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CÀPSULA 10 PROCESSOS DE RACIALITZACIÓ I RACISME

Objectius 
d’aprenentatge
Què són els processos de racialització i quin impacte tenen en el racisme, 
la discriminació, la marginació i l’exclusió social? Amb aquesta càpsula 
aprendrem a identificar els processos d’alterització que es construeixen 
sobre categories «racials» i a conèixer el seu impacte en les vides de les 
poblacions racialitzades i minoritzades. Aprendrem també que aquestes 
dinàmiques venen de lluny (rerefons històric de narratives i imaginaris 
col·lectius socials i institucionals fabricats i difosos des de l’esclavatge, 
la colonització i l’imperialisme) però troben una configuració específica 
en cada context i moment històric i polític. A més, reflexionarem també 
sobre com aquests processos de racialització interseccionen amb 
altres eixos de discriminació i desigualtat existents a la societat, com 
el gènere, la classe social, l’origen geogràfic, l'orientació sexual, etc. 

 COnEIxEMEnTS

— Conèixer els processos d’alterització i de racialització, les seves  
    modalitats, les seves conseqüències socials i individuals en termes      
    de racisme, discriminació i exclusió social.

— Conèixer els orígens històrics del racisme i les seves configuracions      
    contemporànies.  

 HAbILITATS

— Analitzar com es construeixen i evolucionen els processos d’alterització  
    i de racialització i els seus impactes en les persones i grups.

— Aplicar una mirada interseccional en l’anàlisi d’aquests processos. 

 ACTITuDS

— Mostrar curiositat i actitud crítica vers la construcció social de les  
    categories racials i de l’«altre».

— Comprometre’s amb la promoció de la igualtat, la lluita contra el racisme  
     i les discriminacions.
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Contextualització
Les dues primeres dècades del segle xxi són marcades per l'auge del 
racisme i la xenofòbia, causats pel creixement de partits d'extrema 
dreta que reivindiquen obertament d'un ideari racista i xenòfob, i per 
una persecució violenta de grups minoritzats i de persones migrades 
per part d'estats suposadament democràtics o de grups extremistes.

No obstant això, quan es parla de racisme molt sovint s'enfoca com 
un fet puntual, un assumpte individual o de grups polítics marginals 
i extremistes, fruit de l'odi, del desconeixement, o fins i tot, segons 
alguns, d'una lluita per uns recursos que són escassos.  Molt més 
rarament es connecten aquests «fets puntuals» o «accidents» i es mira 
què passa en els nivells sistèmic i institucional, on es generen aquestes 
categoritzacions i jerarquitzacions racials, i les etiquetes de «majoria» i 
«minories» on la norma sempre és representada per la raça «blanca», 
fins i tot sense anomenar-la. 

Aquests mecanismes racialitzants i racistes són els que produeixen, 
de manera més o menys visible, efectes quotidians i molt constants 
a llarg termini. Només es considera el fet puntual, els successos molt 
impactants, els delictes i discursos d'odi, mentre que els (micro)racismes 
quotidians, tant en una escala social com institucional, queden amagats 
per un espès mantell de normalització, que la part «majoritària» de la 
societat —llegeixi's blanca i possiblement de classe mitjana o alta— ni 
es planteja qüestionar.

En l’última dècada, i en particular des del naixement el 2013 als Estats 
Units del moviment Black Lives Matter (BLM) —moviment polític i 
social que busca assenyalar el racisme, la discriminació i la desigualtat 
experimentada per les persones negres, particularment quan es 
produeixen casos de brutalitat policial i de violència racial contra les 
persones afroamericanes negres (veure imatges 1, 2 i 3)—, aquestes 
qüestions tenen més visibilitat progressivament també en el continent 
europeu, que durant molt temps ha sigut «daltònic» respecte a la qüestió 
de la raça, com bé ho explica la professora Fatima El-Tayeb (2021).

Imatge 1.  
Commemoració de l'any 

de l'assassinat de Michael 
Brown, la rebel·lió de 

Ferguson i l'aixecament de 
Black Lives Matter. Nova 
York, 9 d'agost de 2015.  

Font: The All-Nite Images / 
Wikipedia Commons.
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Raça vs. racialització  
i racisme
La «raça» com a categoria biològica o genètica, com bé ho ha explicat 
la ciència des de fa temps, no té cap sentit. No obstant això, la 
classificació racial de les poblacions del planeta —i la jerarquització i la 
deshumanització que se’n deriven— han servit durant diversos segles 
com a justificació de la colonització, l'esclavitud, l'extermini, la violència 
i l'explotació humana i de recursos. I continua sent utilitzada avui dia 
d'una altra forma, per a classificar, jerarquitzar, deshumanitzar, dominar, 
explotar, generar violència material i simbòlica, segregar socialment i 
espacialment, i generar por.

Imatge 2.  
Black Lives Matter. 5 de juny 

de 2020.  
Font: Taymaz Valley / 

Wikimedia Commons.

