
EDU CA CIÓ FÍ SI CA I E SPOR TS (68) (18-23)

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 -
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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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