter ven ció ca rac te rit -

za tota la pri me ra fase del tre ball as so -

cia tiu i té com a pro ta go nis tes ex clu sius

els co mitès te rri to rials i els sec tors de

coo pe ra ció in ter na cio nal. Els pri mers,

bé sols o bé en col·la bo ra ció amb al tres

xar xes (so bre tot l’ARCI), po sen a dis po -

si ció dels im mi grants es pais fí sics de

tro ba ment i or ga nit zen al gu nes mo da li -

tats sen zi lles d’ocupació del temps lliu -

re: par tits de fut bol o de vo lei bol per a

equips im pro vi sats, ac cés d’immigrants

a pis ci nes, pe tits pro gra mes d’animació

so cio cul tu ral. Entre aques tes dis po ni bi -

li tats lo gís ti ques es tro ben cur sos gra -

tuïts d’italià i la ce le bra ció de pe ti tes

ma ni fes ta cions adre ça des a te mes cul -

tu ral ment sig ni fi ca tius per acon se guir

un acos ta ment amis tós a la vida quo ti -

dia na de la co mu ni tat d’acolliment. De

la ma tei xa ma ne ra que les or ga nit za -

cions sen se fins lu cra tius i els ens lo cals, 

els mem bres de la UISP par ti ci pen en di -

ver sos pro jec tes pe tits (de mar o mun -

tan ya). En aques tes ac cions, que es

 desenvolupen so bre tot en la pri me ra

 meitat dels no ran ta, com a res pos ta al

sob tat crei xe ment del fe no men im mi gra -

to ri, està ab sent en ca ra en gran part una 

ac tua ció es tratè gi ca as so cia ti va. Se su -

pleix amb la bona vo lun tat i l’entu -

siasme la man ca d’una vi sió àmplia i es

pro dueix un pri mer im pac te, ins truc tiu i

no sem pre fàcil, so bre les di men sions la -

tents del fe no men. Es des co breix, per

exem ple, que exis teix una po ten cia li tat

de ten sió cul tu ral in terè tni ca que afec ta

les re la cions en tre els im mi grants ita -

lians. De ve ga des és di fí cil d’aconseguir

la con vivè ncia en tre im mi grants pro ce -

dents de paï sos di fe rents a cau sa d’un

fort sis te ma de pre ju di cis cul tu rals o de

les ex pe rièn cies re cents de con flic tes

po li ti co mi li tars, com ara en tre gent

d’Eritrea i de Somà lia, en tre àrabs i

kurds o en tre al ba ne sos i emi grants de

les re gions de l’ex Iu gosl àvia. La lí nia de

frac tu ra lin güís ti ca, re li gio sa, i la de va -

lors i lògi ca de con vivè ncia se su men

a les di ver ses ca rac te rís ti ques so cials

i cul tu rals. Emer geix cla ra ment l’exi -

gència de de sen vo lu par la ne cess ària  -

intervenció de me dia dors cul tu rals, iden -

ti fi cats so vint amb els par ti ci pants ita -

lians en col·la bo ra ció in ter na cio nal o bé

amb els lí ders de la co mu ni tat d’acolli -

ment, que so vint són im mi grants “atí -

pics”, com ara jo ves lli cen ciats o es tu -

diants uni ver si ta ris re si dents des de fa

temps a Itàlia. La bona vo lun tat i una

genè ri ca sen si bi li tat hu ma nità ria no re -

sul ten, tan ma teix, su fi cients, i l’oferta

d’un mer es pai fí sic i tem po ral no s’a -

dequa a la de man da i tam bé pot re sul tar 

con tra pro duent. Si s’elabora una ofer ta

d’activitat es por ti va de mena pu ra ment

“re crea ti va” que da cla ra, per exem ple,

la distància de mo del cul tu ral en tre els

grups ètnics. Alguns –com els de l’Est

d’Europa– par ti ci pen en pràcti ques fo -

na men tal ment co mu nes a les de la co -

mu ni tat ita lia na. D’altres, re sis tint-se a

la dinà mi ca de glo ba lit za ció ge ne ra da

per la di fu sió per tot el pla ne ta de

l’esport, apa rei xen més re frac ta ris a in -

vo lu crar-se di rec ta ment en la nos tra

ofer ta tra di cio nal d’activitats. Res pec te

d’aquest tema, hi ha grups que ma ni fes -

ten una for ta in cli na ció a uti lit zar l’ex -

periència es por ti va com a te rreny d’a -

firmació de la pròpia ca pa ci tat i, in di rec -

ta ment, d’una iden ti tat es truc tu ra da en

ter mes com pe ti tius. D’altres, ten dei xen

a fu gir de la in fluèn cia amb ex pe rièn cies

pròpia ment atl èti ques i s’o rienten més

aviat vers la re pro duc ció de pràcti ques

tra di cio nals, im por tants als paï sos

d’origen i qua si sem pre amb va lor com -

pe ti tiu per si ma tei xes. L’expe riència

dels col·la bo ra dors es por tius de les as -

so cia cions es mos tra, òbvia ment, més

fàcil de de sen vo lu par amb el pri mer mo -

del i no fal ten exem ples en els quals

tècnics i en tre na dors es de di quen a la

va lo ra ció dels ta lents i a l’estimulació

d’actituds, ali men tant com a afe gi tó ex -

pec ta ti ves d’ascens mit jan çant l’activi -

tat atl èti ca, des ti na des so vint a aca bar

en de sil·lu sió. Re sul ta molt més di fí cil,

es pe cial ment per als di ri gents te rri to -

rials –poc pre pa rats per en fron tar-se a

pro blemà ti ques no ves i de li ca des–, la

pro duc ció de pro gra mes i ini cia ti ves que 

no no més ne ces si ten re cur sos fi nan cers

sinó tam bé ca pa ci tat pro fes sio nal.

S’evidencien en aquest temps, en re -

sum, tant les grans po ten cia li tats co mu -

ni ca ti ves de l’esport–llen guat ge del cos i 

del mo vi ment, que pres cin deix en gran

part de la com petè ncia lin güís ti ca– com

la seva no au to su fi cièn cia en l’elabo -

ració d’estratègies fun cio nals d’acció. A
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ca vall en tre els anys no ran ta i el se gon

mil·len ni, gràcies a l’experiència con cre -

ta ma du ra da pels mo ni tors d’esport de

la coo pe ra ció in ter na cio nal als camps

de re fu giats dels Bal cans, es de sen vo lu -

pa l’estratègia de l’anomenada in ter ven -

ció de su port, ges tio na da per les es truc -

tu res te rri to rials de les as so cia cions. Els

co mitès pro vin cials do tats amb més re -

cur sos hu mans i amb ex pe rièn cia en la

coo pe ra ció in ter na cio nal –va lent-se de

fi nan ça ment mi nis te rial, eu ro peu o pri -

vat– pro mouen ager ma na ments amb so -

cie tats es por ti ves o cen tres cul tu rals de

ciu tats de vas ta des per la gue rra dels

Bal cans. Es trac ta d’“adop tar” es co les,

cer cles, grups ju ve nils, que a Albània,

Bòsnia, Ko so vo, Mon te ne gro i Ma cedò -

nia es tro ben amb la im pos si bi li tat de re -

pren dre l’activitat es por ti va a cau sa dels 

con flic tes lo cals, els quals pro vo quen

menys oca sions de cohe sió so cial i ac ció 

cí vi ca, que són tan im por tants en un

con text de so fri ment i in co mo di tat. Es

co men ça així a ex pe ri men tar for mes

d’intervenció pre ven ti va en àrees des ti -

na des a re pre sen tar un po ten cial fons

d’emigració cap a Itàlia. Re col zant-se en 

la po pu la ri tat te le vi si va de l’esport-es -

pec ta cle ita lià a l’àrea dels Bal cans i del

nord de l’Àfrica, s’intenta una con fron ta -

ció amb les cul tu res lo cals per in tro duir

al guns prin ci pis que iden ti fi quen l’es -

port per a tots els ita lians, per ex pe ri -

men tar ini cia ti ves que exem pli fi quin les

prin ci pals di ferè ncies en tre l’esport d’alt 

ren di ment, ba sat en el va lor tècnic de la

se lec ció, i la pràcti ca ge ne ra lit za da, ba -

sa da en el prin ci pi de la in clu sió. Es

pres ta tam bé mol ta aten ció a la pre ser -

va ció i va lo ra ció, com a pro duc tes cul tu -

rals ori gi nals, de les ac ti vi tats lo cals

(jocs ètnics, dan ses tra di cio nals), con tra 

la tendència a con si de rar-los com a su -

per vi vents “re si duals” res pec te a la pre -

sump ta “mo der ni tat” del gran es port te -

le vi siu i la seva mi to lo gia d’esportistes

fa mo sos. En qual se vol cas, fi nal ment, la 

pro mo ció d’un pro gra ma d’activitats es -

por ti ves ha fun cio nat com a fac tor

d’integració d’una co mu ni tat ètni ca dis -

per sa. És el cas del cer cle Ma chu Pic -

chu, creat per pe ruans de Roma amb el

su port con junt de l’ARCI (ac ti vi tats mu -

si cals i ci ne ma togr àfi ques) i de la UISP

(que ofe reix as sistència tècni ca a tres

equips de fut bol).1 En aquest cas, evi -

dent ment, par lem d’una ac ti vi tat d’a -

nimació dels im mi grants –amb la fi na li -

tat es pe cí fi ca d’aconseguir la in te gra ció

in ter na de la co mu ni tat– més que no pas 

d’una ofer ta as so cia ti va per als im mi -

grants.

El llenguatge dels fets

Ja des dels anys vui tan ta la UISP és pro -

mo to ra d’esdeveniments es por tius que

te nen un ressò que ul tra pas sa l’àmbit

na cio nal i que, tot re pro duint amb po -

ques va ria cions les mo da li tats or ga nit -

za ti ves de les com pe ti cions tra di cio nals, 

s’esforcen a do nar-los sig ni fi cats so cial -

ment di fe rents. L’exemple de més èxit

està re pre sen tat per la Vi vi città, una cur -

sa a peu que l’any 2001 arri ba a la XVIII

edi ció; la pro va con sis teix tant a par ti ci -

par en una ve ri ta ble com pe ti ció so bre la

ca rre te ra (al llarg d’un re co rre gut de 12

quilò me tres), com a pren dre part en la

cur sa de for ma no com pe ti ti va, co rrent

úni ca ment els pri mers quilò me tres.

Aques ta ma ni fes ta ció, que es de sen vo -

lu pa si mult ània ment a 140 ciu tats ita -

lia nes i 40 d’estrangeres, des per ta for ça

in terès per part d’un seg ment dels at le -

tes im mer sos en la pre pa ra ció prèvia a

les pro ves de ma ra tó de l’estiu. Per això

està pre vis ta una va lo ra ció pon de ra da

dels temps, que té en comp te els di ver -

sos coe fi cients de di fi cul tat tècni ca (ti -

pus per fil d’altimetria dels re co rre guts

de ca das cu na de les ciu tats), per tal

d’obtenir una clas si fi ca ció unità ria. A la

pro va –que és pa tro ci na da tam bé per

la FIDAL (Fe de ra ció Ita lia na d’Atletisme

Lleu ger)– par ti ci pen la ma jor part dels

at le tes ita lians d’elit i pres ti gio sos con vi -

dats vin guts de l’estranger, in clo sos al -

guns guan ya dors de me da lles olím pi -

ques. Però la ca rac te rís ti ca més ori gi nal

de l’esde veniment con sis teix en la com -

bi na ció de cam pan yes anuals de pro mo -

ció so cial i so li da ri tat in ter na cio nal. El

1997 una “eta pa” es va de sen vo lu par a

la ciu tat màrtir de Sa ra je vo, ca pi tal de

Bòsnia, on gràcies a Vi vi città, va tor nar

a ser pos si ble un es de ve ni ment es por tiu

pú blic d’atle tes, ciu ta dans de di ver ses

ètnies i mi li tars de les for ces d’interpo -

sició de l’ONU al ho ra. Esde ve ni ments

sem blants han tin gut lloc, els anys se -

güents, a Bag dad, per sol·li ci tar el ces -

sa ment de l’embargament de pro duc tes

ali men ta ris i far mac èu tics, a Algèria, per 

mos trar re buig al te rro ris me i a l’in -

tegrisme que afec ta prin ci pal ment la

con di ció de la dona, i a Ko ro got xo, a

Ken ya. Aquí, en una im men sa zona

ober ta, a la pe rifè ria de Nai ro bi, que reu -

neix cent vint mil per so nes, hi tre ba llen

els re li gio sos com bo nians del pare Alex

Za no te lli. Aques ta reu nió ha pretès de

cri dar l’atenció de l’opinió pú bli ca in ter -

na cio nal so bre els dramà tics pro ble mes

lli gats al dret a l’aigua, la di fu sió de la

SIDA i la sub a li men ta ció. A gai re bé tots

els paï sos d’emigració cap a Itàlia Vi vi -

città ha es ta blert una cita anual que con -

sis teix a po sar en con tac te les or ga nit za -

cions no go ver na men tals amb les as so -

cia cions sen se ànim de lu cre d’Ità lia i el

seu com po nent es por tiu. Tan ma teix, es

trac ta so bre tot d’esdeveniments ca pa -

ços de sen si bi lit zar l’opinió pú bli ca ita -

lia na i eu ro pea al vol tant dels as pec tes

so cials de la qües tió mi gratò ria sor gi da

des del 1998 i l’organització d’es -

deveniments de nou en cuny. Entre els

que han acon se guit més ressò es tro ba

se gu ra ment el Mun dial Anti ra cis ta, que

es de sen vo lu pa cada any pel juny o ju liol 

a Mon tec chio, a l’Emí lia-Ro man ya. Es

trac ta d’un tor neig de fut bol en què par -

ti ci pen equips mix tos de ju ga dors ita -

lians i im mi grants, amb l’obli gació de no 

for mar equips ho mo ge nis per ori gen na -

cio nal. L’esdeveniment s’ha guan yat un

pe tit es pai als dia ris es por tius i, més en

ge ne ral, a la prem sa na cio nal. S’han es -

ta blert, per exem ple, re por tat ges als te -

le no tí cies de les prin ci pals ca de nes na -

cio nals de te le vi sió, so bre la base de la
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Co mis sió Par la ment ària per a l’accés a

la in for ma ció so cial. No es trac ta no més

d’una ma ni fes ta ció es por ti va. Cada any

es de sen vo lu pen ini cia ti ves al vol tant

del tema –mos tres fo togr àfi ques, tro ba -

des amb ex perts i par la men ta ris, pro jec -

ció de pel·lí cu les, ex po si cions ar tís ti -

ques de na tu ra le sa di ver sa– de di ca des a 

la im mi gra ció i als seus pro ble mes. En

oca sió de la ini cia ti va pú bli ca per la Jor -

na da de l’Emigrant (19 de ju liol de

2001), coin ci dent en el temps amb la

reu nió del G-8 a Gèno va, els or ga nit za -

dors del Mun dial Anti ra cis ta i un cer cle

d’emigrants van cons truir un gran ca vall

de Troia de car tró, que aco llia nens per -

tan yents a di ver ses co mu ni tats et no lin -

güís ti ques, que van do nar vida a ex hi bi -

cions de jocs tra di cio nals i a pe ti tes ac ti -

vi tats d’animació. Un as pec te in quie tant 

del sor gi ment de cul tu res de ti pus xenò -

fob és re pre sen tat per la crei xent agres -

si vi tat dels sím bols dels se gui dors de

fut bol d’algunes ciu tats. L’episodi més

in quie tant ha es tat sens dub te, com ja

s’ha as sen ya lat, el der bi en tre la Roma i

la La zio, el maig de 2001, din tre de la

llui ta pel tí tol de lli ga que im pli ca va tots

dos equips de la ca pi tal ro ma na. En

aque lla oca sió, al guns sec tors dels afi -

cio nats ul tres de la La zio, per bur lar-se

del pú blic ad ver sa ri, ano me na va la

Roma –a les fi les de la qual mi li ten fa -

mo sos ju ga dors de co lor– “equip de ne -

gres, cova de jueus”. La men ta ble ment,

s’han fet molt fre qüents, des de la se go -

na mei tat dels no ran ta, els epi so dis

d’intimidacions adre ça des a es por tis tes

de co lor, amb al guns ca sos d’agressions

fins i tot lluny dels es ta dis. La UISP ha

pro mo gut una ini cia ti va di ri gi da a tots

els clubs de fut bol del país, als es por tis -

tes fa mo sos i al Par la ment. Així ha es tat

pos si ble que, en oca sió de l’última jor -

na da del cam pio nat de fut bol, els ju ga -

dors bai xes sin a la ges pa ves tint una sa -

ma rre ta que duia de for ma vi si ble la ins -

crip ció: “No al ra cis me”. Molts mit jans

han re ser vat es pai per a ar ti cles i re fle -

xions als grans es por tis tes de co lor de

na cio na li tat ita lia na, des del fut bo lis ta

Li ve ra ni al por taes ten dard olím pic i el

ju ga dor de bàsquet Myers, fins a les sal -

ta do res Fio na May i Mag de lin Mar ti nez.

Alguns dels més fa mo sos fut bo lis tes,

com el cen tre cam pis ta de la Roma i de

la se lec ció, Da mia no Tom ma si, han

adre çat una cri da a l’opinió pú bli ca, i el

Par la ment ha per fec cio nat la nor ma re -

la ti va a la pre ven ció i re pres sió de les

con duc tes ra cis tes, tot con fi gu rant-ne el 

per fil le gal amb més pre ci sió i se ve ri tat.

Les xarxes internacionals

L’experiència acu mu la da per la UISP en

l’àmbit de la llui ta con tra el ra cis me, uni -

da a la con vic ció que es trac ta d’una

temà ti ca sem pre menys li mi ta ble a un

con text úni ca ment na cio nal, ha por tat

l’Associació a in te grar-se en al guns pro -

jec tes co mu ni ta ris di ri gits a ini cia ti ves

con tra la dis cri mi na ció en el camp so cial.

Aquí se si tua el pro jec te FARE (Fut bol

con tra el Ra cis me a Eu ro pa), pro mo cio nat 

per la Di rec ció Ge ne ral de Tre ball i

Assump tes So cials de la Unió Eu ro pea. El

pro jec te pre veu la im pli ca ció d’organit -

zacions de qua tre paï sos (Àus tria, Ale -

man ya, Gran Bre tan ya i Itàlia) i es no dreix 

de la lí nia de fi nan ça ment B5-803 “Me su -

res pre pa ratò ries per com ba tre i pre ve nir

la dis cri mi na ció en co rres pondència amb

l’article 13 del Trac tat”. L’objectiu és afir -

mar el dret a tots els es ports, com a es -

pec ta dors i prac ti cants, d’estar lliu res de

qual se vol for ma de dis cri mi na ció i violèn -

cia. La re la ti va ori gi na li tat del pro jec te

con sis teix en el fet que s’adreça tant a les

ins ti tu cions es por ti ves ofi cials, com la

UEFA i els cam pio nats na cio nals, com als

ac tors pre sents en el camp del vo lun ta riat

so cial. (Com la UISP, l’austríaca VIDC,

l’alemanya BAFF i la brità ni ca FURD), als

mit jans de co mu ni ca ció i als grups or ga -

nit zats de se gui dors. Així ha acon se guit de 

de sen vo lu par un se guit d’accions pro gra -

ma da en el temps, com a) la set ma na

d’acció an ti dis cri mi na ció, de sen vo lu pa da

en tre el 31 de març i el 8 d’abril de 2001

a deu es ta dis d’Àustria i Itàlia, en els

quals grups d’a ficionats i as so cia cions

d’emigrants han do nat vida a mo ments de 

tro ba da, di fu sió de ma te rial in for ma tiu i

han pre pa rat pe tits ac tes de co mu ni ca ció, 

bo i sol·li ci tant la col·la bo ra ció de la in for -

ma ció lo cal i na cio nal. b) La in clu sió del

Mun dial Anti ra cis ta de la UISP en el pro -

gra ma in ter na cio nal. Així ha acon se guit

de ti rar en da vant un tor neig de qua tre set -

ma nes de du ra da, po ten ciar el pro gra ma

de co mu ni ca ció i d’iniciativa cul tu ral i in -

vo lu crar 96 equips amb al tres 1.000 es -

por tis tes par ti ci pants (l’any pas sat eren

res pec ti va ment 70 i 800) sen se dis cri mi -

na ció d’ètnia, re li gió o pre ferè ncia se xual.

c) La pre pa ra ció d’una mos tra iti ne rant

so bre el ra cis me als camps de fut bol, que

in clou un catà leg il·lus trat, a Ber lín, el ge -

ner de 2001 i pos te rior ment pre sen tat a

d’altres ciu tats ale man yes a càrrec de la

BAFF. d) La pro duc ció d’un ví deo ti tu lat

“Ensen yar la tar ge ta ver me lla al ra cis me”

(Show Ra cism the Red Card) so bre la

base d’una edi ció an gloi ta lia na pre ce dent, 

que ha es tat rea lit za da en ver sió ale man -

ya i as so cia da a un pa quet de pro gra mes

adre çats a l’escola, amb di fu sió a Ale man -

ya i Vie na du rant la set ma na de mo bi lit za -

cions.

Al pro gra ma, ba sat en la cam pan ya, s’hi

han as so ciat dues ini cia ti ves es pe cí fi ques

d’informació i do cu men ta ció. Una con sis -

teix en la crea ció de la pàgi na web

www.furd.org/fare, que con té la pla ta for -

ma del pro jec te, no tí cies i ma te rial in for -

ma tiu, així com un but lle tí men sual en

qua tre llen gües. L’altra con sis teix en la

po ten cia ció del cen tre de do cu men ta ció

so bre el ra cis me i la dis cri mi na ció pre pa -

rat per la UISP a Bo lon ya (Pro jec te Ultra),

que re sul ta com a con se qüèn cia de les

dis po si cions dels so cis in ter na cio nals, i

afa vo reix la re co lli da cen tra lit za da

d’informació, i la se lec ció, tra duc ció i di -

vul ga ció del ma te rial a les prin ci pals llen -

gües co mu nità ries.

Un al tre as pec te del pro jec te s’ocupa de

l’acció d’unió en les con fron ta cions de les

or ga nit za cions fut bo lís ti ques. S’ha di fós

un qües tio na ri so bre l’activitat an ti dis cri -

mi natò ria i so bre les po lí ti ques de sen vo lu -

pa des per les fe de ra cions na cio nals de

fut bol, per tal de pre pa rar tro ba des de for -

ma ció amb tècnics i di ri gents. D’altra

ban da, s’està ela bo rant una guia de

pràcti ques co rrec tes, que re cull to tes les

ini cia ti ves d’èxit rea lit za des als paï sos in -

vo lu crats i les di vul ga. La xar xa FARE, fi -

nal ment, or ga nit za anual ment un se mi na -

ri (l’últim ha tin gut lloc a Lon dres) per a la

ve ri fi ca ció i apli ca ció del pro gra ma.
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Els projectes locals
La lí nia d’acció so bre la qual s’ha anat

de sen vo lu pant l’acció de la UISP des de

1996/97 reprèn l’interès de les or ga nit -

za cions lo cals en l’elaboració i ges tió de

pro gra mes que pre te nen la in ser ció dels

jo ves im mi grants ex tra co mu ni ta ris en el

tei xit so cial de les ciu tats ita lia nes que

els acu llen. Això és pos si ble, d’altra ban -

da, so la ment en els con texts ur bans on

ja exis tei xen nu clis d’acollida (cer cles o

grups or ga nit zats) as so ciats a la UISP.

Per raons de bre ve tat hem se lec cio nat

un cas, a ma ne ra d’exemple, el de la ciu -

tat de Gèno va, pri me ra a cons ti tuir el

Cer cle Olím pic Ma grib, fi lial de la UISP

lo cal, i des prés un pro jec te de pre ven ció

de la cri mi na li tat adre çat a la mi no ria

ex tra co mu nità ria. El pro jec te, fi nan çat

mit jan çant les con tri bu cions pre vis tes a

la llei 216 de 1991, ha por tat a la cons -

ti tu ció de l’anomenada Xar xa 501, que

as so cia nou im por tants i di fe ren cia des

rea li tats as so cia ti ves, reu ni des en la

Coor di na ció Ge no ve sa d’Acció in ter cul -

tu ral.

El Cer cle Olím pic Ma grib neix el 1996, al

cen tre hist òric de Gèno va –àrea d’altíssi -

ma den si tat de po bla ció im mi grant– amb

un do ble ob jec tiu. D’una ban da, afa vo rir

pràcti ques de co mu ni ca ció in ter cul tu rals

per tal de mi llo rar la so cia lit za ció de les

mi no ries im mi grants, mit jan çant ac ti vi -

tats re crea ti ves, es por ti ves i mu si cals, així 

com mo ments de tro ba da per a la co mu ni -

tat (so pars ètnics, ma ni fes ta cions ar tís ti -

ques). D’altra ban da, ofe rir un cen tre de

ser vei de llin dar baix (cura de la per so na,

hi gie ne per so nal, bu ga de ria i aco lli ment

de dia i de nit du rant no més de 15 dies)

per a les mi no ries en es tat de ne ces si tat.

El ser vei, que ara ha es de vin gut ex clu si va -

ment per a nois jo ves, es val del tre ball

d’educadors pro fes sio nals i d’un cert

nom bre de vo lun ta ris. Men tre dura el ser -

vei d’acolliment, el me nor ha de se guir un

pro gra ma que l’ajuda a re sol dre les com -

ple xi tats bu rocr àti ques del seu cas, a per -

ce bre si tua cions d’explotació, violè ncia o

ame na ça, a pren dre con tac te amb fun cio -

na ris dels ser veis so cials de la co mu ni tat

que hau ran d’encaminar el noi a una bona 

in te gra ció (bus cant fa mi liars ja pre sents a

Itàlia o col·lo cant-lo en un allot ja ment). El 

jove tam bé pot pren dre part, si ho de sit ja,

en tots els pro gra mes d’iniciació a l’esport

ela bo rats per la UISP, amb l’ajuda de

col·la bo ra dors que el re col za ran en l’a -

prenentatge de la llen gua. El Cer cle Olím -

pic Ma grib ha co ne gut una ex pan sió

 important en tre 1996 –l’any de la seva

fun da ció– i 1998, quan tras lla da la seu a

lo cals po sats a dis po si ció per l’Obra Mú -

tua dels Tre ba lla dors de la Fus ta. Els jo -

ves te nen una edat com pre sa en tre els 12

i els 21 anys i n’hi ha 180 d’allotjats tem -

po ral ment; l’objectiu és mi llo rar l’assis -

tència i cons ti tuir un punt de reu nió per a

tota l’àrea del cen tre hist òric de Gèno va,

al cos tat del port, menys ha bi tat per re si -

dents ita lians i sotmès a una crei xent

 degradació ur ba nís ti ca i so cial. A les ac ti -

vi tats pre vis tes al pro jec te ini cial s’hi afe -

gei xen així un se guit de tre ba lla dors per -

ma nents, que es pro po sen d’encarrilar el

tre ball d’una de se na de jo ves im mi grants

per tots els ci cles del pro gra ma. Un as -

pec te del pro gra ma, atès es pe cial ment

pels mem bres de la UISP, és el de les ac ti -

vi tats es por ti ves i la in ter ven ció edu ca ti va

de car rer. Es trac ta d’intervencions mo du -

lars, que te nen en comp te les pro blemà ti -

ques co mu nes als ado les cents im mi -

grants, però tam bé les se ves di fe rents ex -

pe rièn cies i as pi ra cions. Els me nors es

tro ben, ge ne ral ment, en si tua ció de clan -

des ti ni tat, amb el su port d’un sol pro ge ni -

tor (gai re bé sem pre el pare) o en mans

d’adults –pre sen tats com a on cles o ger -

mans més grans–, que no sem pre es tro -

ben iden ti fi cats de for ma cer ta i se gu ra.

So bre viuen de di cant-se al co merç am bu -

lant de for ma irre gu lar i els seus mo dests

in gres sos es veuen més min vats en ca ra

per les tra me ses a la fa mí lia d’origen. Es

trac ta, per tant, de nois que han d’assumir 

pre coç ment la res pon sa bi li tat pròpia d’un

adult i viuen en con di cions precà ries, amb 

absència de fi gu res de re ferè ncia fe me ni -

nes i en es tat de grans carè ncies afec ti ves. 

A di ferè ncia dels qui, te nint el ma teix ori -

gen, emi gren en edat més ma du ra, són

so vint anal fa bets o se mia nal fa bets, ja que 

han aban do nat molt aviat l’àmbit es co lar.

Alho ra, com par tei xen amb els seus coe ta -

nis ita lians de sigs i ex pec ta ti ves, com a

re sul tat d’una con di ció exis ten cial si mi lar, 

i això ge ne ra en molts ca sos un re buig crí -

tic de la cul tu ra d’origen, com s’ha de mos -

trat en in ves ti ga cions por ta des a ter me en

al tres con texts mi gra to ris (Cec co ni,

1994). Molt so vint cauen en les xar xes de

la cri mi na li tat (pe tits furts, ven da de dro -

gues to ves). L’objectiu del pro gra ma és,

doncs, tren car el cir cuit que con dueix del

ma les tar a la des via ció cap a la cri mi na li -

tat, que afir ma un es til de vida ba sat en la

violè ncia i el re buig de la le ga li tat i so vint

acom pan yat pel con sum de sub stàncies

no ci ves (al cohol, hai xix i he roï na) des dels 

13/14 anys. Con duc tes que van lli ga des

es tre ta ment al fet d’haver ex pe ri men tat

mal trac ta ments, abu sos se xuals i pràcti -

ques de pros ti tu ció. Aquest alar mant per -

fil so ciolò gic exi geix, com ja s’ha dit,

col·la bo ra dors ac tius i la presè ncia con -

jun ta i coor di na da de sub jec tes ins ti tu cio -

nals (com ara els ser veis so cials de la co -
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mu ni tat i els òrgans de pre ven ció i vi gilà -

ncia de la Jus tí cia de Me nors) i de xar xes

as so cia ti ves de vo lun ta riat. Així és pos si -

ble tra çar un mapa de les de si gual tats te -

rri to rials i so cials d’aquesta àrea de ma -

les tar i dis tri buir org àni ca ment les com -

petè ncies d’intervenció. Se si tua tam bé en 

aquest con text l’oferta es por ti va de ti pus

es pe cia lit zat, di fe rent de la que s’ha ex pe -

ri men tat ini cial ment. El Cer cle, que pren

el nom d’un equip de fut bol fun dat el

1993 per tre ba lla dors de la UISP i una

mi no ria ma rro qui na, dóna allot ja ment, a

ho res d’ara, a 60 nois, que in te gren dos

equips, un de prea do les cents i un al tre de

jo ves. Els equips par ti ci pen sis temà ti ca -

ment en el ca len da ri fut bo lís tic de la UISP

de la Li gú ria, efec tuen en tre na ments re gu -

lars i pre nen part en di ver sos tor neigs. El

“Tor neig del Tre ba lla dor”, ma ni fes ta ció

tra di cio nal dels tre ba lla dors de la in dús -

tria ge no ve sa, co breix un es pai de temps

de nou me sos, igual que els cam pio nats

d’afeccionats ofi cials. El tor neig Pri ma ve -

ra es de sen vo lu pa al llarg de qua tre me -

sos. El tor neig Pul ci ni, que im pli ca els

més jo ves, s’articula en tres vol tes de tres

me sos ca das cu na. A part d’aquestes

pràcti ques de ti pus com pe ti tiu, fun cio na

una Esco la de Fut bol de qua tre me sos de

du ra da, que reu neix els al tres 80 nois i

pre sen ta un nom bre de sol·li ci tuds d’ad -

missió en crei xe ment cons tant. La in ser -

ció en l’activitat es por ti va pro por cio na un

se guit d’oportunitats pre cio ses, as sen ya -

la des en tots els in for mes re la tius a la va -

lo ra ció dels pro gra mes anuals: re for ça

l’autoestima in di vi dual, en sen ya el res -

pec te a les re gles i la coo pe ra ció, per met

el se gui ment con ti nuat de les con di cions

fí si ques sen se el com po nent coer ci tiu que

so vint fa que l’immigrant el vegi com un

acte de de gra da ció, fa ci li ta la co mu ni ca -

ció amb els re si dents de la ma tei xa edat,

tot aju dant a su pe rar es te reo tips i pre ju di -

cis. La con fir ma ció de l’eficàcia del pro -

gra ma ra di ca en el fet que els me nors més 

ac tius en el camp es por tiu tam bé són els

més ac tius se gons els or ga nit za dors

d’esdeveniments de so cia lit za ció: la par ti -

ci pa ció d’un grup mu si cal en el fes ti val

ètnic de Gèno va, l’experimentació tea tral

uni da al Tea tre Mu ni ci pal, l’exhibició de

l’Escola Pa kis ta ne sa a l’estadi Fe rra ri, la

presè ncia en les prin ci pals ac ti vi tats

d’estiu a l’aire lliu re, or ga nit za des per for ces 

so cials o po lí ti ques, i l’organització d’una in -

te res sant ver sió in ter cul tu ral d’una vet lla fú -

ne bre tra di cio nal ni ge ria na, en són una

mos tra.

Comunicació intercultural
i/o integració

Les ex pe rièn cies que s’han des crit fan sor -

gir, ine vi ta ble ment, in te rro gants. Les ac -

cions me ra ment so lidà ries –do mi nants en

els pri mers anys de l’onada mi gratò ria– i

les es tratè gies més so fis ti ca des i com ple -

tes con viuen en ca ra al tei xit as so cia tiu de

la UISP, igual com a d’altres organit -

zacions es por ti ves de mas ses i or ga nit za -

cions sen se ànim de lu cre. En el fons,

però, ens en fron tem en ca ra a pro blemà ti -

ques teò ri ques en part sen se re sol dre. En

con cret: en pres cin dir del pa per d’actor cí -

vic que ha tin gut, al llarg de l’experiència

hist òri ca ita lia na, en les or ga nit za cions

vo lunt àries de mas sa orien ta des a la di fu -

sió de l’esport per a tot hom, l’esport, per

si sol, pot ser un vehi cle efi caç d’in -

tegració so cial? I aquest és l’objectiu que

es per se gueix? O, més aviat, l’objec tiu,

apa rent ment menys am bi ciós, d’afa vorir

l’experimentació del cos, el mo vi ment i la

pròpia su pe ra ció, la co mu ni ca ció en tre

cul tu res di fe rents, per tal d’afirmar la dig -

ni tat en tre els és sers hu mans?

Tam bé din tre de la UISP i d’altres as so cia -

cions, s’han en fron tat, des de fa temps,

dues po si cions prin ci pals. Una, més sen -

si ble a una ar gu men ta ció de ti pus an tro -

polò gic, sos té que ha de re but jar-se el

con cep te ma teix d’integració, per què im -

pli ca una cer ta je rar quit za ció i, doncs,

una fi lo so fia d’acolliment com a sim ple

as si mi la ció d’una mi no ria. Des d’aquesta

pers pec ti va, una ofer ta es por ti va cen tra da 

ine vi ta ble ment so bre un menú ho mo ge -

neït za dor, com el fut bol i en ge ne ral la

com pe ti ció es truc tu ra da, po dria es de ve -

nir, pa ra do xal ment, un vehi cle de mera i

pas si va as si mi la ció al mo del cul tu ral de la 

co mu ni tat d’acolliment. Per con tra, l’ofer -

ta so lidà ria per si sola –en ge ne ral li mi ta -

da per la dis po ni bi li tat lo gís ti ca d’espais i

l’assistència mo ral de vo lun ta ris– no sem -

bla allun yar-se gai re de la tra di cio nal mo -

da li tat d’intervenció d’emer gèn cia (més

apro pia da per ser de sen vo lu pa da per en ti -

tats i ins ti tu cions es pe cia lit za des).