Imatge 3.  
Manifestació 

#JusticeForGeorgeFloyd. 
Londres, 6 de juny de 2020.  
Font: Socialist Appeal Flickr.
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«La idea de raça sorgeix amb el racisme com a ideologia i fenomen 
social modern. Des del punt de vista doctrinari i religiós, el racisme 
té els seus orígens en el debat teològic que succeeix el segle 
xv en el context de la colonització i l’esclavitud imposada per 
Europa a Amèrica i Àfrica. Primer sorgeix la teoria monogenista 
amb base a la idea que tots els humans descendeixen d'Adam i 
Eva. En aquesta lògica els nadius americans van ser considerats 
éssers inferiors, no descendents d'Adam i Eva, i sense ànima; 
per tant, no eren assumits com a humans. Posteriorment, la 
teologia colonial sobre la població africana justificava l'esclavitud 
entenent que els negres eren fills de Cam, el fill negat de Noè, 
argumentant que havia nascut negre per una maledicció i que 
per decisió divina estava destinat a la servitud i l'esclavitud, idees 
que es van mantenir durant segles en la tradició judeo-cristiana» 
(Curiel, 2017).

A l'estat espanyol, per exemple, entre el segle xix i el començament 
del segle xx havien circulat les exposicions colonials on s’exhibien 
com a animals en un jardí zoològic poblats sencers trasplantats del 
continent africà o d'altres llocs «exotitzats», per al ludibri públic i 
l’entreteniment de les burgesies locals (veure imatge 4) (March, 2021; 
López Sanz, 2017).

Imatge 4.  
Poblat ashanti  

a Ronda Universitat.  
Font: March (2021).
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A més, el règim dictatorial franquista incloïa en la seva ideologia una clara 
jerarquització racial dins d'un projecte d’«eugenèsia de la hispanitat» 
i «regeneració de la raça» (veure imatge 5) que s'acompanyava de la 
primacia de la religió catòlica —llegat de la Reconquesta, per alguns, o 
de la caiguda d'al-Àndalus de 1492, per altres—, de l'expulsió dels jueus 
d'Espanya ordenada el mateix any pels Reis Catòlics, de les pràctiques 
de persecucions contra el poble gitano des de 1499, o dels decrets 
d'expulsió dels moriscos (1609-1614).

 
A la societat espanyola, la sedimentació d'aquests imaginaris construïts 
al llarg de diversos segles d’inferiorització, submissió, violència i 
explotació de l'altre apareix en l'imaginari social, com han exemplificat 
alguns anuncis de publicitat, entre d’altres (veure imatge 6).

Imatge 5.  
Portada del llibre  

d’Antonio Vallejo-Nágera (1937) 
Eugenesia de la Hispanidad 

y regeneración de la raza. 
Editorial Española, S. A. Burgos.  

Font: La Sexta.

Imatge 6.  
Anunci d'una coneguda casa 

productora de sabons  
(aprox. 1914).  

Font: Todo Colección

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/franquismo-espana-iii-otra-guerra-franco-gen-rojo-inferiores-mentales-deficientes-culturales_201903175c8d85520cf26770b2429b1e.html
https://en.todocoleccion.net/
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Avui l'ús d'aquest terme continua sent bastant poc clar  —la «raça gitana», 
la «raça negra», etc.— i s’ha substituït en alguns àmbits amb el terme 
més políticament correcte «grup ètnic», inspirant-se en altres contextos 
en els quals l'ús d'aquesta paraula està mal vist. No obstant això, aquest 
nou terme també vehicula molt sovint la mateixa jerarquització i les 
mateixes representacions del passat —ja sigui de manera explícita o 
implícita—, ja que la història colonial i els seus efectes s'han posat en 
qüestió molt marginalment, de la mateixa forma que els processos de 
racialització del poble gitano, per exemple. 

Prova d'això en són les polèmiques que cada any es produeixen 
respecte a la pràctica del «blackface» (maquillatge teatral empleat per 
a representar persones negres) en relació amb les representacions de 
la cavalcada dels Reis d'Orient del 5 de gener a tot l'estat espanyol 
(veure imatges 7 i 8). Igualment evident i exemplificatiu d'aquesta falta 
de reflexió autocrítica de la societat espanyola és el tractament mediàtic 
que es dona al poble gitano en ocasió de successos de crònica. 

Imatge 7.  
Blackface a la cavalcada  

dels Reis d’Orient.  
Igualada, gener de 2022.  

Font: Regió 7.

Imatge 8.  
Blackface massiu: «Els 

negrets», 200 patges de la 
cavalcada de reis d'Alcoi 
(Comunitat Valenciana). 

Gener de 2019.  
Font: Paco Grau/elDiario.es

https://www.regio7.cat/anoia-baix-llobregat/2021/12/22/reis-igualada-els-patges-repartiran-60938628.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/antirracista-replantear-alcoi-entretenimiento-deshumanizaba_1_1767145.html
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Aquesta falta d'anàlisi crítica de les classificacions racials històriques i 
les seves traduccions contemporànies es nota en els debats actuals que 
impliquen l'«altre», l'«estranger», el «diferent». Quan es parla d'«integració», 
per exemple, de com l'«altre», el «diferent», «no s'integra» o «no es vol/pot 
integrar», sempre es posa el focus en el nouvingut, el diferent, el que està 
marcat per unes determinades característiques fenotípiques. S'apunta al 
subjecte minoritzat, als seus elements de diversitat —siguin fenotípics, 
d'origen geogràfic, de passaport, de classe social o de «cultura»— i fins i 
tot es presenten com a irreconciliables amb les dels grups majoritaris. Se 
li atribueix una culpabilitat «originària» la qual, en el millor dels casos, es 
pot esmenar a través d'un llarg i sofert procés d'abandonament de la seva 
identitat originària i submissió a la nova.

