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Festa d’homenatge als clubs de Catalunya 

Barcelona, 25 d’octubre de 2019 

Bon vespre. Primer de tot, gràcies a El Mundo Deportivo per convidar-me i 

permetre’m ser aquí aquesta nit en la trenta-sisena edició dels premis que lliura 

aquest diari, que posen en valor un element tan essencial del nostre país com l’esport 

de base. 

Jo soc de Sarrià de Ter, un poble petit que té molta tradició d’handbol. De fet, vaig 

provar de jugar-hi; de seguida vaig veure que el meu lloc no era a la pista, però hi 

soc molt aficionat i el segueixo sempre que puc. La setmana passada, el club 

d’handbol del meu poble, la Unió Esportiva de Sarrià, que, per cert, avui li donen un 

premi, crec –enhorabona–, va decidir, davant la situació del país, i en rebuig de la 

sentència, que considera injusta, no jugar el primer minut d’un partit de la Copa del 

Rei. El Cangas, l’equip rival, va respectar aquesta decisió, i els seus jugadors es van 

anar passant la pilota fins que el gest va acabar.  

L’esport, en general, és ple de gestos d’aquest tipus. L’esport, al llarg de la història, 

ha demostrat que pot ser actiu no només pel que fa a la solidaritat amb persones o 

col·lectius víctimes d’alguna injustícia, sinó també pel que fa a la defensa dels drets 

fonamentals. Per exemple, tot i que segurament no recordem quina cursa era, tots 

tenim gravada a la retina la imatge de dos atletes, Tommie Smith i John Carlos, als 

Jocs Olímpics del 68, que amb el puny alçat i el cap cot, protestaven contra el racisme 

al seu país. John Carlos, uns anys després, en una entrevista justament en un diari, 

deia que «quan arribi la mort sabré que he fet el millor», que era contribuir a la fi del 

racisme al seu país, a la seva societat. 

Els esportistes i les esportistes s’han expressat al llarg de la història, com ho fa ara, 

per exemple, Ada Hegerberg, considerada la millor futbolista del món, Pilota d’Or del 

2018, que es va negar a jugar un mundial perquè reclamava a la seva federació el 

mateix tracte per la selecció femenina que per la masculina. O com fan avui les 

futbolistes de la Lliga Iberdrola, que també faran vaga per reclamar els seus drets. 

Alguns ho fan negant-se a jugar, com elles; d’altres ho fan donant el millor de si 

mateixos, competint més que mai, com el mític Jesse Owens a l’olimpíada del 36. 
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Amb aquests exemples no us vull demanar que els vostres clubs, les vostres entitats, 

siguin de protesta; no us vull demanar que sigueu activistes socials a les pistes i als 

terrenys de joc. No em correspon. Tampoc no us vull demanar que feu un paper que 

ens pertoca als polítics, a les institucions, i del qual no reneguem. Al contrari, l’hem 

d’exercir. Tampoc no us demano un posicionament ideològic, perquè els vostres clubs 

són plurals, són diversos, i han de continuar sent així, perquè aquesta és la riquesa 

de cadascun. El que dic, el que vull expressar amb aquests exemples, és que hi ha 

una relació històrica entre l’esport i la defensa dels drets humans, o fins i tot la 

defensa de les resolucions pacífiques dels conflictes, del diàleg polític. En democràcia, 

la llibertat d’expressió, arreu, també en l’esport, és fonamental. Perquè al cap i a la 

fi l’esport no es pot deslligar del món on viu, del seu entorn. I fa política, deixeu-

m’ho dir així, en el sentit més extens, entenent la política de la forma més àmplia 

possible. Donar suport a l’esport femení o als esports minoritaris és fer política, però 

també ho és el que feu als vostres barris i als vostres municipis amb la inclusió, amb 

la integració, fent que cadascun dels nostres pobles i cadascuna de les nostres ciutats 

sigui millor. 

No hi renuncieu. Us demano que no renuncieu a aquest paper fonamental per a la 

nostra societat. Sou importantíssims per al país, per al nostre teixit social, sou bàsics 

per a la convivència, per a la integració i per a la inclusió als nostres barris. A cada 

racó del país, a cada terreny de joc, a cada pista, a cada pavelló, s’hi respiren els 

valors i els principis que volem per al conjunt de la nostra societat. Vosaltres ens 

ajudeu a fer un país millor, perquè sou i representeu els valors, els principis i els 

objectius que volem per a la nostra societat. Per tant, no renuncieu mai a aquest 

paper que us pertoca. 

Felicitats, enhorabona i moltíssimes gràcies. 

 

 

 