D’aquesta lí nia d’interpretació del fe no -

men pro ce dei xen al gu nes pro pos tes con -

cre tes fe tes en el marc de l’associació:

pas sar la in ter ven ció des del camp de

l’acció al de la co mu ni ca ció, va lo rar els

ele ments que mouen els im mi grants, obrir 

un pro cés de crí ti ca amb l’associacio -

nisme del ter cer sec tor so bre la fi na li tat

es tratè gi ca i les im pli ca cions de les po lí ti -

ques d’integració.

Una se go na lí nia de pen sa ment, més es te -

sa, opta per una in ter pre ta ció menys va lo -

ra ti va del con cep te d’integració, in sis tint

so bre tot en el con cep te de la pràcti ca es -

por ti va com a re curs i opor tu ni tat. Com a

ex pe rièn cia, en re sum, dis sen ya da a mida 

dels nous ciu ta dans2 i ca paç de fer tan gi -

ble la idea de l’esport com un nou dret de

ciu ta da nia, cohe rent amb una in ter pre ta -

ció uni ver sa lis ta del be nes tar (Bo ni fa zi,

Mus si no, 1995).

Alain Tou rai ne, fent ser vir sen se com ple -

xos la no ció d’integració, ha ex po sat la

ma tei xa qües tió amb gran cla re dat i fran -

que sa. Es pre gun ta si el tema rau, ve -

ritablement, en l’elecció dels mit jans

més ido nis per afa vo rir la “in clu sió” o més

aviat en la vo lun tat de rea lit zar-la efec ti -

va ment, fins i tot amb el risc de fi car-se en 

dis cus sions so bre sen yes d’identitat tran -

quil·lit zants com ara la llen gua, la per ti -

nen ça ètni ca o la fe re li gio sa. Sen yes

d’identitat que s’afegiran a les pròpies

d’una so cie tat de clas ses, com a pro duc te

de l’estratificació so cial i, en fi, del mer cat 

i l’organització econò mi ca.

L’elecció a fa vor de la in te gra ció din tre

d’un sis te ma de drets i en un con text cul -

tu ral obert no és una sim ple retò ri ca. Les

ex pe rièn cies que por ten vo lun ta ris ita -

lians en el camp de l’esport han pro mo -

gut un pro cés d’assimilació con sen sua -
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da, que no nega la iden ti tat primà ria dels

grups ètnics, que no es posa a va lo rar les

cul tu res i que adop tant l’esport com a

vehi cle, pro dueix el màxim pos si ble de

co mu ni ca ció. Aquest pro cés no és im mu -

ne al risc de co lo nit za ció in vo lunt ària que 

té l’esport amb el seu po der ho mo ge neït -

zant i els seus ri go ro sos co dis ex pres sius. 

Per tant, re sul ta in te res sant no tar que les 

pràcti ques es por ti ves dels im mi grants es

tro ben gai re bé en sin to nia es pont ània

amb els fer ments d’innovació i les pràcti -

ques d’emancipació pre sents en el tei xit

es por tiu lo cal. En 1995, els ju ga dors del

To rres van vo ler ce le brar la con ques ta

del tí tol ita lià –a pro pos ta de la UISP– en -

fron tant-se a una se lec ció d’immigrants

se ne ga le sos a Ozie ri, si tua da a l’interior

de Sar den ya. Un gest de gran im pac te

me dià tic en una rea li tat so cial con si de ra -

da com a molt tra di cio nal, però en la qual 

el club de fut bol fe me ní va pas sar, a co -

men ça ment dels no ran ta, de qua tre ju ga -

do res a tren ta-dues, en menys de qua tre

anys.

Una in ves ti ga ció di ri gi da, fa al guns

anys, pel la bo ra to ri in ter de par ta men tal

“Sport & Loi sir” (Esport i Lleu re) ha in -

ten tat de dis sen yar el pri mer mapa de

les in ter ven cions d’associacions ex pe ri -

men ta des a Roma en els úl tims anys

(Gian tur co, Gu lli, 1993). Han es tat en -

tre vis tats mem bres d’entitats i mo vi -

ments triats en tre els més re pre sen ta tius 

de les di ver ses ètnies pre sents en el con -

text me tro po lità romà (Etiò pia, Cap

Verd, Ma grib), en tre les as so cia cions

ètni ques que –pres cin dint de la re pre -

sen ta ti vi tat de mogr àfi ca– han ma ni fes -

tat més aten ció a la temà ti ca (és el cas

de la co mu ni tat eri trea, de l’associació

d’estudiants ca me ru ne sos i de la co mu -

ni tat es tu dian ti na pa les ti na), així com

de les es truc tu res de vo lun ta riat so cial

més com pro me ses en el front de la im -

mi gra ció. Entre aquests úl tims s’han di -

ri git les en tre vis tes a di ri gents de Sen se

Lí mits, de la Casa dels Drets So cials, de

la Co mu ni tat de Sant Egi di i de la

FOCSIV (Fe de ra ció d’Organismes Cris -

tians per al Ser vei Inter na cio nal Vo lun -

ta ri).

Objec te es pe cí fic dels col·lo quis con duïts

en for ma d’entrevista so bre la base d’una

guia de nou te mes han es tat els punts se -

güents:

n El va lor atri buït a l’esport a la co mu ni tat 

d’origen.

n La im pli ca ció en les ac ti vi tats es por ti -

ves prac ti ca des al país d’origen.

n L’existència de qual se vol for ma de con -

ti nuï tat en tre les pràcti ques de sen vo lu -

pa des en la co mu ni tat d’origen i les del

lloc d’acolliment.

n Les di fi cul tats tro ba des, even tual ment,

en l’accés a l’activitat es por ti va a Roma

o a d’altres àrees ur ba nes d’Itàlia.

n L’eventual re co nei xe ment d’una di men -

sió edu ca ti va, sen ti men tal o re crea ti va

cons cient din tre de la pràcti ca es por ti va 

ex pe ri men ta da.

n El ni vell de par ti ci pa ció en les ma ni fes -

ta cions de cul tu ra d’esport ita lià més

po pu lars.

n L’esport com a pos si ble vehi cle de co -

mu ni ca ció amb la co mu ni tat d’aco lli -

ment.

n L’esport com a pos si ble vehi cle de so -

cia lit za ció i/o mo bi li tat so cial.

Els re co rre guts in di vi duals d’acostament a 

l’experiència es por ti va, en un con text mi -

gra to ri com el de Roma, pre sen ten sig ni fi -

ca tius carà cters d’uniformitat. La pràcti ca 

es por ti va gai re bé sem pre és “ober ta”, in -

for mal i oca sio nal i, de la ma tei xa ma ne -

ra, la re la ció dels im mi grants amb les

 associacions és precà ria i de ve ga des ca -

sual. Els qui prac ti quen l’esport re co ne gut 

ofi cial ment i, doncs, in te grats en un cir -

cuit ins ti tu cio nal d’oferta pu ra ment com -

pe ti ti va o lu di co re crea ti va, no són més de

150 per so nes (la dada es re fe reix úni ca -

ment a les as so cia cions afec ta des per la

in ves ti ga ció).

Pel que fa a la ti po lo gia de les ex pe rièn -

cies, aques tes apa rei xen prin ci pal ment

uni des a l’oferta vehi cu la da per les as so -

cia cions d’acolliment re fe ri des. Els cen -

tres de pri me ra aco lli da po ten cien, com és 

pre vi si ble, in ter ven cions de ti pus pròpia -

ment as sis ten cial, men tre que les as so cia -

cions ètni ques es pro po sen qual se vol

mena d’iniciativa de ti pus es por tiu, prin ci -

pal ment les des ti na des a man te nir la

iden ti tat d’origen. Es trac ta, doncs, de

l’esport com a ins tru ment cul tu ral de pre -

ser va ció de la iden ti tat més que no pas

com a vehi cle d’integració i co mu ni ca ció

in terè tni ca. En aquest sen tit, és del tot

cohe rent que es de di quin a la pro mo ció

d’iniciatives que fo men tin les pràcti ques

més po pu lars al país d’origen. D’altra

ban da, so la ment qua tre de les deu as so -

cia cions ana lit za des de sen vo lu pa ven, de

for ma més o menys con tí nua, ac ti vi tats

de ti pus es por tiu: la Casa dels Drets So -

cials, la Co mu ni tat Eri trea, l’Associació

dels es tu diants ca me ru ne sos i el Grup So -

cial de Cap Verd. En con cret, els jo ves del

Ca me run, amb l’ajut or ga nit za tiu de la

UISP, han do nat vida a ex pe rièn cies re la -

ti va ment es truc tu ra des, en ca mi na des al

fut bol, es port tam bé molt estès en tre la

co mu ni tat pa les ti na, la qual, tan ma teix,

pre fe ria tre ba llar de for ma menys es truc -

tu ra da. En un pri mer pe río de, la co mu ni -

tat de Cap Verd va pro mou re un par tit de

fut bol en tre jo ves emi grants a Itàlia i Fran -

ça, amb el propò sit de cla rat de re for çar,

per aques ta via, els vin cles din tre de la co -

mu ni tat en tre els pre sents a Eu ro pa. Més

in te gra da en el sis te ma es por tiu lo cal

sem bla es tar la co mu ni tat eri trea, que ga -

ran teix sem pre una presè ncia sig ni fi ca ti va 

a les ma ni fes ta cions fut bo lís ti ques i d’at -

le tisme.

La Casa dels Drets So cials, que reu neix

so bre tot im mi grants ma gri bins i asià tics,

ha de sen vo lu pat re gu lar ment pro gra mes

d’arts mar cials i dan ses de Bali, ober tes a

im mi grants i a ciu ta dans ro mans, amb el

propò sit d’afavorir el con tac te cul tu ral

en la co mu ni tat. El fut bol i l’atletisme es

man te nen com les es pe cia li tats més se -

gui des i prac ti ca des, en ca ra que la co mu -

ni tat eri trea ha con tri buït a po pu la rit zar el

bàsquet i el vo lei bol. El tennis de tau la és

molt prac ti cat en tre els im mi grants pa les -

tins.

A tots ens sap greu la per sistència de di fi -

cul tats ma te rials d’accés a la pràcti ca:

cos tos ele vats, distància a les ins tal·la -

cions, etc. No són pocs, però, els qui as -

sen ya len pro ble mes més pròpia ment so -

cio cul tu rals, co men çant per la di fi cul tat

de tro bar ri vals es por tius en tre els re si -

dents ita lians. La po ten cia li tat co mu ni ca -

ti va de l’esport és pre sent en les pa rau les

de tots els di ri gents en tre vis tats, que es

di fe ren cien, pa ral·le la ment, pel ju di ci so -
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bre el va lor as sig na ble a la di men sió més

pròpia ment com pe ti ti va de l’experiència

es por ti va. En con cret, ca me ru ne sos i eri -

treus, apa rent ment mi llor in te grats en el

sis te ma com pe ti tiu lo cal, han re la tat so -

vint epi so dis d’intolerància de re re fons ra -

cial en re la ció a vict òries se ves so bre

equips ro mans. D’altres en tre vis tes han

evi den ciat la per sistència d’estereotips

ètnics que por ten a re dis sen yar el camp

es por tiu en clau di visò ria, així –per exem -

ple– un ju ga dor de bàsquet me reix res pec -

te so la ment si és de na cio na li tat dels

Estats Units.

Gio van na Gian tur co i Anto nio Gu lli, au tors 

de la in ves ti ga ció, con clouen:

“L’esport, quan s’enfronta al pro ble ma de

la mul ti cul tu ra li tat acon se gueix no més

par cial ment, so vint tan sols en apa ren ça,

pe ne trar en els pre ju di cis que acompa -

nyen els tro ba ments amb cul tu res di fe -

rents. Això sig ni fi ca res pec te per al tres

for mes d’acostament en tre ètnies di fe -

rents i més pos si bi li tats d’afavorir la igual -

tat en la res pec ti va di ver si tat. En vir tut

d’aquesta tendència re sul ta que el fet de

fer es port re pre sen ta en la vida de l’im -

migrant, pel va lor de re co nei xe ment que

su po sa, un dels di ver sos drets que cal

con que rir i una meta que en ca ra no s’ha

acon se guit.”

En aquest punt, re sul ta pos si ble as sen ya -

lar que ca das cu na d’aquestes ex pe rièn -

cies, en ca ra que li mi ta da o par cial, con -

dueix de for ma exem plar al pro ble ma

 central que en ca ra s’esforça per ana lit zar

l’associacionisme es por tiu. Es trac ta de si

ve ri ta ble ment de sit gem afa vo rir un pro cés 

d’integració i en quins ter mes la ca rac te -

rit zem. La qües tió de fons afec ta tot hom.

Afec ta els qui pro po sen una vi sió “na tu ra -

lis ta”, per als quals la in te gra ció és, fi nal -

ment, pro duc te es pon ta ni del temps, del

pas de ge ne ra cions i de la me dia ció so cial

sub terr ània, que por ten a es ten dre pro -

gres si va ment la ciu ta da nia ju rí di ca, po lí ti -

ca i so cial. De tota ma ne ra, tam bé in te res -

sa no tar que in ter pre ta la in te gra ció com a 

as si mi la ció a una cul tu ra amb la mar ca de 

la mo der ni tat, tot po sant-se en la pers pec -

ti va del pas de la tra di ció a la mo der ni tat,

de l’herència con si de ra da pre mo der na a

la pre sump ta ra cio na li tat de l’ordre oc ci -

den tal. Res ta, però, la pre gun ta so bre les

fi na li tats dels qui sos te nen un mul ti cul tu -

ra lis me que es pre sen ta ell ma teix ca paç,

per la seva pròpia for ça end òge na,

d’amalgamar els cos tums, men ta li tats i

di ver si tats en una sín te si més avan ça da,

més crea ti va i so cial ment harm òni ca. Po -

si cions, sens dub te, d’esperit no ble, però

que no s’escapen de la preo cu pa ció, ja

avan ça da per una font tan poc sos pi to sa

com ho és Clau de Lévi-Strauss, te mo rós

que l’ètica de la in te gra ció cos ti el que

cos ti, pro duei xi un re la ti vis me cul tu ral

d’èxit in cert i fins i tot po ten cial ment des -

truc tiu. És des d’aquesta pers pec ti va crí ti -

ca des d’on s’ha obert pas una po si ció

més rea lis ta, que as su meix la di ver si tat de 

les cul tu res com a va lor i la co mu ni ca ció

com a pri mer im pe ra tiu so cial, però bus -

cant al ho ra una tau la de prin ci pis uni ver -

sals que cons ti tuei xin un autè ntic pac te

de ciu ta da nia.

Conclusions

Una po si ció ins pi ra da en la idea d’una je -

rar quia de les cul tu res, ba sa da so bre la

ma jor o me nor pro xi mi tat a la “mo der ni -

tat”, no no més és po lí ti ca ment retrògra da,

sinó que en tra tam bé de ma ne ra sub stan -

cial en con tra dic ció amb la idea de glo ba -

lit za ció. Quan la cul tu ra de mas ses des -

trueix la ba rre ra que se pa ra va els con texts

na cio nals i pre ser va va la iden ti tat, es plan -

te ja, per la for ça dels fets, una pre gun ta

ine lu di ble. Com po dem rei vin di car el nos -

tre dret d’europeus oc ci den tals a sal var al -

guns trets dis tin tius pre cio sos de la nos tra

cul tu ra na cio nal de la pres sió uni for ma do -

ra del neoa me ri ca nis me, men tre ne guem

–en nom de la nos tra idea de mo der ni tat–

el re co nei xe ment so cial de la iden ti tat, kur -

da o al ba ne sa? Però, a més a més, el mul -

ti cul tu ra lis me pre di cat no ens pro te geix

del nai xe ment de nous gue tos, pro duc te del

nou sis te ma de de si gual tats. Exem ples

 extensos en àrees pròxi mes a no sal tres

–pen so so bre tot en Fran ça i en la seva im -

por tant co mu ni tat ara boisl àmi ca– que ens

ad ver tei xen dels efec tes so cials d’una ines -

pe ra da i de ve ga des agres si va de fen sa de

la iden ti tat par ti cu lar. Una mi no ria que es

nega, per exem ple, a pos seir i trans me tre

l’instrument de la llen gua, es con dem na

ella ma tei xa i la seva des cendència a una

con di ció ob jec ti va de mar gi na li tat. I el con -

flic te in ter cul tu ral exi geix sem pre me dia ció 

en tre els ac tors. Als paï sos que mai han es -

de vin gut un es tat na ció, com molts dels

que van re sul tar de la des co lo nit za ció pri -

mer i de la de sin te gra ció de l’imperi co mu -

nis ta, des prés, la ne go cia ció cul tu ral és

l’única al ter na ti va a la tendència a la vio -

lència que es ma ni fes ta amb l’horror de la

ne te ja ètni ca o del te rro ris me in te gris ta.

Però, on exis teix un es tat na ció i arrels fon -

des en va lors i ins ti tu cions, com a gran part 

de les co mu ni tats na cio nals de l’Occident,

tan bon punt són molt greus les de si gual -

tats so cials i do lo ro ses les con tra dic cions

exis tents, hi ha un risc real que, mo -

vent-nos pel re buig a una cul tu ra do mi -

nant, s’arribi a la ne ga ció d’aquesta cul tu -

ra, tot pro vo cant efec tes pit jors que el mal

d’origen.

El pro ble ma no és, doncs, el de l’acul -

turació o la des cul tu ra ció sinó el del re co -

nei xe ment de to tes les for mes d’expres -

sió, iden ti tat i simb òli ques d’una cul tu ra

no ma jo rità ria. Re co nei xe ment que no es

li mi ta a l’esfera pri va da, gai re bé com una

con ces sió per com mi se ra ció útil, per tal

com apai va ga el trau ma de la im mi gra ció. 

Exi geix, al con tra ri, un es ta tut pú blic i una 

gran vi sió so cial. I això equi val a afir mar

una idea de ciu ta da nia com a exer ci ci

con cret de la de mocr àcia. No un mul ti cul -

tu ra lis me ab so lut i acrí tic, en re sum, sinó

una ad he sió con ven çu da pel prin ci pi que

tota so cie tat, en l’era de la glo ba lit za ció,

ten deix, ine vi ta ble ment, a con fi gu rar-se

com una com bi na ció de cul tu res di fe -

rents. Com bi na ció que es basa en un

equi li bri im per fec te, pre ca ri, no ga ran tit,

con di cio nat per l’acció de for ces asimè tri -

ques, però mo di fi ca ble i, per tant, sus cep -

ti ble d’ésser sotmès a re gu la cions ins ti tu -

cio nals.

En aquest sen tit, crec que te nim raó els

qui sos te nim que el ve ri ta ble pro ble ma de

la im mi gra ció no depèn im me dia ta ment i

ne cess ària ment de raons de ti pus es truc -

tu ral, com ara la de so cu pa ció o les

tendències de mogr àfi ques asimè tri ques

en tre el Nord i el Sud del món i ni tan sols

de la sim ple per sistència de vas tes bos -

ses de pre ju di ci xenò fob. El ve ri ta ble punt

cru cial con sis teix, més aviat, en la di fi cul -

tat de re nun ciar a la pre te sa he ge mo nia
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de la nos tra cul tu ra. Pre ten sions que ali -

men ten, per reac ció, l’equívoc del mul ti -

cul tu ra lis me ex trem i del re buig ca mu flat

de la to lerà ncia. En aquest sen tit, po dem

par lar sen se com ple xos so bre la in te gra ció 

i es for çar-nos a tra çar es tratè gies que ten -

dei xin a aques ta fi na li tat, tot pas sant pel

cos, el mo vi ment i la com pe ti ció amb ell

ma teix. És im por tant, però, no dis so ciar la 

rei vin di ca ció de la di ver si tat de l’aspiració

a la igual tat. L’experiència es por ti va, en

aquest cas, pot re pre sen tar un te rreny

d’experimentació d’una so cia liat co mu ni -

ca ti va en ca ra es cas sa ment ex plo ta da, tot

i que de gran va lor po ten cial, en el cas que 

l’esport vul gui ser dis curs pú blic i llen -

guat ge en si ma teix lo cal i uni ver sal.

Ni tan sols és just iro nit zar so bre la di men -

sió “folklòri ca” d’algunes ex pe rièn cies de

re vi sió de la cul tu ra ètni ca de la cor po reï -

tat, o so bre la re cer ca d’ascens so cial –mit -

jan çant una ca rre ra es por ti va– per part

d’algun at le ta im mi grant. Tant la re cer ca

de con ser va ció de la iden ti tat col·lec ti va

com l’aspiració a l’èxit per so nal ma ni fes -

ten, en efec te, de for ma di fe rent i no ne -

cess ària ment cons cient, autè nti ques de -

man des de la ciu ta da nia. La fi gu ra de

l’immigrant cam pió pot, d’altra ban da, ac -

tuar com a ins tru ment de me dia ció cul tu ral 

per com ba tre l’estereotip ètnic i el pre ju di -

ci. En re sum: l’experiència de l’associa -

cionisme es por tiu ita lià, per la seva trajec -

tòria breu en el temps i cons cient dels seus

lí mits, sem bla que as sen ya la l’exigència

d’una apro xi ma ció in te gra da de di ver ses

es tratè gies i ba sa da en la pa rau la clau de

la me dia ció cul tu ral. Cap op ció ideolò gi ca,

que se so bre po si a l’expe rièn cia con cre ta

dels im mi grants o pre ten gui d’orientar-la

so bre la base de les nos tres op cions de va -

lors, pot te nir èxit. Inte grat i coo pe ra tiu ha

de ser tam bé el pa per dels ac tors so cials

im pli cats, per què les ne ces si tats dels in di -

vi dus són di fe ren cia des i in ter con nec ta des

(Po rro, 2001). L’associacionisme es por tiu

di fí cil ment pot cons ti tuir-se en sub jec te

au to su fi cient, lle vat que no més tre ba lli en

seg ments molt es pe cí fics de po bla ció, com 

els at le tes d’alt ren di ment. Per con tra, la

seva con tri bu ció a una xar xa d’intervenció

coor di na da i es tratè gi ca ment orien ta da re -

sul ta pre cio sa i, en al guns ca sos, tam bé

de ci si va.

D’aquestes con si de ra cions es de dueix,

doncs, un as pec te real ment cru cial de la

qües tió. Això no afec ta no més els lí mits

ob jec tius d’una ac ció cen tra da úni ca ment

en la pràcti ca es por ti va, sinó tam bé –més

ex ten sa ment– els or ga nit za dors ac tius de

l’esport i els mo vi ments d’acció col·lec ti -

va. No hi ha dub te que l’activitat es por ti va 

pre sen ta grans po ten cia li tats, en ca ra que

sen se ex plo rar, per a po lí ti ques so cials

orien ta des a la in clu sió so cial, com ho és,

per de fi ni ció, una po lí ti ca pú bli ca d’a -

colliment de la po bla ció emi grant. Ni tan

sols es pot po sar en dub te, tan ma teix, la

im pos si bi li tat de rea lit zar es tratè gies efi -

ca ces d’acolliment i d’integració no més

tre ba llant mit jan çant l’oferta es por ti va, si

està orien ta da a les ne ces si tats i ex pec ta -

ti ves dels des ti na ta ris po ten cials. En

aquest sen tit, l’experiència de sen vo lu pa -

da per la UISP in di ca al gu nes di men sions

del pro ble ma me rei xe do res d’ésser sub -

rat lla des.

La pri me ra es re fe reix a la cons cient

col·lo ca ció de la po lí ti ca de l’esport en

l’àmbit, més am pli, de la pro duc ció cul tu -

ral d’una so cie tat. Exa mi nant re tros pec ti -

va ment la tra ject òria de la in ter ven ció pro -

mo cio na da per la UISP en el te rreny de

l’emigració, que da clar que es ca rac te rit za 

per al guns ele ments de dis con ti nuï tat. El

més im por tant d’aquests és se gu ra ment

l’elecció de com pro me tre l’Associació en

una es tratè gia que com bi na so li da ri tat in -

ter na cio nal i ex pe ri men ta ció en el te rri to ri

na cio nal, a ni vell de co mitès lo cals in vo lu -

crats. Fo na men tal ment, quan els di ri -

gents del sis te ma es por tiu pre nen cons -

cièn cia que la im mi gra ció cons ti tueix un

pro cés so cial des ti nat a can viar la ma ne ra 

d’ésser del ma teix as so cia cio nis me, i no

re pre sen ta un sim ple es de ve ni ment, im -

por tant, però cir cums crit i li mi tat, és quan 

es pro dueix el salt de qua li tat. Es pas sa,

així, de la pràcti ca d’emergència i la so li -

da ri tat hu ma nità ria genè ri ca –el pro to tip

de la qual és l’acció cí vi ca en si tua cions

d’emergència pú bli ca– a la per cep ció de

la ne ces si tat d’un plan te ja ment glo bal,

ba sat en una fun ció so cial i cul tu ral més

com ple xa.

D’aquí es de dueix la se go na pos si ble en -

sen yan ça. Es trac ta de l’exigència de tre -

ba llar en es tret con tac te amb tots aquells

mo vi ments i sub jec tes as so cia tius que

–tot i ocu par-se d’experiències di ver ses i

pot ser allun ya des del món de l’esport– as -

su mei xen la im mi gra ció com un rep te i

com un re curs po ten cial. L’oferta es por ti -

va re sul ta més efi caç com més in se ri da

es ti gui en un pro gra ma d’animació cul tu -

ral, que s’adreça a la ma tei xa co mu ni tat

d’acolliment i s’esforça a sa tis fer de man -

des di fe rents. Per aques ta raó, en el cas

ana lit zat, re sul ta de gran va lor l’aliança

cons truï da en el te rreny de l’estratègia co -

mu ni ca ti va i or ga nit za ti va co mu na, en tre

la ini cia ti va es por ti va pro po sa da per la

UISP, els pro gra mes cul tu rals de l’Arco i

l’acció as sis ten cial de l’ACLI, orien ta da a

les ne ces si tats. L’associacionisme ha de

pre sen tar als ulls de l’immigrant el ros tre

d’un sub jec te amic. Si gui com vul gui, ha

d’esdevenir un re fe rent psi colò gic i cul tu -

ral per a la in clu sió. La mi no ria re si dent a

Gèno va ha de sa ber que per ella ma tei xa,

pel que és, és im por tant per a tots no sal -

tres, a ban da que ju gui a fut bol a l’equip

de la UISP. El seu com pany, més in te res -

sat en la mú si ca o en el tea tre de ca rrer,

ha de sa ber que, mit jan çant l’ARCI podrà

tro bar amics i tre ba lla dors que l’acolliran.

Tots dos te nen ne ces si tat d’una co mu ni tat 

de re ferè ncia que no es li mi ti a aju dar-los

en la so lu ció dels pro ble mes de la vida

quo ti dia na –on fins i tot re sul ta efi caç la

col·la bo ra ció de l’ACLI o de la parr òquia– i 

no con sis tei xi no més en una ar ti fi cio sa

col·lo ca ció din tre d’experiències que no

fan sinó en ca ra apar tar-los més, en un

cert sen tit.

El ter cer en sen ya ment es re fe reix a l’acció

dels ens ad mi nis tra tius. No més quan es

pro duei xen pràcti ques con cre tes de be -

nes tar so cial –en el cas ita lià, a ni vell les

tres rea li tats ins ti tu cio nals exis tents: mu -

ni ci pi, pro vín cia i re gió– és pos si ble do nar

con ti nuï tat i in ten si tat a pro gra mes que

con ju mi nen l’esport, la so li da ri tat i l’as -

sistència. En aquest sen tit, les ex pe rièn -

cies ma du ra des mit jan çant el tre ball del

mo vi ment as so cia tiu han re sul tat de gran

uti li tat en l’orientació de l’acció ad mi nis -

tra ti va lo cal i en els seus flu xos de fi nan -

ça ment. A tra vés de l’anàlisi de les polí -

tiques pú bli ques per a la im mi gra ció

 comença a ser pos si ble re cons truir l’ideal

del be nes tar lo cal, mal grat la di ver sa sen -
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si bi li tat de les ad mi nis tra cions en vers el

pro ble ma.3 Anàlo ga ment, la ca pa ci tat de

pres sió de l’associacionisme d’acció cí vi -

ca per a acon se guir po lí ti ques d’acolli -

ment més adients, cons ti tueix un indi -

cador de la in fluèn cia so cial dels grups i

 moviments, laics i cris tians, més com pro -

me sos en el front de la im mi gra ció.

Les tres lli çons que po dem ex treu re

d’aquestes re fle xions –la ne ces si tat d’as -

so ciar l’oferta es por ti va a la pro duc ció

 cultural, l’exigència de crear pro gra mes

coor di nats amb di fe rents seg ments de

l’as sociacionisme i la ne ces si tat de tre ba -

llar din tre del marc de la po lí ti ca pú bli ca

lo cal, pròxi ma als ciu ta dans– es tra duei -

xen en uns al tres tres im pe ra tius per a una 

or ga nit za ció es por ti va.

El pri mer es re fe reix a la qua li fi ca ció cul -

tu ral dels di ri gents i tre ba lla dors, és a dir,

a les pràcti ques de for ma ció. Re sul ta es -

sen cial, en al tres pa rau les, que la sim ple

sen si bi li tat, di fu sa i es pont ània, vers una

idea orien ta da de mocr àti ca ment so bre la

im mi gra ció, pre sent en la ma jor part dels

qua dres de les as so cia cions, si gui tre ba -

lla da i miri cap a es tratè gies de tre ball

cons cients de les de li ca des im pli ca cions

so cials, cul tu rals i psi colò gi ques del pro -

ble ma. En con cret, cal pro mou re com pe ti -

cions que no s’obsessionin amb la tècni ca

de la pràcti ca es por ti va. De la ma tei xa

ma ne ra, cal “for mar els for ma dors” en la

lí nia d’una vi sió com ple xa i di fe ren cia da

de l’univers mi gra to ri. Això sig ni fi ca, de

for ma molt pràcti ca, tor nar a de fi nir tot

l’eix cul tu ral i me to dolò gic dels di fe rents

ni vells for ma tius en ca ra pre sents en els

pro gra mes de l’Associació.

El se gon ob jec tiu irre nun cia ble con sis teix

en la cons truc ció de seus d’intercanvi i de

pro gra ma ció per ma nents amb al tres sub -

jec tes as so cia tius que tre ba llen a ni vell

na cio nal i lo cal. En el cas ita lià, és de par ti -

cu lar aju da l’existència del Fòrum del Ter -

cer Sec tor, una mena d’organització “pa -

rai gua” que reu neix la ma jo ria d’associa -

cions d’acció cí vi ca na cio nals, i que

s’articula en coor di na cions de ni vell na cio -

nal, re gio nal i pro vin cial. A tra vés del

Fòrum, per exem ple, els mo vi ments per a

la po lí ti ca d’immigració han po gut ins ti tuir

una pràcti ca, ja con so li da da, de con cer ta -

ció amb els go verns exis tents. Aques ta ex -

pe rièn cia ha con tri buït a l’aprovació de la

Llei de Pro mo ció So cial (2000) i a no po -

ques in ter ven cions le gis la ti ves de man te ni -

ment de les po lí ti ques de be nes tar. Des de

1999 la UISP s’asseu a l’executiva na cio -

nal del Fòrum en re pre sen ta ció del con junt

del mo vi ment d’esport per a tot hom, que

comprèn tret ze as so cia cions que fun cio nen 

a ni vell na cio nal.

La con ne xió amb els po ders lo cals re sul ta

un ele ment im pres cin di ble, per què una

ac ció si gui du ra do ra i efi caç en el te rreny

de la in clu sió so cial. Tan ma teix, és tam bé

es sen cial en aquest cas, cons truir seus in -

term èdies de col·la bo ra ció i ne go cia ció

que afron tin la qües tió. Des d’una pers -

pec ti va com ple xa (és a dir, no li mi ta da a

l’oferta es por ti va o a la po lí ti ca d’instal·la -

cions) i ba sa da en el ma jor con sens

d’opcions po lí ti ques lo cals pos si ble. Per

aquest mo tiu cal im pli car l’autoritat en

pro gra mes con crets, no sim ples de cla ra -

cions d’intencions, ca pa ços d’involucrar

im mi grants i ciu ta dans re si dents. So la -

ment ex pe rièn cies ins pi ra des en una fi lo -

so fia de la in clu sió evi ta ran con ver tir-se

en con tex tos d’exclusió, en ca ra que l’o -

ferta d’activitat i d’ocupació del temps si -

gui atrac ti va.
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3 En lí nies ge ne rals, es pot dir que la in ter ven ció dels po ders lo cals es tro ba sot me sa, par cial ment, a l’acció dels go verns cen trals, que so vint és len ta. L’acció ad mi nis tra ti va lo cal,

tan ma teix, es tro ba més ex po sa da que la na cio nal a la in fluèn cia de les di fe rents sen si bi li tats po lí ti ques i, de tant en tant, de les pe riò di ques ona des xenò fo bes. La po lí ti ca

d’habitatge i de l’oferta de ser veis ci vils (trans port, men ja dors, es co la, as sistència sa nità ria) a càrrec del mu ni ci pi, ha cons ti tuït, per exem ple, una for ta lí nia de de mar ca ció i con -

trast en tre la coa li ció de cen trees que rra i la de cen tre dre ta (que in clou la Lli ga Nord) en oca sió de les úl ti mes elec cions ad mi nis tra ti ves, en tre la pri ma ve ra del 1999 i l’estiu de

2001.
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Immi gra ció i es co la:
ex pe rièn cies d’integració a Ham burg

Resum
L’article trac ta, en pri mer lloc, el sis te -

ma es co lar a l’Estat Fe de ral d’Hamburg

(Re pú bli ca Fe de ral d’Alemanya) i les

me su res adop ta des per a la in te gra ció

de l’alumnat im mi grant. Tot se guit, s’ex -

plica fil per ran da l’experiència de

l’escola Wie landstra ße i la seva or ga nit -

za ció de clas ses de tran si ció al sis te ma

es co lar re gu lar. Es de ta llen els pro ce di -

ments per acon se guir el màxim èxit en

els pro ces sos d’integració i es fa una va -

lo ra ció crí ti ca de l’experiència. Fi nal -

ment es fa una anà li si i es pre sen ten pro -

pos tes de la didà cti ca de la d’educació

fí si ca des d’una pers pec ti va intercul -

tural.

El sistema escolar
i les mesures d’integració
per als fills d’immigrants
a Hamburg

El sis te ma es co lar d’Hamburg

Se gons la Llei Esco lar d’Hamburg de

1997 “tota per so na jove té... dret a una

for ma ció es co lar in de pen dent ment del

seu sexe, el seu ori gen, la seva raça, la

seva llen gua, el seu lloc de re sidè ncia i

pro cedè ncia, les se ves creen ces, les se -

ves tendències re li gio ses o po lí ti ques o

una in va li de sa” (§ 1. Ham bur gis ches

Schul ge setz). Aquest dret in clou, al ma -

teix temps, l’obligatorietat de l’assis -

tència a l’escola fins als 18 anys o, si

s’es cau, la rea lit za ció de com a mí nim 9

anys es co lars. Men tre la Llei Esco lar de

1997 en ca ra re cull que els nens i jo ves

amb pe ti ció d’asil que en ca ra no te nen

es ta tus de re si dents a la Re pú bli ca Fe de -

ral es tan alli be rats de l’obligatorietat es -

co lar, des del 2001 a Ham burg tam bé

aques tes per so nes te nen l’obligació d’a -

nar a l’escola. A Ham burg cur sen es tu dis

ac tual ment uns 215.000 es co lars, dels

quals apro xi ma da ment el 20 % són

d’origen no ale many.