José Luís Moreno Pestaña, en el seu pròleg a l'indispensable llibre 
d'Ismael Cortés (2021), explica bé aquestes dinàmiques en el cas de 
la població gitana: «l'antigitanisme accepta excepcions, i la societat 
dominant no deixa de celebrar-les. Perquè darrere de l'elogi a cada 
excepció es troba de fons aquesta ombra: que valuós aquest subjecte 
que, malgrat ser gitano, és bo, i per tant, és innocent, potser contra la 
seva naturalesa i la seva cultura». De la mateixa forma, això passa amb 
els immigrants, amb les minories racialitzades, amb la descendència de 
les que un dia van ser migrants. La presumpció de culpabilitat de les 
persones pertanyents a grups minoritzats i racialitzats és una xacra que 
els acompanya en el seu dia a dia, amb uns efectes psicològics i socials 
que encara no s'han investigat prou.

En el millor dels casos, es busquen les fórmules a través de les quals 
aquestes persones es podrien «integrar» en la societat majoritària, però 
sempre sense qüestionar els elements sistèmics i institucionals en els quals 
s'hauria de produir aquesta integració. Excepte casos molt esporàdics, 
aquesta «integració» s'assembla molt a una assimilació unilateral. 

Aquestes praxis discursives, socials i polítiques són representatives 
d'uns certs processos polítics, econòmics i vinculats a les relacions de 
poder, i és absolutament necessari abordar-los per a canviar des dels 
fonaments la deriva feixistitzant i xenòfoba de les societats europees. Les 
sociòlogues Frisina, Farina i Surian (2021) ho expliquen molt clarament: 
«la raça com a fet social, com a dispositiu de jerarquització humana, 
no és quelcom de què podem lliurar-nos no anomenant-ho, perquè de 
totes maneres juga un paper crucial en l'organització social i política.» 
Tal com ho subratllaven fa més de 35 anys des del món de la recerca 
Omi i Winant (1986), «oposar-se al racisme requereix que ens adonem 
de la raça [...], que li donem el reconeixement que mereix i la subtilesa 
que encarna».
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Que és la racialització? 
Com genera els «altres»?
La utilització del terme «racialització» en lloc de raça permet evitar 
un enfortiment de la idea de raça com a categoria biològica o natural 
i, a més, ajuda a desplaçar l’atenció als processos que defineixen les 
categoritzacions sobre bases «racials», i sobretot la seva jerarquització.

Per això, considerem necessari posar el focus en la «racialització», és a 
dir: 

el procés a través del qual «s'estén un significat racial a una relació, 
una pràctica social o un grup prèviament no classificat racialment» 
(segons la definició clàssica d'Omi i Winant, 1986).

En altres termes, els processos de racialització comencen atribuint 
un significat racial a la identitat de les persones i, en particular, a la 
seva interacció amb estructures socials i sistemes institucionals, com 
l'habitatge, l'ocupació i l'educació. Els processos de racialització 
sorgeixen de la creació d'una jerarquia en les estructures socials i els 
sistemes basats en la raça que és conseqüència dels desequilibris de 
poder entre un grup «majoritari» blanc i els grups que són minoritzats. 
Els efectes visibles dels processos de racialització són les desigualtats 
racials incrustades dins de les estructures i sistemes socials. 

La racialització té a veure amb «com s'adjunten els significats a 
una sèrie d'experiències. La racialització no pot entendre's com 
a estàtica; implica canvis i pràctiques en curs que atribueixen 
significats racials a les persones. Per tant, neix de la dominació social 
i el poder» (Gonzalez-Sobrino i Goss, 2019: 507).

En aquests termes, la raça és llavors un producte d'altres fenòmens 
socials, o una dimensió de la relació de poder, i es pot investigar com 
es defineix, a través de quins processos polítics i socials, el context 
històric en el qual es desenvolupa, qui la defineix, quins significats se 
li atribueixen i com s'utilitza per a crear i reproduir el racisme. Això és 
indispensable per a desplaçar el focus de l'anàlisi, i també de l'atenció 
sobre els grups racialitzats (els «negres», els «gitanos», els «musulmans, 
els «àrabs»...) cap als racialitzadors, és a dir, la suposada «majoria» 
blanca que obté beneficis simbòlics i materials dels processos de 
jerarquització humana i de la inferiorització i deshumanització d’altres.
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Els processos de racialització poden ser definits com una 
composició de dos elements: primerament, una construcció 
històrica, política, legal i social de l’«alteritat» com a categoria 
distintiva entre un grup suposadament «majoritari» de la població 
i una «minoria», o millor dit, «grup minoritzat»–, ja que aquest 
procés d’etiquetatge i de classificació «racial» és una dinàmica 
humana, i no natural. Successivament, basant-se en aquestes 
categories racials creades de forma més o menys gradual, una 
jerarquització es realitza entre els diferents grups, estant els 
blancs en la cúspide, i els racialitzats i minoritzats sota d’aquests, 
en diferent ordre.

