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CARLOTA BOADA

A Tarragona no s’aporta cap nova solució a la violència en el futbol

Que n’aprenguin... però més!

L
C a r l e s V i ñ a s

a ciutat de Tarragona va
acollir els passats 1, 2 i 3
de juny el I Congreso
Nacional sobre Preven-
ción y Seguridad en los
Estadios de Fútbol, or-

ganitzat, entre d’altres, per l’Ajunta-
ment de la vila en col·laboració amb la
Federació Espanyola de Futbol, el Con-
sell Superior d’Esports i la Lliga de Fut-
bol Professional, amb el patrocini de
l’ens Aenor (Associació Espanyola de
Normalització i Certificació).
Vint-i-quatre anys després de la creació
dels primers grups radicals organitzats
a l’Estat –Ultrasur i Boixos Nois– i
quan tot just fa vint anys de la tragèdia
de Heysel, sembla que algú ha pensat
que ja era el moment de posar fil a l’a-
gulla i reunir, durant tres dies, les su-
posades màximes autoritats en matèria
de prevenció i seguretat. L’actual alar-
ma social generada al voltant dels epi-
sodis de racisme i xenofòbia que darre-
rament ha patit el futbol espanyol
sembla haver estat el detonant que de-
finitivament ha esperonat el comitè
organitzador a preparar aquest esdeve-
niment a aquestes alçades. Lluny del
que hom pot pensar, el recurrent feno-
men del racisme als estadis espanyols
no és pas novetat. Més enllà dels adjec-
tius que determinades afeccions –i no
només els joves radicals– acostumen a
utilitzar per donar la benvinguda a ju-
gadors i seguidors catalans i bascos ar-
reu dels camps de la Lliga espanyola,
tampoc no són nous els crits humili-
ants de caire xenòfob cap a jugadors
negres en l’anomenada Lliga de les es-
trelles. Ja a la dècada dels setanta, Lau-
rie Cunningham, aleshores jugador del
Reial Madrid, era vexat al crit d’“inferi-
or”. Posteriorment, altres jugadors
també van patir el mateix tracte, que
encara avui es tendeix a minimitzar

vinculant-lo al denominat in-
sult eficaç, amb el qual s’intenta
minar la moral de l’esportista i
posar-lo nerviós, cosa que obvia
el pòsit ideològic que conté
quan coralment des de les
graderies l’emeten les minori-
es radicals íntimament lligades
a l’extrema dreta.

La resolució final de la llei
Bosman, amb la consegüent
lliure circulació de jugadors,
afegida als diners que van re-
bre els clubs per part de les
cadenes de televisió digital,
van precipitar la globalització
futbolística, la qual cosa va
afavorir els fitxatges de molts
jugadors extracomunitaris,
que van passar a engrandir les
nòmines dels equips europeus. L’exo-
tisme dels pioners N’Kono, Atkinson,
Wilfred o Yekini es va convertir en
quelcom habitual a la majoria de clubs
estatals, que van veure incrementades
les seves plantilles amb jugadors ne-
gres, tot un reflex dels fluctuants canvis
socials als quals el futbol mai no és aliè.
La seva presència més alta va possibili-
tar l’augment dels episodis racistes al
futbol, inicialment protagonitzats per
radicals propers als postulats ultres.
Aquests reduïts col·lectius van aconse-
guir certa incidència social en veure’s
secundats per una part consubstancial
del públic assistent, com succeí en
l’encontre internacional amistós que
disputaren les seleccions sub-21 d’Es-
panya i Anglaterra el passat 16 de no-
vembre. Un nou cas d’abús racial a
l’espera d’un tractament idoni que
eradiqui aquesta mena de comporta-
ments al món de l’esport.

El congrés de Tarragona, l’àgora amb
connotacions romanes on hom espera-
va que es debatessin aquests temes, sens

dubte no va respondre a les expectati-
ves. El programa, amb canvis impor-
tants de darrera hora, no va resultar el
més encertat. Pocs van ser els ponents
que realment van aportar quelcom re-
marcable, si exceptuem l’excepcional
intervenció de l’extècnic internacional
basc Xabier Azkargorta, l’experiència
personal descrita per l’exporter came-
runès Tommy N’Kono o l’exposició de
Javier Durán, president del recentment
creat Observatori sobre el Racisme en
l’Esport, un òrgan dependent del Con-
sell Superior d’Esports. La pauta gene-
ral ha estat una autocrítica nul·la, tant
per part de l’administració pública com
per part dels mitjans de comunicació i
dels responsables de seguretat de clubs
com el Reial Madrid, que segueixen
vinculant les mostres d’agressivitat
ocorregudes als estadis de futbol amb la
violència intrínseca vigent que hom
associa a la nostra societat. Una reflexió
de més abast els hauria permès consta-
tar com la seva teoria té llacunes im-
portants: on és la violència als camps de

bàsquet i en altres esports?, o
és que potser no formen part
d’aquesta societat els professi-
onals, dirigents i seguidors
dels clubs de bàsquet o hand-
bol estatals? Un cop més, s’ha
perdut una gran oportunitat
per tractar amb rigor un pro-
blema que, per la seva inci-
dència social, pot generar di-
nàmiques negatives en la nos-
tra joventut. Sempre s’ha dit
que els esportistes són el mirall
de molts joves, i diversos orga-
nismes i federacions internaci-
onals han dictat mesures i re-
comanacions per evitar certs
comportaments de dirigents i
jugadors que, amb les seves
declaracions públiques, po-
guessin induir conductes vio-
lentes. A casa nostra, aquesta
sensibilitat està a l’ordre del