El sis te ma es co lar es dis tri bueix per anys de 

nai xe ment, ni vells es co lars i ti pus d’escoles

(§ 11. Hmb.SG). Els cur sos 1r a 4t for men

l’Ensenyament Pri ma ri, ano me nat tam bé

“Grundschu le”. L’edat d’esco larització dels

nens es tro ba en tre els sis i els set anys; en

ca sos ex cep cio nals, per pe ti ció es pe cial, i

amb el con sen ti ment del met ge del col·legi,

pot in gres sar al gun alum ne amb cinc anys.

50 apunts

Abstract

This ar ti cle deals in the first

pla ce, with the school system

in the Fede ral Sta te of

Ham burg (Fe de ral Re pu blic of 

Ger many) and  the mea su res

adop ted for the in te gra tion of

the  im mi grant pupils. Next,

we ex plain in de tail the

ex pe rien ce  of the

Wie landstra ße School and the 

or ga ni sa tion of tran si tion

clas ses to the re gu lar school

system. We de tail the

pro ce du res to ob tain the

ma xi mum suc cess in the

pro cess of in te gra tion and we

make a cri ti cal eva lua tion of

the ex pe rien ce. Fi nally, we

make an analy sis and pre sent 

pro po sals of PE di dac tic from

an in ter cul tu ral point of view.

Key words

school, integration of immigrant 

pupils, transition classes,

intercultural didactic of PE,

Germany
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Els cur sos 5è a 10è for men l’Ensenyament

Se cun da ri I, que es dis tri bueix en “Mòduls

pro fes sio nals” (“Hauptschu le”), “Esco les de 

For ma ció Pro fes sio nal” (“Reals chu le”) o el

“Bat xi lle rat” (“Gymna sium”). Els cur sos

11è a 13è for men l’anomenat Ensen ya -

ment Se cun da ri II, que es cur sa a l’Institut o 

a l’Escola Pro fes sio nal. Exis tei xen, pa ral·le -

la ment, les “es co les unità ries” (“Ge -

samtschu len”) en les quals l’alumnat amb

pro ble mes d’integració rep una es pe cial

aten ció i es ti mu la ció. Re cu llen en una tots

els cur sos i ti pus d’es colarització pos te riors

a l’ensenya ment pri ma ri. Es trac ta d’un me -

di tat sis te ma de cur sos amb el qual com -

pen sar les di ferè ncies en les con di cions de

for ma ció i mi llo rar així les pos si bi li tats

d’obtenció d’un tí tol acadè mic qua li fi cat.

Tots els tí tols s’aconsegueixen un cop

 realitzades pro ves es cri tes su per vi sa des

i apro va des per les au to ri tats es co lars, i

des prés de fer exà mens orals. El Cer ti fi cat 

de rea lit za ció de mòduls pro fes sio nals

(Hauptschu labschluss) s’obté des prés

d’un mí nim de 9 anys cur sats i pro por cio -

na l’oportunitat de pas sar a una for ma ció

o “apre nen tat ge” (“Leh re”) per apren dre

un ofi ci o una pro fes sió ad mi nis tra ti va o

per pas sar pos te rior ment a una Esco la

Pro fes sio nal Su pe rior per ob te nir, al cap

de dos anys més, ul tra el cer ti fi cat de

mòduls pro fes sio nals, el Tí tol d’Ense -

nyament Pro fes sio nal. El Tí tol d’Ensenya -

ment Pro fes sio nal (Reals chu labschluss)

s’obté des prés d’un mí nim de deu anys i

és un ni vell més alt. És el re que rit avui dia

com a con di ció per ac ce dir al món pro fes -

sio nal. A més a més, ofe reix la pos si bi li tat

d’accedir des prés a un Bat xi lle rat Tècnic,

en el qual, pas sats dos anys, s’obté el tí tol

de Bat xi lle rat Tècnic (Fa cha bi tur) que

per met l’accés a una ca rre ra tècni ca a la

Uni ver si tat. La ti tu la ció més exi gent és el

Bat xi lle rat (Abi tur) o l’obtinguda a l’esco -

la unità ria (Ge samtschu le) des prés d’al -

me nys 13 cur sos es co lars, i que per met

l’accés a tot ti pus d’Ensenyament Su pe -

rior (“all ge mei ne Hochschul rei fe”).

El sis te ma edu ca tiu d’Hamburg es ca rac -

te rit za per ofe rir la pos si bi li tat de tran si -

ció, sen se gran di fi cul tat, d’una mo da li tat

es co lar a una al tra. Exis tei xen pos si bi li -

tats d’ingrés in di rec te –so bre tot al bat xi -

lle rat– si un alum ne per al gun mo tiu no ha 

po gut in gres sar de la for ma “clàssi ca”,

des prés de 4t o de 6è. És com pren si ble

que el tí tol de bat xi ller (Abi tur) si gui el

més atrac tiu i el que per se guei xen més del 

30 % de tots els es co lars d’Hamburg.

A més a més d’aquestes mo da li tats es co -

lars, exis tei xen es co les pri va des o par cial -

ment pú bli ques (so bre tot per a la mi no ria

catò li ca), així com al tres ins ti tu cions es -

pe cials que trac ten d’atendre les ne ces si -

tats con cre tes d’alguns es co lars i cen tres

ex pe ri men tals que bus quen la in te gra ció

de di fe rents grups.

Mesures d’integració
per a fills d’immigrants
a Hamburg

La Llei Esco lar d’Hamburg es men ta ex -

pres sa ment al § 3 “els nens i jo ves la pri -

me ra llen gua dels quals no si gui l’alemany

(...) han de tro bar es tí mul, res pec tant sem -

pre la seva iden ti tat ètni ca i cul tu ral, de

ma ne ra que pu gui de sen vo lu par-se el seu

bi lin güis me i se’ls ofe rei xi la pos si bi li tat de

par ti ci par ac ti va ment en la vida acadèmica 

i en les clas ses”. Ja des del 1986 exis tei -

xen de crets i nor ma ti ves d’organització que 

te nen com a fi na li tat l’execució pràcti ca

d’aquests ob jec tius. Els nens que vé nen de 

l’estranger a Ham burg són agru pats de for -

ma cen tra lit za da i, en cas de no dis po sar

de prou co nei xe ment d’alemany, se’ls apli -

quen di fe rents me su res per a la in cor po ra -

ció al sis te ma edu ca tiu re gu lar en els cen -

tres es pe cials es men tats an te rior ment. En

aquests cen tres i, se gons les edats i ne ces -

si tats, l’alumnat pot re bre:

Clas ses de prees co lar

Les clas ses de ni vell prees co lar no es tan

pre vis tes de for ma es pe cí fi ca per a nens

es tran gers. Ser vei xen en ge ne ral per a la

pre pa ra ció dels nens de cinc i sis anys

que, per al gun mo tiu, en ca ra no han in -

gres sat en el pri mer curs.

Clas ses de cap ta ció i pre pa ra ció

(AK o VK)

L’alumnat dels cur sos 3r a 10è, que arri -

ben sen se co nei xe ments d’alemany,

van, en prin ci pi, a clas ses de cap ta ció

(AK). Aquí es dis tin geix: AK 3/4; AK 5/6; 

AK 7/9; AK 9/10. Aques tes clas ses

s’organitzen amb pe rio di ci tat se mes tral

in de pen dent ment del nom bre d’alum -

nes. Po den ini ciar-se amb un o dos es co -

lars i es van om plint fins arri bar al nom -

bre de 20.

Des prés de mig any, les clas ses de cap ta -

ció es con ver tei xen en clas ses de prepa -

ració (VK), en les quals els nens acos tu -

men a que dar-se un any més. Exis tei xen

clas ses de cap ta ció i pre pa ra ció adap ta -

des a to tes les mo da li tats es co lars, sen se

que aques tes su po sin ja una pre sa de de -

ci sió prèvia so bre la tra ject òria pos te rior

de l’alumne. So la ment en dos col·le gis

exis tei xen clas ses de pre pa ra ció es pe cial

per al pas al Bat xi lle rat Su pe rior. Són les

al tes instàncies les que de ci dei xen, orien -

tant-se pels re sul tats es co lars ob tin guts i

els del país d’origen, a qui na mo da li tat es -

co lar pas sa l’alumne.

En el curs 1997/98 hi ha via a Ham burg

127 clas ses de pre pa ra ció.

Clas ses d’alfabetització

Els alum nes i les alum nes que no han vi si -

tat cap col·legi als seus paï sos d’origen i

no sa ben lle gir ni es criu re s’integren en

clas ses es pe cí fi ques –di vi di des per grups

d’edat– per a la seva al fa be tit za ció.

Clas ses de tran si ció

a la For ma ció Pro fes sio nal (RÜK)

A tres es co les cèntri ques exis tei xen, des

de 1989, en sen ya ments de tran si ció a les

es co les de For ma ció Pro fes sio nal. S’envia

Ute Behn ke i Hans Joa chim Roth, pre sen tant un ori -

gi nal mo del d’es cola “pon t”.



a aques tes clas ses els alum nes de llen gua 

ma ter na no ale man ya que des prés del seu 

pas per les au les de pre pa ra ció no po den

en trar en ca ra a les clas ses re gu lars de les

es co les de For ma ció Pro fes sio nal o de

Bat xi lle rat, per què els seus co nei xe ments

d’alemany en ca ra no són su fi cients. No

obs tant això, per les ca pa ci tats in tel·lec -

tuals de mos tra des i la seva for ma ció an te -

rior sí que es ta rien pre pa rats per in -

corporar-se a una d’aquestes mo da li tats

es colars.

En el curs 1997/98 hi ha via a Ham burg

onze clas ses d’aquest ti pus. El nom bre

d’alumnes per aula era de 20.

Curs de pre pa ra ció pro fes sio nal

per a im mi grants (VJ-M)

Per a jo ves de més de 15 anys d’edat i que 

a cau sa del seu escàs co nei xe ment

d’alemany o pel seu in su fi cient ni vell de

for ma ció no po den in te grar-se en clas ses

re gu lars, es fa una ofer ta a les ins tal·la -

cions de les es co les pro fes sio nals,

l’anomenat “any de pre pa ra ció per a im -

mi grants”, en el qual, a més a més de la

for ma ció pràcti ca pro fes sio nal, con ti nuen

apre nent ale many, de ma ne ra que al cap

de dos anys pu guin re bre el Cer ti fi cat de

mòduls pro fes sio nals.

A més a més dels cur sos des crits, exis tei -

xen, se gons la pro por ció d’alumnes es tran -

gers en una clas se re gu lar, clas ses de su -

port amb pro fes sors alli be rats, és a dir,

tam bé a l’escola re gu lar es trac ta d’ajudar

du rant un cert temps els alum nes amb di fi -

cul tats. La for ma en què s’estableixen

aques tes ho res, ja si guin ho res ex tres, des -

do bla ment de les clas ses amb dos pro fes -

sors, re duc ció del nom bre d’alumnes per

aula, etc., que da a elec ció de cada col·legi. 

La men ta ble ment, en molts ca sos aquests

re cur sos ad di cio nals s’utilitzen so vint per

co brir les bai xes de pro fes sors ma lalts.

En el curs 1997/98, 364 alum nes van

gau dir, a les es co les de for ma ció ge ne ral,

d’un su port per a l’aprenentatge d’ale -

many; això su po sa apro xi ma da ment 13

llocs de tre ball per a pro fes sors.

Ham burg és l’únic Estat Fe de ral que pro -

mou, des de fa anys, pro fes sors per què re -

bin una for ma ció en “en sen ya ment com -

ple men ta ri per a alum nes de di fe rents

llen gües ma ter nes” i els pro por cio na l’o -

portunitat de cur sar un pla d’estudis de

tres se mes tres so bre el re re fons cul tu ral

dels paï sos d’origen, els pro ble mes i els

mèto des de la co mu ni ca ció bi lin güe o

l’aprenentatge d’una de les llen gües d’o -

rigen; fi nal ment, po den ob te nir, mit jan -

çant un exa men, la qua li fi ca ció corres -

ponent.

L’escola Wielandstraße

Pre sen ta ció de l’escola

L’escola Wie landstra ße ce le bra, aquest

any 2001, el seu 110 ani ver sa ri. Enca ra

que no que di res del vell edi fi ci, que va ser 

com ple ta ment des truït, com tots els edi fi -

cis de la zona, en la Se go na Gue rra Mun -

dial, con ti nua em pla ça da en el ma teix lloc 

i l’escola con ti nua im par tint en sen ya -

ments de primà ria, mòduls pro fes sio nals i 

for ma ció pro fes sio nal.

Fa tot just vint anys va co men çar a min var 

la taxa de nens en aques ta zona de la ciu -

tat i el ci cle de se cund ària es va anar re -

duint d’any en any. Com que l’escola es

tro ba en un lloc molt cèntric i amb bo nes

co mu ni ca cions de trans port pú blic, es van 

apro fi tar les au les bui des, en un prin ci pi

per als nens vin guts de Polò nia i de

l’antiga Unió So viè ti ca. En arri bar cada

ve ga da més per so nes sol·li ci tants d’asil i

fu gits dels seus paï sos d’origen, es va re -

con èi xer la ne ces si tat de dis sol dre les

clas ses lin güís ti ca ment ho mogè nies i de

for mar, en lloc d’aquestes, clas ses mul ti -

na cio nals, per tal d’ensenyar, com més

aviat mi llor, l’alemany a aquests nens i

po der in cor po rar-los des prés al sis te ma

edu ca tiu re gu lar.

En aquest mo ment, a l’escola Wie -

landstra ße hi ha, a més a més de les clas -

ses prees co lars i primà ria, com pos ta per

qua tre au les, les se güents ac cions es pe cí -

fi ques: una clas se d’alfabetització, una

clas se de pre pa ra ció 3/4, una clas se de

pre pa ra ció 7/9 i set clas ses de tran si ció a

l’Escola Pro fes sio nal.

Com a ele ment es pe cial en el ci cle de

primà ria, des del mes d’agost d’aquest

any hi ha una clas se de pri mer curs bi lin -

güe (es pan yol-ale many), on s’ensenya als

nens ale manys, es pan yols i de ma tri mo -

nis mix tos, en to tes dues llen gües. Aju da -

des per una as ses so ria cien tí fi ca de la

Uni ver si tat d’Hamburg, tre ba llen amb

molt d’interès en aquest pro jec te una pro -

fes so ra ale man ya i una d’espanyola, que

s’alegren veient com els nens gau dei xen

de po der as sis tir a una clas se tan es pe -

cial. Su po sem que als anys vi nents po -

drem con ti nuar for mant clas ses d’aquesta 

mena i arri bar a crear així una es co la

primà ria bi lin güe con so li da da.

Una es ta dís ti ca de 1998 va mos trar que

els alum nes d’Hamburg pro ce dien de 92

paï sos d’origen, amb 105 llen gües ma ter -

nes di fe rents. A l’escola Wie landstra ße as -

sis tei xen a se cund ària, a ho res d’ara, 135

alum nes es tran gers de 25 paï sos di fe -

rents, amb unes 30 llen gües dis tin tes. Els

nens d’Afganistan for men, en aquest mo -

ment, el ma jor con tin gent, se guits dels

nens fu gits dels paï sos de l’antiga Unió

So viè ti ca.

Orga nit za ció de les clas ses

de tran si ció a l’Escola Pro fes sio nal

Igual com a les clas ses de pre pa ra ció

(VK), en les clas ses de tran si ció a l’Escola

Pro fes sio nal (RÜ) es pre veu una per -

manè ncia d’aproximadament un any.

D’acord amb la Llei Esco lar, les me su res

es pe cí fi ques d’integració d’escolars es -

tran gers no han de su pe rar els dos anys.

Però els nos tres con tac tes amb les es co les 

que re ben aquests alum nes han de mos -

trat que la vi si ta a les clas ses de tran si ció

du rant any i mig mi llo ra les pro ba bi li tats

d’integració i dis mi nueix el fracàs es co lar.

L’escola Wie landstra ße ad met alum nes

nous cada mig any i per met tam bé la seva

tran si ció al sis te ma es co lar re gu lar cada

sis me sos, és a dir l’1 de fe brer i l’1

d’agost de cada any es tan quen al gu nes

clas ses i se n’obren al tres de no ves. Això

im pli ca un gran es forç or ga nit za tiu, però

tam bé pro pi cia més fle xi bi li tat pel que fa a 

la in te gra ció in di vi dual de l’alumne en

l’escola que el rebrà.

Quan ens arri ben els alum nes, en viats per

la Di rec ció d’Escolarització, pro ce dents

de cur sos de pre pa ra ció o per re co ma na -

ció d’antics alum nes, pri mer se’n com pro -

va el ni vell de co nei xe ments d’alemany,

ma temà ti ques i anglès.

Com que te nim set clas ses RÜ 7/9 pa -

ral·le les, po dem de ci dir, d’acord amb els
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re sul tats, si l’alumne ha d’entrar en una

clas se nova o si pot in te grar-se en al gu na

de les que ja fun cio nen, cosa que re pre -

sen ta un es cur ça ment del pe río de de per -

manè ncia en la nos tra es co la. Dis po sar de 

tan tes au les de tran si ció ens ofe reix la

pos si bi li tat de crear grups prou ho mo ge -

nis pel que fa al seu ren di ment, po sat que

–se gons la nos tra ex pe rièn cia– els alum -

nes pro ce dents de di fe rents paï sos d’ori -

gen dis po sen de punts de par ti da molt

 diferents pel que fa als seus co nei xe -

ments. Alguns nens es tan tan trau ma tit -

zats per la seva pròpia hist òria que ne ces -

si ten re pe tir la matè ria en una clas se de

tran si ció a la For ma ció Pro fes sio nal per

tor nar a ad qui rir con fian ça i “des per tar”

així de la seva le tar gia.

L’examen de ni vell d’anglès està pen sat

per acon se guir una ràpi da clas si fi ca ció

din tre dels vuit cur sos d’anglès que fun -

cio nen pa ral·le la ment. Com que l’anglès

és pri me ra llen gua es tran ge ra en to tes les

mo da li tats es co lars i exer ceix un pa per re -

lle vant per po der pas sar de curs, i a Ham -

burg es tro ba ja des del 3r de primà ria al

pla d’estudis, és d’importància es sen cial

trans me tre aques ta llen gua als alum nes

que pos si ble ment po drien pas sar a un 9è

curs de For ma ció Pro fes sio nal o de Bat xi -

lle rat. Ara com ara es tem rea lit zant la pro -

va de di vi dir els grups d’anglès en cur sos

nor mals i in ten sius per po der cen trar-nos

en ca ra més en l’objectiu d’aconseguir un

èxit es co lar pos te rior.

Als fills de pa res d’antic ori gen ale many

–aquells que se gles en re re van emi grar

cap a l’Est i que, ara, re tor nen a cau sa

de les ma les con di cions de vida en què

es tro ben– se’ls ofe reix la pos si bi li tat de

re con èi xer la seva llen gua ma ter na –po -

lonès o rus– com a pri me ra llen gua es -

tran ge ra. (En aquest cas la po lí ti ca ha

fet una con ces sió a les trans for ma cions

so cials). A la nos tra es co la, aques tes

llen gües es trac ten com a clas ses en

llen gua ma ter na. Des d’agost del 2001

les au to ri tats edu ca ti ves re co nei xen

tam bé d’altres llen gües com a pri me ra

llen gua es tran ge ra, sem pre que es dis -

po si de pro fes sors qua li fi cats per exa mi -

nar a l’alumnat.

Per al tre ball a les clas ses de tran si ció i

pre pa ra ció no s’han es ta blert fins ara nor -

ma ti ves ni plans d’estudi, úni ca ment una

Di rec ti va i Re co ma na cions no obli gatò ries 

per a “l’alemany com a se go na llen gua” i

“l’alemany com a llen gua es pe cia lit za da”. 

S’ha ela bo rat un nou pla de for ma ció “ale -

many com a se go na llen gua”, per a les

clas ses de cap ta ció i pre pa ra ció, del qual

pro ba ble ment es dis po sarà en el curs de

l’any en trant.

La docè ncia de la llen gua ale man ya,

amb deu ho res lec ti ves set ma nals, és

punt cen tral del nos tre tre ball a les clas -

ses de tran si ció. Però les con ver ses amb

els nos tres an tics alum nes ens han in di -

cat que te nen menys pro ble mes, en ge -

ne ral, amb l’ús de l’alemany que no pas

amb les as sig na tu res que es re fe rei xen a

con tin guts tècnics es pe cí fics o a una

llen gua es pe cia lit za da, és a dir, amb la

hist òria, la geo gra fia, la bio lo gia, la fí si -

ca i la quí mi ca. No sal tres, el pro fes so -

rat, ja ens ha víem ocu pat en cer ta ma ne -

ra d’aquest pro ble ma i ha víem inclòs,

com a tas ca nos tra en el pro gra ma es co -

lar del 2000, ela bo rar un cu rrí cu lum

obli ga to ri per a la nos tra es co la en les

as sig na tu res es men ta des, re gir-nos per

aquest en fer la clas se i com pro var-ne

pos te rior ment l’efectivitat.

Els cu rrí cu lums s’orienten per les di rec ti -

ves exis tents per a les ma tei xes as sig na tu -

res a les es co les re gu lars, en els co ni xe -

ments pre vis dels alum nes i en la ne ces si -

tat d’obtenir un co nei xe ment bàsic ne ces -

sa ri per què els alum nes pu guin se guir el

rit me de les clas ses re gu lars.

Creiem que els nú me ros ens do nen la raó,

si exa mi nem les xi fres del pas a l’Esco -

la de For ma ció Pro fes sio nal, a l’Escola

Tècni ca Pro fes sio nal i al Bat xi lle rat. Men -

tre al ju liol de 2000 el 74 % dels nos tres

alum nes sor tints pas sa va a aques tes mo -

da li tats es co lars, al ju liol de 2001 ja ha

es tat el 80 % dels alum nes sortints. Ara

sa bem que, per acon se guir la in te gra ció a

clas ses re gu lars de la ma jor quan ti tat pos -

si ble d’alumnes amb pos si bi li tats d’èxit,

cal en sen yar-los no so la ment ale many,

sinó tam bé trans me tre’ls un co nei xe ment

de base d’altres as sig na tu res. Per a tot

ple gat, la nos tra ex pe rièn cia ens diu que

es ne ces si tarà un any i mig de per manè -

ncia en la nos tra es co la en lloc d’un any,

com pre veu l’Administració.

Pers pec ti va crí ti ca

No hi ha dub te que els alum nes d’origen no 

ale many hau rien d’integrar-se com més

aviat mi llor al sis te ma es co lar ge ne ral.

Alguns Estats Fe de rals re so len aquest pro -

ble ma in te grant els nens im mi grants di rec -

ta ment a les clas ses es co lars co rres po -

nents i ofe rint-los clas ses de su port. A

Ham burg, les clas ses de pre pa ra ció i les

clas ses de tran si ció al sis te ma edu ca tiu re -

gu lar se guei xen, com aca bem de des criu -

re, un al tre pro ce di ment. Com que aques -

tes me su res es pe cials po den apli car-se

 durant un pe río de màxim de tres anys, es

tro ben sot me ses a mol tes crí ti ques.

Els ar gu ments de crí ti ca són, en tre

d’altres:

n Les me su res es pe cials re tar den la in te -

gra ció i allun yen els es tran gers de la so -

cie tat ale man ya.

n Afa vo rei xen l’aïllament dels grups ètnics.

n Apre nen la llen gua ale man ya úni ca -

ment pel con tac te amb el pro fes sor i

no amb els com panys de llen gua ale -

man ya.

n To tes les me su res es pe cials hau rien

d’afavorir l’estabilitat del sis te ma edu -

ca tiu. En l’àmbit es co lar no es pro dueix

un en fron ta ment crí tic amb la crei xent

plu ra lit za ció de la so cie tat i per tant no

hi ha una adap ta ció als pro ces sos de

mi gra ció cada ve ga da més fre qüents

(Go go lin, Neu mann i Reu ter 2001).

Al con tra ri, els ma tei xos au tors la men ten,

amb raó, la de si gual tat en la dis tri bu ció

dels es tran gers en les di ver ses mo da li tats

es co lars, en pro por ció amb el con junt de

la po bla ció es co lar. Apro xi ma da ment el

20 % de tots els es co lars d’Hamburg són
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d’origen es tran ger. Als mòduls pro fes sio -

nals es tro ben amb un ex cés de re pre sen -

ta ció en un 36 %, al bat xi lle rat, en can vi,

so la ment es tro ben re pre sen tats amb un

cri da ner 11 %.

No sal tres, els pro fes sors de l’escola Wie -

landstra ße, pen sem que mit jan çant el

nos tre tre ball po dem mi llo rar les pers pec -

ti ves d’èxit de l’alumnat. Per desgràcia, no 

tots els col·le gis d’Hamburg amb clas ses

de pre pa ra ció co nei xen la nos tra existèn -

cia i so vint en vien molts es co lars mas sa

aviat als Cen tres amb Mòduls Pro fes sio -

nals, per què dub ten de la seva ca pa ci tat i, 

en al tres ca sos, mas sa aviat al bat xi lle rat,

quan els alum nes que no més han cur sat

any i mig d’alemany en ca ra no es tan pre -

pa rats per a la pres sió que això su po sa.

De ve ga des se’ns re treu que man te nim els 

nos tres alum nes “vol tats de cotó fluix”. I

no sal tres hi in sis tim, atès que opi nem

que, en un prin ci pi, el que és més im por -

tant és trans me tre als alum nes una sen sa -

ció de “llar”, pro por cio nar-los un es pai al

qual pertànyer. La ma jo ria no han aban -

do nat el seu país, els seus pa rents i amics

per de ci sió pròpia, al guns pa tei xen trau -

mes pro vo cats per la fu gi da i per les se ves

vivè ncies de gue rra. A les clas ses mul ti na -

cio nals tro ben nous amics que o bé par len 

la seva ma tei xa llen gua (la llen gua de les

emo cions) o, si més no, es tro ben en una

si tua ció si mi lar. La si tua ció fa mi liar i de la 

llar a ve ga des tras llueix de so la ció i no està 

cla ra. Si en aquests alum nes se’ls ex po sa, 

a més a més, a la for ta pres sió de ren di -

ments i com petè ncia de l’escola, sen se

ha ver-los en sen yat prèvia ment les ar mes

de què dis po sen, se’ls con dem na, se gons

la nos tra opi nió, al fracàs, a la de pres sió,

a la le tar gia, a l’abús de les dro gues i fins i

tot a les ac tua cions cri mi nals.

Els alum nes de les clas ses de tran si ció

des ta quen pel seu alt grau de mo ti va ció i

la seva bona dis po si ció per a l’estudi. En

com pa ra ció amb al tres es co les, a la nos -

tra amb prou fei nes hi ha co nats d’agres -

sivitat; l’acceptació dels es tran gers ha mi -

llo rat enor me ment en aques ta zona de la

ciu tat a cau sa del con tac te amb els nos -

tres alum nes a les fes tes del ba rri, les fes -

tes d’estiu, els mer cats de ca rrer, etc.

La mo ti va ció i la bona dis po si ció dels

alum nes per a l’estudi ser vi ran per a

man te nir, com més temps mi llor, el que

hem in ten tat d’aconseguir mit jan çant

con tin guts clars i adap tats al seu ni vell

lin güís tic. Els nos tres plans d’estudi

s’apliquen en tres fa ses, co rres po nents

als tres se mes tres que pas sen amb no sal -

tres, trac tant d’assolir en el ter cer se mes -

tre el ni vell de re qui sits de 8è curs de

l’Escola de For ma ció Pro fes sio nal, tant

en el con tin gut de les clas ses com als

exà mens. La ma jo ria dels nos tres alum -

nes pas sen des prés a 9è curs de l’Escola

de For ma ció Pro fes sio nal o de l’Esco -

la Pre pa ratò ria.

Les nos tres con ver ses amb an tics alum -

nes ens mos tren que, en ge ne ral, se sen -

ten prou ben pre pa rats i se gurs d’ells ma -

tei xos per com pe tir amb els com panys

ale manys. So vint, des prés d’un breu pe -

río de d’adaptació a les clas ses re gu lars,

acos tu men a ser els alum nes més in te res -

sats i ac tius, els agra da de com pro me tre’s 

en les ac ti vi tats es co lars i tre ba llen amb

afany per mi llo rar els seus re sul tats.

Didàctica intercultural
de l’Educació Física

La rea li tat de les clas ses in ter cul tu rals

d’Educació Fí si ca a la Re pú bli ca Fe de ral 

ale man ya és molt amar ga; de fet, a pe -

nes exis teix: es par la des de fa anys

d’una cri si de l’Educació Fí si ca a

l’escola, una cri si per ma nent ori gi na da

no so la ment per la re duc ció d’hores de

clas se d’esport, sinó tam bé per la poca

con si de ra ció que es con ce deix a l’assig -

natura d’Educació Fí si ca din tre de

l’escola: la nota no acos tu ma a ser re lle -

vant per pas sar al curs se güent.

Va ser in te res sant d’observar que els

alum nes de les clas ses de tran si ció de

l’escola Wie landstra ße, en una en ques ta

rea lit za da per per so nes que par ti ci pa ven

en un se mi na ri, di ri git per Ute Behn ke i

per Hans Joa chim Roth, cri ti ca ven, per

da munt de tot, la de di ca ció i la qua li tat de 

la clas se d’es port; co nei xien mi llors ofer -

tes als col·le gis dels seus paï sos d’origen.

Aques ta no és una ca rac te rís ti ca es pe cí fi -

ca de l’escola Wie landstra ße, sinó un

símp to ma de l’esport es co lar ale many: la

ma jo ria dels nens de primà ria ja no més

te nen, per exem ple, en tre dues i tres ho res 

d’E ducació Fí si ca a la set ma na, en al guns

ca sos im par ti des per pro fes so rat no es pe -

cia lit zat; això és mas sa poc, so bre tot a

l’es cola primà ria. La pe da go gia de l’en -

senyament pri ma ri sap, des de l’origen de

les es co les primà ries, a Ale man ya des del

1920, que són pre ci sa ment aquests nens

d’entre sis i deu anys els que ne ces si ten

més mo bi li tat i més so vint. Da vant d’o -

pinions an te riors, on s’afirmava que la

con cen tra ció i la dis po si ció a tre ba llar

s’aconseguia as se gut i amb el cos en fase

de tran quil·li tat, avui dia s’ha mo di fi cat

aques ta pers pec ti va i es pen sa que és pre -
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ci sa ment la dosi co rrec ta de mo vi ment i

l’espai lliu re su fi cient per als mo vi ments

autò noms dels nens de primà ria, la con di -

ció ne cess ària per po der con cen trar-se i

ofe rir una bona ca pa ci tat de tre ball. Re su -

mit en una fór mu la: qui no té la pos si bi li -

tat de mou re’s, tam poc no aprèn a es tar

quiet. Pre ci sa ment el can vi rít mic pla ne jat 

i es truc tu rat –a l’escola primà ria so vint fet

ri tual– en tre mo vi ment i tran quil·li tat ser -

veix per què els nens apren guin a do mi nar

el seu sis te ma mo tor i ma ne jar-se així per

ells ma tei xos. Els pro ces sos rít mics i ri -

tuals els aju den com a “bàculs ex terns” a

apren dre això fins que són ca pa ços de re -

gu lar-se i con tro lar-se per si ma tei xos. Per 

aquest mo tiu, la pe da go gia de l’esport i

l’educació fí si ca va pre sen tar la teo ria de

l’“es co la en mo vi ment” que, tant per mo -

tius de sa lut com per as pec tes ge ne rals

d’estimulació, trac ta d’introduir a les es -

co les una cul tu ra del mo vi ment es truc tu -

ra da i de be ne fi ci cor po ral com a com ple -

ment de les clas ses tra di cio nals as se guts

en bancs i tau les.

Apro xi ma cions teò ri ques

El con cep te d’“es co la en mo vi ment” no

con tem pla en ab so lut els as pec tes in ter -

cul tu rals. No obs tant això, a la didà cti ca

de l’Educació Fí si ca, des de co men ça -

ment dels anys 90 del se gle XX, es de tec -

ten im pul sos que es di ri gei xen a unes

clas ses d’Educació Fí si ca de carà cter in -

ter cul tu ral. Po dem dis tin gir aquí tres

tendències teò ri ques di fe rents:

1. La pri me ra par teix de di ferè ncies cul -

tu rals que afec ten la for ma ció cul tu ral del 

cos i els mo vi ments. Se su po sa que a

cada cul tu ra exis tei xen for mes de mo vi -

ment dis tin tes, per exem ple, pel que fa a

pro xi mi tat i llun ya nia. Die trich (1994,

2000) i Broes kamp (1994) par len, jun -

ta ment amb el so ciò leg francès Bour dieu, 

de l’“hàbit cor po ral” molt in fluït per la

cul tu ra. La clas se d’Educació Fí si ca ha

de fer pos si ble l’aproximació fí si ca, el

des co bri ment de les di ferè ncies i les si -

mi li tuds i des prés tre ba llar-les de for ma

re fle xi va.

2. Una se go na teo ria es basa en el filò sof

Pless ner i in ten ta de re plan te jar la im -

portància de la di men sió fí si ca de la per -

so na (Roth, 2001). El punt de par ti da és

la idea que el cos, com a part fí si ca, és el

fo na ment ma te rial de la part psí qui ca de

l’ens. Se gons això, l’expressió psí qui ca del 

cos –en els seus ges tos, la seva po si tu ra,

el con trol dels mo vi ments, etc.– in clou

tam bé els as pec tes cul tu rals de les di fe -

rents ex pe rièn cies de so cia lit za ció. En

aquest sen tit, con fluei xen aques ta teo ria i

l’anterior, en plan te jar que la di men sió fí -

si ca de l’ésser humà se sot met a un in flux

cul tu ral, en ca ra que en aquest cas la idea

de la im preg na ció per la cul tu ra que da en -

re re da vant la for ça crea do ra dels in di vi -

dus. Aques ta teo ria con ce deix tam bé gran 

re llevà ncia al fet d’afavorir i ini ciar

l’aproximació cor po ral i la re fle xió i va lo ra -

ció en comú d’aquesta ex pe rièn cia.

3. Una ter ce ra teo ria col·loca l’apre -

nentatge so cial en pri mer pla (Püh se,

Roth 1996a, 1999). L’aprenentatge in -

ter cul tu ral es con cep així, pri mor dial -

ment, com un apre nen tat ge so cial. Per

aquest mo tiu, tam poc no són tan im por -

tants els con tac tes fí sics, en ca ra que no

s’exclouen, sinó que l’aspecte prin ci pal és 

el carà cter in te rac tiu del joc es por tiu. Par -

tint de la teo ria de l’evolució so cial cog ni ti -

va, Püh se i Roth de sen vo lu pen una com -

pren sió de l’apre nentatge in ter cul tu ral, a

la clas se d’E du cació Fí si ca, ba sat es truc -

tu ral ment so bre tot en els jocs de com pe ti -

ció, com ara el fut bol, el vo lei bol, etc.; el

seu pen sa ment cen tral és apro fi tar la

pers pec ti va múl ti ple in he rent en aquests

jocs i el sig ni fi cat del can vi de pers pec ti va

se gons el de sen vo lu pa ment del joc.