Aquesta jerarquització afecta evidentment la distribució del poder 
material i simbòlic dins de la societat. Així mateix, estar en un baix 
nivell de la jerarquia racial que es crea tal com hem explicat arriba fins 
i tot a manllevar el caràcter humà dels subjectes, qüestionant més o 
menys implícitament que mereixin el respecte i defensa dels seus drets 
humans, socials i polítics. A més, s’ha de considerar també que:

«La raça és quelcom que s’aplica tan sols als pobles no blancs, 
mentre que els blancs no són vistos racialment ni són anomenats, 
ja que funcionen com una norma humana. [...] Veure la racialització 
dels blancs els/ens desallotja d’aquesta posició de poder, amb 
totes les desigualtats, opressions, privilegis i sofriments que es 
generen en aquest procés, desmuntant la seva/nostra posició 
retallant l'autoritat amb la qual parlen/parlem i actuen/actuem en 
el món» (Dyer, 1997,  152-153).

Finalment, tal com han subratllat clarament els feminismes negres i 
subalterns des dels anys 80, és necessari considerar com intersecciona 
la racialització amb altres eixos de discriminació i desigualtat existents 
a la societat, com ara el gènere, la classe social, l’origen geogràfic, 
l'orientació sexual, etc. (Davis, 2006; Curiel, 2017; Rodó de Zarate, 
2019; Hellgren, 2019; Hellgren i Gabrielli, 2021)
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L'anàlisi de la racialització a 
Europa i a l’estat espanyol
Només recentment, des de l'acadèmia i des de la societat civil, s'ha 
començat un procés d'anàlisi i desconstrucció dels mecanismes legals, 
polítics, econòmics i socials de la racialització.

Aquesta anàlisi del procés històric de construcció social, política i legal 
de les races va començar principalment als Estats Units i als països 
d'Amèrica Llatina (o d'Abya Yala, com es defineix el continent des de la 
perspectiva dels moviments crítics). 

Als Estats Units va ser amb les reflexions sobre la raça i el racisme, 
dels moviments polítics dels anys 70 (Black Panthers o altres) i de les 
persones pensadores i militants afroamericanes, com ara, d’entre 
moltes altres, James Baldwin (2021) o Angela Davis, per exemple, amb 
les seves reflexions sobre la intersecció entre gènere, raça i classe social 
(2006). I a Abya Yala, amb la idea de «pigmentocracia» de Lipschütz 
(1975) (o la de «colorismo») —la fonamentació en el color de la pell de 
l'estratificació de la colonització espanyola a Amèrica i les consegüents 
jerarquies en l'estructura sòcio-racial—, les teories «decoloniales» 
del grup «modernidad/colonialidad» que reunia, entre altres, Ramón 
Grosfoguel, Walter Mignolo, Enrique Dussel i Anibal Quijano).

Els ecos de les protestes Black Lives Matter a Europa han donat un 
nou impuls als debats sobre els processos de racialització, que 
progressivament estan tenint major repercussió i visibilitat al vell 
continent (El Tayed, 2021; Virdee, 2021; De Genova, 2018; Lentin 2008;  
Silverstein, 2005). No obstant això, topen encara amb resistències 
sistèmiques i polítiques molt fortes. A França, per exemple, algunes 
constituents de l'actual govern han criminalitzat durament certes 
persones investigadores que utilitzen aquest enfocament analític. I en el 
cas d’Espanya, diversos actors polítics de primer ordre continuen negant 
el caràcter violent i espoliador del procés de colonització, i fins i tot en 
ressalten les suposades conquestes. De totes maneres, és simptomàtic 
que cada vegada que s’observa l'altra cara de la moneda respecte a 
la raça i el racisme, és a dir, que es canvia el focus i es col·loca sobre 
el racialitzador, introduint el concepte de «blanquitud», assenyalant el 
privilegi blanc, les resistències emergeixen amb una força sorprenent 
fins i tot des dels sectors polítics suposadament més progressistes (és 
el que Robin DiAngelo anomena «fragilitat blanca», 2021).
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Stephen Small (1994), comparant el racisme entre els Estats Units 
i Europa, explica que la gran diferència és que en el primer cas es 
desenvolupa a través de polítiques i lleis orientades directament a les 
persones negres, primerament esclaves, i després segregades i amb 
drets limitats. A Europa, el racisme s'hauria construït principalment a 
través d’ideologies, idees i estereotips relacionats amb la colonització i 
la relació amb Àfrica. No obstant això, l'autor oblida, per exemple, que 
el racisme europeu apunta també a diferents grups racialitzats, com els 
gitanos/romanís o les persones musulmanes, entre altres.

