
 

XIULEM FORA DE JOC A LA LGTBIfòbia+ a l’esport 

 
El 19 de febrer es commemora el Dia Internacional contra l’Homofòbia al Futbol i a l’esport, 
data en què va néixer el futbolista professional Justin Fashanu, símbol de la lluita del col·lectiu 
LGTBI+ (Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals). El jugador anglès va fer pública la 
seva homosexualitat en plena carrera professional i la pressió que va rebre va ser tan dura 
que el va dur al suïcidi l'any 1998. Aquest fet dramàtic va crear una veu d’alerta dins del 
col·lectiu LGTBI: la consigna era que calia canviar el món del futbol. 
 
L’esport es considera un refugi per les velles nocions de masculinitat.  És un dels reductes on es 
viu i s’expressa la "vertadera masculinitat" tant dins com fora camp. La divisió del joc en futbol 
i futbol femení il·lustra la idea que son els homes qui juguen futbol "real" o de "veritat", de la 
mateixa manera que Boris Becker va comentar una vegada sobre Steffi Graf, en una entrevista 
sobre tenis: "Ella juga tenis femení; jo jugo al tenis”. 
 
En l’esport, els límits de la feminitat i la masculinitat son extremadament estrets. 
Tanmateix les dones a l’esport experimenten la possibilitat d’expressar aspectes de les 
seves personalitats generalment definits com atributs dels homes. Al contrari, les dones 
han de demostrar qualitats suposadament masculines per tenir èxit com atletes. Per les 
dones, el problema principal és haver de triar entre les seves identitats com a dones i com 
a atletes. 
 
Pels homes, en canvi, transgredir aquests límits de gènere no és tan fàcil al món del futbol. 
Les persones amb orientacions, identitats i expressions no normatives que juguen al futbol, 
no són lliures d’expressar-se, i els més castigats han estat, i encara ho són, els homes i 
nens del col·lectiu LGTBI. 
 
Els homes i infants que formen part del món del futbol, han de viure i sentir dins d’una 
masculinitat hegemònica que perpetua el patriarcat. El no viure dins la norma té com a 
conseqüència, comportaments masclistes, homòfobs, transfòbics i bifòbics. Jornada rere 
jornada s’escolten insults i es veuen comportaments que marquen estereotips de gènere 
concrets, que deixen fora a totes les persones que no viuen sota el paraigua 
cisheteronomatiu. 
 
El món del futbol necessita canviar. El masclisme que es viu als camps afecta a homes no 
cisheterosexuals, a dones i a infants, però també són habituals els comentaris racistes, 
aquests comportaments s’han d’erradicar de soca-rel. És necessari fomentar espais 
esportius de respecte i conscienciació envers la diferència i la diversitat. 
Vivim en un país amb lleis que salvaguarden els drets de la comunitat LGTBI, com són la 
Llei del matrimoni homosexual de l’any 2005, o la Llei catalana 11/2014 entre d’altres 
que han anat sorgint a la resta de l’Estat. Cap persona hauria de tenir por de ser o sentir amb 
llibertat, però encara ens queda molt camí per recórrer. 
 
Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental treballem en favor de la igualtat de totes les 
persones, des del respecte a la diferència i la diversitat, amb l’objectiu de ser una societat 
cohesionada i en lluita contra les desigualtats. 
 
El Vallès Occidental, 19 de febrer de 2022 