Un exem ple

Elias va pre sen tar, en una breu dis ser ta -

ció, els seus ex pe ri ments amb una clas se

de pre pa ra ció in ter cul tu ral; com que la

clas se es ta va do mi na da per una at mos fe -

ra ten sa, dis po sa da al con flic te en tre les

ètnies re pre sen ta des, es va es for çar, en

un pri mer mo ment, per sua vit zar les re la -

cions mit jan çant la in tro duc ció de jocs de

coo pe ra ció, trac tant de di ri gir els alum nes 

cap a una po si ció de re co nei xe ment,

orien ta da cap a la com pren sió mú tua.

Això no so la ment no va gau dir de cap ac -

cep ta ció, sinó que, de fet, va ser vir per

agu dit zar les ten sions de ma ne ra que

sem bla va com ple ta ment im pos si ble im -

par tir una clas se. En aques ta si tua ció de

to tal de sem pa ra ment, el pro fes sor va de -

ci dir d’oferir l’esport de llui ta, una mo da li -

tat es por ti va que su po sa i exi geix un alt

grau de con tac te cor po ral. Així, doncs, es

van tras lla dar els alum nes de la clas se

coo pe ra ti va d’esport de dis tan cia ment

cor po ral, a una mo da li tat de llui ta amb

gran acos ta ment fí sic. Va ser in te res sant

ob ser var que la in tro duc ció de jocs es por -

tius orien tats a la com petè ncia va arri bar

real ment als alum nes i en va mo ti var la

par ti ci pa ció; pre ci sa ment la llui ta, amb

el seu enor me ús cor po ral, i al ho ra amb el

seu alt ni vell de re gla men ta ció i do mi ni

dels mo vi ments cor po rals, va te nir un èxit

molt im por tant. El com pli ment de les re -

gles va fer que els alum nes se sen tis sin en

igual tat de con di cions; ja no comp ta va la

per ti nen ça a un grup cul tu ral, sinó la seva

pròpia ca pa ci tat. En sot me tre’s a re gles

co mu nes es va arri bar a una for ma

d’igualtat so cial que des prés es re flec tia a

les al tres clas ses: es va ins tau rar una at -

mos fe ra agra da ble i co mu na que va fer

pos si ble l’aprenentatge (in ter cul tu ral)

(Elias, 1994).

Mal grat aques tes teo ries no ves, d’orien -

tació in ter cul tu ral, con ti nua pre do mi nant

àmplia ment la pers pec ti va pe dagò gi ca

cap als es tran gers a la pe da go gia es por ti -

va. Tam bé d’altres con cep cions, més no -

ves que les ano me na des “in ter cul tu rals”,

se cen tren prin ci pal ment en pri mer lloc en 

els “pro ble mes dels nens i jo ves es tran -

gers” en la clas se d’Educació Fí si ca, que

per re gla ge ne ral es jus ti fi ca per la cul tu ra

dis tin ta i per la seva di fe rent orien ta ció de

va lors i con di cions de so cia lit za ció (Die -

trich, 2000).

Mèto des, ma te rials, con cep tes*

En les apor ta cions pe da go gi coes por ti ves

orien ta des a la pràcti ca tro bem teo ries

didà cti ques con cre tes. Les pro pos tes per
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* El re sum se güent es re fe reix a l’aportació d’Hans Joa chim Roth a les te sis de Die trich, 2000.



a la pràcti ca de la docè ncia es re fe rei xen,

d’una ban da, a ex pe ri ments de la teo ria

de les cul tu res de mo vi ment d’altri, com

ara els “jocs d’Equador”, “jocs de tot

arreu”, “el ball de rit mes exò tics” i tam bé

el “res pec te a l’inconegut”. D’altra ban da,

es trac ta de la in te gra ció d’alumnes es -

tran gers. Exis tei xen, a més a més, al gu -

nes apor ta cions so bre el sig ni fi cat de

l’apre nen tatge an ti ra cis ta a les clas ses

d’Edu cació Fí si ca. En la didà cti ca es por ti -

va in ter cul tu ral es dis cu tei xen prin ci pal -

ment els as pec tes di dac ti co metò dics se -

güents:

n D’una ban da, hi ha la ne ces si tat de

crear es pais lliu res o alli be rats de la

pres sió de les no tes, orien tats cap al

pro jec te i d’introduir amb for ça for mes

ober tes de docè ncia. D’altra ban da, es

des ta ca tam bé que pre ci sa ment la nota

d’Educació Fí si ca pot ser més im por tant 

per als fills d’immigrants d’allò que per

tra di ció es re co neix.

n Sem bla molt im por tant el con cep te

d’entesa: cal re flec tir d’altres fac tors

cul tu rals aliens, així com al gu nes ob vie -

tats cul tu rals pròpies, per acon se guir

així les con di cions apro pia des per a

l’entesa in ter cul tu ral.

n Pre ci sa ment l’orientació cor po ral de

l’esport pot ser es pe cial ment útil, atès

que ofe reix un ac cés es pe cí fic cap a

l’altra per so na que no pos si bi li ten

d’altres as sig na tu res. Tan ma teix, tam -

bé pot ser ori gen de ma len te sos, i fins i

tot d’enfrontaments fí sics.

n L’orientació cap al con flic te rep di fe -

rents va lo ra cions: al guns au tors hi

veuen un pe rill d’aguditzar con flic tes ja

exis tents; d’altres des ta quen la seva

tas ca es pe cí fi ca, si es plan te gen ober ta -

ment i tot creant així una base per al

dià leg. La ri tua lit za ció de l’actitud con -

flic ti va, com la il·lus tra da per Elias

(1994) amb l’exemple de l’esport de la

llui ta, sem bla un plan te ja ment exem -

plar per a la vi sió orien ta da cap al con -

flic te.

n En re la ció amb això es plan te gen tam bé 

els di fe rents sig ni fi cats dels jocs com -

pe ti tius i coo pe ra tius. Alguns au tors

 rebutgen de for ma ex plí ci ta els jocs es -

por tius com pe ti tius orien tats a la com -

pe ti ció i ad vo quen pels jocs d’orientació 

coo pe ra ti va; pel con tra ri, Püh se, Roth

(1996b) i Elias (1994) va lo ren prin ci -

pal ment els jocs com pe ti tius per en fron -

tar-se als con flic tes.

La ma jo ria de les apor ta cions pràcti ques

sor gei xen de les ne ces si tats de la pràcti ca

de la clas se d’Edu ca ció Fí si ca. En aquests

ca sos, so la ment es per cep par cial ment una

con cep ció didà cti ca. Junt amb els ja es -

men tats tre balls de Broes kamp i Die trich,

sem bla que els tre balls de Püh se i Roth te -

nen com a ob jec tiu acon se guir un in tent

més o menys am pli de didà cti ca in ter cul tu -

ral de l’es port, tot i que en ca ra no po den do -

nar-se per fi na lit zats. Els au tors par tei xen

d’u na pro ble ma tit za ció de l’es co la: d’u na

ban da, és trans mis so ra de les co ses uni ver -

sals, que han d’as so lir ob jec tius ge ne rals de 

for ma ció; d’al tra ban da, és ad vo cat de l’es -

ti mu la ció i la for ma ció in di vi dual, i és aquí

on es plan te ja l’en frontament amb les di -

ferè ncies cul tu rals, en la me su ra en què

aquest en fron ta ment es tro ba a les clas ses a 

cau sa de les re la cions vi tals dels alum nes.

Se gons això, les di ferè ncies ha de ser re co -

ne gu des per po der ser trans for ma des en

pro ces sos de for ma ció i per a dis po sar així

d’un apre nen tat ge in ter cul tu ral. Aquí no

s’ha de par tir de l’in tent de fi xar una iden ti -

tat cul tu ral ge ne ral com a base de l’in terès

didà ctic, sinó del res pec te pels ele ments

cul tu rals fins al punt que ho re que rei xin els

alum nes. Si el pro fes sor ‘a rra co na’ aquests

te mes, es plan te ja el pe rill de la fol klo rit za -

ció i l’et ni fi ca ció. Ben al con tra ri, els au tors

sub rat llen el sig ni fi cat de l’a pre nen tat ge so -

cial, so bre tot de la ca pa ci tat de can viar de

pers pec ti va i d’e xer cir un pa per. L’Edu ca ció

Fí si ca és un camp d’expe rimentació ideal

per a això, atès que el can vi i l’e la bo ra ció de 

rols són l’estruc tura de base de molts jocs

es por tius, so bre tot dels es ports d’e quip.

L’ac cep ta ció del con ven cio na lis me, la fun -

cio na li tat i, amb això tam bé, la re la ció amb

el punt de lo ca lit za ció, és a dir la re la ti vi tat

de les re gles, es con si de ra com quel com

que es pot trans me tre a l’a pre nen tat ge in -

ter cul tu ral en és ser idè ntic al seu in tent de

des cen tra lit za ció es truc tu ral.

Re su mint, po dem des ta car que la didà cti -

ca in ter cul tu ral de l’esport és mar gi nal

din tre de la dis cus sió cien ti fi coes por ti va;

exis tei xen, per a aques ta didà cti ca, al gu -

nes anà li sis teò ri ques i uns pocs in for mes

i re fle xions pràcti ques, però de mo ment

dis po sem de molt pocs con cep tes didàc -

tics. La didà cti ca in ter cul tu ral de l’esport

es tro ba en els seus ini cis; això és vàlid

tant per a la crea ció de teo ries didà cti ques 

com per al tre ball de base a les es co les.
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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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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 -

apuntsEDU CA CIÓ FÍ SI CA I E SPOR TS (68) (58-66) 61

 9 Algu nes da des: 4.200 ha bi tat ges en de rro cats, 2.500 ha bi tat ges nous. 204 Pen sions tan ca des, 89.000 m2 de sòl alli be rat. Font: Dis tric te de Ciu tat Ve lla (2000), Mar tí Abe lla

(1999), Ciu tat Ve lla, el cor an tic.
10 Ga bi net Tècnic de Pro gra ma ció: Infor me so bre la so breo cu pa ció dels ha bi tat ges a Ciu tat Ve lla. Fe brer 2000.
11 Font: Pa dró Mu ni ci pal.



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.
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Fo to gra fia de l’Asso cia ció Espor ti va Ciu tat Ve lla-Bar ce lo na

La co mu ni tat im mi grant al Ra val de Bar ce lo na s’està
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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 -
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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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Fo to gra fia de l’Asso cia ció Espor ti va Ciu tat Ve lla-Bar ce lo na

Les ofer tes es por ti ves han de te nir en comp te les ca rac te rís ti ques i les di ferè ncies cul tu rals dels im mi -

grants.
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I què fem a casa nos tra?

Re fle xions i ex pe rièn cies
so bre es port i im mi gra ció

Resum
L’article trac ta dels ta llers d’experiències

que s’organitzaren en el marc de les jor na -

des so bre Esport i im mi gra ció. De for ma

suc ces si va es trac ta: el seu in terès, la fi lo -

so fia amb què es van or ga nit zar, la coor di -

na ció ge ne ral, i els ta llers pròpia ment

dits. En aquest cas s’explica, en pri mer

lloc, la temà ti ca i ob jec tius de cada un

d’ells i, en se gon lloc, es fa un breu re sum

del que es va de ba tre. L’annex in clou el

pro gra ma com plert dels ta llers.

Preàmbul

Aquest ar ti cle ofe reix una vi sió ge ne ral so -

bre els ta llers d’experiències que s’or -

ganitzaren en el marc de les jor na des so -

bre Esport i im mi gra ció. Do nat que mai

s’havia tre ba llat con jun ta ment so bre el

tema, l’equip or ga nit za dor va co men çar a

te nir co nei xe ment de di ver ses d’iniciatives 

que s’estaven duent a ter me, però que no

ha vien tin gut l’oportunitat de pre sen tar-se 

més enllà del seu en torn pro per. Per

aquest mo tiu, es con si derà ne ces sa ri que, 

pa ral·le la ment a les ponè ncies prin ci pals,

hi ha gués uns ta llers on es va intentar do -

nar comp te del més gran nom bre d’expe -

rièn cies pos si ble.

Per què calia fer tallers
d’experiències en unes
jornades sobre esport
i immigració?

La crea ció dels ta llers temà tics, que da

jus ti fi ca da prin ci pal ment per tres mo tius:

n L’interès de reu nir tota la gent que ha via 

fet quel com en l’àmbit de l’esport i la

im mi gra ció o àmbits pro pers. No hi ha

un fòrum on po der dis cu tir so bre el

tema.

n Do nar a con èi xer allò que s’estava fent i

ani mar a pre sen tar les ex pe rièn cies du -

tes a ter me.

n Acon se guir la par ti ci pa ció de per so nes

o ins ti tu cions que po gues sin te nir in -

terès en vers el tema.

68 apunts

Dossier: Esport i immi gra ció

Pa ra ules cla u
es port, im mi gra ció, ta llers d’experiències, or ga nit za cions,
es por tis tes d’elit, gène re

§ CRIS TI NA VA LLE CI LLO
Lli cen cia da en Cièn cies de l’Activitat Fí si ca i l’Esport, INEFC-Bar ce lo na.
Coor di na do ra dels ta llers a les Jor na des so bre Es port i Im mi gra ció

Abstract

This ar ti cle deals with the

work shops of ex pe rien ces

that were or ga ni sed in the

meeting on Sport and

Immi gra tion. Suc ces si vely we

deal with: the in te rest, the

phi lo sophy of his

organisation, the ge ne ral

co-or di na tion and the

work shops them sel ves. In this 

case, we ex plain, in the first

pla ce, the the mes and

ob jec ti ves of each of them

and, in the se cond pla ce, we

make a brief sum mary of

what was discussed. The

an ne x in clu des the com ple te

work shop pro gram me.

Key words
sport, immigration,

workshops of experiences,

organisations, top-level

sportsmen, gender
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Filosofia dels tallers
En l’organització dels ta llers es vo lia fu gir

de les tra di cio nals ses sions pa ral·le les

dels con gres sos on es pre sen ten co mu ni -

ca cions i hi ha una pre sidè ncia de ses sió.

Per aquest mo tiu es co mençà per can viar

la de no mi na ció: es par la ria de ta llers, ex -

pe rièn cies i ani ma dors o ani ma do res de

ta llers. Les jor na des so bre Esport i Im mi -

gra ció no te nien carà cter acadè mic, es vo -

lia fu gir d’aquesta con no ta ció. Amb la

nova pro pos ta ter mi nolò gi ca es pre te nia

crear un am bient més fa mi liar i fa ci li tar la

par ti ci pa ció i l’intercanvi d’opinions en tre

els as sis tents.

Els ta llers fo ren pen sats per què es de vin -

gues sin un ve ri ta ble lloc d’intercanvi

d’experiències de ma ne ra que res pon -

gues sin a la fi lo so fia de les jor na des: for -

ma ti ves i de re fle xió. El tema que es

trac ta va és poc co ne gut i es vo lia que

tot hom tin gués l’oportunitat de pre sen -

tar les se ves ex pe rièn cies. Es pre te nia,

doncs, evi tar la ri gi de sa, acon se guir que 

la gent es de sin hi bís i tren qués amb la ti -

mi de sa afa vo rint, en con se qüèn cia, el

dià leg.

Les ex pe rièn cies fo ren el cos cen tral dels

ta llers temà tics. S’entenia que eren to tes

aque lles hist òries, idees, pro jec tes o ac -

cions, que lliu re ment els as sis tents po dien 

co mu ni car i sot me tre a dis cus sió.

En da rrer lloc i per as se gu rar la qua li tat de 

l’execució de les ex pe rièn cies, es va pen -

sar en la fi gu ra dels ani ma dors de ta llers.

La seva fun ció fou la de di na mit zar i coor -

di nar ca das cu na de les ex pe rièn cies re la -

ta des.

Les per so nes con vi da des a de sen vo lu par

aques ta tas ca, fo ren aque lles que, pel seu

per fil pro fes sio nal, po dien di na mit zar la

ses sió, no no més afa vo rint el dià leg sinó

tam bé in ter ve nint amb els seus co nei xe -

ments i ex pe rièn cia so bre la temà ti ca del

ta ller.

Les per so nes que de sen vo lu pa ren aques ta 

tas ca en cada un dels ta llers van ser les

se güents:

Ta ller 1: Espor tis tes d’alt ni vell: im mi -

grants de Primera Clas se?

n Andreu Camps: ca tedr àtic de Le gis la ció 

i Or ga nit za ció de l’esport de l’INEF-Ca -

ta lun ya, Llei da i agent de ju ga dors.

n Jose Mon te ro: Lli cen ciat en Edu ca ció

Fí si ca per l’INEF-Ca ta lun ya, Bar ce lo na, 

i pro fes sor de Se mi na ri 1 i d’Iniciació al

Bàsquet a la Fa cul tat de Psi co lo gia,

Cièn cies de l’Educació i l’Esport Blan -

quer na, Uni ver si tat Ra mon Llull.

Ta ller 2: Què fem a les es co les?

n Mar ta Ca rran za: Lli cen cia da en Edu ca -

ció Fí si ca per l’INEF-Ca ta lun ya, Bar ce -

lo na i Cap de Pro gra ma de Pro mo ció de

la Sa lut de l’Institut d’Educació de l’A -

juntament de Bar ce lo na.

n Ja vier Her nán dez: ca tedr àtic d’Ense nya -

ment de l’Activitat Fí si ca i l’Esport Adap -

tat de l’INEF-Ca ta lun ya, Bar ce lo na.

Ta ller 3: Amb el “sha dor” a la cin tu ra?

Dona, es port i im mi gra ció

n Mila Gar cia: pro fes so ra ti tu lar d’Histò -

ria i Fi lo so fia de l’esport a l’INEF-Ca ta -

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

d’Es tudi Dona i Esport (GEDE) de

l’INEFC-Bar ce lo na.

n Gas par Maza: Doc tor en An tro po lo gia

So cial i Cul tu ral i edu ca dor so cial al

Cen tre de Ser veis So cials Dras sa nes de

l’Àrea de Be nes tar So cial de l’Ajunta -

ment de Bar ce lo na.

Ta ller 4: Què fan les as so cia cions volun -

tàries?

n Xa vier Alon so: Di rec tor de l’Àrea de Re -

la cions amb les Admi nis tra cions i de

par ti ci pa ció ciu ta da na. Se cre ta ria per a

la Immi gra ció de la Ge ne ra li tat de Ca ta -

lun ya.

n Anto ni Fer nán dez: SOS Ra cis me.

Ta ller 5: Com tre ba llem en els nos tres

ba rris?

n Jor di Agui ló: Esco la Espor ti va Bra fa.

n Antònia Ca ñe llas: Tècni ca de la Di rec ció

d’Esports de l’Ajuntament de Bar ce lo na.

Ta ller 6: Què fan les ad mi nis tra cions?

n J. Luis Gar cía: Tècnic del Ser vei d’Es -

ports de la Di pu ta ció de Bar ce lo na.

n Pe dro Ruiz: pro fes sor ti tu lar d’Activitat

Fí si ca Adap ta da a l’INEF-Ca ta lun ya,

Llei da.

Coordinació general
dels tallers

La tas ca prin ci pal de la coor di na ció ge ne -

ral per a l’organització dels ta llers, fou la

re cer ca de per so nes o grups in te res sats a

par ti ci par amb el re lat de la seva ex pe rièn -

cia en torn a la temà ti ca de l’esport i la im -

mi gra ció.

A par tir d’aquest punt, s’estudià cada cas

par ti cu lar, per tal d’ubicar-lo en el ta ller

co rres po nent, i s’informà de quin era

l’objec tiu de la co mu ni ca ció, tot as ses so -

rant a les per so nes en la seva pre sen ta ció.

En al guns ta llers no fou gai re di fí cil tro bar 

ex pe rièn cies que s’hi re la tes sin. En al -

D’esquer ra a dreta: Ha run na Ba ban gi da, Andreu Camps i José Mon te ro, du ran t els de ba ts del ta ller 1.



tres, en can vi, costà molt tro bar ini cia ti -

ves, de ma ne ra que la tas ca de coor di na -

ció tin gué, de vegades, un cai re detec -

tivesc.

Per úl tim, la coor di na do ra ge ne ral de ta -

llers tam bé s’encarregà de bus car per so -

nes que, tot i no de sit jant pre sen tar una

ex pe rièn cia, po dien es tar in te res sa des per 

la temà ti ca de les jor na des en ge ne ral i

d’algun dels ta llers en par ti cu lar. El con -

tac te per so nal re sultà ser molt va luós.

Mol tes de les per so nes que par ti ci pa ren a

les jor na des pren gue ren la de ci sió de

fer-ho gràcies a aquest con tac te. No és el

ma teix re bre un tríp tic –avui en dia se’n

re ben molts– que una tru ca da par ti cu lar a

través de la qual hom pot és ser in for mat

se gons els in te res sos in di vi duals.

Els tallers

Pro gra ma dels ta llers*

El pro gra ma quedà plas mat en sis blocs

temà tics di fe ren ciats, on es va in ten tar

do nar ca bu da, d’una ban da, a les di fe -

rents ac tua cions, i per l’altre, als di fe rents

col·lec tius que les duen a ter me.

L’objectiu prin ci pal del de sen vo lu pa -

ment dels ta llers, era con èi xer quin trac -

ta ment se li està do nant al fe no men im -

mi gra to ri uti lit zant l’esport com a mitjà

d’integració.

De for ma més con cre ta, els te mes i ob jec -

tius prin ci pals dels ta llers fo ren els se -

güents:

n Ta ller 1: Espor tis tes d’alt ni vell: im -

mi grants de Primera Clas se? Es va in -

ten tar por tar a de bat si els es por tis tes

d’alt ni vell im mi grants te nen més fa ci -

li tats per in te grar-se que la res ta

d’immi grants.

n Ta ller 2: Què fem a les es co les? Les es -

co les són un dels prin ci pals llocs

d’integració i per tant és im por tant

conè ixer les ex pe rièn cies que s’estan

rea lit zant amb l’esport com a mitjà per

as so lir-la.

n Ta ller 3: Amb el “sha dor” a la cin tu ra?

Dona, es port i im mi gra ció: Amb un tí tol 

pro vo ca tiu, s’intenta ana lit zar el pos si -

ble xoc cul tu ral que im pli ca per a la

dona im mi grant la pràcti ca fí si ca te nint

en comp te la seva imat ge del cos.

n Ta ller 4: Què fan les as so cia cions vo -

lunt àries? Quins són els col·lec tius

 voluntaris que in ter ve nen, mit jan çant la 

pràcti ca es por ti va, en la in te gra ció so -

cial dels im mi grants?

n Ta ller 5: Com tre ba llem en els nos tres

ba rris? Con èi xer la rea li tat dels ba rris on 

con viuen im mi grants i autò ctons i qui -

nes són les ac tua cions que s’hi de sen -

vo lu pen.

n Ta ller 6: Què fan les ad mi nis tra cions?

Qui nes són les ini cia ti ves que s’estan

duent a ter me des de les ad mi nis tra -

cions i qui nes pos si bi li tats ofe rei xen a la 

po bla ció im mi gra da, fo ren les dues

prin ci pals pre gun tes que es pre te nia

con tes tar.

Es va de ma nar que ca das cu na de les ex -

pe rièn cies que es van pre sen tar do nés res -

pos ta a les qües tions se güents:

n Des crip ció de l’organització des d’on

s’ha pres la ini cia ti va.

n Què s’està fent?

n Qui nes res pos tes s’estan ob te nint?

n Qui nes pro blemà ti ques han sor git?

n Qui na res pos ta s’ha do nat a les pro -

blemà ti ques de tec ta des?

n Qui nes són les pers pec ti ves de fu tur?

Breu descripció
dels debats duts a terme
a cada taller

Ta ller 1: Espor tis tes d’alt ni vell:

im mi grants de Primera Clas se?

Els ani ma dors d’aquest bloc temà tic van

in tro duir la ses sió amb un se guit de fac -

tors que cal con tem plar per tal d’analitzar

la qües tió trac ta da. Aquests són: si

l’esportista per tany a la Unió Eu ro pea o

no, si arri ba acom pan yat de la fa mí lia,

mo ment d’esplendor de l’esportista i es -

port que prac ti ca (ma jo ri ta ri o mi no ri ta ri).

Aquests fac tors fan va riar el per fil de

l’esportista i, en con se qüèn cia, el trac te

que rep.

Les tres ex pe rièn cies que es van pre sen tar 

eren les de tres es por tis tes amb per fils

molt di fe rents en base als punts es men -

tats an te rior ment.

El ma ra to nià Driss Lak houa ja, d’origen mar -

roquí, va arri bar sol a Bar ce lo na, sent ja una 

fi gu ra re co ne gu da; prac ti ca un es port que

mou quan ti tats no re pre sen ta ti ves si es

com pa ra amb el fut bol. Des prés d’exposar

les di fi cul tats per les quals ha via pas sat,

l’atleta va mos trar el seu gran de sig per

acon se guir la na cio na li tat es pan yo la i com -

pe tir re pre sen tant a Es panya.
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L’ambient de dis cussió i in ter canvi al ta ller 2.

* Al fi nal de l’article pot tro bar-se el pro gra ma com plet dels ta llers amb el de tall de les ex pe rièn cies i les per so nes que els van pre sen tar.



El cas de l’exjugador de rug bi Juan Reca,

d’origen ar gen tí, és molt di fe rent de la

hist òria an te rior. El seu ob jec tiu no era

sor tir en da vant gràcies a l’esport d’elit, la

seva si tua ció al país i en el te rreny la bo ral

era es ta ble. L’esport era quel com més que 

aju da va a la seva in te gra ció en el nou

país.

La in ter ven ció del ju ga dor del FC Bar ce lo -

na d’origen ni ge rià, Ha run na Ba ban gi da,

es va de sen vo lu par fent un re co rre gut pel

que ha es tat la seva vida des que va arri -

bar a Bar ce lo na. El per fil d’aquest ter cer

tes ti mo ni se ria un cas ex trem de les pos si -

bles si tua cions. Va arri bar a Bar ce lo na

com una pro me sa a un dels clubs més rics 

del país. Aquest fet va fa ci li tar en tots els

as pec tes la seva es ta da i la seva in te gra -

ció, tot i que po dien apar èi xer al tres pro -

ble mes de ri va li tat en tre com panys pel fet

de la com pe ti ció. En con junt, però, s’ha

sen tit ben aco llit.

Ta ller 2: Què fem a les es co les?

A les es co les es de sen vo lu pen di fe rents

pro jec tes per acon se guir la in te gra ció i la

con vivè ncia din tre del res pec te de les di fe -

rents ètnies. Les di ferè ncies cul tu rals van

uni des en aques ta ins ti tu ció a les diferèn -

cies in di vi duals. És, per tant, un punt de -

ter mi nant din tre de la si tua ció de mul ti -

cul tu ra li tat vis cu da ac tual ment a les nos -

tres te rres.

Es van do nar a con èi xer qua tre ex pe rièn -

cies, tres de les quals han es tat de sen vo -

lu pa des en es co les i una da rre ra desen -

volupada en l’àmbit uni ver si ta ri, però amb 

pers pec ti ves de con tex tua lit zar-la a l’es -

cola.

Una de les ex pe rièn cies, re la ta da per

Marc Gon zá lez i Víc tor Ba ro ja, ex po sa la

prac ti ca de jocs de cul tu res orien tals

a les es co les, com a mitjà per fer en ten -

dre les di ferè ncies ètni ques i res pec -

tar-les. El joc ano me nat Go, té com a fi -

na li tat apro par i po ten ciar els va lors de

la cul tu ra xi ne sa als nens i ne nes de la

nos tra cul tu ra.

Una al tra pers pec ti va amb la qual ens

van ob se quiar, va ser l’experiència vis cu -

da per mes tres d’Educació Fí si ca du rant

els seus ini cis com a do cents en cen tres

de primà ria.

Va ren explicar les se ves pròpies ex pe -

rièn cies en cen tres amb molt pocs re cur -

sos i un ín dex d’alumnes im mi grants ex -

tre ma da ment alt. Es va po sar l’èmfasi

en la por pro vo ca da per aque lla si tua ció

des co ne gu da i en la ne ces si tat de con èi -

xer-la per tal de po der do nar una so lu ció

i ade quar la pla ni fi ca ció a la si tua ció

real. Es va con clou re que exis tia la ne -

ces si tat de vo ler en ten dre la si tua ció, vo -

ler im pli car-se a tots els ni vells i fer ús

en tot mo ment de la crea ti vi tat.

Des de la Uni ver si tat Autò no ma de Bar -

ce lo na va arri bar l’experiència a tra vés

de la qual es pre te nia com par tir vivèn -

cies amb im mi grants per tal de con èi -

xer-ne les in quie tuds i mo ti va cions. El

re sul tat fi nal va ser el de sen vo lu pa ment 

de jocs i dan ses pro pis de les res pec ti -

ves cul tu res. Alho ra, el grup d’estu -

diants que in te rac tua ren, els en sen ya -

ven dan ses, mú si ques, jocs tra di cio nals 

de la cul tu ra ca ta la na. L’exposició

va ser rea lit za da per Ma ria Prat, Olga

Pas qual, Vict òria Gar cia i Su san na

 Soler.

La da rre ra co mu ni ca ció es po dria des criu -

re com una aven tu ra. Una pro pos ta molt

am bi cio sa que s’ha vist rea lit za da gràcies

a di ver ses ad mi nis tra cions i ins ti tu cions

que hi van do nar su port. La va pre sen tar

Rosa Ma ria Pé rez.

L’aventura con sis tia a fer un apro pa ment

de les di fe rents cul tu res, que te nen en

comú el fet d’estar si tua des al me ri dià

zero, mit jan çant la dan sa i la mú si ca.

Con cre ta ment, la si tua ció es re so lia a les

es co les dels in drets im pli cats en sen yant

als nens i ne nes balls i can çons po pu lars

d’altres cul tu res.

Ta ller 3: Amb el “sha dor”

a la cin tu ra? Dona, es port

i im mi gra ció

El ter cer ta ller és on hi ha gué me nor nom -

bre d’ex pe rièn cies tot i trac tar un tema de

gran ac tua li tat. Aquest fet, però, no va de -

ter mi nar ne ga ti va ment el seu de sen vo lu -

pa ment do nat que es va comp tar amb la

par ti ci pa ció del Grup d’Estudi Dona i

Esport (GEDE), el qual va sa tis fer les ex -

pec ta ti ves dels as sis tents.

El GEDE, re pre sen tat per la seva pre si den -

ta Mila Gar cía i dues col·la bo ra do res,

Sònia Albui xench i Noè lia Ba tis ta, van

des criu re el pro gra ma que s’estava de sen -

vo lu pant vers la dona im mi gra da i més

con cre ta ment la dona ma gri bi na.

Aquest pro gra ma es va ela bo rar en el

marc d’una as so cia ció de do nes ma gri bi -

nes i ar ti cu lat amb al tres ac ti vi tats no es -

por ti ves. Això per me té de tec tar les prin ci -

pals pro blemà ti ques.
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L’objectiu prin ci pal del pro gra ma és

acon se guir que les do nes im mi grants

apren guin for mes de com por ta ment cor -

po ral pròpies de la nos tra cul tu ra. Es do -

narà per as so lit aquest ob jec tiu, quan

 sigui pos si ble rea lit zar una pràcti ca con -

jun ta en tre do nes autò cto nes i do nes ma -

gri bi nes, sen se ne ces si tat de va riar el

pro gra ma.

A la sala hi ha via un pòster fet per Mila Gar -

cía i Da niel Gar cés que ex po sa va al gu nes de 

les ca rac te rís ti ques de la cul tu ra isl àmi ca,

po sant l’accent en els as pec tes que fan re -

ferè ncia a la dona i el trac ta ment que

l’Islam li dóna. El pòster va per me tre que

molts dels as sis tents al ta ller pren gues sin

cons cièn cia de la cul tu ra isl àmi ca i po gues -

sin en ten dre mi llor qui nes po den ser les ac -

ti tuds de les do nes mu sul ma nes da vant la

vida, i més con cre ta ment, da vant la pràcti -

ca de l’activitat fí si ca. En qual se vol cas, va

que dar molt clar que la in ter pre ta ció de

l’Islam es pot fer de for mes més o menys

res pec tuo ses per a la dona.

Ta ller 4: Què fan

les as so cia cions vo lunt àries?

Cal em fa tit zar que en aquest quart ta ller,

tres de les qua tre ex pe rièn cies ex po sa des

han es tat fe tes per as so cia cions d’im -

migrants. La seva fi lo so fia: har mo nit zar la 

seva cul tu ra amb la de la cul tu ra del país

d’acollida per tal d’aconseguir una con -

vivè ncia sa tis fact òria per a tot hom.

Amb aques ta fi lo so fia com par ti da, cada

as so cia ció va po sar de ma ni fest qui nes

eren les se ves lí nies d’actuació i els pro -

jec tes que es ta ven de sen vo lu pant.

L’Associació de Pa kis ta ne sos de Catalu -

nya va des criu re els seus cam pio nats

de cric ket desenvolupats a les es co les

 públiques de Sant Adrià del Besòs. No so -

la ment es con tem plen les di ferè ncies ètni -

ques sinó tam bé les di ferè ncies de caràc -

ter so cial que es tro ben en el nu cli urbà on 

tre ba llen.

Per altra ban da, l’associació WAFAE, amb 

seu a la Uni ver si tat Po litè cni ca de Ca ta -

lun ya, té un àmbit d’actuació molt més

am ple do nat que no úni ca ment ac tuen en

el te rreny es por tiu, sinó tam bé en la re cer -

ca, les llen gües... i en ge ne ral en tot el

con junt de la cul tu ra.

El cas de l’Associació Ca ta la na d’Esport

per a Tot hom (ACET) és molt si mi lar al cas

de WAFAE ja que la seva ac tua ció va més

enllà del trac ta ment de la in te gra ció des de 

l’esport i apor ta al tres op cions d’ac tua -

cions com ple ment àries.

Fi nal ment, Ibn Ba tu ta, pre sentà el seu

pro jec te de tor neig de fut bol sala del Ra -

madà. Aques ta ac tua ció té lloc al ba rri

del Ra val de Bar ce lo na, un ba rri amb

un alt per cen tat ge de po bla ció mu sul -

ma na.

Ta ller 5: Com tre ba llem

als nos tres ba rris?

L’heterogeneïtat va ser el tret més re pre -

sen ta tiu del de sen vo lu pa ment d’aquest

ta ller.

Cada ex pe rièn cia re la ta da ve nia de -

terminada per les ca rac te rís ti ques prò -

pies del ba rri on es con tex tua lit za va,

bar ris del casc an tic de Vitò ria o de Sant

Cu gat.

De for ma ge ne ra lit za da, els di fe rents pro -

jec tes pre sen tats han op tat per la pràcti ca 

es por ti va di ver si fi ca da com a mitjà d’inte -

gració so cial.

Es con si de ra l’esport un mitjà d’inserció

i una es tratè gia edu ca ti va de ca pa ci tat

“ca ma leò ni ca”, tal i com ex pli quen els

tes ti mo nis, pel fet que con tí nua ment

s’han d’adaptar i va riar les pro gra ma -

cions en base a pro blemà ti ques que no

s’havien plan te jat i que han apa re gut.

Do nant res pos ta a aquests pro ble mes

sor gits i tre ba llant dia a dia, s’intenta

arri bar a l’objectiu fi xat, la in te gra ció de

la po bla ció im mi gra da, en aquest cas a

tra vés de l’esport.