Per exemple, si observem el procés de racialització de la població romaní 
a Espanya, el curs del temps és necessàriament llarg, ja que l'arribada 
d'aquesta població a Espanya, suposadament d'Àsia, va tenir lloc fa uns 
sis segles: oficialment, des de 1425 (Motos, 2009: 58). La construcció de 
la població romaní com un grup d'«altres» s'ha produït amb el temps a 
través de diferents mecanismes polítics, jurídics i socials. Alguns textos 
assenyalen la primacia dels mecanismes legals, en primer lloc, per 
generar aquesta alteració/racialització de la població romaní. És el cas de 
Motos (2009), Vázquez García (2009), o més recentment Filigrana (2020), 
que analitzen la genealogia de la figura de «gitano» en les diferents lleis 
annexes específicament per a aquest grup. Hi ha una gran coincidència 
a assenyalar una llei de 1499 (anomenada Pragmática de Medina) com a 
punt de partida d'aquest procés, que hi ha qui considera que també forma 
part del naixement de la biopolítica1 a Espanya (Vázquez García, 2009: 
80). L'última legislació racista dirigida directament a la població romaní 
al país es va desplomar el 1978 (Motos, 2009), després de 479 anys de 
legislació contínua. Durant aquests quasi cinc segles de legislació, s'han 
associat a la població gitana diversos estereotips relacionats amb les 
següents característiques: vagabunds, calamars, tramposos, malfactors, 
lladres, faedors de trucs, lladres de nens, mandrosos, inactius i criminals 
(Motos, 2009; Vázquez García, 2009). No és sorprenent veure el ressò 
d'aquest etiquetatge en estereotips contemporanis relacionats amb la 
població romaní a Espanya.

A l'estat espanyol i a Catalunya, el debat sobre aquests temes és encara 
molt marginal si es compara amb altres contextos (Angone 2018; Bayo 
2021; Bela-Lobedde, 2018 i 2021; Cortés et al., 2021; Cortés 2021; 
DiAngelo, 2021; Douhaibi i Amazian, 2019; Hellgren i Gabrielli, 2021; 
Motos Pérez, 2009). Amb poca visibilitat, però amb bases sòlides, l'anàlisi 
de la construcció històrica de l’«altre» i les seves manifestacions actuals 
està sent impulsada per diferents actors i col·lectius polítics relacionats 
amb grups minoritzats  —comunitats afrodescendents, col·lectius 
de persones immigrants, entitats del poble gitano, col·lectius contra 
la islamofòbia, etc.—. Aquestes reflexions i aquestes lluites que cada 

1 Aquest concepte, creat 
pel filòsof i sociòleg Michel 

Foucault, que uneix la paraula 
grega bíos (Βιοζ ) —vida— 

amb política, defineix la forma 
a través de la qual el poder 

s'exerceix sobre la vida  
i els cossos dels individus  

i de les poblacions.
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vegada més semblen entrar en ressonància entre si demostren que, 
més que no pas les característiques específiques i fictíciament comunes 
d'aquests grups racialitzats, el que compta són els mecanismes de 
racialització posats en marxa per part dels grups majoritaris, així com 
l'experiència comuna de minorització i de mobilització i lluita.

Els subjectes racialitzats, més enllà d’estar afectats per aquests 
mecanismes, són actors socials amb la seva pròpia subjectivitat i activitat 
política, que reclamen, sovint sense ser escoltats, la seva humanitat i 
dignitat, i el desmantellament del «privilegi blanc».  

Reflexionar sobre aquests processos és necessari. D'un costat, per a 
reconèixer —sovint de manera dolorosa— el racisme congènit que 
portem a dins a causa de la socialització que hem rebut en les societats 
europees, i per a començar així un llarg procés de qüestionament social 
i polític, tant a escala individual com col·lectiva. De l’altre costat, aquest 
debat és particularment útil també per a qüestionar i desmitificar la 
suposada homogeneïtat originària de les societats europees —
llegeixi's espanyola o catalana—, així com per a visibilitzar com s'ha 
utilitzat l'«altre» —canviant en funció dels contextos i moments— per a 
fabricar una comunitat imaginària (Benedict Anderson, 2007 [1983]) en 
la qual «el nosaltres» es construeix gràcies a l'«altre» —per no ser-ho—, 
sigui com sigui aquest «altre». I al cap i a la fi, l'altre, més que per les 
suposades característiques del «seu» grup, sembla ser-ho perquè no 
és «blanc». A més, això se superposa amb altres formes d'alterització 
i marginalització, com bé ens ensenya la teoria interseccional, basades 
en el gènere, la classe social, l'orientació sexual, etc.
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 ACTIvITAT D’AuTOAPREnEnTATgE

1. Pots llegir el següent text de l'escriptora Rosa Montero, publicat en El País (17/5/2005) 

«El negro» 
Estamos en el comedor estudiantil de una universidad alemana. Una alumna rubia e 
inequívocamente germana adquiere su bandeja con el menú en el mostrador del autoservicio 
y luego se sienta en una mesa. Entonces advierte que ha olvidado los cubiertos y vuelve 
a levantarse para cogerlos. Al regresar, descubre con estupor que un chico negro, 
probablemente subsahariano por su aspecto, se ha sentado en su lugar y está comiendo de su 
bandeja. De entrada, la muchacha se siente desconcertada y agredida; pero enseguida corrige 
su pensamiento y supone que el africano no está acostumbrado al sentido de la propiedad 
privada y de la intimidad del europeo, o incluso que quizá no disponga de dinero suficiente 
para pagarse la comida, aun siendo ésta barata para el elevado estándar de vida de nuestros 
ricos países. De modo que la chica decide sentarse frente al tipo y sonreírle amistosamente.  
A lo cual el africano contesta con otra blanca sonrisa. A continuación, la alemana comienza  
a comer de la bandeja intentando aparentar la mayor normalidad y compartiéndola con 
exquisita generosidad y cortesía con el chico negro. Y así, él se toma la ensalada, ella apura 
la sopa, ambos pinchan paritariamente del mismo plato de estofado hasta acabarlo y uno 
da cuenta del yogur y la otra de la pieza de fruta. Todo ello trufado de múltiples sonrisas 
educadas, tímidas por parte del muchacho, suavemente alentadoras y comprensivas por parte 
de ella. Acabado el almuerzo, la alemana se levanta en busca de un café. Y entonces descubre,  
en la mesa vecina detrás de ella, su propio abrigo colocado sobre el respaldo de una silla 
y una bandeja de comida intacta. Dedico esta historia deliciosa, que además es auténtica, 
a todos aquellos españoles que, en el fondo, recelan de los inmigrantes y les consideran 
individuos inferiores. A todas esas personas que, aun bienintencionadas, les observan con 
condescendencia y paternalismo. Será mejor que nos libremos de los prejuicios o corremos  
el riesgo de hacer el mismo ridículo que la pobre alemana, que creía ser el colmo de la 
civilización mientras el africano, él sí inmensamente educado, la dejaba comer de su bandeja  
y tal vez pensaba: «Pero qué chiflados están los europeos».