dia: sense anar més lluny, casos com la
política institucional, la mediàtica tole-
rància zero, duta a terme pel president
del FC Barcelona Joan Laporta contra els
violents al Camp Nou ha estat lloada i
citada arreu com un exemple a seguir
per la resta de clubs. Potser perquè cre-
iem que els directius també han de ser
responsables i determinants a l’hora de
minvar el poder d’aquests grups radicals
més bel·ligerants, no s’acaba d’entendre
com el comitè organitzador del congrés
va convidar l’expresident blaugrana, Jo-
an Gaspart, actualment màxim respon-
sable de la UE Sant Andreu, a participar
en el debat Manca seguretat als estadis? Es
pot eradicar la violència? Segurament no
ha estat la decisió més encertada, si és
que és aquest l’exemple que volem tras-
lladar a la nostra societat. Potser per ai-
xò, i no pels darrers problemes interns
que ha sofert el club, Joan Laporta va
decidir no participar en aquest congrés
tan desgavellat.

■ Carles Viñas. Historiador. Autor del llibre ‘El mundo

ultra. Los radicales del fútbol español’ (Temas de Hoy, 2005)

Factors adversos i oportunitats legislatives
J o r d i P l e n s

D’
ençà de l’entrada en vigor
de la llei 1/1998 de política
lingüística, el debat polític i
social sobre l’estatus de la

nostra llengua ha depassat el territori
idiomàtic propi i ha trobat els altaveus
adequats en les cambres legislatives es-
panyola i europea. Alhora, potser ha
mancat afany d’esbrinar els factors de-
terminants en el revifament de les
guerres lingüístiques. És possible que
l’actualitat hagi falsat certes hipòtesis.

Alguns factors han resultat ser molt
secundaris. Així, no ha demostrat ser
decisiu l’atur juvenil produït per l’aug-
ment del preu del petroli. No hem hagut
d’afrontar una maxicampanya d’ame-
naces contra el sistema educatiu i la
cultura del país com la que vam sofrir
entre 1993 i 1998 a l’àrea metropolitana
de Barcelona. Tot i que existeixen encara
minicampanyes de l’extrema dreta cañí,
més aviat descoordinades, a la rodalia de
molts instituts d’ensenyament secunda-
ri. La versió parroquial del lleialisme de

classe obrera –en què es combinen les
fantasies colonialistes i la marginalitat
sociolaboral– s’ha reorientat vers el
consum fetitxista de símbols taurins i de
l’uniforme de la selecció estatal de fut-
bol. En general, l’enèsima generació
immigrant espanyola no pretén elabo-
rar res en el camp de les idees que vagi
més enllà d’una enrabiada xenòfoba
contra els seus rivals: els estrangers de
procedència extracomunitària (els moros
i sudacas) i els de dins les fronteres esta-
tals (els polacos). Aclareixo que sí que és
pertinent parlar de segones, terceres i
enèsimes generacions immigrants en la
mesura que no existeixi la integració
cultural.

Tampoc no s’han demostrat decisives
les campanyes mediàtiques centralistes
de desprestigi de les opcions polítiques
identitàries de la perifèria en temps
d’eleccions generals (març de 2004).

Admetem, però, que hi haurà un pe-
rill real d’escalada del conflicte lingüís-
tic quan, al Parlament autonòmic, es

torni a debatre la legislació sobre la ma-
tèria. Davant la imminent discussió de
l’Estatut, han tornat a aparèixer els grups
de pressió dedicats a promoure el folklo-
re regional, hereus dels Coros y Danzas, i
l’agitació argumentativa de l’entorn del
Fòrum Babel. El desencís dels ideòlegs
d’aquest Fòrum amb el catalanisme del
PSC els pot dur a sol·licitar el vot als sec-
tors castellanolingües abstencionistes de
les corones metropolitanes per a una
plataforma neolerrouxista.

Semblantment, no hem de menyste-
nir un factor tan important com els in-
teressos gremials i pecuniaris de part
dels funcionaris espanyols traspassats,
que havien marcat el calendari de les
reivindicacions involucionistes (Por la
igualdad de derechos lingüísticos, conegut
com el Manifest dels 2.300, de 1981, Acción
Cultural Miguel de Cervantes, Asociaci-
ón de Profesores por el Bilingüismo,
Asociación por la Tolerancia i el Manifi-
esto por la tolerancia lingüística en Cataluña,
de 1994). Si bé, sortosament, han anat
quedant desfasats.

Un cop neutralitzats, en bona part,
molts dels factors adversos a l’assoli-

ment gradual de la sobirania sociolin-
güística, haurem d’anticipar les accions
d’aquells grups polítics que fan de la
catalanofòbia una peça fonamental de la
seva identitat i que intenten aprofitar-se
de l’estructura diversa de la societat ca-
talana. Tinguem ben present que no to-
tes les opcions polítiques es troben
igualment legitimades al carrer. I que
algunes tan sols aconsegueixen prospe-
rar quan les més legítimes es fan fone-
disses –pensem què va passar en desa-
parèixer la Crida l’any 1993–. En
aquesta avinentesa, tenim l’oportunitat
d’assolir cotes més elevades de sobirania
sociolingüística mitjançant l’actuació
legislativa al nostre Parlament. A mi tan
sols se m’acudeixen tres possibilitats,
que corresponen a tres diferents nivells
de sobirania política: a) que el català si-
gui obligatori, junt amb el castellà, que
seguiria essent cooficial, b) que el català
sigui l’única llengua obligatòria i que el
castellà continuï essent cooficial, però
no obligatori, c) que el català sigui l’ú-
nica llengua oficial i obligatòria.

■ Jordi Plens. Autor de ‘Ciutadania de Catalunya’