Ta ller 6: Què fan

les ad mi nis tra cions?

En aquest bloc d’experiències van pren -

dre part els ajun ta ments de Vi la de cans i

d’Esparreguera, la Uni ver si tat de Huel va

i l’INEF de Ma drid.

Els ajun ta ments van pre sen tar els di fe -

rents pro gra mes que po sen a dis po si ció

de la po bla ció im mi gra da per tal que pu -

guin rea lit zar pràcti ca fí si ca, com és el cas 

dels cur sos de na ta ció.

A més a més d’aquests pro gra mes, es van

ex po sar la xar xa d’ajuts i les orien ta cions

de carà cter més ge ne ral per tal d’atendre i 

in te grar els col·lec tius no autò ctons.

Les uni ver si tats van mos trar el seu com -

pro mís da vant les no ves po bla cions que

es tan arri bant al nos tre país; vo len crear

va lors a tra vés de l’esport i de les ac ti vi -

tats cul tu rals per acon se guir així tren car

les ba rre res cul tu rals.

Prin ci pal ment s’estan rea lit zant es tu dis i

creant pro jec tes que, a més de de sen vo lu -

par-se, po dran ser vir com a mo del per a

al tres ins ti tu cions que vul guin dur-los a

ter me.

Són ac tua cions que van des de la crea ció

de pro gra mes es por tius per a cen tres pe -

ni ten cia ris, on es tro ben re clo sos im mi -

grants, fins a pro gra mes de for ma ció per a 

pro fes sio nals del món de l’educació fí si ca

al Perú.

Conclusió

Amb aquest breu ar ti cle s’ha vol gut do nar

comp te d’una de les ac ti vi tats més

dinàmiques de les jor na des so bre Esport i

Im mi gra ció. Els ta llers es con ver ti ren en

un autè ntic lloc d’intercanvi i, ate sa la fi lo -

so fia que els va pre si dir, les per so nes que

hi par ti ci pa ren no se sen ti ren in hi bi des

per ex pli car allò que es ta ven fent. No hi

ha dub te que la po sa da en comú de les

ini cia ti ves, dis per ses fins aquell mo ment,

haurà ser vit per mi llo rar les ofer tes es por -

ti ves adre ça des a la po bla ció im mi grant.
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TALLER 1: Espor tis tes d’alt ni vell: im mi grants de Primera Clas se?

Ani ma do rs: Andreu Camps i José Mon te ro.

Expe rièn cies:

n Driss Lak houa ja: “Driss Lak houa ja: Bar ce lo na da rre ra gam ba da cap a l’atletisme d’elit”.

n Juan Reca: “30 anys des prés re des co brei xo el rug bi”.

n Ha run na Ba ban gi da: “Una ex pe rièn cia fut bo lís ti ca”.

TALLER 2: Què fem a les es co les?

Ani ma do rs: Mar ta Ca rran za i Fran cis co Ja vier Her nán dez.

Expe rièn cies:

n Marc Gon zá lez i Víc tor Ba ro ja: “El Go, un joc per in tro duir-se a la cul tu ra xi ne sa”.

n Mi guel Ángel To rral ba: “Mul ti cul tu ra lis me i es port es co lar”.

n Ma ría Prat, Olga Pas cual, Vic to ria Gar cía i Su san na So ler: “Els va lors de l’esport com a tema trans ver sal”.

n Rosa Ma ría Pé rez: “Can tem i ba llem al me ri dià zero”.

TALLER 3: Amb el “sha dor” a la cin tu ra? Dona, es port i im mi gra ció

Ani ma do rs: Mila Gar cía y Gas par Maza.

Expe rièn cies:

n Sònia Albui xech i Noè lia Ba tis ta: “El Fa rah es mou”.

Pòs ter:

n Mila Gar cía i Da niel Gar cés: “La cul tu ra Islàmi ca”.

TALLER 4: Què fan les as so cia cions vo lunt àries?

Ani ma do rs: Xa vier Alon so i Anto ni Fer nán dez.

Expe rièn cies:

n Afzaal Ahmed: “Pro mo ció del cric ket a les es co les públi ques de Sant Adrià”.

n Otman Ben Mah jour: “La im mi gra ció i el vo lun ta riat”.

n Mòni ca Albet: “Asso cia ció Ca ta la na d’Esport per a Tot hom”.

n Rosa Ma ría Pé rez: “Make mu sic on the line”.

n Mar ta Ca sas: “Tor neig de fut bol sala del Ra madà”.

TALLER 5: Com tre ba llem en els nos tres ba rris?

Ani ma do rs: Anto nia Ca ñe llas i Jor di Agui ló.

Expe rièn cies:

n Iña ki Lu zu ria ga: “Cam pio nat in ter zo nes de fut bol sala”.

n Cris ti na Vi si res: “Pro gra ma es por tiu d’integració per a in fants i jo ves im mi grants”.

n Juan Reca: “El rug bi com a pe da go gia so cial, el joc”.

n Jor di Agui ló: “L’esport com a ins tru ment for ma tiu i d’integració”.

n Enri que ta Ba li brea i Anto nio San tos: “Jo ves de ba rri: l’esport com a mitjà d’inserció so cial”.

n Jai me Vila: “Les ac ti vi tats es por ti ves: es tratè gies edu ca ti ves i de di na mit za ció de ba rris”.

Ta ller 6: Què fan les ad mi nis tra cions?

Ani ma do rs: J. Luis Gar cía i Pe dro Ruiz.

Expe rièn cies:

n Ja vier Du rán: “Esport i im mi gra ció: una ex pe rièn cia in no va do ra a l’INEF de Ma drid”.

n Joa qui na Cas ti llo: “Immi grants i es port als cen tres pe ni ten cia ris”.
n Xa vier Vall ver dú i Marc Pie ra: “La im portància de sa ber ne dar”.
n Óscar Me san za i Mer ce des Coe llo: “Esport i va lors: per a una uni ver si tat més com pro me sa”.

n Su san na Clo sa: “Tre ball en xar xa”.

n Sal va dor Gra bu lo sa i Fran cis co Me le ro: “Ju guem a l’Aualé”.

ANNE X:
Pro gra ma com plert dels ta llers de les Jor na des Esport i Im mi gra ció
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Per se guir treba llant amb el tema:
una bi blio gra fia so bre e spor t i immi gra ció

Resum
Aques ta bi blio gra fia té com a ob jec tiu

pro por cio nar vies d’aprofundiment so bre

l’esport i la im mi gra ció. Es par teix d’una

vi sió ge ne ral so bre la im mi gra ció i

s’acaba apro fon dint en la temà ti ca es por -

ti va.

Ha es tat es truc tu ra da en vuit ca te go ries

temà ti ques i un apar tat de di cat a ví deos.

Les ca te go ries són les se güents:

n Tex tos ge ne ra ls bàsi cs.

n Immi gra ció a Espa nya.

n Immi gra ció a Ca ta lu nya.

n Gène re i inmmi gra ció.

n Escola i immi gra ció.

n Espor t i immi gra ció.

n Espor t i mar gi na ció.

n Espor t, inmmi gra ció i es cola.
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Abstract

This bi blio graphy pro vi des

ways of going more deeply

into sport and im mi gra tion.

From an ove rall out look on

im mi gra tion it del ves into the
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It is struc tu red in 8
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n Sport and mar gi na lity.
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Pre ci sions
so bre el con te de Ma ria Àngels Angla da,
“El ve ri ta ble ori gen dels Jocs Olím pics”

§ RAMON BALIUS I JULI

Tot va començar el dijous 14 de gener

de 1999, mentre seguia el programa del

Ca nal-33 “Avisa’ns quan arribi el

2000”. Un molt bon programa cul tural,

que dirigien i presentaven Joan Vinyoli

i Jordi Beltran. Aquell dia varen

entrevistar la Maria Àngels Anglada.

Varen presentar-la com una escriptora

catalana, nascuda a Vic l’any 1930,

llicenciada en filologia clàssica, que

conreava l’assaig, la poesia i la novel·la.

Recordo que va ser un diàleg molt

agradable, per la claredat d’idees de la

protagonista, que contestava les

preguntes amb pausada tran quil·litat i

precisió. Posteriorment he pogut veure

i escoltar l’entrevista sencera moltes

vegades, perquè gràcies a una bona

amiga, que col·labora en la televisió

catalana, la Maria Eugènia Pujalà, vaig

obtenir una cinta de vídeo d’aquesta part 

del programa. Vinyoli i Beltran, després

de tractar nombrosos aspectes de la vida 

i l’obra de la Maria Àngels, conversaven

amb ella sobre els continguts del llibre

Nit de 1911, aleshores en premsa, amb

el qual havia guanyat el “Premi Octavi

Pellissa de 1998”; de sobte, Jordi

Beltran, parlant dels contes pres ents en

l’esmentat llibre va comentar... N’hi ha

un que té un títol que m’ha cridat molt

l’atenció. És l’anomenat “El ver i ta ble

origen dels Jocs Olímpics”. Maria

Àngels va afirmar, “Sí,sí...aquest és un

homenatge a un escriptor grec, del segle

XIX, que es diu Papadiamandis, és el

millor prosista grec del segle XIX, que era

fill de l’illa de Skiathos. I explico el ver i -

ta ble origen dels Jocs Olímpics, que no

és el ver i ta ble origen, però que ho podria 

ser...dels Jocs Olímpics...dels d’ara”.

Intervé aleshores Joan Vinyoli,...“Dels

actuals?” i Jordi Beltran...“Hi surt el

Baró de Coubertin?”. Maria Àngels en to

divertit, un xic misteriós i somrient,

contestà: “Ah!...això no els ho dic...!”.

En el mo ment de presenciar en directe

l’entrevista, únicament vaig captar

clarament que Maria Àngels Anglada

havia escrit un conte dedicat a l’origen
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dels Jocs Olímpics, i vaig fer-me el ferm

propòsit d’esperar la publicació del llibre 

i poder llegir fonamentalment l’esmentat 

conte. Fa mil iars, amics i coneguts

coneixen molt bé la meva intensa fal·lera 

envers l’esport i molt especialment

envers tot allò que està relacionat amb

l’Olimpisme, que no és més que la

conjunció en tre la cultura i l’esport.

Van anar pas sant uns me sos, du rant els

quals vaig in te res sar-me re pe ti da ment

per la pos si ble apa ri ció del lli bre, en les

me ves fre qüents vi si tes a la lli bre ria

“Ànco ra i Del fín”, on tre ba lla un meu ne -

bot, en Jan Ma tas, filò leg, con se ller li te ra -

ri i ar xiu biblio gràfic vi vent. Entretant, pel

dia ri AVUI, vaig as sa ben tar-me de la tris -

ta no ti cia de la mort a Fi gue res de la Ma -

ria Àngels Angla da, el 23 d’abril del

1999. Què té de fa tí di ca aques ta data

per als bons es crip tors? Mal grat el luc -

tuós es de ve ni ment, vaig guar dar

l’esperança que la Nit de 1911 veu ria la

llum i es con ver ti ria en l’obra pòstu ma de

la Ma ria Àngels Angla da. Finalment, el

mes d’oc tubre del 99, l’Editorial Empú -

ries va pu bli car el lli bre i a les da rre ries de 

no vem bre el meu ne bot lli bre ter em co -

mu nicà la notícia. El ma teix dia de l’avís

te nia el vo lum a les mans. La clàssi ca pa -

re lla di bui xa da a la por ta da, em va pro -

por cio nar la qua si cer te sa, abans de

 consultar l’índex, que el de sit jat con te for -

ma va part del  recull.

Vaig lle gir-lo en arri bant a casa i im me -

dia ta ment vaig veu re clar que, “El ve ri ta -

ble ori gen dels Jocs Olím pics” se ria una

bo ni ca his tòria per a l’esperit olím pic,

en ca ra que tin gués ben poc de ve ri ta ble.

El parà graf que a con ti nua ció trans cric,

va ser de ci siu per en gres car-me a

investigar quins dels es de ve ni ments, tan 

bri llant ment des crits, eren certs i quins

eren obra de la ima gi na ció de l’autora.

L’esmentat parà graf diu tex tual ment:

“Tinc l’esperança, molt lleu, que, amb

aquest breu re lat que con ser va els fets

es sen cials, pa ra ré l’ham per què al gun

es tu diós s’engresqui a con ti nuar la tas -

ca i a acon se guir la pu bli ca ció dels re -

sul tats de la seva fei na”.

Actual ment qua si ju bi lat, con ti nuo sent

un es tu diós, per do neu-me la immodès tia, 

que ha mos se gat amb for ça l’esquer que

por ta va l’ham que va pa rar la Ma ria

Àngels Angla da i això ha es tat el mo tiu de 

la rea lit za ció d’una in te res sant i al ho ra di -

ver ti da in ves ti ga ció. Du rant aques ta he

tin gut l’oportunitat de re tro bar an tics

amics i d’entrar en con tac te, molts cops

úni ca ment te lefò nic, amb un grup de dis -

tin gi des per so nes, mol tes d’elles pro fes -

sors de llen gües clàssi ques, que s’han so -

li da rit zat amb la meva re cer ca i m’han

aju dat amb una ama bi li tat avui dia poc

usual. A tots ells el meu més pro fund

agraï ment.

Tot se guit re pro duei xo el con te “El ve ri ta -

ble ori gen dels Jocs Olím pics”

EL VERITABLE ORIGEN DELS JOCS OLÍMPICS 

(pàgi nes 85 a 92 del lli bre Nit de 1911

de Ma ria Àngels Angla da.

Edi to rial Empú ries, oc tu bre de 1999)

Als meus com panys pro fes sors de llen gües clàssi ques,

esp ècie no pro te gi da. 

A Oriol

EM VA FER IL·LUSIÓ que em

con vi des sin a par ti ci par i a pren dre

la pa rau la en el Col·lo qui d’home -

natge a la meva ami ga Do lors Con -

dom, ex cel·lent lla ti nis ta. En un se -

gon mo ment de re fle xió, però, vaig

to par amb un es cull: la tria del tema.

Si m’embrancava mas sa, no es sent

una es pe cia lis ta en cap au tor con -

cret, te nia por d’arribar al meu ni vell 

d’incompetència, se gons el co ne gut

prin ci pi de Pe ters.

Tot par lant-ne amb una al tra Do -

lors, tam bé ami ga, di rec to ra de la Bi -

blio te ca de la Uni ver si tat de Bar ce lo -

na, se’m van obrir unes pers pec ti ves

ines pe ra des i in te res sants:

¿N’estàs ben se gu ra, que nin gú no

ha pu bli cat aquests pa pers?

¿Pu bli cat? Ni pen sar-ho, en ca ra et

diré més: em pen so que nin gú més

els ha vis tos..., si més no des de fa

cin quan ta anys!

En la vida del nos tre país, tan ple na

d’interrupcions i en tre bancs a la seva

cul tu ra, et tro bes so vint amb sor pre -

ses d’aquesta mena. Gai re bé tot hom

sap, en els cer cles un xic in te res sats

en aquests afers, que Pau Ca sals es

tro ba va, imp àvid, di ri gint l’assaig de

la No ve na de Beet ho ven en es cla tar la

gue rra ci vil. En can vi nin gú, ab so lu ta -

ment nin gú, no ha re cor dat que, gai re -

bé a les ma tei xes da tes, es reu nia a la

Uni ver si tat de Bar ce lo na un Con grés

de Llen gües Clàssi ques. Mai no ho ha -

via sen tit es men tar; mai no se’n va ren

pu bli car els ma te rials. 

“Nit de 1911”
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El poe ta Car les Riba, que n’havia

de ser una de les fi gu res més re mar -

ca bles, no hi va po der pren dre part,

pels mal de caps i la fei na que li com -

por ta va la sal va ció i la per vivè ncia de 

la Fun da ció Ber nat Met ge: un se guit

d’ac cions arris ca des que li van ser poc 

agraï des –mal cos tum del país–.

Ocupà, doncs, el seu lloc un hel·le nis -

ta francès, Emma nuel de Frédy.

Emma nuel era molt jove, però ja ben

co ne gut. Se gons les me ves in ves ti ga -

cions, al cap de poc temps –tres anys

és poc temps, vist en perspectiva– es

va in cor po rar als ren gles de la Re -

sistència fran ce sa i va mo rir en ac ció

de com bat.

Tot i ha ver pas sat una co lla de dies 

en l’estudi de les ponè ncies i, es pe -

cial ment, de la d’Emmanuel, al cap -

da vall vaig de ci dir que no cons ti tu ïa

un tema ade quat per a l’homenatge

a una lla ti nis ta, i em vaig de can tar

per una al tra qües tió. Des prés, però,

he in ten tat que es pu bli ques sin les

ac tes d’aquell con grés tan es pe cial,

sen se èxit. Lla vors he pres el de ter -

mi ni d’incloure, si més no, la comu -

nicació d’Emmanuel de Frédy en

aquest lli bre: el seu in terès, em sem -

bla, és ben viu i va més enllà dels

 cercles eru dits. Aques ta de ci sió ha

com por tat, però, una pe ti ta am pu ta -

ció; no he po gut con ser var la seva es -

truc tu ra ori gi nal, tan ob jec ti va i

cien tí fi ca; en ca ra menys re pro duir

les abun dants no tes a peu de pla na

que la far cien. Tam bé m’ha cal gut

dei xar de ban da les re ferè ncies

bibliogrà fiques.

Tinc l’esperança, molt lleu, que,

amb aquest breu re lat que con ser va

els fets es sen cials, pa ra ré l’ham per -

què al gun es tu diós s’engresqui a con -

ti nuar la tas ca i a acon se guir la

 publicació dels re sul tats de la seva

fei na.

Quan el meu on cle Pie rre va viat jar 

a Grècia per pri me ra ve ga da, l’en -

lluernament que li van pro duir les ve -

lles pe dres i els mar bres es ba rrejà

amb al tres im pres sions: les di fi cul -

tats pràcti ques amb què es tro ba va

molt so vint i la com pas sió per la po -

bre sa del país. Em sem bla que, ja en

aquest pri mer viat ge, co mençà de

gas tar la seva for tu na, que era con si -

de ra ble i que, de mo ment, no se’n res -

sen tia.

Ate nes era una ciu tat en ca ra re la -

ti va ment pe ti ta, on es po dien re con èi -

xer sen se es forç d’imaginació les ri -

bes ufa no ses del riu Ilis sos, i seu re

sota uns plàtans sem blants als que

ha vien om bre jat les con ver ses de

Sòcra tes, Pla tó, Fe dre... Hi ana ven

ben pocs tu ris tes: pe tits grups d’an -

gle sos, això sí, pro fes sors de grec i al -

guns ar tis tes. El ba rri de la Pla ka era 

re mo rós de con ver ses i de mú si ca gre -

ga, però amb les ve lles ta ver nes de

sem pre, amb el for mat ge autè ntic i el

vi del país. El tem ple més bell del

món es dre ça va en un cel bla vís sim,

da munt ca ses bai xes, i l’aire que el

vol ta va era net i clar.

Un ves pre, Pie rre va en trar en un

ka fe nion: ja s’havia acos tu mat a

l’espès cafè grec i al got d’aigua fres -

quís si ma que l’acompanyava. Li va

cri dar l’atenció un home, en ca ra jove

però d’aparença se rio sa i greu, que

seia se pa rat dels al tres grecs bro gi -

dors, i ana va ves tit amb una mena de 

tú ni ca de mon jo de co lor fosc. Lle gia,

i això el va sor pren dre, un dia ri

francès. S’hi va acos tar i el sa ludà,

pen sant que pot ser era un com pa -

trio ta, i l’home del dia ri li va res pon -

dre en un francès per fec te, pre ci sant, 

però, que era grec, fill de l’illa de

Skiat hos. Tot i la seva re ser va, no te -

nia una ac ti tud adus ta, i l’oncle li

pregà d’acceptar un vas de vi junts.

Això semblà cau sar-li plaer. D’un en

vin gué un al tre, i lla vors Alé xan -

dros, en ca ra amb ti mi de sa, ex plicà a

l’oncle que era es crip tor i can tor de

l’es glésia, i que ha via après, sen se

mes tres, el francès i l’anglès.

–Em sap greu no con èi xer la vos tra

llen gua –li va dir Pie rre– per què

m’agradaria de lle gir,doncs, un lli bre

vos tre.

–Oh, no sóc gai re co ne gut, no són

fàcils de tro bar, els meus con tes –ho

afir ma va amb sen zi lle sa, sen se cap re -

can ça.

En can vi, l’oncle es va ado nar d’un

en yo ra ment pro fund quan Alé xan dros 

li par la va de la seva illa na tal, Skia-

thos, on no po dia so jor nar gai re so -

vint, per què li ca lia guan yar-se la vida 

amb tra duc cions i ar ti cles als dia ris.

Pie rre quedà me ra ve llat amb les des -

crip cions de la be lle sa del mar Egeu i

d’algun ar bre rar de la seva illa; una

al zi na cen tenà ria que per a ell era com 

una per so na viva, es ti ma da. Abans de

se pa rar-se’n, amb re can ça, li va de ma -

nar el seu cog nom i el per mís de fer-li

una fo to gra fia. Hi va ac ce dir amb mol -

ta re ticè ncia i amb la pro me sa, que

l’oncle res pectà, de guar dar-la per a

ell i de no pu bli car-la en lloc.

Per això ha que dat per a la pos te ri -

tat, ara que, post mor tem, ha es de vin -

gut un au tor fa mós, una sola fo to gra -

fia, feta per Nir va nas, d’Aléxandros

Pa pa dia man dis, el mi llor pro sis ta

grec del se gle XIX.

Impul sat per les pa rau les apas sio -

na des d’aquell fill de Skiat hos,

l’oncle va vo ler con èi xer l’illa. Amb la 

seva eficà cia ha bi tual, s’informà al

Pi reu de les pos si bi li tats d’accedir-

hi. No hi ha via vai xell di rec te: ca lia

aga far un atro ti nat au to bús per anar 

fins a Vo los! Aquest sis te ma no li va

pas agra dar; no dubtà a llo gar un ve -

ler, amb dos ma ri ners, per què el du -

gues sin a Skiat hos i es ti gues sin a la

seva dis po si ció per tor nar quan a ell

li abe llís. Ja l’avisaren que no són

sem pre agra da bles, aques tes tra ves -

ses, de pri ma ve ra, però l’oncle era co -

rat jós i no li feien cap por ni les ona -

des ni el mel te mi.

Quan va arri bar, al cap de mol tes

ho res, a Skiat hos, la seva im pres sió de 

sor pre sa i me ra ve lla es ban dí de cop el

tron toll del viat ge: s’havia ima gi nat

una illa àri da, pot ser sen se mo tiu,

per què pen sa va que l’amor a la seva

pàtria tor na va exa ge ra das les pa rau -

les d’Aléxandros. Tot i sa ber, doncs,

que es tro ba va a les Espòra des del

nord, no es ta va pre pa rat per aque lla

gran taca ver da, els bos cos de xi prers

que co brien les mun tan yes, ni per la

be lle sa ra diant de la ba dia, amb ar -

bres alts i fron do sos ran de la mar.
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Ente nia l’enyorança d’Aléxandros, ja

ho crec. El pa tró l’acompanyà a casa

d’uns pa rents seus, que po drien allot -

jar-lo, i en va te nir sort, per què amb el

ma ri ner s’entenien en ita lià, però els

seus fa mi liars no en sa bien ni un

 borrall.

Pie rre no es va li mi tar a pas se jar

per la be lla i pe ti ta ca pi tal. Com a

bon es por tis ta, no el fa ti ga va ca mi -

nar pels vol tants. Els pa rents de Ian -

nis, el ma ri ner, li van llo gar una be -

lla bi ci cle ta per po der con èi xer al tres 

po bles i be lles plat ges, i re có rrer les

vin yes i les xi pre re des. L’oncle tenia

el cos tum –pot ser li ve nia de la seva

for ma ció a l’acadèmia mi li tar– de

dur un die ta ri del seu viat ge. Me’l va

tras pas sar a mi, tan bon punt vaig

ini ciar els es tu dis de llen gües clàssi -

ques. El seu fill es ta va for ça ma lalt,

in ter nat en una clí ni ca psi quià tri ca

de Lau sa na, i va pen sar que jo en fa -

ria més bon ús.

2 D’ABRIL DE 1890

Se gon dia del meu so jorn

a Skiat hos

M’he ban yat, de bon matí, a la plat -

ja de Ku ku na riés i des prés, ha vent es -

mor zat, he fet una be lla ex cur sió en

bi ci cle ta. He arri bat a un in dret po -

blat de vin yes; més enllà de les vin yes, 

hi ha via un prat i un bosc. Es veia, no

gai re lluny, un pe tit po ble. M’he atu -

rat a re po sar uns mo ments i a fer al -

gu nes fo to gra fies de l’indret: sem pre

m’enduc els es tris de fo to gra fiar, que

so vint són mo les tos. Men tre em re -

fres ca va amb vi blanc, que la mes tres -

sa m’havia pre pa rat, he vist un home

que ve nia pel camí, co rrent tant com

po dia. Quan m’ha vist, ha al çat els

bra ços, s’ha pa rat da vant meu i m’ha

dit unes pa rau les in com pren si bles. De 

cop, ha cai gut a te rra com ful mi nat,

però al ho ra m’ha fet l’efecte que s’hi

ha via ti rat ex pres sa ment.

M’hi he acos tat, amb una mica de

re cel ¿No se ria pas un klef tis que vo lia

ro bar-me? No, no po dia ser, no n’hi ha -

via pas a Skiat hos! Ni que em tro bés a

les mun tan yes de l’Epir! Po bre home,

pot ser te nia un atac, o s’havia des -

maiat d’inanició.

Ana va a ai xe car-lo, quan m’ha sob -

tat una veu de noia. Esta va tan ab sort

amb el co rre dor, que no ha via sen tit

cap pas sa. La noie ta -era molt jove- ha

par lat a l’home, amb pa rau les pa -

cients, li ha do nat la mà, l’home s’ha

re dre çat. La noia m’ha as sen ya lat el

po ble: pot ser vo lia que els hi acompa-

nyés. L’he aju da da, doncs, a acom -

boiar l’home, pot ser el seu pare, que

sem bla va acla pa rat pel seu es forç, i he 

in di cat a la noia que ella fes ser vir la

bi ci cle ta. Així, un es trany trio, hem

en trat al po ble, fins una casa pe ti ta

que hi ha via ran de l’església, me nu da 

i blan ca, amb la seva gra cio sa cú pu la

ver me lla.

Din tre la casa, ens ha re but una

dona gran i un papàs: han fet seu re

l’home i li han dut un vas d’aigua, un

cop ha re po sat uns mo ments. El papàs

par la va una mica de francès i, men tre

la noia, Ire ne, i la dona duien l’home

a la seva ha bi ta ció, m’ha ex pli cat els

pro ble mes d’Adonis, el seu germà

gran.

8 D’ABRIL DE 1890

El viat ge de tor na da de Skiat hos ha

es tat molt més fe liç que el d’anada.

Vaig es tar-m’hi fins el dia 5, de bon

matí.

Havia deixat el diari en el punt que

el papàs m’explicava les dissorts

d’Adonis, que han fet vacil·lar la seva

ment, el seu seny. Primer, es va morir

la seva muller –la dona que ens va

rebre era l’esposa del papàs–, encara

molt jove. Adonis és propietari d’una

vinya més aviat petita, i vivien

sobretot del seu ramat d’ovelles i de

cabres, que era el seu orgull. Un dia,

per un malaurat atzar, tot i que al

poble estan convençuts que a causa

d’algú que li volia mal, un dels seus

dos gossos va tenir un rampell de

bogeria, o, si més no, així m’ho van

contar: el ramat pasturava en un pe tit 

prat, a prop d’unes roques damunt del

mar, i el gos empaità les ovelles fins a

fer-les estimbar totes, esverades i

amuntegades, dins de l’Egeu.

El pas tor no va po der su por tar

aques ta catàstro fe i va per dre la raó.

Des de lla vors vi vien a casa del papàs,

per què la fo llia d’Adonis és ben ino fen -

si va. La seva fi lla té cura d’ell i els ha -

bi tants del po ble creuen que la seva

presè ncia els por ta sort, opi nió molt

es te sa al país so bre els que no te nen

tot el seu seny.

Les pa rau les, o la pa rau la, que ha -

via cri dat al meu da vant, se gons em

tra duí el papàs, era:

–Hem ven çut! Ne ni ke ká men!

Ado nis s’identificava, en el seu de li -

ri, amb el sol dat de Ma ra tó, el co rre -

dor que ha via cai gut mort per l’esforç

de la llar ga ca rre ra just ha vent anun -

ciat la vict òria ra diant als ate ne sos.

Aques ta hist òria em fa ru miar molt: 

¿quin po ble és aquest, que fins i tot la

fo llia d’un pas tor duu la mar ca de

la glòria?

Pie rre va que dar ob ses sio nat per la

hist òria d’Adonis. En tor nar a Ate nes,

va de ci dir d’anar a pet jar la pla na de

Ma ra tó per fer-se més càrrec de la ges -

ta del sol dat. No, no po dia dei xar que

aque lla fita que dés tan sols se pul ta da

als lli bres d’història, re cor da da no més 

en ca ra en les con ta lles dels papàs i els

rap so des po pu lars de Grècia. Ell la fa -

ria re viu re, en ca ra no sa bia com. Va

ser men tre co rria uns pocs cen te nars

de me tres per la pla na de Ma ra tó que

li va ve nir la seva gran idea, no pas,

com s’ha as se gu rat, en el seu viat ge a

Angla te rra.

Dos anys des prés de con èi xer Ado -

nis i Pa pa dia man dis anun cia va el seu

propò sit de fer des clou re una al tra ve -

ga da, da munt la te rra gre ga, la flo ri da 

dels Jocs Olím pics. I per això va ser

just que un al tre pas tor –aquest de

Ma rus si, no de Skiat hos– guan yés,

arri bant a l’antic es ta di d’Atenes, la

pri me ra ma ra tó dels nos tres dies, el

1896 de la nos tra era.

Nota: Pie rre de Frédy te nia el tí tol

de Baró de Cou ber tin. 



Notes a peu de pàgina

Co men ço la re cer ca el matí del dia 22 de

no vem bre del 1999. Con sul to el meu bon

amic el Sr. Jor di To rra, Cap de l’Àrea de Re -

ser va de la Bi blio te ca de la Uni ver si tat de

Bar ce lo na, so bre les Actes de Con grés

de Llen gües Clàssi ques, ce le brat a la ma tei -

xa Uni ver si tat pel ju liol de 1936. Des co neix 

l’existència de les es men ta des Actes, les

qual hau rien d’estar di po si ta des en el seu

De par ta ment. M’informa que la Di rec to ra

de la Bi blio te ca de la Uni ver si tat de Bar ce -

lo na, efec ti va ment, es diu Do lors. És la Sra.

Do lors La mar ca i em diu que par larà amb

ella so bre el lli bre de la Ma ria Àngels Angla -

da. A més, bus carà in for ma ció so bre el su -

po sat Con grés en tre el per so nal del De par -

ta ment de Llen gües Clàssi ques.

En Jor di To rra em te le fo na la ma tei xa tar -

da. Ha par lat amb la Sra. Do lors La mar -

ca. Aques ta li ha ex pli cat que pocs me sos 

abans de mo rir, la seva ami ga Ma ria

Àngels Angla da li va te le fo nar per dir-li

que es ta va es cri vint un con te amb l’estil

d’en Pere Cal ders i li de ma na va per mís

per a fer sor tir en l’esmentat con te, la Di -

rec to ra de la Bi blio te ca de la Uni ver si tat

de Bar ce lo na. Do lors La mar ca li dóna el

per mís sol·li ci tat. Li diu a Jor di To rra,

que no sap res so bre l’entrega a la Sra.

Angla da de les Actes d’un Con grés de

Llen gües Clàssi ques. Creu que tan les

Actes com el Con grés no han exis tit i que

són to tal ment ima gi na ris. Pre gun tats per

Jor di To rra, nin gú del De par ta ment de

Llen gües Clàssi ques no sap res del su po -

sat Con grés de 1936.

El 28 de no vem bre par lo te lefò ni ca ment

amb l’amic Pere Vi llal ba i Var ne da, Pro -

fes sor Ti tu lar de Fi lo lo gia Clàssi ca de la

Uni ver si tat Autò no ma de Bar ce lo na. Pro -

cu rarà in da gar so bre el su po sat Con grés

de Llen gües Clàssi ques. Em confirma que

Do lors Con dom és una no ta ble lla ti nis ta i

que efec ti va ment se li va re tre un ho me -

nat ge, en el qual ha via par ti ci pat la Ma ria

Àngels Angla da i en el qual ell ma teix ha -

via pre sen tat una co mu ni ca ció “Cur sum

Con sum ma vi” (Pau, 2 Tm 4,7), que

m’enviarà el vo lum XXXI dels ANNALS de

l’Institut d’Estudis Gi ro nins, on es tan pu -

bli ca des la seva co mu ni ca ció i la de Ma ria 

Àngels Angla da. M’explica que coneixia la 

Sra. Anglada, des que aques ta va in te res -

sar-se pel tre ball que so bre Ca li mac ha via

es crit Vi llal ba per a la Fun da ció Ber nat

Met ge. Ma ria Àngels Angla da d’Abadal,

en, l’homenatge a Do lors Con dom, va

parlar, sobre el tema: “No tes so bre dos

poe tes lla ti nis tes em por da ne sos” (Mossèn 

Joan Pla nas i Fe liu i Car les Fa ges de Cli -

ment). En una tro ba da ca sual, la Ma ria

Àngels Angla da li va dir que es ta va es cri -

vint so bre l’origen dels Jocs Olím pics i que 

pen sa va con sul tar les obres de Vi llal ba so -

bre aquest tema (“Olím pia, Jocs i Espe -

rit”, Enci clopè dia Ca ta la na, 1992 i “Olím -

pia. Orí gens dels Jocs Olím pics”, Ser vei

de Pu bli ca cions de la Uni ver si tat Autò no -

ma de Bar ce lo na, 1994). Dies després,

Pere Vi llal ba em diu que de mo ment no ha 

tro bat in for ma ció so bre el Con grés de

Llen gües Clàssi ques de 1936 i que la Ma -

ria Àngels Angla da ha via par lat del seu

con te amb un comú amic, en Ra mon Ti -

bau, ma lau ra da ment re cent ment tras -

passat.

En la Gran Enci clopè dia Ca ta la na no

tro bo ci tat Pa pa dia man dis, però si Ian -

nis Pa pa dia man dó pu los, co ne gut com

Jean Mo rea, poe ta grec d’expressió fran -

ce sa nas cut a Pa tres el 1856 i mort a

Pa rís el 1910. He com pro vat a Inter net

que ha exis tit Alé xan dros Pa pa dia man -

dis o Pa pa dia man tis, nas cut i mort a

l’illa gre ga de Skiat hos els anys 1851 i

1911. Ha via pen sat per un mo ment que

la Ma ria Àngels Angla da s’hagués re fe rit

a Pa pa dia man do pu los, però aquest no

té res a veu re amb Pa pa dia man dis. Tro -

bo mol ta in for ma ció so bre l’illa de Skia -

thos, la qual més en da vant ex pli ca ré.

Cu rio sa ment, en un pe tit ar ti cle so bre

es crip tors de Skia thos se cita a Alé xan -

dros Pa pa dia man tis (sic.) (1851-1911) 

i Alé xan dros Mo raï ti dis (1850-1929);

en el tre ball hi fi gu ra una fo to gra fia de

Pa pa dia man dis (¿serà aques ta fo to gra -

fia la que se gons la Ma ria Àngels Angla -

da va fer Nir va nos?).