Pots reflexionar sobre els estereotips que, fins i tot sense adonar-nos, ens marquen en la nostra 
percepció del món, tant cap a la població negra, sigui espanyola, catalana o migrada, com 
cap al poble gitano, com cap a les persones musulmanes, les persones originàries d’Amèrica 
Llatina, d’Àsia, del Magreb i d’Orient Mitjà.

2. Escull una notícia als mitjans de comunicació sobre un fet de crònica que impliqui una persona 
gitana, musulmana, immigrada, filla o neta de persones migrades. Penses que es destacarien 
tant les característiques de la/les persona/es implicada/es si fossin blanques, i no racialitzades 
i minoritzades? Notes un biaix en l'enfocament de la notícia? Hi ha algun prejudici que apareix 
directament o entre línies? Es tracta de la mateixa forma la categoria racial si és quelcom 
presumptament criminal, o si és un atac racista? El racisme s'enfoca com un fet puntual, aïllat, fruit 
d'un iniciativa individual o d’un grup radical, o s'esmenta també el paper del racisme institucional 
i/o sistèmic? Es dona veu a persones racialitzades?
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 ACTIvITAT D’AuTOAPREnEnTATgE

3. Pots repetir el mateix exercici amb algun discurs polític sobre qüestions de racisme, de 
«gestió de la immigració», d’integració dels immigrants o de les minories (o grups minoritzats)?

4. Pots buscar representacions antigues de l’«altre»  —dels gitanos, dels esclaus africans, dels 
pobles autòctons colonitzats d’América Llatina, dels «moros» i moriscs, dels musulmans, etc.— 
tant en pintures com en fotografies, novelles i escrits antics, i comparar-les amb les representacions 
d’avui a la premsa o als discursos polítics sobre les persones gitanes i musulmanes, i les 
persones migrades del continent africà, d’Amèrica Llatina, d’Àsia, d’Orient Mitjà, etc., o sobre 
les mal anomenades segones generacions o terceres «generacions» (descendents de persones 
migrades).
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    Què POTS fER-HI Tu?

Participa en espais propers on puguis reflexionar sobre el 
racisme social i estructural en la societat contemporània, així 
com sobre la blanquitud i el privilegi blanc. Porta aquesta 
reflexió als teu espais de vida (educació, lloc de treball, barri, 
colla d’amistats, família, etc.).

Les races no existeixen i són una creació social i política que produeix 
conseqüències greus per a les persones que sofreixen aquests processos 
de jerarquització que es fonamenten en categories racials, i també del 
racisme que se’n deriven.

Per això, nombrar, conèixer i desmuntar els processos de racialització és 
fonamental per lluitar contra el racisme. Això passa també per un exercici 
difícil i a vegades dolorós d’autocrítica per desmuntar un racisme i uns 
estereotips racistes que la població blanca té tan interioritzats que no 
veu. És necessari també comprendre com el privilegi blanc afecta la 
població no-blanca i afavoreix la població blanca. Per fer tot això, és 
important també desmuntar la «fragilitat blanca».

— La revista online Afroféminas proposa vuit preguntes per descobrir si 
pateixes «fragilitat blanca»:

1. Em poso a la defensiva quan una persona racialitzada diu  
«les persones blanques»? 
2. M'enfado quan algú em diu que em beneficia el privilegi  
de ser blanc? 
3. Quan una persona racialitzada parla de racisme em poso  
a la defensiva perquè descriu coses que jo faig o penso,  
que són actes racistes? 
4. M’enfado o em molesten les preguntes anteriors? 
5. Dir «no totes les persones blanques» o frases similars  
em fa sentir millor quan algú denuncia les persones blanques  
per alguna cosa? 
6. Espero una disculpa quan considero que he rebut una acusació 
injusta de racisme? 
7. Intento convèncer les persones racialitzades que s'han equivocat 
sobre el racisme, assenyalant les persones del seu grup que estan 
d'acord amb mi? 
8. Sento la necessitat de parlar de les dificultats que van tenir els 
meus avantpassats o d'explicar les meves pròpies dificultats, quan 
una persona racialitzada em parla de la seva opressió?
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A més, hi ha molts recursos online:

— El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia – OBERAXE, 
que depèn de la Secretaria d'Estat de Migracions, recull informació 
sobre projectes, enquestes, recursos, informes i estudis promoguts per 
la Secretaria i per altres departaments ministerials, entitats i institucions, 
amb la finalitat de servir de plataforma de coneixement, anàlisi i impuls 
del treball per a combatre el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia 
i altres formes d'intolerància, així com els incidents i delictes d'odi.

