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RACISME QUOTIDIÀ: ELIMINEM ELS NOMS PROPIS

Si avui hem de parlar de racisme ho hem de fer pensant en diferents col·lectius,
independentment de qui sigui qui escriu aquest article. Pensem, per tant, en les àrabs,
les gitanes, les negres, les asiàtiques i un llarg etcètera del qual a poc a poc anem
aprenent. En definitiva, les minoritzades, que no són necessàriament minories però que
passen a ser-ho gairebé sempre. Cada grup amb les seves particularitats pròpies però
amb un denominador comú.

Parlem d’aquelles a les que la societat ha deixat moltes vegades als marges i per a les
quals s’ha normalitzat aquesta existència als marges. És a dir, en aquesta societat
nostra la norma és una i tot el que, culturalment, surt d’allà és, o pot ser, subjecte
de racisme. 

Quan parlem de persones racialitzades o de col·lectius minoritzats en general, estem
parlant també de grups que normalment no són als espais de visibilitat, tant en els
mitjans de comunicació com en la política institucional o en la definició de les
polítiques que guien la nostra societat, tant en els cartells en què s’anuncia un pla
participatiu  com  en  els  programes  que  veiem  a  la  televisió.  A  vegades,  aquesta
invisibilitat hi és fins i tot en el dia a dia, sembla que ens posem una bena als ulls
que no ens deixa veure una part de la societat que ens envolta.

És en aquesta visibilitat, o en la seva absència, en què vull centrar-me avui. Si
parlem de racisme quotidià i ho fem parlant més concretament de la visibilitat de les
persones  racialitzades,  ens  trobem  donant  exemples  al  voltant  de  tres  tipus  de
situacions: la falta de representació, l’estereotip i la normalització, sent aquesta
última la menys freqüent i en la qual no entraré. La manera com entenem les minories a
la nostra societat ens dona pistes sobre com d’interioritzat tenim un racisme que no
situa totes les persones per igual, sinó que en deixa algunes fora de l’estructura
tradicional que tots hem donat per vàlida. 

En  primer  lloc,  la  ficció  i  les  notícies  ens  mostren,  en  general,  una  falta  de
representació de les minories a la televisió. Si fem l’exercici de pensar en l’última
sèrie o programa televisiu que hem vist, ens trobarem que no hi apareixen persones
racialitzades. Ni tan sols als anuncis o com a figurants de fons, és a dir, com el que
seria una representació real de les nostres ciutats. A la televisió no són comunes les
situacions en què ens trobem la racialització en les escenes quotidianes. Tot i que hi
ha  diverses  iniciatives  per  promoure  la  diversitat  a  la  televisió  i  els  mitjans
audiovisuals, com ara la Mesa de la Diversitat del Consell Audiovisual de Catalunya o
les crides per part de diferents organitzacions, la falta de representació continua
sent la norma en els mitjans que consumim. Personalment, però, no crec que aquesta
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sigui  la  pitjor  situació,  tenint  en  compte  que  la  segona  passa  constantment  per
l’estereotip. 

L’altra forma, com dèiem, és l’estereotip i és la que ens trobem més sovint. En aquest
sentit, si pensem en les maneres com veiem representada la diversitat a la televisió
ens trobarem que ho podem resumir en una sèrie de situacions en les quals les minories
són o bé víctimes, o bé amenaces. Els estereotips poden o no ser negatius, però sí que
parlem de situacions que es repeteixen sistemàticament. Laura Navarro apuntava l’any
2012, tot i que continua sent una observació completament vàlida, quatre tipus de
relats al voltant de les persones migrades (que és com normalment es representen les
persones racialitzades). 

Dins de l’estereotip, el primer amb què ens trobem són relats que informen sobre la
violència  contra  les  dones,  on  són  presentades  com  a  víctimes  però  no  com  a
supervivents i on, afirma Navarro, les seves vides són irrellevants i es dona més
importància a la seva nacionalitat que a la seva història. El segon són relats sobre la
vida quotidiana i costums de la migració; aquí es posaria el focus en la diferència i,
sense ser històries necessàriament negatives, sí que encapsulen les persones migrades
dins de l’alteritat. És a dir, hi ha una normalitat, una forma de ser i existir
reconeguda i acceptada per la societat majoritària, amb què identifiquem gran part de
la població. No obstant això, les minories queden tancades dins d’una manera de viure
que s’explica des de la folclorització i es presenta des d’aquesta perspectiva. La
barrera que separa l’intercanvi cultural de l’exotització d’un col·lectiu minoritari és
tan fina que, a Barcelona, hem vist com s’anava modificant al llarg dels anys la Festa

de la Diversitat fins que el 2017 l’Ajuntament de Barcelona va explicar que ja no
donava suport a la festa perquè  formava  part  d’una  realitat  antiga  en  què  les
cultures minoritàries encara eren part de l’exotisme de la ciutat i que l’evolució
natural  era  la  naturalització  de  la  diversitat  trencant  amb  la  dicotomia  del
nosaltres/ells en la presentació de la interculturalitat. El tercer relat seria la
immigració presentada en el context de la prostitució, la qual afecta directament les
dones, i el quart serien les històries sobre refugi o pasteres. 