Par lo te lefò ni ca ment amb la Sra. Do lors

Con dom (Ca tedr àti ca de Lla tí, ju bi la da,

de l’Institut Vi cens Vi ves de Gi ro na i Pro -

fes so ra en ca rre ga da de cur sos de Llen gua

Lla ti na en la Sec ció de Lle tres, de la de le -

ga ció de l’UAB a Gi ro na fins l’any 1973,

in ves ti ga do ra i au to ra del Dic cio na ri Lla -

tí-Ca talà de l’Enciclopèdia Ca ta la na i de

di fe rents obres pu bli ca des en la Col·lec ció 

de la Fun da ció Ber nat Met ge). És molt

ama ble. Ha lle git el lli bre Nit de 1911.

Re cor da la in ter ven ció de la Ma ria Àngels

Angla da en el seu ho me nat ge. No creu

que es fes el Con grés del ju liol de 1936.

Va as sis tir al Pri mer Con grés ce le brat a

Ma drid cap al 1956. Va veu re’s amb la

Ma ria Àngels poc abans que em ma lal tís i

re cor da que dinaren ple ga des en un res -

tau rant grec de Gi ro na; li donà con sells

so bre un lli bre que ella, Do lors Con dom,

es cri via per a la Ber nat Met ge. No li de -

manà per mís per po sar-la en el con te dels

Jocs Olím pics. Creu que no era gai re es -

por tis ta i re cor da que de jo ves va ren fer

una ex cur sió pel Mont seny, on es va ren

per dre. Te nia pro ble mes cir cu la to ris que

l’im pedien ca mi nar mas sa. Creu va es tar

tres o qua tre ve ga des a Grècia, però no va

es tar a Skiat hos per què n’hauria par lat en

el seu lli bre so bre Grècia. Em re co ma na

que entri en re la ció amb Eu se bi Ayen sa,

Pro fes sor de Grec a Pa la fru gell; pre ci sa -

ment en la tra duc ció rea lit za da per aquest 

d’una obra de Pan de lis Pre va la kis, Cròni -

ca d’una ciu tat, va es criu re l’epíleg la Ma -

ria Àngels Angla da. 

Sem bla de mos trat que el Con grés de

Llen gües Clàssi ques so la ment va exis tir
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en la imaginació de Ma ria Àngels Angla -

da. Cap dels molts in te rro gats dels De par -

ta ments de Llen gües Clàssi ques de las

Uni ver si tats Cen tral i Autò no ma de Bar ce -

lo na, mai no l’havien sen tit es men tar i en

l’Àrea de Re ser va de la Bi blio te ca de la

Uni ver si tat de Bar ce lo na no s’hi tro ben ar -

xi vats els ma te rials del su po sat Con grés. 

En re la ció a la re ferè ncia que fa la Ma ria

Àngels Angla da a Pau Ca sals, re pro dui ré els 

parà grafs que vaig pu bli car so bre aquest

tema l’any 1983 a la re vis ta Apunts (“Un

es por tis ta dit Pau Ca sals”). “La nit del 18

de ju liol del 1936, Ca sals di ri gia a Bar ce lo -

na el da rrer as saig de la IX Sim fo nia de

Beet ho ven, amb la seva or ques tra i ‘l’Orfeó

Gra cienc’. El con cert s’havia de ce le brar

l’endemà, diu men ge, al Tea tre Grec de

Mont juïc amb mo tiu de l’Olimpíada Po pu -

lar. Un emis sa ri de la Ge ne ra li tat l’informà

d’un pos si ble al ça ment mi li tar, de la ne ces -

si tat d’evacuar ràpi da ment la sala i de la

sus pen sió del con cert de l’endemà. Tots

d’acord, di rec tor, mú sics i can tai res exe cu -

ten la Sim fo nia com ple ta abans de se pa -

rar-se. Mai no es tor na ren a reu nir. Sem pre

més el re cord d’aquella nit tràgi ca va es de -

ve nir ob ses sio nant per a Pau Ca sals. Quan

el 1958 rep la in vi ta ció de les Na cions Uni -

des per pro nun ciar un par la ment a fa vor de

la pau i par ti ci par en el con cert com me mo -

ra tiu del Xè Ani ver sa ri de la De cla ra ció

Mun dial dels Drets de l’Home, en una al·lo -

cu ció trans me sa a més de cin quan ta paï -

sos, diu ‘(...)L’Oda a l’Alegria de la IX Sim fo -

nia ha es de vin gut un sím bol d’amor. Pro po -

so, doncs, que to tes les ciu tats que te nen

una or ques tra i un cor exe cu tin aquest him -

ne el ma teix dia, a la ma tei xa hora, i que la

ra dio i la te le vi sió el di fon guin fins els més

pe tits llo ga rets, en els cinc con ti nents. Vol -

dríem que aquest him ne fos exe cu tat com

una pregà ria per a la pau que tots de sit gem

i es pe rem’. Se ria bo nic que amb mo tiu d’un

im por tant es de ve ni ment mun dial a ce le brar 

a Ca ta lun ya, pot ser uns Jocs Olím pics, la

pro pos ta de Pau Ca sals po gués ser una rea -

li tat”. La nos tra veu no va ser es col ta da i no

va po der ser a Bar ce lo na l’any 1992, però

en fi na lit zar l’acte inau gu ral del Jocs Olím -

pics de Na ga no, al Japó, s’interpretà l’Oda a 

l’Alegria, per or ques tra i cors d’Europa,

Àsia, Àfri ca, Amèri ca i Ocea nia, acom -

plint-se així el de sig del mes tre Pau Ca sals.

Vaig par lar te lefò ni ca ment amb Eu se bi

Ayen sa, ales ho res Pro fes sor de Grec a Pa -

la fru gell i ac tual ment a Fi gue res. Ha tra -

duït re cent ment al ca talà l’obra de Pan de -

lis Pre va la kis, Cròni ca d’una ciu tat (Edi -

to rial Empú ries, juny de 1999). En

l’epíleg, la Ma ria Àngels Angla da ens in -

for ma que Ayen sa és tam bé au tor de

la tra duc ció de les Di vuit can çons de la

pàtria amar ga, de Ian nis Rit sos i de nom -

bro sos es tu dis so bre te mes de li te ra tu ra

cul ta neohel.lèni ca, de can çó po pu lar i de

la pet ja dels ca ta lans en l’imagi nari po pu -

lar grec. Ayen sa m’explica que ell va re vi -

sar el lli bre Nit de 1911 per encàrrec de

l’Editorial Empú ries abans de la pu bli ca -

ció. Va fer un mí nim de co rrec cions per

errors de màqui na d’es criure. Em con fir -

ma que no te nen res a veu re Pa pa dia man -

dis i Pa pa dia mand òpu los i que creu que la 

Ma ria Àngels Angla da se gu ra ment co nei -

xia obres del pri mer, es cri tes o tra duï des

en francès, per què aques ta llen gua és

llen gua de cul tu ra a Grècia. Du rant la re -

dac ció del lli bre la Ma ria Àngels li va con -

sul tar so bre la pa rau la “papàs”, sa cer dot

or to dox, con ve nint es criu re papàs. Tam bé 

li va dir que en el con te pen sa va par lar de

ban do lers –“klef tis”– re cor dant que Ayen -

sa va rea lit zar una te si na pre ci sa ment so -

bre “can çons de ban do lers”. Creu que

Angla da no ha via es tat a Skiat hos, en ca ra

que ha via fet qua tre viat ges a Grècia, on

par la va francès. La pri me ra ve ga da amb

el seu ma rit, la se go na el 1991 a Cre ta, on 

a Rét him no va tro bar al ma teix Ayen sa, la

ter ce ra a Ro des amb una fi lla i el gen dre i

la cuar ta a De los amb l’IEC. Va re co ma -

nar-me lle gir els lli bres de la Ma ria Àngels

Angla da Pa ra dís de poe tes i Co lum nes

d’hores; vaig fer-ho sen se tro bar re ferèn-

cies útils per a la re cer ca que es ta va rea -

lit zant. En una pos te rior con ver sa, li re -

cor do a Ayen sa que el boig de Skiat hos es 

deia Ado nis i que en l’epíleg es men tat, la 

Ma ria Àngels par la que va con èi xer el fill

d’una fa mí lia de Rét him no, ami ga d’ell

que s’ano menava Ando nis. Po dria ser

que el nom d’aquest úl tim in fluís al ho ra

de de no mi nar el boig de Skiat hos?

M’explica que cu rio sa ment en l’epíleg de

Cròni ca d’una ciu tat, la Ma ria Àngels ha -

via es crit Ado nis en par lar de l’amic

d’Ayensa i que ell ha via rea lit zat la co rrec -

ció. En el con te no va go sar rec ti fi car el

nom del pro ta go nis ta. Creu que po dria ha -

ver cer ta re la ció en tre amb dues no mi na -

cions, en la memò ria sub cons cient de

l’autora.

Se gons la Ma ria Àngels Angla da, el poe -

ta Car les Riba no va po der par ti ci par en

el Con grés de Llen gües Clàssi ques de

1936, pels mal de caps i la fei na que li

com por ta va la sal va ció i per vivè ncia de

la Fun da ció. És pos si ble que l’autora es

re fe rei xi al fet que Riba, fou no me nat

pre ci sa ment per aque lles da tes, Co mis -

sa ri de la Ge ne ra li tat a la Fun da ció Ber -

nat Met ge, per què el Di rec tor d’aquesta

en ti tat, Joan Estel rich, s’havia exi liat a

Pa rís. Re cor dem que la “Ber nat Met ge”

es ta va pa tro ci na da per Fran cesc Cam bó

i pos si ble ment la si tua ció po lí ti ca del

país la pri ma ve ra i l’estiu de 1936, di fi -

cul ta va el me ce nat ge i feia pe ri llar la

vida de la ins ti tu ció. El con te no pre ci sa

les da tes del su po sat Con grés, en ca ra

que els fets que aca bem d’explicar es

pro duï ren pos si ble ment des prés del 18

de ju liol i el Con grés hem de pen sar que

la Ma ria Àngels Angla da el si tua va

abans de la tan ma lau ra da data. (Riba,

d’Albert Ma nent en la Col·lec ció “Gent

Nos tra”. Edi cions de Nou Art Thor, Bar -

ce lo na, 1987).

Per què aques ta ob ses sió amb l’Origen del

Jocs Olím pics? Vaig creu re ne ces sa ri par -

lar amb al gun fa mi liar de la Ma ria Àngels

Angla da.

El 9 de ge ner del 2000 con tac to amb la fi -

lla de la Ma ria Àngels Angla da, Ma ria

Rosa Geli i Angla da. Per a ella tot el con te

és “pura ima gi na ció”. Va es tar cinc cops a 

Grècia. En el pri mer amb el seu ma rit i els

seus pa res, va vi si tar Olím pia. Des prés va

es tar-hi amb la Fi lolò gi ca, des prés a Ro -

des, més en da vant a Cre ta i tam bé a Me ti -

le ne. Admi ra va Grècia a con se qüèn cia

dels seus es tu dis. L’esport no li agra da va

gens, en ca ra que ad mi ra va els at le tes

clàssics. No sap d’on va sor gir l’idea del

boig de Skiat hos. Em diu que una ger ma -

na de la Ma ria Àngels, la Pilar, que és

mes tra, pels Jocs del 92 va es criu re un

opús cle o un tríp tic per a la in for ma ció

dels alum nes.

La Sra. Pi lar Angla da i d’Abadal m’ex -

plica que la Ma ria Àngels te nia una “ima -
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gi na ció des bor dant” i que no ha via par lat

amb ella del con te. No li agra da va

l’esport i no ha via se guit els Jocs Olím -

pics de Bar ce lo na l’any 92. Em con fir ma

que ha via es crit un opús cul so bre els

Jocs, en ca ra que no creu que això in fluís

en la Ma ria Àngels. M’enviarà un exem -

plar del seu tre ball. Va com plir la pro me -

sa. És un fu lle tó ex traor dinà ria ment ben

es crit i edi tat, que por ta per tí tol

“D’Olímpia a Bar ce lo na”. Pro por cio na

una cla ra i in te res san tí si ma in for ma ció,

tant so bre els Jocs de l’Antigor, com so -

bre els ales ho res fu turs Jocs de Bar ce lo -

na. No hi fal ta un pe tit apar tat so bre

l’origen de la cur sa de Ma ra tó. Qui sap

qui na in fluèn cia va po der te nir en el con -

te que es tem ana lit zant?

En el con te té un pa per es tel·lar el jove

hel·le nis ta francès EMMANUEL DE FRÉDY, 

ne bot de Pie rre de Frédy, Baró de Cou -

ber tin, el fa mós res tau ra dor del Jocs

Olím pics. Era ne ces sa ri ob te nir in for ma -

ció so bre la fa mí lia Frédy de Cou ber tin,

en bus ca d’aquest ne bot hel·le nis ta.

Una breu es ta da al Mu seu Olím pic de

Lau san ne i a la seva im por tant bi blio te -

ca, la ges tió del meu amic Fer nan do

Riba, Asses sor Fi nan cer del CIO i Con se -

ller De le gat del Mu seu i gràcies a ell,

l’eficaç col·la bo ra ció de Mlle. Bar ba ra

Schen kel del Cen tre de Do cu men ta ció

del CIO, m’han permès acla rir to tal ment

aquest as pec te de la re cer ca. Els do cu -

ments con sul tats han es tat:

This Great Symbol: Pie rre de Cou ber tin

and the Ori gins of the Mo dern

Olympics Ga mes, John J. Mac Aloou,

The Uni ver sity of Chica go Press, 1984. 

“Ba ron Pie rre de Cou ber tin: re no va teur des 

Jeux Olympi ques”, in Gé néa lo gie Ma -

ga zi ne, núm. 150, juin, 1996.

Sou ve nirs d’Amerique et de Grèce, par

Pie rre de Cou ber tin, Pa rís 1897.

Yvon ne Frédy de Cou ber tin, 1893-1974,

de Da niel Des cha tres, 1993.

Me mo rias Olím pi cas, por Pie rre de Cou -

ber tin. 5a edi ció, CIO 1997.

Pie rre de Cou ber tin, per Andreu Mer cé Va -

re la, Edi cions 62, Bar ce lo na 1992.

Del ma tri mo ni de Char les Louis Frèdy

Baró de Cou ber tin (1822-1908), ar tis ta

pin tor i Agat he Gi gault de Cri se noy (1823-

1907), nas que ren qua tre fills:

PAUL LOUIS FRÉDY (1847- ). Baró de Cou -

ber tin des de 1908 a la mort del pare

l’esmentat Char les Louis Frèdy. Pro pie ta ri.

Ca sat amb Vio let te Ma chiels (1861- ). Tin -

gue ren cinc fills - dos nois i tres noies - tots

morts sen se des cendència. Aquests fo ren:

1er.Ber nat Char les Hen ri (1888-

1933), mort a con se qüèn cia de se qüe -

les de la Gran Gue rra.

2na.Ma rie Mar ce lle (1889-1978), ar -

tis ta pin to ra.

3er.Guy Albert (1892-1914), sub-ti -

nent de Dra gons. Mort en ac ció de

guerra a l’Yser.

4a. Ivon ne (1893-1974), àni ma de

l’Associació Fe ne lón i de la Fun da ció

Cou ber tin.

5a. Si mo ne (1877-1936)

ALBERT (1848-1913), co ro nel de ca va lle -

ria, ca sat amb Loui se Co lli net de la Sa lle.

Sen se fills.

MARIE (1854-?), casada amb Da vid de

Ma dre, se cre ta ri d’ambaixada. Els seus

des cen dents s’anomenaren Na va ce lle de

Cou ber tin.

PIERRE (1863-1937), home de lle tres, re -

no va dor dels Jocs Olím pics. Baró de Cou -

ber tin a la mort del seu germà gran, Paul,

Louis. 

PIERRE Frédy, casat, el 1895, amb Ma rie

Rot han. El ma tri mo ni tin gué dos fills:

Ja ques de Cou ber tin (1896- ). D’in -

fantesa di fí cil i ma lal tis sa. El seu pare

escriu, l’any 1903, al seu amic Go de -

froy de Blo nay: “Ja sap que el meu fill,

quan te nia dos anys, patí una gran in -

so la ció que deixà in tac ta la seva

esplèndi da sa lut, però que ador mí els

seu pen sa ment”.

Re née de Cou ber tin (1902-1968), va

viu re molt con di cio na da per una ma lal -

tia men tal i re fu sa da per la mare. 

Tots dos fills mo ri ren re clo sos en ma ni co -

mis.

És evi dent que Pie rre Frédy, Baró de

Cou ber tin, no tin gué cap ne bot ano me -

nat EMMANUEL, per so nat ge de fic ció,

sor git de la “ima gi na ció des bor dant” de

Ma ria Àngels Angla da. 

La vida de l’adolescent Pie rre de Co uber -

tin, trans co rre gué a Pa rís, en tre la resi -

dència fa mi liar i la mit ja pen sió dels

 Jesuïtes del ba rri de Neully. Fou un dei -

xe ble apli cat, viu, in tuï tiu, però iso lat.

Man te nia bona re la ció amb els con dei xe -

bles, com es de mostrà quan, un quart de

segle, després, va ser ele git pre si dent de

l’Associació d’Antics Alum nes de Sant

Igna ce. Acabà el bat xi lle rat quan féu dis -

set anys, l’any 1880 i ales ho res arribà el

mo ment d’escollir una ca rre ra. Es plan -

tejà se guir la tra di ció mi li tar de la fa mí lia. 

Però la seva in de pendència, la re bel·lió

ins tin ti va i la ne ga ti va a ac cep tar, sen se

rao na ment pre vi, qual se vol de ci sió dels

su pe riors, li tan ca ren la por ta de la ca rre -

ra de les ar mes. Pensà en la di plomà cia,

però tam bé ací la in de pendència de les

se ves opi nions i el re fús a la je rar quia, li

fe ren de sis tir de con ver tir-se en di plomà -

tic. Finalment, com plagué el seu pare en

ma tri cu lar-se a la  Facultat de Dret de Pa -

rís i cur sar les  ensenyances de l’Ecole de

Sci ences Po li ti ques de la ca pi tal fran ce sa. 

Des de sem pre fou un es por tis ta prac ti -

cant, es pe cial ment del ci clis me i el rem i

més mo des ta ment de l’equitació,

l’esgrima i el ten nis.

Du rant les eta pes for ma ti ves Pie rre Frédy

viatjà per Itàlia, Suïs sa, Polò nia, Hon gria,

Angla te rra i els Estats Units d’Amèrica, viat -

ges que li pro por cio na ren co nei xe ments i

idees. En les Memò ries Olím pi ques ex pli ca:

“Polò nia ha via exer cit una as sen ya la da in -

fluèn cia so bre meu, a tra vés d’una

companyonia ju ve nil quan en ca ra era nen.

Hon gria fou el país de la meva ado lescència 

i de la pri me ra jo ven tut, com Angla te rra i els 
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Estats Units fo ren els paï sos del co men ça -

ment de la meva vida vi ril i, més tard,

Grècia i Suïs sa es con ver ti ren en els paï sos

de la meva afec ció de fi ni ti va.” Des del seu

pri mer viat ge a les illes brità ni ques, Cou ber -

tin ha via que dat se düit i en lluer nat per

l’educació an gle sa. Co nei xia per fec ta ment

la tas ca de Tho mas Arnold a l’escola de

Rugbi i es ta va convençut que el renai -

xement de l’Imperi Brità nic es de via es sen -

cial ment a la re for ma pe dagò gi ca que

aquest ha via pa tro ci nat. Aques ta re for ma es 

fo na men ta va en l’associacionisme, el vot

de mocr àtic, en la lli ber tat de prem sa, en

l’opinió di ver sa de la so cie tat, en la je rar -

quia i en el res pec te a la llei i als re gla ments

i es ta va convençut que to tes aques tes vir -

tuts no més po dien as so lir-se mit jan çant

l’esport. Es pot ben dir que les se ves fre -

qüents es ta des a Angla te rra ha vien de ci dit

el seu fu tur. Això el portà a anun ciar

públicament, l’any 1892, la idea de re no -

var, a ni vell in ter na cio nal, els Jocs Olím pics

de l’Antiga Grècia i va sen tar les ba ses

d’aquesta re no va ció, en el Con grés Inter na -

cio nal ce le brat a la Sor bon ne de Pa rís l’any

1894; allí, i con tra la seva vo lun tat, se gons

afir ma en les es men ta des Me mòries Olím -

pi ques, va de ci dir-se l’elecció d’Atenes com

a seu dels pri mers Jocs Olím pics i l’any

1896 com a data d’aquesta pri me ra ce le -

bra ció. Cou ber tin ha via pen sat inau gu -

rar-los a Pa ris l’any 1900. Fou la te na ci tat

del grec De me trius Vi ke las, la que va fer

mo di fi car el pro jec te de Cou ber tin.

En el con te de Ma ria Àngels Angla da es diu 

que va viat jar a Grècia per pri me ra ve ga da

l’any 1890. Se gons sem bla el Baró de

Cou ber tin no va anar a Grècia fins a l’any

1894 i va fer-ho qua si pre ci pi ta da ment,

per què pe ri lla va greu ment la rea lit za ció

dels pri mers Jocs Olím pics. El cap del go -

vern grec, Tri cou pis, féu mans i màni gues

per què la ca pi tal gre ga no or ga nit zés els

Jocs. Se gons ell, Grècia no te nia re cur sos

su fi cients. Des prés d’un dur en fron ta ment

amb el re cal ci trant pri mer mi nis tre, una

pos te rior au dièn cia amb el prín cep Cons -

tan tí, duc d’Esparta, que feia fun cions de

re gent, so lu cionà el con flic te. El prín cep

home jove, va lent, em pre ne dor i es ti mat

pel po ble, amb l’optimisme pro pi dels

vint-i-sis anys, es coltà els ar gu ments del

Baró i cre gué en els Jocs Olím pics.

Mal grat comp tar Cou ber tin amb una con si -

de ra ble for tu na per so nal, les grans des pe -

ses que des de 1887 ha via fet, du rant la

llar ga i in ten sa cam pan ya pel res ta bli ment

dels Jocs Olím pics, li ha via creat se rio ses

di fi cul tats fi nan ce res. Cou ber tin no anà a

Los Ánge les el 1932, ni a Ber lín el 1936;

no hau ria po gut pa gar els viat ges i les des -

pe ses. En el seu tes ta ment es criu: “He pa -

gat amb els meus di ners to tes les obres

que he creat, pen sant no més en el bé pú -

blic i en l’interès pe dagò gic i, ara, la meva

for tu na per so nal no pot re sis tir les en sul -

sia des fi nan ce res dels da rrers anys”. Fou

ne ces sa ri que un grup d’amics, amb mo tiu

del cin quantè ani ver sa ri de la seva de di ca -

ció olím pi ca (1886-1936) crees sin un

Fons Pie rre de Cou ber tin, el qual ser ví per

apai va gar les se ves úl ti mes ne ces si tats.

Que da clar que Cou ber tin no va viat jar a

Grècia l’any 1890; que te nia una for tu na 

per so nal con si de ra ble, que va gas tar en

la seva llui ta per res ta blir els Jocs Olím -

pics; que no te nia for ma ció mi li tar; que

efec ti va ment te nia un fill i una fi lla for ça

ma lalts, in ter nats en clí ni ques psi quià tri -

ques; que era un bon es por tis ta, es pe -

cial ment ci clis ta; i que es ta va en lluer nat

i se duït per l’educació an gle sa re col za da

en l’esport.

El 20 de ge ner del 2000, tor no a par lar

amb la Ma ria Rosa Geli. Li dic que tinc el

ví deo de l’entrevista i que li faré arri bar

una còpia. Li ex pli co que crec que el con te 

pot es tar ins pi rat en un re lat de Pa pa dia -

man dis i li de ma no que in da gui en la bi -

blio te ca de la Ma ria Àngels Angla da, si hi

ha al gun lli bre d’aquest au tor.

En Jan Ma tas m’informa que en el Dic cio -

na ri de Alian za Edi to rial, es tro ba ci tat Pa -

pa dia man dis, junt amb un pe tit re sum de

la seva vida i un ju di ci crí tic de la seva

obra. M’indica que exis tei xen unes Obres

Com ple tes, pu bli ca des per l’editorial

G.Ve le tas (6 vo lums, 1954-55)

El 31 de ge ner he es tat a la Bi blio te ca de

Ca ta lun ya. Gent molt ama ble. Una bi blio -

tecà ria bus ca en l’ordinador so bre Pa pa -

dia man dis, sen se re sul tat. Indagà des prés

en el fit xer an tic, amb igual sort. Ales ho res

en tra en l’arxiu de la Bi blio te ca Na cio nal

Espa ño la i tro ba una obra de Alé xan dros

Pa pa dia man dis en francès. “Skiat hos, ile

Grec que”, nou ve lles, tra dui tes du Grec et

pré fa cées par Octa ve Mer lier. Pa ris. Les

Be lles Le tres, 1934, 320 p. 7 lam. i

21 cm. Co llec tion de l’Institut Nèo-He lle ni -

que de l’Université de Pa ris. En el vo lum

440 de “The Na tio nal Union Ca ta leg” del

Con grés d’USA, Man sell 1976, tro bem 25

ci tes bi bliogr àfi ques gre gues de Pa pa dia -

man dis, una d’ale manya i el ma teix lli bre

francès. En “The Bri tish Li brary Ge ne ral

 Catalogue” of 1975, tro bem 15 ci tes

bibliogrà fiques gre gues i dues de franceses

de Pa pa dia man dis o Pa pa dia man tes,

Alèxan dros. D’a ques tes, una és la ja es -

men ta da i l’altre és Nou ve lles, tra dui tes du 

Grec et Pré sen tées par Octa ve Mer lier, 249 

p. Athènes 1965. Sé rie de tra duc tions pu -

bliés sous les aus pi ces du Con seil de

l’Europa núm. 16. Les ci tes bi bliogr àfi ques 

gre gues es tan en cap ça la des cada una

d’elles pel nom de l’editorial; un d’aquests

és l’anomenat Ba le tas(G), pu bli ca ció de

1957. Sos pi ta va que el G.Va le tes del Dic -

cio na ri d’Alianza Edi to rial, era una edi to -

rial gre ga. He de ma nat interpréstec amb la 

Bi blio te ca Na cio nal, on m’ofereixen en -

viar-me el lli bre fo to co piat, en ca ra que

m’informen que exis teix una ex traor dinà ria

llis ta d’espera. Sis me sos des prés, el 13 de 

ju liol, i gràcies a la persistència a de ma nar- 

lo de la Sra. Alba Sala, cap de la sec ció de

prés tec in ter bi blio te ca ri de la Bi blio te ca de

Ca ta lun ya, arribà l’encàrrec a l’esmen tada

Bi blio te ca de Ca ta lun ya. No vaig te nir la

ma tei xa sort en demanar a la Bri tish Li -

brary el lli bre Nou ve lles de 1965. Des prés
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de uns me sos, al·legaren que dub ta ven

que aquest lli bre es tro bés en el seu catà leg 

(¡) i na tu ral ment re fu sa ren l’encàrrec. 

Entre tant, l’amic Jor di Torra, que ha com -

pro vat que no te nen cap obra de Pa pa dia -

man dis a la Bi blio te ca de la Uni ver si tat de

Bar ce lo na, em pro por cionà una en tre vis ta

amb el Sr. Alexis Eu dald Solà, Pro fes sor de

Grec de la Uni ver si tat de Bar ce lo na. El vi si -

to a la Reial Acadè mia de Bo nes Lle tres de

Bar ce lo na, on puc veu re una im por tant

col·lec ció d’obres de Pa pa dia man dis en

llen gua gre ga. Em diu que in ten tarà tro bar

al gu na de les tra duc cions fran ce ses quan

pròxi ma ment vi si tarà Grècia. La seva ges tió

no va ser positiva. Va mo rir pocs me sos

des prés.

El lli bre que he re but fo to co piat de la Bi -

blio te ca Na cio nal, for ma part de la Co llec -

tion de l’Institut néo-hell èni que de

l’Université de Pa ris. Por ta per tí tol:

SKIATHOS ILE GRECQUE. 

NOUVELLLES

PAR

A.PAPADIAMANDIS

Tra dui tes du grec et Pré fa cées par

OCTAVE MERLIER

Esta edi tat a Pa ris, per la So cié té

d’Édition “Les Be lles-Let tres”

95, Bou le vard Ras pail, 95

1934 

Una nota a peu de pàgi na ex pli ca que en

el pre fa ci es tro ba una jus ti fi ca ció del tí tol

–Skiat hos ile grec que– que no és de

l’autor sinó del tra duc tor (les no vel·les

de Pa pa dia man dis són la cròni ca de Skia -

thos, són tam bé el poe ma de les se ves

creen ces, dels seus cos tums i de les tra di -

cions de l’illa).

D’aquesta edi ció va fer-se una ti ra da de :

Cent exem plars nu me rats de l’u al cent per

la ger ma na de l’escriptor, Kyrat sou la Pa pa -

dia man di (sic.) i vint-i-cinc exem plars so -

bre vi tel·la de pur fil La fu ma de l’A a la Z.

L’índex in clou els capítols següents:

n Pa pa dia man dis. Sa vie et son oeuv re

(La seva vida i la seva obra).

n La tue se (L’assassina).

n Un rêve sur les flots (Un som ni so bre les 

ones).

n Pâques à la cam pag ne (Pas qua al camp).

n La nos tal gi que (La nostàlgi ca).

n La der nier fi lleu le (L’última fi llo la).

n Le ma ria ge de Ka rach mé tis (La boda de 

Ka rach mé tis).

n La dé sor ce leu se (La desembruixadora).

Hi fi gu ren set il·lustracions:

1. Ale xan dre Pa pa dia man dis

2. Ale xan dre Mo raï ti dis

3. Le père de Pa pa dia man dis, Papa-Ada -

man dios

4. Skiat hos, le port et l’agora

5. Skiat hos; la la gu ne

6. Le vi lla ge vu de la cha pe lle Saint-

Antoi ne; dans le fond Sko pé los

7. Car ta de Skiat hos 

El lli bre va lia 15 francs.

Com a cu rio si tat diré que el re trat de Pa -

pa dia man dis que fi gu ra en el lli bre, és el

ma teix que vaig im pri mir d’Internet dins

l’espai de di cat als es crip tors de Skiat hos.

A més, com veu rem, la imat ge di gi ta lit za -

da del bust d’aquest ma teix re trat, for ma

part del lo go tip de l’Ajuntament de Skia-

thos. L’actitud que adop ta Pa pa dia man dis

en la fo to gra fia, està per fec ta ment des cri ta

en la pàgi na 24 del lli bre d’Octave Mer lier i

trans cri ta en la pàgi na 37 del nos tre es tu di.

Re su mint la vida de Alé xan dros Pa pa dia -

man dis, que ex pli ca Octa ve Mer lierr en el

lli bre que es tic des cri vint, re pro dui ré úni -

ca ment al guns pocs parà grafs molt re la -

cio nats amb la na rra ció de la Ma ria

Àngels Angla da.

El pare d’Aléxandros, Ada man dios Em -

ma nouïl, era des cen dent d’una fa mí lia

de Skiat hos, era ma ri ner i ha via es de vin -

gut sa cer dot, papàs, trans for mant el seu

cog nom en Papa-Ada man dios. La mare

d’Alexandre era fi lla d’Alexandre Moraï -

tidis.

Ale xan dre era el cin què fill de la fa mí lia i 

els dos pri mers, una nena i un nen ha vien 

mort molt jo ves, Ki rat so als cinc anys i

Ma no lis als di vuit me sos. La ter ce ra, una

fi lla, Ma ria en ca ra viu i te més de 85

anys; la quar ta Cha ri clée, va mo rir el

1921. Des prés d’Aléxandros nas qué

Sop hou la, mor ta el 1930; Geor ges nas -

cut més tard morí l’any 1905 i la seva

ger ma na bes so na morí al bres sol; fi nal -

ment Kyrat sou la, nas cu da el 1860, és la

úni ca sol te ra su per vi vent, que es man té

per fec ta ment amb una no ble dis tin ció

(és pre ci sa ment la ger ma na que pa tro ci -

na el lli bre d’Octave Mer lier).

Pa pa dia man dis va néi xer el 4 de març de 

1851. En ba te jar-lo se li donà el nom

d’Alexandre.

L’escriptor ex pli ca la seva jo ven tut en al -

gu na de les se ves no vel·les. Se guia els

seus com panys en els jocs; aquests eren

fills de ma ri ners o pes ca dors, ma le du -
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cats, des cal ços i mal ves tits, sem pre dins 

l’aigua, pescant crancs i atra pant pops i

col pe jant-los llargs ins tants so bre la pri -

me ra pe dra pla na tro ba da. La mare del

jove Ale xan dre no per me tia que el seu fill 

se guís aquests pi llets i l’obligava a por tat 

sa ba tes. Els pe tits ca ma ra des se’n reien

del fill del papàs.

A l’escola, el jove Ale xan dre és el mi llor

alum ne de la seva clas se, jun ta ment amb 

el seu cosí, Ale xan dre Mo raï ti dis. Li agra -

da l’estudi i el di buix i sen se ha ver après

art li plau re pro duir els sants que veu en

les ico nes.

El 1862 és en viat a Sco pé los (una illa

veï na), a l’Escola Hel·lènica, on obté el

di plo ma de fi d’estudis.

Du rant les va can ces i anys de lli ber tat el

jove Ale xan dre es re tro ba fre qüent ment

amb molts ca ma ra des de la ma tei xa

edat: Spi ros Moraïtidis, Sotirios Éco no -

mou i Ale xan dre Mo raï ti dis (el seu cosí,

pro fes sor i pe rio dis ta).

Com tots els jo ves d’aquesta èpo ca, ha

après el pa per im mens que ha ju gat el

sa cer dot or to dox en la hist òria de la

Grècia es cla vit za da i re nai xent. Els seus

pa res, els seus on cles i els seus amics

són sa cer dots o mon jos i han ob ser vat la

su pe rio ri tat d’aquests so bre els pro fes -

sors laics; han vist els bo nics per ga mins

dels con vents i han vist els ma nus crits de 

mú si ca ecle siàs ti ca, amb cu rio sos sig nes 

ne gres i ver mells. Van so vint al con vent

veí de l’Evangelista on apre nen a can tar

salms i tém po res i por tats per una for ça

d’entusiasme i vo ca ció ju ve nil pro me ten

es de ve nir mon jos.

El seu pare en vià l’adolescent a l’institut

del Pireu, però la rigorositat dels mes -

tres, pro vocà que tor nés a Skiat hos du -

rant el pri mer any. Ales ho res es passà set 

me sos al Mont Athos, recorrent els con -

vents i les cel·les dels so li ta ris. El seu en -

tu sias me és gran, per què Athos és la tra -

di ció dins la seva in te gri tat. Sota aquests 

efec tes es criu a la seva mare l’intenció

de fer-se mon jo. No obs tant, l’en -

tusiasme del jove per a la vida mo na cal

cau en el curs del viat ge. Mai se’n sabrà

la raó. Fou el re buig per l’ascetisme re li -

giós dels ce no bi tes del con vent de

Esphig mé nos o per l’estretor d’esperit

d’alguns mon jos se vers, els quals no ha -

vent sor tit mai d’Athos des co rat gen

cruel ment les jo ves vocacions? O pot ser

al guns re cords ge lo sa ment i cas ta ment

es ti mats, que es re flec tei xen en al gu na

de les se ves no vel·les? No se sap res de la 

seva vida sen ti men tal, dos o tres noms

ama gats per l’art de les se ves obres.