— A Barcelona, l’Espai Avinyó organitza freqüentment activitats sobre 
la diferència, el racisme o altres temes que hi estan relacionats.

— L’espai t.i.c.t.a.c (taller de intervenciones críticas transfeministas 
antirracistas combativas) també es molt actiu a l’hora d’organitzar 
activitats i reflexions sobre la racialització.

— Oficina per la No Discriminació (Ajuntament de Barcelona).

 
Reflexiona sobre les microagressions racials/racistes

Segons Derald Wing Sue2, professor de psicologia a la Columbia University, 
les microagressions racials són «indignitats verbals breus i quotidianes, 
conductuals o ambientals, ja siguin intencionals o no, que comuniquen 
desfavors i insults racials hostils, despectius o negatius» a les persones 
racialitzades (Sue et al, 2007).

Aquestes agressions són «micro», no pels seus efectes, que són importants 
i amb conseqüències potencialment greus, sinó perquè sovint ocorren 
en situacions privades o en grups petits. Segons Sue, hi ha tres tipologies 
principals de microagressions racials:

— Microatacs: són la forma més directa i intencionada de microagressions 
verbals o no verbals. A vegades es consideren racisme ranci o «passat de 
moda»: usar epítets racials o noms abusius i despectius, contar acudits 
racistes, mofar-se d'un altre idioma o no fer cas de les persones no-
blanques en comerços o oficines, entre altres. Els microatacs són formes 
bastant directes de prejudici i discriminació, mentre que les altres dues 
solen ser menys directes i intencionals.

— Microinsults: fereixen la dignitat i l'autoestima de la persona, encara que de 
manera menys directa. A vegades, a aquelles persones que els profereixen els 
poden semblar compliments. Per exemple, frases com «ets bona gent per ser 

2 Sue, D. W., Capodilupo, C. 
M., Torino, G. C., Bucceri, J. 
M., Holder, A. M. B., Nadal, 
K. L., & Esquilin, M. (2007). 
Racial microaggressions in 

everyday life: Implications for 
clinical practice. American 

Psychologist, 62(4), 271–286.

https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/espai-avinyo
http://www.intervencionesdecoloniales.org/
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/
https://doi.org/10.1037/0003-066X.62.4.271
https://doi.org/10.1037/0003-066X.62.4.271
https://doi.org/10.1037/0003-066X.62.4.271
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una persona gitana», «ets bonic per ser africà», «ets de confiar per ser moro», 
«no sembles una persona gitana», etc. Són oracions que mostren sorpresa 
davant les característiques personals de la persona racialitzada, ja que el model 
és sempre la blanquitud, encara que no s'expliciti. Altres exemples: travessar 
el carrer quan s'acosta una persona racialitzada o no asseure's al seu costat al 
transport públic, sotmetre a una vigilància exagerada i constant les persones 
racialitzades en comerços, etc. Els estereotips racistes es tradueixen aquí en 
una espècie de «presumpció de culpabilitat» o d’«incapacitat».

— Microinvalidacions: neguen les experiències, els sentiments i la realitat 
experiencial de les persones racialitzades, com el «daltonisme» d'afirmar que 
vivim en temps «post-racials», que no existeixen el privilegi o la supremacia 
blanca, o accions com restar importància als casos de racisme, dir-li a una 
persona racialitzada frases com: «deixa de ser tan sensible» o «no tot té a 
veure amb la raça!» Altres exemples molt comuns són preguntar-li a una 
persona racialitzada «d'on ets?», «parles bé el nostre idioma» o «com es diu 
això en el teu idioma?». Es desenvolupen des de la norma de la blanquitud i 
les experiències blanques, que semblen ser les úniques que mereixen crèdit.

Lluita contra el racisme i les discriminacions

La lluita contra el racisme i les discriminacions és fonamental per generar 
una societat més igualitària i inclusiva. Hi ha moltíssimes formes de fer-ho, 
a més de les detallades.

— Pots utilitzar el llibre ABC de la Europa racista, de l’artista i militant 
Daniela Ortiz per a treballar aquest temes de forma més propera amb les 
persones més joves, per a llegir amb infants, persones joves i adultes i 
reflexionar juntes. Aquesta obra realitza, mitjançant el collage, la imatge i 
el text un recorregut per les diverses paraules relacionades amb el sistema 
de control migratori europeu, el racisme colonial, així com la història de 
les resistències antiracistes i anticolonials. Està disponible per consultes en 
línia aquí (o també en venda a les llibreries).