De les persones racialitzades es parla des de l’anècdota, tant negativa com positiva, i
des d’aquí és molt difícil que aconseguim pensar en les estructures racistes. Costa
molt que es pugui pensar en un fenomen que ens afecta diàriament quan només es parla de
racisme i persones racialitzades en moments concrets i com una anomalia. 

Anem per passes, en el dia a dia ens trobem amb dos tipus de situacions racistes davant
de les quals, considero, hem d’estar alerta. Totes dues tenen el mateix fons: convertir
l’anècdota en la notícia i no fer-ho pensant en l’estructura i el context d’aquella
anècdota. 
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Això de les anècdotes és extremadament notable en el cas de les xarxes socials, en les
quals les tendències virals i els trending topics apareixen i desapareixen en intervals
d’hores,  substituint-se  les  unes  als  altres  a  una  velocitat  que  fa  materialment
impossible que una mateixa persona pugui seguir-ho tot i seguir-ho bé. Potser et crida
l’atenció un cas, però mentre t’estàs fent la idea sobre aquest, ja n’ha aparegut un
altre que ha captat la teva atenció, la ràbia o l’alegria. 

Les  anècdotes  negatives  de  què  parlo  són  aquelles  que  encenen  les  xarxes  socials
després d’una situació racista, patida directament o indirectament per la persona de
què es parla. Penso, per exemple, en el cas de Josep Borrell visitant el ministre
d’Interior del Níger “disfressat” de safari. En cap cas, en una visita oficial a un
país occidental se li hauria ocorregut aparèixer així a una trobada formal, de la
mateixa forma que Borrell no espera que cap càrrec oficial el visiti amb barretina i
espardenyes. 

En aquest cas, la notícia efectivament es va viralitzar. Hi va haver tuitaires que van
compartir  com  d’indignant  era  que  Borrell  aparegués  així  a  una  trobada  oficial,
afirmant que era una actitud neocolonial que partia de l’eurocentrisme. Se’n van fer
alguns acudits però ja ha passat. No hem anat més enllà ni hi hem pensat més. Potser
algun dia hi tornarem a caure, però d’entrada és això, una anècdota. 

Per l’altra banda, ens trobem amb les anècdotes positives, que són això, anècdotes. Fa
uns anys un noi negre va escalar un balcó a París. Jo no recordo el seu nom i no el
buscaré per posar-lo aquí, trobo que seria força hipòcrita. No obstant això, i encara
que en el cas d’aquell noi se li donés la nacionalitat, el racisme a França segueix
present i la situació de les persones racialitzades no ha millorat gaire.

Si anem una mica més amunt, ens trobem amb un estudi sobre com Mo Salah, jugador del
Liverpool, hauria fet baixar la islamofòbia entre els seguidors del seu equip. Si
repensem el cas, la islamofòbia, més enllà de quan les persones pensen en Mo Salah,
continua present de la mateixa manera i seria interessant veure què hauria passat si
ell, egipci i musulmà, no hagués estat bon jugador. 

Angela Davis comença la seva biografia dient que no volia escriure-la perquè creia que
fer-ho podia desviar l’atenció del lector d’allò que és més important: el moviment
popular. Es tracta, doncs, d’eliminar els noms propis, del racisme i de l’antiracisme.
De no deixar-nos guiar només per aquells moments anecdòtics, sovint acompanyats de noms
concrets o cares concretes i que hem vist, per desgràcia, en moltes altres causes. No
deixa  de  ser  una  manera  d’entendre  el  món  molt  individualista  però  que  casa
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perfectament amb la societat en què vivim. La darrera i més evident amb l’ecologia i
Greta Thunberg.

Tornant al racisme, cal començar a pensar-hi com a estructura, també en el quotidià, i
entendre que, si pensem en els casos concrets com a aïllats o com a excepcions a la
norma on la diversitat segueix en un segon pla invisible i intranscendent, no podrem
avançar cap a una societat que sigui no només tolerant sinó també antiracista.
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