Al tor nar d’Athos li diu a la seva mare:

“Jo, em faré mon jo dins el món”. 

El seu pare li va acon se llar aca bar els es -

tu dis de l’institut i des prés se guir du rant

dos anys els cur sos de la Uni ver si tat.

L’octubre de 1873, Pa pa dia man dis en tra 

al li ceu Var va kion : té vint anys. El 1874

s’inscriu a la Fa cul tat de Lle tres on aprèn 

les llen gües es tran ge res que li fa ran ac -

ces si bles el pen sa ment i l’art d’Eu ropa.

Papadiamandis, a part del di plo ma, ha -

via ad qui rit una cul tu ra ge ne ral. Ha via

après francès i anglès i ha via lle git i re -

lle git to tes les grans obres es cri tes o tra -

duï des a aques tes llen gües; s’havia no -

drit de li te ra tu ra an ti ga: Ho mer, els

Tràgics, els Evan ge lis eren es sen cials en

la seva “cai xa” de lli bres. Aques ta “cai -

xa” era a la ve ga da la seva bi blio te ca i el

mo ble pre ciós on con ser va va els seus

ma nus crits. S’hi tro ba tam bé un Sha kes -

pea re, un Mil ton, un Dic kens i un Cer -

van tes.

A Ate nes, es criu, tra dueix i salm òdia nits

sen ce res, fre qüent ment amb el seu cosí

Mo raï ti dis, a la ca pe lla de Sant Eli seus;

s’entreté molts cops en el cafès, on beu

amb molt de gust amb els seus amics;

aquests són el mon jo Nip hon, que ha dei -

xat Mont Athos per Ate nes, el vell Bar -

ba-Spyros, un pe tit co mer ciant jueu, tots 

ells rics en anè cdo tes i hàbils en ex pres -

sar-se en llen gua sa bo ro sa, i Kyr Ni kos i

la seva dona Polyxène Bou ki; és tota

l’església de Sant Eli seus, aquest hu mil

grup de cris tians pri mi tius ger mans en

Je su crist.

Ale xan dre Mo raï ti dis evo ca en una agra -

da ble na rra ció la fi gu ra del seu amic, re -

cor dant la seva vida de tre ball, de so li tud 

i de salm òdia. Pa pa dia man dis te nia un

tre ball irre gu lar, atès que havia de se guir 

les ga se tes an gle ses i tra duir les no ves

notícies de l’estranger pel dia ri “l’Acro -

pole” i el “Neon Asty”; a més, estava obli -

gat a es pe rar el co rreu d’Europa, el qual,

sobretot a l’hivern, tar da va a arri bar fins

a la mit ja nit. Te nia una ma nia molt bo ni -

ca, molt sana i molt hu ma na: volia,

després de so par, es tar des ca rre gat de

tota fei na.

Se’l po dia tro bar en un pe tit cafè, tot sol

en un racó, el cap in cli nat, les mans en -

creua des so bre el ven tre, davant d’una ti -

sa na de sàlvia. Mut. No veient a nin gú.

Al vol tant d’aquesta fi gu ra, bas tant com -

ple xa, ba rre ja de dol ce sa i de vi va ci tat,

de sen sua lis me i de cas te dat ing ènua i

cris tia na, se ria fàcil mul ti pli car anè cdo -

tes p.e. la pa rau la agra da ble que va dir al 

seu amic, na rra dor i cro nis ta espiritual,

Nir va nas, el qual va te nir la sort de fo to -

gra fiar-lo; “ves de pressa, –va dir-li en

francès–, nosaltres ex ci tem la cu rio si tat

del pú blic”, i el pú blic eren dos o tres pi -

llets en llus tra dors de sa ba tes. 

Esde vin gut so rrut al fi nal de la seva vida,

Pa pa dia man dis res po nia així a aquells

que el sa lu da ven.

–Bon dia, Sen yor Alé xan dros.

–No tinc temps.

Arron sa va les es pat lles mig som rient,

mig en fa dat. Instants des prés, re cor dant

la seva fal ta d’educació, creuant de nou

el seu in ter lo cu tor, es parava, li de ma na -

va per dó per la seva brus que dat i

reprenia la seva mar xa pen sa ti va.

Nin gú no és pro fe ta en el seu país, deia

un ha bi tant de Skiat hos. Nos al tres mai li

hem do nat im portància. El con si derà vem 

un “xim ple”.

Sa ben com vi via? Be vent en tots els

cafès, amb no im por ta qui, es pe cial ment 

amb gents del po ble, ca rre ga dors del

port i tots els “ma ri ners de pas”.

Ves tia tan ma la ment, tan mi se ra ble ment, 

tan ne gli gent ment –en ca ra que por ta va

sem pre coll i cor ba ta!– que l’hau ríeu pres

per un pi do lai re. S’explica que un ri quís -

sim ate nenc, Syngros, que no el co nei xia,

en tro bar-lo un dia pel ca rrer, li donà ge -

ne ro sa ment, dos sous...

Va tor nar de fi ni ti va ment a Skiat hos el

1908 –de via mo rir dos anys des prés– les

se ves ger ma nes, per a les quals te nia una 

gran ten dre sa, el cui da ven de la mi llor

ma ne ra.

Una pe ti ta ha bi ta ció es tre ta de pa rets

blan que ja des amb calç. Un “tza ki” –una

xe me neia bai xa– prop de la fi nes tra que

do na va so bre el rie ró. No hi ha via llit;
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sota una mena de pe tit ar ma ri en cas tat a

la pa ret, dos ”ké lims", per te rra. En el

tza ki, al gu nes cen dres ca len tes. Fora

feia molt fred.

Des prés de molts dies, no po dia des can -

sar, pel do lor del cos. Era una mala grip;

una pneumò nia, van opi nar d’altres. Ell

no vo lia veu re el met ge.

A la nit de manà un lli bre a les ger ma nes,

per te nir-lo a la mà. Po sant-se de cara a la

pa ret va co men çar a sal mo diar. A la una

del matí, les ger ma nes van tro bar-lo ador -

mit, els ulls tan cats, fred. L’en terraren

l’en demà, tres de ge ner de 1911.

No hi ha tom ba a nom de Pa pa dia ma dis

en el pe tit ce men ti ri de Skiat hos. Sols un 

pi i una plan ta, mos tren el lloc on va ser

en te rrat. Els seus os sos fo ren re ti rats, se -

gons el cos tum grec, tres anys des prés

de la seva mort i es con ser ven a l’esglé -

sia de la Pa nag hia, en l’Alt-Skiat hos,dins 

d’un pe tit co fre que con té un cra ni i al -

guns os sos; un pe tit cra ni gro guenc que

una ve lla us mos tra, pie to sa ment o ma -

qui nal ment, qui sap?

Mas sa po bre per pa gar-se l’edició de les

se ves obres, va mo rir sen se te nir al tra sa -

tis fac ció que veu re les se ves no vel·les

pu bli ca des en els dia ris i re vis tes li terà -

ries del seu país.

Abans d’escriptor, Pa pa dia man dis fou

pe rio dis ta o més exac ta ment tra duc tor al

ser vei d’un dia ri d’Atenes. El seu cosí

Mo raï ti dis el va in tro duir en l’equip d’un

dia ri ate nenc, el “Jour nal” d’en Co ro mi -

las, on li en ca rre ga ren les tra duc cions

del francès i l’anglès. Més tard,

Gavriilidis li con fià la ma tei xa tas ca a

“l’Acropolis”. Sor tint del des patx, tre ba -

lla va a casa seva o en un cafè, al cos tat

dels seus amics; des prés a l’hora de

l’Hespérinos, de les Ves pres, ana va a

can tar a al gu na es glé sia fa mi liar. La seva 

vida era una ba rre ja de la del po ble i la

de l’església. Era un mes tre en matè ria

de ri tual: se’l con sul ta va so bre qües tions

molt es pe cials de ri tus o de dog ma de

l’església or to do xa.

Va tra duir la Bí blia en llen gua mo der na.

Vó los (Bó los) és una ciu tat ma rí ti ma de

l’Est de Grècia, ca pi tal de Magnèsia, junt

al golf de Pa gas si ti kos o de Vó los, al peu

de les mun tan yes cos ta ne res de Thes sàlia 

(Pé lion). Co mu ni ca da per fe rro ca rril i car -

retera amb Làri sa, és el port im por tant

més pro per a Skiat hos. 

Octa ve Mer lier l’autor del pre fa ci i tra -

duc tor de Skiat hos ile Gre que, viat ja a

Skiat hos per mar, en ca ra que de for ma

di fe rent a la se gui da per l’oncle del su -

po sat hel·le nis ta Emma nuel de Frédy.

Pie rre de Cou ber tin viatjà, se gons el

con te, el 1890 en un ve ler des d’Atenes,

men tre que Octa ve Mer lier va fer-ho en

un pe tit va por, que va par tir tam bé de la

ca pi tal gre ga. Se gons ex pli ca, va arri bar

a Skiat hos el Di ven dres Sant de l’any

1928, tro bant per tot arreu l’atmosfera

que Pa pa dia man dis ha via co ne gut i en -

tre la qual ha via cres cut. A con ti nua ció

re su mei xo la des crip ció de l’illa i dels

seus vol tants, que fa en el pre fa ci del lli -

bre, Octa ve Mer lier.

Skiat hos era la illa de les ca ses blan -

ques, cú bi ques, mi nús cu les, de ca rre -

rons tan es trets que un ase hi pas sa va

pe no sa ment si por ta va una càrre ga or -

dinà ria en els cos tats.

Skiat hos és una illa de l’arxipèlag de les

Spo ra des del Nord, poc vi si ta des ales ho -

res pels viat gers. El nom de Skiat hos

sem bla ser, com el de Ko rint hos, un nom

d’origen egeu. De ri va del ra di cal FP4�,

l’ombra. Enca ra pot con si de rar-se l’illa

om brí vo la, mal grat la de sa pa ri ció de

molts bos cos de pins que an tany

l’adornaven, a des pit dels pas tors que

són els que els han cre mat. És la pri me ra

gran illa que es tro ba a l’entrada del golf

de Vó los. Quan es puja so bre un dels

seus nom bro sos tu rons, es veu a l’oest,

molt a prop, la cos ta de Thes sa lea, amb

el seus po bles en cim be llats; cap al

nord-oest, el Pèlion i l’Ossa; al nord, la

Chal ci di que amb el Mont Athos a la dre -

ta; a l’est, Ha lon nis si, Sco pé los, l’illa veï -

na que ins pi ra nostàlgia i cap al sud i el

sud-est, l’Eubée, l’Euriponissos, fa mi -

liar ment ano me nat Grypo ni si.

Tres grans ba dies na tu rals, golfs pro -

funds tan cats per llargs illots (les Tsoun -

gries), tal i com el port ales ho res exis -

tent. A l’oest del po ble, el port de la Gran

Flo ta, al bell mig, el pe tit port tran quil

que allar ga el dic da vant l’àgora. A l’est

el port de las grans bar ques de vela.

Dei xem da rre ra nos tre el pe tit po ble ri be -

renc i els seus tu rons pin to rescs, dei xem

a la dre ta la Xa né mo on la violè ncia del

Vòrias, el vent del nord ha de for mat els

pins i les oli ve res sal vat ges; anem cap al

con vent de l’Evanghélismos, que cau en

ruï nes i pu gem cap al Cas tro, l’antiga vila 

aban do na da.

En les pro fun des to rren te res de plàtans,

pen gen els seus am plis bran cat ges so bre

les fonts cla res i si len cio ses; so bre els

pen dents dels tu rons, les oli ve res allar -

guen les se ves enor mes tor sions; al vol -

tant de la blan cor de les capelles, els xi -

prers, lliu res, ele ven llur om bra allar ga da 

so bre els pins i els pins pin yo ners.

Allà baix, a l’esquerra del pen dent de

Kou rou pi, s’erigeix ame na ça do ra, l’emi -

nència pe dre go sa i grisa del Cas tro. Per

tot arreu, als cos tats, ruï nes in for mes de

ca pe lles i de ca ses. El camí por ta a un
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es tret con gost do mi nant l’abisme; la roca 

es ací com ta lla da per una arma ge gan ti -

na; aquí la por ta del Cas tro, ai xe ca da so -

bre una am pla te rras sa. Un pont-lle va -

dís, abans unia el Cas tro a l’illa. El pont

no exis teix, en ca ra que una es ca la im -

pro vi sa da s’eleva a l’entrada de la pe ti ta

ciu ta de lla. Allí s’hi tro ba ven 300 ca ses i

22 es glé sies. Enca ra en peu dues es glé -

sies pa rro quials: la de Sant Ni co lau, pa -

tró dels pes ca dors i dels ma ri ners i

l’església de Crist.

És dins el Cas tro on vi vien els ha bi tants

de Skiat hos abans de 1830, ad mi ra ble -

ment pro te gits con tra els pi ra tes en

aquest re fu gi quasi inac ces si ble. Però

quan la Gue rra de la Independència,

tornà a la jove Grècia les Cycla des i les

Spo ra des, quan la se gu re tat pe netrà en

to tes aque lles re gions, els ha bi tants del

Cas tro dei xa ren l’abric an ces tral i poc

con for ta ble, per descendir a l’empla -

çament del po ble ac tual.

La vida del Cas tro, Pa pa dia man dis no la

va con èi xer quan nas qué el 1851, però

els seus pa res ha vien nas cut a l’antiga vila 

i el seus avis hi ha vien vis cut. Així, tota la

seva in fan te sa es re par tí en tre la rea li tat

sen se emo cions del po ble de baix i

l’enterbolida fic ció de les na rra cions del

Cas tro, amb els vells con tes vir tuo sos i in -

ter mi na bles, les lle gen des de nereides de

bo nic cos però d’ira fa tal, de dra gons bra -

mant i per se guint du rant la nit els pas se -

jants re tar dats i di mo nis que feien ro dar

ro ques pel pen dent del Kou rou pi. Algu nes 

do nes molt grans, sa bien tam bé tràgi ques 

hist òries o re cor da ven la cròni ca “cas tria -

na” de l’època dels Turcs. Mol tes d’a -

questes lle gen des han es tat no vel·la des

per Pa pa dia man dis, al gu nes amb per so -

nat ges de la seva pròpia fa mí lia.

Na ve gant per Inter net bus co in for ma ció

so bre l’illa de Skiat hos. Tro bo da des so bre 

l’actualitat de l’illa, cul tu ra (es de ve ni -

ments cul tu rals, mú si ca i dan sa, ar qui tec -

tu ra, na ve ga ció o ves tits tra di cio nals) hist -

òria, es crip tors (Pa pa dia man dis i Moreïti -

dos) i fins i tot l’esmentada fo to gra fia de

Ale xan dros Pa pa dia man dis.

Actual ment Skiat hos és un pa ra dís que fa

for ça anys va ser des co bert. Fins ales ho -

res úni ca ment era co ne gu da l’illa per ser

la pàtria de Pa pa dia man dis; però avui es

una de les illes més fa mo ses de Grècia. En 

les se ves bo ni ques plat ges és co men cen a

cons truir ho tels i el tu ris me ha cres cut ex -

traor dinà ria ment en poc temps.

Avui pot arri bar-se a Skiat hos per via aè ria 

dià ria ment des d’Atenes i tots els dies, de

març a se tem bre, des de Tes salò ni ca. Per

mar es tan pro gra mats dià ria ment di ver sos 

fe rris des d’Agios Kons tan ti nos (44 mi lles

nàu ti ques de distància en 3.30 ho res) i

des de Vó los (36 mi lles nàu ti ques de

distància en 3.30 ho res).

La ciu tat de Skiat hos, úni ca àrea cons truï -

da, està si tua da en el cos tat sud-est de

l’illa en una ba dia arre ce ra da del vent. És

un as sen ta ment re la ti va ment nou, edi fi cat 

en tre 1829 i 1830, en el lloc on exis tia

l’antiga ciu tat so bre dos tu rons al cos tat

del mar. Aques ta ha via es tat cons truï da

l’any 800 a. de Crist.

La tra di cio nal ar qui tec tu ra de Skiat hos,

que està de sa pa rei xent con tí nua ment, no

té una es truc tu ra de carà cter illenc. Les

ca ses són pe ti tes i la ma jo ria te nen dos pi -

sos. Són fe tes de pe dra, amb les pa rets

ex ter nes blan que ja des. Exis tei xen dos ti -

pus de ca ses, ru rals i sen yo rí vo les. Els

 carrers són es trets, fets sen se cap pla ni fi -

ca ció, són pin to rescs i fets de blocs de pe -

dra. Aquests blocs es tan col·lo cats ver ti -

cal ment per fa ci li tar el des pla ça ment de

l’aigua de la plu ja i per fer l’estructura més 

es ta ble. Hi ha pe ti tes pla ces en di fe rents

punts de la ciu tat fe tes per em fa tit zar es -

glé sies, fonts o al tres edi fi ca cions si -

milars.

Les ca ses nor mal ment no te nen pa tis, en -

ca ra que quan els te nen són molt pe tits i

es tan plens de flors i ge rres de vi. Les por -

tes són ge ne ral ment molt sen zi lles, sen se

mo tius or na men tals, ex cep te en al gu nes

ca ses sen yo rí vo les que són d’estil neo -

clàssic. Les por tes prin ci pals en la ma jo ria 

de ca ses són sen zi lles, de fus ta i es tan -

quen per din tre amb un bal dó. Les ca ses

sen yo rí vo les te nen el marc de la por ta de

mar bre, amb un fa na let de co rat de ti pus

neoclàssic. Hi ha po ques fi nes tres, pe ti tes 
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i rec tan gu lars. Els pi sos bai xos te nen ha -

bi tual ment ba rres de fe rro de se gu re tat

amb mo tius or na men tals. Els bal cons són

pe tits, amb apun ta la ments de mar bre

ador nats amb es cuts en re lleu de fe rro.

Las ba ra nes són de ba rres de fe rro amb di -

fe rents mo tius or na men tals tam bé neo -

clàssics.

La casa on va néi xer Pa pa dia man dis l’any

1851 no exis teix en els nos tres dies. Va

ser ve nu da i de rruï da. La casa que avui es

con ser va, on va viu re i mo rir l’escriptor, va 

cons truir-la el seu pare Papa-Ada man tios

en tre 1850 i 1860, se gons cons ta en una

ins crip ció fi xa da a la fa ça na. Està si tua da

a uns 100 m de la cos ta est de la ciu tat,

en un es tret ca rrer sen se sor ti da. És un

pe tit edi fi ci de dues plan tes, d’arqui -

tectura tra di cio nal, de pa rets fe tes de

 pedra i de “Tsat ma” (lleu ge ra cons truc ció

feta de fus ta i guix). Les qua tre ves sants

de la teu la da de fus ta, es tan co ber tes amb 

teu les de ti pus bi zan tí. Por tes i fi nes tres

són de fus ta, i com l’escala con ser ven el

co lor ori gi nal. El pis in fe rior té tres cam -

bres, a l’esquerra hi ha l’habitació d’hi -

vern amb una llar de foc. Ací es on Pa pa -

dia man dis va viu re els seus úl tims mo -

ments. L’any 1954 l’edifici fou ad qui rit

per l’Estat i des de lla vors per tany a

l’Ajuntament. El 1965 va ser de cla rat mo -

nu ment pre ser vat pel Mi nis te ri de Cul tu ra. 

El 1990 van rea lit zar-se tre balls de re pa -

ra ció i des de 1994 els bai xos van ser

trans for mats en sala d’exposicions. Ac -

tualment, la man sió és un Mu seu, on els

ob jec tes de la casa i els per so nals de

Papadiamandis són con ser vats tal i com

es ta ven al fi nal de la seva vida.

El Cas tro cons ti tueix un lloc d’obligada vi -

si ta tu rís ti ca, per po der con tem plar l’as -

pecte ac tual de l’antiga for ta le sa, amb els

seus ponts de fus ta que l’unien a l’illa

i els res tes de les an ti gues ca ses i es glé -

sies. Espe cial aten ció me reix un ele ment

es sen cial per a la de fen sa del Cas tro: la

“ze ma tis tra” (una gran cal de ra d’aigua si -

tua da so bre la por ta, des ti na da a es cal dar 

els in tru sos).

En les pàgi nes d’Internet so bre Skiat hos,

es par la de la vida noc tur na de l’illa (ci ne -

mes, night clubs, ta ver nes tí pi ques i res -

tau rants), de la pos si bi li tat de prac ti car

 esports (wind sur fing i ten nis) i de les bo ni -

ques plat ges (Achla dies, Tza ne ries i Kou -

kou na riés –la plat ja on se gons el con te, va

ban yar-se el Baró de Cou ber tin–, i mol tes

d’altres). Cu rio sa ment, no hem tro bat re -

ferè ncies so bre la ve ge ta ció de l’illa, vi si ble 

en al gu nes fo to gra fies, i so bre els seus xi -

prers, que tant ha vien im pres sio nat l’oncle

d’Emmanuel de Frédy i Octa ve Mer lier.

Pos si ble ment el pro grés i la cons truc ció

han tin gut quel com a veu re en la pro ba ble

des fo res ta ció que l’any 1928, se gons Mer -

lier, ja ha via co men çat.

La res sen ya de la fi gu ra i de la per so na li -

tat de Pa pa dia man dis, així com de les

ca rac te rís ti ques geogr àfi ques i am bien -

tals de l’illa de Skiat hos, que fa Ma ria

Àngels Angla da en el con te, sem blen de -

mos trar que l’escriptora ha via lle git i més 

que lle git s’havia in tro duït i vis cut dins el

pre fa ci de l’obra de Octa ve Mer lier.

La pri me ra Ma ra tó, la guan ya el 10 d’abril 

de 1896 el pas tor grec de 23 anys Spi ri -

don Louis, que era fill de Ma rous si. Es

pre parà mit jan çant el de ju ni i l’oració i se -

gons es deia passà l’última nit davant de

les ico nes, en tre la llum amor ti da dels ci -

ris. Aques ta cur sa re me mo ra va la ges ta

del sol dat Phi dip pi des o Phi li pid des, el

qual va có rrer des de Ma ra tó fins a Atenes

per co mu ni car la vict òria dels grecs so bre

els per ses. En arri bar va ex cla mar KAIRETE

NENIKIKÁNEN! Hem ven çut! i cai gué mort

pel can sa ment. Ninikikánen era la pa rau -

la que pro nun cià el boig de Skiat hos en el

con te, abans de caure davant del Baró de

Cou ber tin.

Es diu que Spi ri don Louis va guan yar de

pre mi una copa d’ar gent do na da per Mi -

chael Breal (més en da vant, en l’e pí leg,

par la rem d’a quest trans cen den tal i in te -

res sant per so nat ge), un vas an tic i a

més, va ob te nir la lli ber tat d’un seu

germà, el qual es ta va em pre so nat per

ha ver par ti ci pat en una ba ra lla sag nant.

No és se gur que el mi lio na ri Geor gios

Ave roff li re ga lés un mi lió de drac mes; la 

lle gen da ex pli ca que la pro me sa d’a -

ques ta im por tant quan ti tat de di ners, va

pro vo car la mort de tres jo ves ma ra to -

nians, que in ten ta ren sen se cap pre pa -

ra ció rea lit zar la cur sa.

Enca ra que sé que una re cer ca té prin ci pi, 

però que di fí cil ment pot dir-se que té fi nal, 

pen sa va aca bar aquí aques tes “No tes a
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Skiathos avui.

La casa de Papadiamandis.

In te rior de la casa de Papadiamandis.

El Cas tro.

Platja de Kuokunarias.



peu de pàgi na”. Ahir, 2 de ge ner de 2001, 

vaig par lar amb Eu se bi Ayen sa. Se gons va 

ex pli car-me està tre ba llant en un pro jec te

edi to rial per pu bli car les obres com ple tes

de la Ma ria Àngels Angla da. Pos si ble ment 

és la per so na que mi llor co neix aques ta

obra. Va in for mar-me que en un lli bre de

poe mes de la Ma ria Àngels ano me nat

Ariet ta, pu bli cat per Co lum na l’any 1996, 

s’hi tro ba un poe ma in ti tu lat “Des prés de

Ma ra tó”, que tot se guit re pro duei xo:

Des prés de Ma ra tó

Qui mai ho hau ria dit?

Aquell sol dat amb la vis ta en te la da,

brut de suor i de pols, les sand àlies 

fe tes bo cins, era l’invicte nun ci

de la ges ta més cla ra, ra diant.

Si no ha gués sim sen tit dels seus lla vis ta llats

el mot sa grat “ven cé rem”

pot ser li hau ríem allar gat un òbol

com a un obs cur cap tai re fo ras ter.

Per què no ens re cor dem gai re so vint

de les hu mils i fe ri des dis fres se

que els déus trien, o els àngels. 

L’autora fa una ex traor dinà ria des crip ció

de l’aspecte del sol dat de Ma ra tó. Des prés 

sa cra lit za el mot “ven cé rem”, que aquest

pro nun cià abans de mo rir i pel qual aquell 

home obs cur, hu mil i fe rit con que rí la ca -

te go ria im mor tal d’heroi.

Aquest poe ma ocu pa un lloc en l’apartat

“Apa ri cions”, si tuat al fi nal del lli bre.

Sem bla que la Ma ria Àngels ha inclòs en

l’esmentat apar tat, poe mes re la cio nats

amb al guns re cords molt per so nals pre -

sents en la seva ment, els quals es fan

apa rents de tant en tant en la seva

memò ria i en la seva obra. Que en tre

aquests s’hi tro bi la imat ge del sol dat de

Ma ra tó, crec que té una trans cendència

cabdal per ex pli car-nos la mo ti va ció del

con te que es tem ana lit zant. Pen so que

ima ginà ria ment la Ma ria Àngels Angla da

ha volgut, a tra vés d’Adonis, el boig de

Skiat hos, ac tua lit zar la im portància de la 

ges ta de l’heroi de Ma ra tó, im mor ta lit -

zant-la com l’hipotètic ori gen dels Jocs

Olím pics ac tuals. Com veu rem en l’epí -

leg, algú va avan çar-se en aques ta idea

l’any 1896.

Epíleg
Com deia la Ma ria Àngels Angla da en

l’entrevista te le vi si va, en el con te “hi ex -

pli co el ve ri ta ble ori gen dels Jocs Olím -

pics, que no és el ve ri ta ble ori gen, però

que po dria ser-ho...” i pen so que és una

llàsti ma que no ho fos. Ja hem vist que

Cou ber tin, in fluen ciat per la pe da go gia i

l’edu ca ció es por ti va d’Anglaterra, ha via

de ci dit res tau rar els Jocs Olím pics de

l’Antigor i hem vist tam bé que de bon prin -

ci pi no pen sa va en Grècia com a pri me ra

seu dels Jocs de la re nai xen ça. El seu es -

pe rit xo vi nis ta i la seva prudè ncia

l’impulsaven a or ga nit zar-los a la ca pi tal

de Fran ça l’any 1900. Hau ria es tat un

nyap si mi lar, al que re cent ment va ocó rrer 

en ator gar a Atlan ta els Jocs del Cen te na -

ri. Va es tar la te na ci tat, no exemp ta d’una

cer ta fo llia, d’el grec De me trius Vi ke las,

que acon se guí la de sig na ció d’Atenes, per

al 1896. Hau ria es tat més bo nic que la

fra se que ima ginà ria ment la Ma ria Àngels

Angla da si tua en el pen sa ment de Cou ber -

tin: “Quin po ble és aquest, que fins i tot la

fo llia d’un pas tor duu la mar ca de

la glòria?”, fos la ve ri ta ble mo ti va ció de la

res tau ra ció dels Jocs. Per so nal ment

m’ompliria de joia que aquest fos el seu

ve ri ta ble ori gen.

En la tan es men ta da en tre vis ta, la Ma ria

Àngels Angla da afir ma que ha es crit el

con te “en ho me nat ge, a un es crip tor

grec, del se gle XIX, que es diu Pa pa dia -

man dis i que és el mi llor pro sis ta grec del 

se gle XIX i és fill de l’illa de Skiat hos”.

Des prés en pu bli car-se la Nit de 1911,

l’autora de di ca el con te, “Als meus com -

panys pro fes sors de llen gües clàssi ques,

esp ècie no pro te gi da”. Pos si ble ment la

jus ta pro blemà ti ca rei vin di ca ti va ac tual

d’aquest col·lec tiu de pro fes sio nals, ha

po gut més, que la pri mi ti va idea d’ho -

menatjar Papadiamandis. Ara bé, pos si -

ble ment la Ma ria Àngels des co nei xia el

ve ri ta ble ori gen d’incloure la cur sa de

Ma ra tó en els Jocs Olím pics d’Ate nes.

Va ser Mi chael Ju les Alfred Bréal, amic

de Cou ber tin, bri llant filò leg de la Sor -

bon ne i pro fes sor de Gramà ti ca Com pa -

ra da del Col·legi de Fran ça, qui, l’en -

damà de la res tau ra ció dels Jocs es criu

en tu sias mat a Cou ber tin i té la vi sió de

pro po sar-li ins ti tuir una cur sa, fins ales -

ho res des co ne gu da en les com pe ti cions

es por ti ves: la Ma ra tó. El filò leg pre ci sa va 

tex tual ment: “Se ria bo veu re si els nos -

tres at le tes mo derns po drien igualar

Phidippides”. Bréal va ofe rir una copa

d’argent al co rre dor que, sor tint de Ma ra -

tó arri bés pri mer a Ate nes, du rant els pri -

mers Jocs de l’era mo der na de 1896.

Aques ta pro va de re sistència va te nir una

ex traor dinà ria sig ni fi ca ció, per què re pre -

sen ta va el fil di rec te d’unió amb els Jocs

Olím pics de l’Antigor. A més, la victòria

d’un pas tor grec va fer re viu re la fi gu ra

del he rois clàssics. Des d’aleshores la

cur sa de Ma ra tó ha es tat la pro va més

em blemà ti ca del pro gra ma olím pic, amb

un ex tens anec do ta ri i una llis ta im pres -

sio nant de per so nat ges mí tics. Estic

segur que la Ma ria Àngels Angla da es ta -

ria or gu llo sa de sa ber que un com pany

seu, filò leg del se gle XIX, pos se ïa una

ima gi na ció tan des bor dant com la que a

ella li va per me tre es criu re aquest ex -

traor di na ri con te so bre el ve ri ta ble ori gen

dels Jocs Olím pics. 

A la de di catò ria del con te se li po den

ator gar, jus ta ment, més de cent anys de

vigè ncia.
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El Fa rah es mou:
Una ex pe rièn cia amb dones ma gribines

Re sum

Els Ser veis So cials de Sant Boi, van de ma nar 

al GEDE l’aplicació, a un grup de do nes im -

mi grants ma gri bi nes, del pro gra ma d’acti -

vitat fí si ca per a do nes adul tes, “Surt, mou-

te”. Des prés d’un any d’intervenció, les

 característiques es pe cí fi ques del grup es -

men tat van pro vo car la ne ces si tat de crear

un nou pro gra ma d’activitat fí si ca apli cat a

aquest col·lec tiu de do nes.

Des de fa dos anys, el GEDE (Grup d’Estudi

Dona i Esport) de l’INEFC de Bar ce lo na de -

sen vo lu pa ac ti vi tats fí si ques adre ça des a do -

nes adul tes im mi grants de la ciu tat de Sant

Boi (Baix Llo bre gat). Allò que va co men çar

sent l’aplicació del pro gra ma “Surt, mou-

te!”, ha es de vin gut, amb el pas del temps,

un rep te, a cau sa de les ne ces si tats del grup

de do nes, les quals ne ces si ta ven un pro gra -

ma d’activitat fí si ca es pe cí fic per a elles.

En la pri ma ve ra del 2000, els Ser veis So -

cials de l’Ajuntament de Sant Boi van creu re

ne ces sa ri in clou re l’activitat fí si ca com una

eina d’integració so cial, mit jan çant la qual,

les do nes ma gri bi nes im mi grants de la ciu tat 

acon se gui rien, d’una ban da, els be ne fi cis

as so ciats a una pràcti ca fí si ca re gu lar i,

d’una al tra, la pròpia so cia lit za ció (re la cio -

nar-se amb al tres do nes, acon se guir un es -

pai de vivè ncies pro pi, etc.).

Amb aquest ob jec tiu, els Ser veis So cials es

van po sar en con tac te amb el GEDE, atès

que co nei xien l’existència del pro gra ma

“Surt, mou-te!” (adre çat a do nes adul tes

més grans de 35 anys). La seva idea era

apli car aquest pro gra ma al col·lec tiu de do -

nes im mi grants. I així va co men çar la nos tra 

aven tu ra.

El pro gra ma va co men çar amb mol tes ga nes

i amb una fe cega que era el pro gra ma

d’activitat fí si ca més ade quat per a elles.

Mal grat que el pro gra ma està rea lit zat te nint

en comp te una po bla ció i una cul tu ra es pe cí -

fi ca (do nes adul tes, amb poca o nul·la his -

tòria mo triu prèvia, etc.), les ca rac te rís ti -

ques que pre sen ta va aquest grup de do nes

eren molt si mi lars i per aques ta raó vam

pen sar que allò que im por ta va no era en qui -

na po bla ció s’havia pen sat en fer el pro gra -

ma, sinó en les ma tei xes ca rac te rís ti ques de

les do nes. Per aquest ma teix mo tiu, vam en -

ge gar el pro gra ma.

Vam tri gar unes quan tes ses sions a ado -

nar-nos que no fun cio na va com es perà vem,

per què, creient que ho fèiem bé, no se’ns va

acu dir de pen sar que, pot ser, no era això ni el

que es pe ra ven ni el que vo lien. Així doncs, un

dia, vam de ci dir de pre gun tar-los què els sem -

bla ven les clas ses i la sor pre sa va ser nos tra en 

des co brir que no els agra da ven del tot.

Aques ta és la raó per la qual el pro gra ma va

co men çar a so frir va ria cions, tant en l’as pecte 

de con tin guts com en l’aspecte de me to do lo -

gia, amb l’objectiu d’adaptar-lo a la nova rea -

li tat en què ens trobà vem. Tant va ser així que 

ens vam ado nar que aquest col·lec tiu ne ces -

si ta va un pro gra ma d’activi tat fí si ca de sen vo -

lu pat es pe cí fi ca ment per a elles, i no l’adap -

tació d’un al tre de ja exis tent.

Tota aques ta pro blemà ti ca ens la vam tro bar

du rant el pri mer any d’aplicació del pro gra ma.

Arri bats al 2001, aquest col·lec tiu de do nes

es va con fi gu rar com a as so cia ció: Asso cia -

ció de Do nes Ma gri bi nes de Sant Boi “El Fa -

rah” (L’alegria). Aques ta as so cia ció rea lit za

di ver ses ac cions. D’una ban da, les que elles

re ben (“can gurs”, as sistència le gal, clas ses

d’activitat fí si ca, clas ses d’informàtica, al fa -

be tit za ció, jor na des in ter cul tu rals, in ter can -

vis gas tronò mics, etc.) i de l’altra les que

elles fan (ta llers d’“hen na”, jor na des in for -

ma ti ves a es co les per ex pli car el fet de la im -

mi gra ció, la cul tu ra mu sul ma na, la die ta

àrab, etc.). To tes aques tes ac cions no par -

tei xen dels Ser veis So cials, sinó que és la

ma tei xa as so cia ció la que bus ca els re cur sos 

ma te rials i econò mics per por tar a ter me les
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ac cions que creuen opor tu nes, en ca ra que,

evi dent ment, se guei xen en una es tre ta re la -

ció de col·la bo ra ció amb Ser veis So cials. 