— SOS Racisme ha desenvolupat la campanya «Pareu de parar-me»: 
parades policials racistes basades en la pràctica del perfilatge ètnic (que 
legalment està prohibida). Tal com ho explica SOS Racisme: «El “perfil racial» 
és un criteri normalitzat en moltes identificacions o controls en què es demana 
documentació a persones seleccionant-les exclusivament pel seu aspecte físic. 
És a dir, no se les para pel que han fet, sinó pel fet de tenir trets físics identificats 
com a diversos per la població majoritària. Aquestes identificacions es donen 
de forma generalitzada i amb total impunitat, tant en espais públics com 
privats, fins a tal punt que s’ha normalitzat i formen part del paisatge diari dels 
nostres pobles i ciutats. Però no són normals: són il·legals i criminalitzadores.»

https://view.publitas.com/daniela/abc_de_europa_racista_ortiz/page/1
https://www.pareudepararme.org/
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Existeix també una aplicació de mòbil que pots descarregar-te des de 
la mateixa pàgina web, on denunciar les parades racistes.

— Pots implicar-te a la Xarxa Bcn Antirumors, que és un conjunt de 
persones, associacions, entitats, equipaments, programes i serveis 
municipals que, conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, treballen 
de manera col·laborativa i en xarxa per a desmuntar rumors i estereotips 
entorn a la diversitat cultural, i per a afavorir relacions basades en la 
igualtat, el respecte i el reconeixement mutu davant les diverses 
discriminacions que dificulten la convivència a la ciutat.

Sigues una persona aliada i dona suport a les lluites de les 
persones i els col·lectius racialitzats.

Recorda que si ets una persona «blanca», no ets la protagonista de la 
lluita, sinó una aliada. 

Existeixen tres elements claus a tenir en consideració:

— Escolta: Escolta les experiències de les persones racialitzades, que 
no són les mateixes.

— Aprèn: A més d'un racisme flagrant, que és més visible i fàcil de 
reconèixer, existeixen (micro)agressions quotidianes i prejudicis 
inconscients molt menys visibles i més interioritzats.

— Parla: A més de la solidaritat, ser una persona aliada blanca significa 
parlar quan les persones racialitzades no estan presents. No evitis 
converses complicades amb les teves amistats i família sobre aquests 
temes.

Reclama als mitjans de comunicació que no reprodueixin 
estereotips racialitzants i jerarquitzacions sobre una base «racial» 
en la seva cobertura sobre tema socials, polítics i de crònica.

Els mitjans de comunicació molt sovint informen reproduint, 
conscientment o no, biaixos i estereotips racials i racistes. Molt 
freqüentment tampoc donen la paraula a les persones racialitzades a 
les notícies en les quals estan implicades. 

Per exemple, l'informe 2020 de l'Observatori de la Islamofòbia en els 
mitjans subratlla que només el 25% de les notícies sobre persones 
musulmanes compten amb elles com a fonts.

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/estrategia-bcn-antirumors/xarxabcnantirumors
http://www.observatorioislamofobia.org
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Ainhoa Nadia Douhaibi y Salma Amazian (2020) expliquen també que 
en matèria de política antiterrorista hi ha un racisme estructural molt 
fort vers la població musulmana. 

En el cas del poble gitano, per exemple, la situació és igualment greu. La 
Federació d'Associacions de Dones Gitanes FAKALI, en el seu informe 
2020 de l'observatori discriminació contra el antigitanisme, subratlla 
l'abús indiscriminat de la temàtica gitana per part de determinats 
mitjans, que la presenten amb un estigma social negatiu. 

La Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat ha produït «recomanacions 
per al tractament de la comunitat gitana en els mitjans de comunicació».

El 2014 el projecte Net-Kard havia publicat un guia similar per prevenir 
la discriminació antigitana als mitjans de comunicació.

Participa en la lluita contra les polítiques racistes de control 
migratori i de control de fronteres en espais propers on 
reflexionar sobre el racisme social i estructural en la societat 
contemporània.

Pots participar en la lluita contra el racisme institucional, en particular 
contra les polítiques racistes dels estats en les seves pràctiques de 
control a les fronteres  —també a través de l’agència europea Frontex— 
i l’externalització del control cap als països extra-europeus.

— L’organització de la societat civil britànica Statewatch manté un 
observatori molt actiu de les activitats de Frontex: https://www.
statewatch.org/observatories/frontex/

— Hi ha diverses campanyes contra les polítiques racistes i criminals a 
les fronteres europees: La campanya «abolish Frontex», la plataforma/
campanya «Frontexit». 

— La plataforma europea Migreurop també fa seguiment de les polítiques 
europees de control de fronteres i l’externalització del control migratori.

— Exigeix la derogació de la Llei d’Estrangeria, que suposa greus 
dificultats per a les persones migrades; i reclama a les administracions 
polítiques efectives d’asil i d’acollida per a persones refugiades i 
migrades.

https://fakali.org/wp-content/uploads/2020/12/Observatorio-Discriminacion-contra-el-Antigitanismo2019.pdf
https://www.inmujeres.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1691.pdf
https://www.inmujeres.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1691.pdf
https://www.gitanos.org/upload/74/30/netkard_periodistas_castellano.pdf
https://abolishfrontex.org/
http://www.frontexit.org/en/
https://migreurop.org/
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«El desván del museo» (blog d’opinió gitana)
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antiracistes)
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per origen, migrades i refugiades, que dona suport a persones LGBTQI+)
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la llibertat, l’alliberació i la justícia de les persones negres)

SOS Racisme (associació que treballa en la defensa dels drets humans des de 
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Desirée Bela-Lobedde, blog «Desenredando» a Público
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