Com prendre partit contra l’homofòbia des
del futbol base
Un club modest del Prat de Llobregat, el CB Terlenka, difón valors
socials entre els jugadors i lluita contra els estereotips
Edgar X. Gómez @contradikzion

El braçalet amb els colors de l'arc de Sant Martí, símbol de la lluita del col·lectiu LGTBI
Els jugadors de l’Amateur “A” i del Juvenil “A” del Club Barcelonista Terlenka van lluir el mes de
març passat un braçalet amb els colors de l’orgull LGTBI en senyal de protesta. Això es va fer durant
els respectius partits d’ambdós equips en una mostra de rebuig contra l’agressió homòfoba patida
per un jove al Prat de Llobregat el 2 de març, durant la nit de Carnestoltes.
Testimonis directes de l’agressió expliquen que després d’una breu discussió verbal, un menor va
colpejar un noi proferint-li insults i al·ludint a la seva condició sexual. L’agredit va haver de passar la
nit a l’Hospital de Bellvitge després de diversos tractaments mèdics. L’endemà va ser donat d’alta,
amb seqüeles, però.

El rol del futbol combatiu
A cap persona que hagi tingut un mínim de contacte amb el futbol li pot sorprendre que s’afirmi que
en aquest esport continuen sobrevivint uns mantres d’una mida i unes conseqüències insospitades.
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L’homofòbia, el racisme i el masclisme són, probablement els més habituals i també els
més greus.
I es que en innumerables ocasions es produeixen en un vestuari masculí comentaris que demostren
que, encara, queda molt treball per fer. Des de “ets un marica” fins a “el futbol femení no és ni
futbol ni femení”, passant pel “¡com corre el negre!”. Tots ells emprats amb la naturalitat i la
frivolitat del qui està relatant una veritat absoluta. I en uns temps en els quals la normalitat s’apropa
més a la banalitat que mai, aquesta comentaris acaben sent acceptats com a normals. I no és
d’estranyar que passi això en un esport en el que l’anormalitat consisteix en aixecar la veu contra
aquestes actituds.
Però és precisament en aquesta anormalitat on molts troben el seu espai de protesta. Perquè el
futbol també funciona com a altaveu social. I ens ajuda a posar el focus en llocs foscos. Potser
foscos perquè a algú l’interessa que així romanguin. Potser perquè, simplement, l’arrel d’aquests
llocs és tan profunda que ha acabat consolidant-se.
El futbol, per tant, ens pot servir com a eina per fer visibles aquests mantres. Per a posar-los a
debat. I per a demostrar-los als més joves que el treball no només es fa amb la pilota. Que a això
també es juga amb una altra cosa: els valors. És intrínsec del joc en equip entrenar valors com la
solidaritat, el suport mutu i la cooperació. I tractar de rebutjar els individualismes, els egos i la
deshonestedat. Però ara sembla el moment ideal per a conjugar tots aquests valors amb la lluita
frontal contra l’homofòbia, el racisme i el masclisme, entre d’altres. Amb gestos com el de CB
Terlenka que, lluny de quedar en actes simbòlics, han de servir com a escenari per tal que cada cop
més actors s’uneixin a la reivindicació.

CB Terlenka: origen i actualitat
El Club Barcelonista Terlenka és un club de futbol que deu el seu nom a l’antiga empresa tèxtil
Terlenka, situada al Prat de Llobregat. Fundat a la dècada del 1950, l’actual CB Terlenka es va
centrar exclusivament en el futbol base a partir de 1975. El 1979 el club es va convertir en una
escola de futbol, prioritzant la formació dels més petits, passant-se a dir Club Escola de Futbol Prat
Blaugrana i assolint grans èxits esportius.
L’any 2013 va tornar a crear-se l’equip amateur, aconseguint aquest uns bons resultats en els seus
primers anys d’existència. Potser la clau del seu èxit passi per formar un plantilla pràcticament
exclusiva de jugadors de la localitat, prioritzant aquells que hagin passat pel futbol formatiu del
club. Des del 30 de juny de 2015, el club ha tornat a anomenar-se CB Terlenka, en homenatge a
Floris van Berkel, un dels fundadors del club, a la seva mort.
A partir d’aquí, el club, presidit per Josep Dòlera, ha obert mires i busca altres fronts en els quals
conjugar futbol i consciència. De la mà del director esportiu i entrenador del primer equip, Raúl
Muñoz, des del club s’aposta por la creació de dues noves seccions: el futbol femení i el futbol
inclusiu per a persones amb diversitats funcionals, el Terlenka Special.
En el cas del femení, l’entitat compta el seu primer any en aquesta secció amb dos equips. El CB
Terlenka afronta aquest gran repte amb la il·lusió de donar suport al moviment feminista en tots els
seus àmbits, i amb les ganes d’omplir de vida un projecte que mai hauria d’haver estat motiu
d’excepcionalitat.

Crític SCCL - www.elcritic.cat

2/3

L'equip del Terlenka Special, acompanyat de diversos jugadors de l'Amateur del club.
I quant al Terlenka Special, s’ha creat un equip de futbol 7 compost per joves pratencs que busquen
trobar al futbol un espai de diversió i de satisfacció que la societat sembla haver-los negat. Varen
debutar el 16 de març en un amistós contra la Unificació Bellvitge.
Amb tot, des de CB Terlenka es vol aprendre a lluitar contra els estereotips. Sense mitges
veritats. Hem d’enfrontar-nos frontalment a la idea col·lectiva que el futbol el juguen només aquells
que compleixen amb el perfil que ens mostra la televisió. I també hem de combatre la idea que el
futbol funciona com a ens independent als problemes socials que ens aguaiten dia rere dia. I atrevirnos a utilitzar totes les eines al nostre abast per alçar la veu de forma crítica. Altrament, el futbol
continuarà sent un joc en el qual el que venç és aquell que més gols marca. I no el que més ajuda. I
no tots som igual d’aptes per marcar gols, però sí per ajudar.
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