I en tre aques tes ac ti vi tats des ta quen les ses -

sions d’activitat fí si ca; per se gon any con se -

cu tiu van es co llir el GEDE per què una de les

se ves com po nents rea lit zés aques tes ses -

sions set ma nals.

Du rant el se gon any d’intervenció, el GEDE ja

no va uti lit zar l’adaptació del pro gra ma “Surt, 

mou-te!” sinó que va de sen vo lu par i apli car

un pro gra ma es pe cí fic, que par tia de la pre -

gun ta se güent: Què pot apor tar un pro gra ma

d’activitat fí si ca a aquest col·lec tiu de do nes?

D’una ban da, tots aquells be ne fi cis que es

re la cio nen di rec ta ment amb l’activitat fí si ca, 

com ara:

n Una mi llo ra de la con di ció fí si ca. 

n Una mi llo ra de la cons cièn cia cor po ral

(au to co nei xe ment). 

n Una mi llo ra de les re la cions in ter per so nals. 

Al cap da vall, una mi llo ra de la qua li tat de

vida, sen se obli dar-nos del com po nent lú -

dic, que és un al tre fac tor as so ciat a la

pràcti ca de l’activitat fí si ca.

D’altra ban da, gràcies al com po nent so cia lit -

za dor de la pràcti ca d’activitat fí si ca, una

ma jor in te gra ció d’aquest col·lec tiu en la so -

cie tat que l’envolta.

Tot se guit, fem una re la ció dels di fe rents

apar tats que hem cre gut que cal abor dar

amb el pro gra ma:

Àmbit so cial

n Co nei xe ment de la cul tu ra es pe cí fi ca de la

po bla ció a la qual ens adre cem. Si tua ció

de les do nes din tre d’aquesta.

n Pro ble mes d’adaptació i in te gra ció de les

do nes a l’entorn. 

n Si tua ció pro fes sio nal i ni vell edu ca tiu de

les do nes.

Àmbit mo tor

n Hist òria cor po ral (im portància del cos din -

tre de la cul tu ra).

n Expe rièn cies mo trius.

n Ti pus d’activitat fí si ca que prac ti quen.

n Opi nió so bre la pràcti ca es por ti va.

Pers pec ti ves de fu tur del
col·lec tiu de do nes 

n Temps de per manè ncia al país. 

n Edu ca ció de les fi lles. 

n Com es plan te gen la vida aquí: viuen amb

els seus cos tums o adop ten els d’aquí.

Aquests tres as pec tes han de com ple men -

tar-se amb les ca rac te rís ti ques que ens vé -

nen im po sa des per les ca rac te rís ti ques de

l’activitat que re que reix el col·lec tiu, com:

n Espai tan cat: les do nes pre fe rei xen un es -

pai de pràcti ca tan cat ja que així no es tan

a la vis ta d’observadors i se sen ten més

còmo des i de sin hi bi des.

n Grups he te ro ge nis: tant d’edat (que os -

cil·la en tre els 28 anys i els 65) com de ni -

vell de con di ció fí si ca i d’execució tècni ca

dels di fe rents exer ci cis pro po sats.

n Hist òria mo triu prèvia: la ma jo ria no han

re but una edu ca ció fí si ca a l’escola, i tam -

poc no han rea lit zat cap es port o pràcti ca

fí si ca.

n Re la cions fa mi liars: exis tei xen vin cles fa -

mi liars en tre les par ti ci pants. Si una

d’elles està ma lal ta, les al tres po den no

ve nir a les ses sions.

n Llen gua: és un fac tor im por tant. Elles

s’expressen en la seva llen gua (àrab) i po -

ques te nen un co nei xe ment del ca talà o el

cas tellà. Per aquest mo tiu, les in di ca -

cions, co rrec cions de les po si cions, etc.,

s’han de rea lit zar mit jan çant ges ti cu la -

cions i mí mi ca, cosa que alen teix el rit me

de les ses sions.

n Fal ta de cul tu ra es por ti va: al gu nes do nes

con si de ren que les ses sions són una ma -

ne ra de per dre pes, sen se con si de rar la

pràcti ca d’activitat fí si ca com un com po -

nent més de la seva sa lut i qua li tat de

vida.

En base a tot el que hem ex po sat, vam cen -

trar els ob jec tius ge ne rals del pro gra ma en:

n Mi llo rar la con di ció fí si ca. 

n Mi llo rar la cons cièn cia cor po ral (au to co -

nei xe ment). 

n Adqui rir nous hàbits hi giè nics. 

n Tre ba llar i de sen vo lu par l’autoaccep -

tació.

n Mi llo rar les re la cions per so nals. 

n Con èi xer la nos tra so cie tat.

L’experiència d’aquests dos anys ha es tat

molt po si ti va, de fet, pen sem que hem tin gut 

més sort que les do nes, ja que hem après

molt més que no pas elles, per di ver ses

raons:

n Ens han en sen yat la seva cul tu ra, la seva

ma ne ra de fer les co ses, la seva re li gió...

el seu món. Ens ho han “en sen yat” des del 

punt de vis ta de com és de bo nic per -

tànyer a una cul tu ra de la qual es tan or gu -

llo ses i n’expliquen les tra di cions amb sa -

tis fac ció i ga nes que les en ten guem. Han

tin gut la pa cièn cia d’explicar-nos as pec tes 

de la re li gió, com el Ra madà, (que no sal -

tres des co nei xíem com ple ta ment, no sa -

bíem per què el feien o quin sig ni fi cat te -

nia); del men jar (de fet, bo nís sim!), de

qui na ma ne ra es pre pa ra o quan es men -

ja, d’acord amb l’època de l’any o el que

se ce le bri; de com n’estan, d’unides, da -

vant qual se vol es de ve ni ment (ja si gui el

nai xe ment o la mort d’algun co ne gut, sen -

se pen sar-ho dues ve ga des fan el pos si ble

per es tar al cos tat de la com pan ya, ami ga

o fa mi liar); del res pec te que te nen cap a

les se ves per so nes més grans, etc.

n En tot mo ment ens hem sen tit es ti ma des i

apre cia des per aques tes do nes que, mal -

grat les di fi cul tats que te nen per ve nir a

les clas ses, no han dub tat a ve nir-hi i rea -

lit zar les ses sions, ac cep tant el que els

pro posà vem i la nos tra cul tu ra dis tin ta.

n No han dub tat a fer-nos en ten dre allò que

els agra da i el que no, res pec te de les ses -

sions.

To tes aques tes raons, uni des a la ma ne ra

com ens par len, com ens ex pli quen els seus

dub tes, el seu dia a dia... fan que, du rant

aquests dos anys, no sal tres hàgim es tat les

que hem après més.

Actua ció de l’Or ques tra Àrab de Barcelona.

Sònia Albui xech pre sen tant l’experiència del tre ball amb do -

nes ma gri bi nes.
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Eus kal du nak-Els bas cos

Re cent ment van arri bar a les me ves mans

tres es tro fes de vuit ver sos, es crits en llen -

gua eus ke ra, d’un poe ma ano me nat Eus -

kal du nak (Els Bas cos), atri buït al poe ta

Ni co las Ormaet xea “Orit xe”. Esta ven pu -

bli cats en el lli bre Li te ra tu ra de tema de -

por ti vo, edi tat l’any 1969, per Anto nio Ga -

lle go Mo rell. Vaig de ma nar la col·la bo ra -

ció, de l’Institut Basc d’Educació Fí si ca

(Soin Hez kunt za co Eus kal Era kun dea), per 

ob te nir una tra duc ció. Ben aviat una car ta

de Jo se ba Etxe ba rria Goi koet xea, di rec -

tor de l’esmentat Insti tut, em do na va una

am plia i do cu men ta da in for ma ció so bre la

meva pe ti ció, que em per me tia es criu re

aquest nou ca pí tol de “l’Esport tam bé pot

ins pi rar poe sia”. Apro fi to l’avinentesa per

agrair pro fun da ment a Jo se ba Etxe ba rria,

el seu ex traor di na ri ajut en el co nei xe ment

de l’obra i del seu au tor.

Ni co las Ormaet xea, més co ne gut pel seu

pseudò nim “Orit xe”, fill de Juan Bau tis ta

Ormaet xea i de Ma ría Ma nue la Igna cio

Pe lle je ro, va néi xer al ca se rio d’Orexa

(Gui pús coa) el 6 de de sem bre de 1888.

Per ser tri ge min, es va criar a Hui ci, llo -

ga ret Na va rrés de do cents cin quan ta ha -

bi tants, amb la dida Rosa Ariz ti mu ño.

Allí va viu re la seva in fan te sa i jo ven tut.

Als set ze anys va in gres sar al Col·legi

Apost òlic de Ja vier. Va cur sar es tu dis

ecle siàs tics en la Com pan yia de Je sús a

Lo yo la, Bur gos, Oña te i Co mi lles, exer -

cint la docè ncia en tre 1914 i 1920. El

1923 va ser obli gat a dei xar la Compa -

nyia, en ca ra que mai va aban do nar el seu 

gran sen tit re li giós, el seu mis ti cis me i,

so bre tot, les pràcti ques de vo tes. Incor po -

rat al món laic, va es criu re més de 400

ar ti cles a Eus ka di so bre te mes di ver sos,

pre fe rent ment folklòrics i gra ma ti cals. El

1934 pu blicà el seu poe ma mís tic Bar ne

mui ne tan i va com po sar el seu gran poe -

ma Eus kal du nak (Els Bas cos), que es va

edi tar l’any 1950. Du rant la Gue rra Ci vil

va ser em pre so nat a Pam plo na i va acon -

se guir creuar clan des ti na ment la fron te -

ra. Pos te rior ment, va viu re a Fran ça,

Argen ti na, Xile, Perú, Bo li via i El Sal va -

dor, tor nant d’Amèrica l’any 1954. Va

ser col·la bo ra dor de re vis tes bas ques i un 

dels mem bres més im por tants del re nai -

xe ment basc, im pul sat per l’Asociació

Eus kalt za leak , i de la mo der nit za ció de

l’euskera, tra duint el Mis sal a aques ta

llen gua. Va mo rir a Añor ga (Gui pús coa)

el 9 d’agost de 1961.

94 apunts

Mis cel·lània

L’ESPORT
A LA BIBLIOTECA

L’esport tam bé

pot ins pi rar poe sia

§ RAMON BALIUS I JULI

Ni co lás Ormaet xea

“Ori xe”

Ais ko la ri

Eus kal dunak - Els Bas cos.

Edi to rial Au ña men di. San Se bas tià, 1976
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Com hem as sen ya lat, “Orit xe” va es criu re

l’any 1934 el llarg poe ma Eskal du nak. En 

aques ta obra, a tra vés de 12.000 ver sos,

na rra de for ma sen zi lla les fes tes i els cos -

tums, el tre ball i la vida i la mort del po ble

basc. Com ell ma teix es criu: “l’estil del

meu poe ma és el ma teix amb què l’hauria

fet el po ble (...). És la des crip ció del nos -

tre po ble ru ral en la seva vida de tre ball,

en els seus jocs i di ver sions, en les se ves

ocu pa cions quo ti dia nes, fins la ma tei xa

mort. Tot amb sen zi lle sa i na tu ra li tat tal

com oco rrei xen aques tes efemè ri des fa mi -

liars a les gents co rrents”. En el pròleg,

Anto nio Ma ría de La ba yen diu que “lle gint 

els poe mes més re pu tats de la li te ra tu ra

uni ver sal, ‘Orit xe’, ad qui rí el con ven ci -

ment que in ten tant com pon dre un poe ma

basc, era pre fe ri ble l’espontaneïtat, la na -

tu ra li tat, a allò que és ar ti fi cial ment re ve -

llit o allò in ven tat (...). Nin gú en tre no sal -

tres, es ta va pre pa rat com “Orit xe” per

 escriure un poe ma com Eus kal du nak. (...) 

Te nia al seu fa vor per ser rap so de de la

vida ru ral, el seu ín tim con tac te amb el

camp, del qual no va apar tar-se fins ser ja

for ça gran. Nas cut i criat en una zona i en

un am bient en els quals es man te nien

gerds els hàbits i les tra di cions se cu lars,

va as si mi lar l’experiència de pas sa des ge -

ne ra cions. Li eren fa mi liars l’agricultura i

la pas tu ra amb les se ves fei nes, les se ves

pe nes i les se ves joies”.

He tin gut l’oportunitat i el goig de lle gir

Eus kaul du nak, edi tat per l’Editorial Au ña -

men di. És una edi ció bi lin güe de but xa ca,

que re cull el ma teix text que la de luxe,

pu bli ca da el 1972 per la ma tei xa edi to -

rial, co rre git se gons la llis ta d’errades ela -

bo ra da pel ma teix au tor i do tat de to tes les 

me lo dies ori gi nals. És la ve ri ta ble epo peia 

ru ral d’un po ble pa cí fic i fo na men tal ment

fa mi liar i tra di cio nal.

He po gut com pro var que en Eus kal du -

nak, on es fa re ferè ncia a la vida dià ria

del basc, te nen ca pi tal im portància el

joc, l’aposta i la for ça fí si ca. Prop de

2.000 ver sos, del to tal dels es men tats

12.000 que com po sen el poe ma, es tan

de di cats a jocs ru rals. Es par la, en tre

d’altres, de les llui tes de mol tons

(ari–tal ka) de les mun tan yes na va rre ses;

del llan ça ment de la ba rra (sa taia edo

ba lan ka), que des criu acu ra da ment i

tècni ca ment en 14 es tro fes; de l’ano -

menada apos ta de les des trals (aiz ko -

ra-jo kua), que con sis teix en ta llar a cops

de des tral dot ze troncs d’una vara de dià -

me tre; des ti na 22 es tro fes a la cur sa a

peu (lais ter ka-apus tua) dels ko rri ka la ris i 

a les apos tes que aques tes cur ses pro mo -

vien; no hi fal ta la des crip ció d’un ins òlit

par tit de pi lo ta (ape zen pi lo ta jo kua), ju -

gat des prés del fu ne ral d’una avia. En el

joc hi par ti ci pen els vuit ca pe llans dels

po bles de la vall de La rraun (Aldatz,

Erraz kin, Albi su, Uit zi, Asti te, Arrutz,

Ma dotz i Alli), com pe tint els dels qua tre

pri mers po bles con tra els dels qua tre se -

güents. Se gons “Orit xe”, “en aquest es -

port no hi ha, amb se gu re tat, qui guan yi

als sa cer dots de Na va rra” (“Ontan ape -

zak adi ñe ko rik Na pa rroan ez da, nas ki”).

Les tres es tro fes que han ins pi rat i mo ti -

vat aquest ar ti cle, són una mí ni ma part

d’un poe ma que Ni co las Ormaet xea ti tu -

la Estro pa dak (Les re ga tes), in cor po rat

al Eus kal du nak. Es re fe reix a les po pu -

lars re ga tes de trai ne res que des de

1879 es dis pu ten en la Con cha de Sant

Se bas tià. 

Aques tes re ga tes do nos tia rres te nen tres

mi lles de re co rre gut (5’5 km), amb dos cia -

bo gues (lloc on gi ren les em bar ca cions):

una a mar obert i l’altra pròxi ma a la plat ja. 

Inver tei xen en la pro va prop de vint mi nuts. 

Les trai ne res fan uns dot ze me tres de llar -

ga da, són molt lleu ge res i a bord vo guen

tret ze cor pu lents re mers, ma nats per un

pa tró. En cada ton ga da com pe tei xen qua -

tre trai ne res, sent nor mal ment vuit, en re -

pre sen ta ció de di fe rents lo ca li tats ma ri ne -

res, les que llui ten per guan yar la ban de ra

d’honor.

En Estro pa dak, Orit xe ex pli ca les ca -

racterístiques i vi cis si tuds de les re ga tes i

ho fa a tra vés de la su po sa da in for ma ció

que “un home ma dur, na tu ral de Deva”,

està pro por cio nant a una pa re lla de nu vis

que es tan a Sant Se bas tià en ple na llu na

de mel. Se gons ell “no hi ha es port tan

emo cio nant” com les re ga tes de trai ne res. 

El poe ma cons ta de 544 ver sos agru pats

en 68 es tro fes, de les quals úni ca -

ment en trans criu ré les 17 que con si de ro 

més sig ni fi ca ti ves, a tra vés de les quals

es pot se guir la com pe ti ció i al ho ra fer-se 

una idea del cai re del poe ma.

Pilo ta ris.

Fé lix Elie Bo net. Oli so bre tela

Trai ne ra

Re ga ta de trai ne res
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ESTROPADAK

Illu na ba rrak ai zea da kar;

in dar tuz doa gauean;

arraun la riek are nik ez nai

bia mon-baz kal-au rrean.

Ogeiez bêtik ira baz tu nak,

erron ka ari zan kaiean:

aize-ziz tuak ixil du ditu

arran diak ez pai ñean.

(...) 

Do nos tia rrek et zu ten, uz tez,

et sai rik Ge ta ri re kin;

Zu mai ta Za rautz ja nik zeuz ka ten

ba rran agert zea re kin.

Albo tik ba tek esa ten die:

-“Be gi ra az tien it ze kin!

Joku-au rre ko igert ze orrek

ez dik gauz onik be re kin”.

Orain goan ez da Biz kaia’tik

bil dur da ra gin Onda rru

-Do nos ti’rekin au rren-ur te ko

zo rrak or daint zen lana du-.

Aren it za la su ma tu bage

la sai Do nos tia’k oiu.

Ge ta ri isi llik ari da as pal di,

Elka no’ren jaio-leku.

(...)

Ontziak ola, arrau nak ala,

mu ti llak ez aun die gi,

zama aun diz lana bota ez dien

gai ñez be ren bu rue ri.

Ler den, in dart su, be soak zai ñar,

Gor put za, be rriz, gia rri;

sa be la se rail, le poa le gun

ba tez era bi guin ge rri.

Ontza gut xi ren al dea dute

ont ziak ont zia re kin;

gi za kie na ber din ku dute

in da rren al dea re kin.

Pa troiak ez du gut xien ei ten

neu rriz kei ñat zea re kin,

eta, ba ti pat, biotz-ema nez

noiz-bein go oiu be roe kin.

(...)

Itsas-kaie tik bana-ba na ka

ont ziek joku-le ku ra.

Artzai-kai kuan es nea be zain

lasa, za ba lean, ura...

Mar ka aun di ren bat egi ñen dute

mint zen ez bada ga zu ra.

Bat edo bati asia zaio

diru-polt sa ren az ku ra.

(...)

Gu ziak gel di; arraun la riek,

adoia ar tuz ki bor ta ri, 

ezin gel di rik; su mat zen dute

es kuan biotz-izer di:

le poa luza, bi ran era gin,

es ku ra lis tua jaur ti, 

baz ta rre ra so, xor tu naiean,

be giak maiz itxi-ide ki.

(...)

Asti ro “bat, bi, iru, lau” ent zun ta

kei ñu ber-be rak ar tuaz,

bat ba te ra go ezin ate ra

neu rri be rean sar tuaz.

Lênen go txan pan alde egin nai, ta

iru, mo koz moko,doaz. 

Do nos tia rrak at ze ra dira

za la par ta ka nâstuaz.

(...)

LES REGATES

Al ves pre s’ai xe ca un vent que va guan yant

for ça du rant la nit. Els re ma dors no el de sit -

gen per a l’en demà abans de di nar. “A que fan 

el re co rre gut en vint mi nuts”, es can ta va el

de sa fia ment al port; però el xiu let d’a quell

vent ha fet em mu dir les bra va tes en els seus

lla vis.

(...)

Els do nos tia rres, se gons sem bla, no te nien

ene mic en Gue ta ria, Per a ells era pa su cat

amb oli guan yar a Zu maia y Za rauz, úni ca -

ment amb pre sen tar-se a la rada. Algú els

 insinua des del seu racó: “¡Comp te amb les

pa rau les dels en de vi na dors!” aquests pronò -

stics pre vis a la com pe ti ció, no por ten res de

bo”.

Aques ta ve ga da no ve de Bis caia, Onda rroa,

la te mi ble. For ça tre ball té en pa gar els deu -

tes que va con trau re amb Sant Se bas tià l’any 

pas sat. Com que no veu a prop la seva om -

bra, Sant Se bas tià llen ça el de sa fia ment amb 

con fian ça. Fa temps que Gue ta ria s’ha pre -

pa rat si len cio sa ment, Gue ta ria, la pàtria

d’Elca no.

(...)

Tals han de ser les trai ne res, quals els rems, els

nois no mas sa cor pu lents, per què amb la pròpia 

càrre ga no si gui ex ces si va la seva for ça. Esvelts, 

for çuts, de bra ços mus cu lo sos i de cos ma gre,

lli sos de ven tre, lú cids de cla tell i so bre tot, fle -

xi bles de cin tu ra.

Les trai ne res te nen en tre elles la pe ti ta di -

ferè ncia d’u nes un ces. El pes dels ho mes es

pot equi li brar amb la seva for ça. No és el pa -

tró el que menys tre ba lla, as sen ya lant el

compàs amb les se ves mans i so bre tot do -

nant-los va lor amb els crits càlids que els di ri -

geix a cada pas. 

(...)

Sur ten les em bar ca cions una per una del

port fins el lloc de la con te sa. L’ai gua en la

mar està tan tran quil·la com la llet ho està

en el kai ku dels pas tors. Si el mar no es pica,

avui es ta bli rem una bona mar ca. N’hi ha que 

han sen tit en la seva but xa ca la fri san ça del

di ner.

(...)

El pú blic ha pres po si cions fi xes. Els re ma dors

pre nen el tac te del mànec del rem, no po den

pa rar im pa cients i sen ten en les se ves mans la

suor del cor. Esti ren els colls, fan gi rar el cap so -

bre ells, llen cen sa li va a les mans, mi ren al cos -

tat per dis treu re’s i obren i tan quen els ulls a

cada pas.

(…)

Des prés d’ha ver es col tat, un, dos, tres, qua -

tre, pau sa da ment i pre nent la in di ca ció al

ma teix temps, no po den sor tir més iguals i

en trar en el ma teix compàs. Vo len de sen -

gan xar-se a la pri me ra pa la da, però tres de

les trai ne res van col ze con tra col ze. Els do -

nos tia rres s’han en da rre rit en atro pe lla da

con fu sió.

(...)

LAS REGATAS

Al ano che cer le van ta un vien to que va to man -

do fuer za por la no che. Los re ma do res no lo de -

sean para el día si guien te an tes de co mer.”A

que ha cen el re co rri do en vein te mi nu tos” se

can ta ba el de sa fío en el puer to; pero el sil bo de

aquel vien to ha aca lla do las bra va tas en sus la -

bios.

(…)

 

Los do nos tia rras, al pa re cer, no te nían ene -

mi go en Gue ta ria. Era pan co mi do para ellos

ven cer a Zu ma ya y Za rauz, con solo pre sen -

tar se en la rada. Algu no les in si núa des de su

rin cón: “¡Cui da do con las pa la bras de los

adi vi na do res! Estos va ti ci nios an te rio res a

la com pe ti ción, no traen cosa bue na con si -

go.” 

Esta vez no vie ne de Viz ca ya, Ondá rroa, la

te mi ble. Bas tan te tra ba jo tie ne en pa gar las

deu das que con tra jo con San Se bas tián el

año an te rior. Como no ve cer ca su som bra,

San Se bas tián lan za su de sa fío con fia da men -

te. Hace tiem po que Gue ta ria se ha pre pa ra -

do en si len cio, Gue ta ria, la pa tria de Elka -

no.

(…)

Ta les han de ser las trai ne ras, cua les los re mos,

los mu cha chos no de ma sia do cor pu len tos, para 

que con la car ga pro pia no se la echen ex ce si va

a sus pu ños. Esbel tos, for zu dos, de bra zos mus -

cu lo sos y de cuer po ma gro, li sos de vien tre, lú -

ci dos de pes cue zo, y so bre todo, fle xi bles de

cin tu ra.

Las trai ne ras tie nen en tre si la pe que ña di fe -

ren cia de al gu nas on zas. El peso de los hom -

bres se pue de equi li brar con su fuer za. No es

el pa trón el que tra ba ja me nos con solo se ña -

lar el com pás con sus ma nos, y so bre todo in -

fun dir les va lor, con los cá li dos gri tos que les

di ri ge a cada paso.

(…)

Sa len las em bar ca cio nes una por una del

puer to al lu gar de la con tien da. El agua

del mar está tan tran qui la como la le che lo

está en el Kai ku de los pas to res. Si el mar no

se pica, hoy van a es ta ble cer una bue na mar -

ca. Hay quie nes han sen ti do en su bol si llo la

co me zón del di ne ro.

(…)

El pú bli co ha to ma do po si cio nes fi jas. Los

re me ros, to man do tino al man go del remo,

no pue den pa rar im pa cien tes, y sien ten en

sus ma nos el su dor del co ra zón. Esti ran sus

cue llos, ha cen gi rar su ca be za so bre ellos,

echan sa li va a sus ma nos, mi ran al cos ta do

como para dis traer se, y cie rran y abren los

ojos a cada paso.

(…)

Des pués de ha ber es cu cha do uno, dos, tres,

cua tro, pau sa da men te y to man do la in di ca -

ción al mis mo tiem po, no pue den sa lir más

igua les y en trar al mis mo com pás. Quie ren

des pe gar se en la pri me ra brea da, pero tres de 

las trai ne ras van codo con codo. Los do nos -

tia rras se han re tra sa do en atro pe lla da con -

fu sión.

(…)



97apuntsEDU CA CIÓ FÍ SI CA I E SPOR TS (68) (94-97)

Txan pa buka ta joa ba kan du
pa troi-be soa ren neu rriz;
aren oiua “ots, nere seme
ede rrak” bein eta be rriz.
Zu mai ta Za rautz lêntxa go doaz,
ba te ra, bes teak ut ziz;
ont zi-erdi bat Ge ta ri bai ño,
Do nos ti bai ño bi ont ziz.
(...)
Do nos tia rrek ezin ber din du
txan pan ein du ten ga le ra;
pa troi be rriak biot za gal du,
mu ti llek ezin au rre ra;
arra bete ezin ur bil du dira
Zu mai-Zu raut zen al de ra;
Ge ta ri, be rriz, au rrean dute
goi tu xe rik ur-joe ra.
(...)
Zu mai-Za raut zek ba di ru di te
bata bes te ren it za lak;
bi gur di-zal di, esku ba ka rrak
da duz ka nean ega lak;
noiz bein pu treak ala da ra biltz
jaso ta ma kur ega lak;
uin ba tek be rak ja sot zen ditu, 
ba tean gor de ma ga lak.
(...)
Ge ta rik go gor era so dio
uin-gai ñe tik ba lia tuz;
txan pa la bur bík usu da kar te
ui ñak adin bat ko rri tuz.
Ber din du ditu, iga ro ditu
ont zi ba ten au rrea ar tuz;
bere ba tean da tor, in da rrak
az ken-une ra bial duz.
(...)
Nat du nak âl du; Do nos ti orrek
artu du be rriz joe ra:
arraun la riek su ma tu dute
Za rauz ko ont ziân ube ra.
Ber tan di ra la gogo-ar tu rik
ein dute bes te sa rre ra;
ogei ukal di eman or du ko
eldu zaiz kie pa re ra.
Erbi-at ze tik za ku rra ala xe
zant zua be rri iku si rik:
ikus, at ze man, au rrea art zen du:
eldu bear mu tu rre tik .
Ala Do nos ti gai llen du zai gu
Zu mai-Za raut zen au rre tik.
Asi-le ku ra lênbi zi sart zen
lana bear du Ge ta rik.
Zu mar di-ant za –er dian kale-
oial-ont zi, lu rrin-ont zi,
aize-bu rrun bak, jo di tun gi san
ba tean dute ein irrint zi.
Tu ru tak asi za la par ta ka,
mu ti llak il edo bizi;
ez eun eiz ta rik, be rreun za ku rrek
ba soan ain bat ka rrai si.
(…)
Azken txan pa du Ge ta rik. Ua
it sa soa jan bea rra!
Ze ru ra arrau nak jaso di tu te,
erre dute lêngo ma rra.
Ge ta ri ixi llak lau al de ta ra
za ba li du dea da rra.
Ama bost arraun-ukal diz gero
sar tu zaie za rauz ta rra.
Andik bi ta ra Zu maia an dute;
Do nos ti an dik sei ta ra:
ku kuak oker egun ar tan jo;
ôk bear zu ten ban de ra.
Ola dio te, di ru rik egin
ez du te nek; bu ruz bêra
egin du te nak; sa kel-agoak
ustu zaiz kie ba te ra.

Aca bat l’en ba la ment (es print) i dis tan ciant
els cops, al compàs dels bra ços del pa tró, el
qual una i al tre ve ga da els hi cri da “¡ea, bells
fills meus!”, Zu maia i Za rauz avan cen for ça i
van junts dei xant en re ra els al tres: a Gue ta ria 
mit ja em bar ca ció i a Sant Sa bas tià dues llar -
ga des.
(...)

Els do nos tia rres no po den es cur çar la
distància que han per dut en l’im puls ini cial.
El pa tró, nou, es de sa ni ma i els nois no po -
den avan çar. No po den acos tar-se ni un pam
als de Zu maia i Za rauz. En can vi Gue ta ria se -
gueix da vant i està pròxi ma a do mi nar el co -
rrent.
(...)

Zu maia i Za rauz sem blen un l’ombra de l’altre;
dos ca valls d’un cot xe les bri des del qual va ma -
ne gant una sola mà. Així el vol tor acos tu ma a
mou re les se ves ales, ai xe cant-les i bai xant-les.
Una ma tei xa ona les ai xe ca i un ma teix sot les
fa de sa par èi xer.
(...)

Gue ta ria ha ata cat amb co rat ge gràcies a l’ajut
de l’ona. Dos breus es prints la por ten vo lant,
vo leiant tant com les ones. Ha igua lat i pas sat
els al tres, ad qui rint l’avantatge d’un llarg. I ve
al seu rit me, re ser vant-se les for ces per al mo -
ment fi nal.
(...)

Qui vol, pot. Sant Se bas tià ha res ta blert la
seva mar xa. Els re ma dors han no tat per l’es -
te la la pro xi mi tat dels de Za rauz. Al veu re’s
prop d’ells s’han llen çat a una nova llui ta.
A les vint re ma des, han arri bat a l’al tu ra
d’ells.
Així mar xa el gos se guint a la lle bre, quan veu a 
prop el ras tre; el veu, el tro ba, li pren la da van -
te ra vo lent-la aga far pel mo rro. Així Sant Se -
bas tià s’ha en co rat jat da vant de Zu maia i Za -
rauz. ¡Tindrà fei na Gue ta ria en en trar pri me ra
a la meta!
Com fi le ra de po llan cres, ca rrer en mig, em bar -
ca cions de vela i va por, com em pen ta des per la
ma tei xa ven te gue ra, han co men çat tot d’una la 
cri da dis sa. So nen es tre pi to sa ment les si re nes i
els nois re men a vida o mort. Ni cent ca ça dors
ni dos-cents gos sos po drien ai xe car en el bosc
tal cridò ria.
(...)

Gue ta ria dóna la seva úl ti ma es co me sa. ¡Qui na 
ma ne ra d’engolir distàncies! Han ai xe cat els
seus rems al cel en to car la rat lla de sor ti da. La
si len cio sa Gue ta ria ha pro cla mat als qua tre
vents la seva vict òria. A quin ze pa la des des prés
ha en trat Za rauz.
D’allí a dues pa la des en tra Zu maia i d’allí a sis
Sant Se bas tià. Ma la ment els va can tar el cu cut
aquell dia (tin gue ren mala sort), per què a
aquests els per tan yia la ban de ra. Així opi nen
els que no han tra ves sat di ner. Estan moi xos els 
que l’han per dut, que dant-se al ho ra bui des les
se ves but xa ques i la seva boca.

Ter mi na do el em ba la je (sprint) y dis tan ciand
vo los gol pes, al com pás de los bra zos del pa -
trón, el cual una y otra vez les gri ta “¡ea, mis
gua pos hi jos!”, Zu ma ya y Za rauz avan zan un
tan to, y van a una, de jan do atrás a los de más: a
Gue ta ria me dia em bar ca ción, y a San Se bas -
tián dos lar gos.
(…)

Los do nos tia rras no pue den acor tar la dis tan cia 
que han per di do en el im pul so ini cial. El pa -
trón, nue vo, se de sa ni ma, y los mu cha chos no
pue den avan zar. No pue den apro xi mar se ni un
pal mo a los de Zu ma ya y Za rauz. En cam bio
Gue ta ria si gue ade lan te y está pró xi ma a do mi -
nar la co rrien te.
(…)

Zu ma ya y Za rauz pa re cen una la som bra del
otro; dos ca ba llos de un co che cu yas rien das va
ma ne jan do una sola mano. Así el bui tre sue le
agi tar sus alas le van tán do las y ba ján do las. Una
mis ma ola los le van ta y un mis mo ba che los
hace de sa pa re cer.
(…)

Gue ta ria ha arre me ti do con brío va lién do se de
la ayu da de la ola. Dos bre ves sprints la traen en 
vue lo, vo lan do tan to como las on das. Ha igua -
la do y pa sa do a de más, ad qui rien do la ven ta ja
de un lar go. Y vie ne a su rit mo, re ser ván do se las 
fuer zas para el mo men to fi nal.
(…)

Quien quie re, pue de. San Se bas tián ha res ta -
ble ci do su mar cha. Los re me ros han no ta do por 
la es te la la cer ca nía de los de Za rauz. Al ver se
cer ca de ellos se han lan za do a una nue va brea -
da. A las vein te re ma das, han lle ga do al par de
ellos.
Así mar cha el pe rro si guien do a la lie bre, cuan -
do ve cer ca no el ras tro; lo ve, lo ha lla, le toma
la de lan te ra que rién do la aga rrar del mo rro. Así
San Se bas tián se ha en va len to na do de lan te de
Zu ma ya y Za rauz, ¡Tra ba jo tie ne Gue ta ria en
en trar pri me ro en la meta!
Como hi le ra de ála mos, ca lle en me dio, em -
bar ca cio nes de vela y va po ras, como em pu ja -
das por el mis mo ven ta rrón, han co men za do
a una su gri te río. Sue nan  estrepitosamente
las si re nas, y los mu cha chos re man a vida o
muer te. Ni cien ca za do res ni dos cien tos pe -
rros pu die ran le van tar en el bos que tal vo ce -
río.
(…)

Gue ta ria da su úl ti ma arre me ti da. ¡ que ma ne ra 
de tra gar dis tan cias! Han le van ta do sus re mos
al cie lo al to car la raya de sa li da. La si len cio sa
Gue ta ria ha pro cla ma do a los cua tro vien tos su
vic to ria. A quin ce pa la das des pués ha en tra do
Za rauz.
De allí a dos pa la das en tra Zu ma ya y de allí a
seis San Sa bas tián. Mal les can tó el cu cli llo
aquel día (mala suer te tu vie ron), por qué a es tos 
per te ne cía la ban de ra. Así opi nan los que no
han atra ve sa do di ne ro. Ca biz ba jos es tán los
que lo han per di do, que dan do a un tiem po va -
cíos sus bol si llos y su boca.


