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“Emdiscriminenperdona,
i pernegra, i permusulmana”

LLIBERT TEIXIDÓ

F eminista i musulmana?
Sí.

Seria feminista en un país
musulmà?
Lluitaria pel dret a viure la
pròpia sexualitat, lèsbica, ho-

mosexual, bisexual, transsexual...
Hi ha feministes en aquells països?

Poques, però són el futur! L’islam és mas-
clista si el colonitza el patriarcat.

IMahoma, què en diria?
Cameller pobre, es va casar amb Khadija,
dona vint-i-quatre anys més gran que ell.

Igual que Brigitte Trogneux amb Em-
manuelMacron!
Ho vaig comentar ambMacron... I Khadija i
Mahoma van difondre l’islam plegats!

Mahoma... feminista?
És plausible interpretar-ho així.

Com la van educar, a vostè?
El meu pare era obrer d’una fàbrica d’auto-
mòbils. La meva mare alfabetitzava immi-
grants. Una família modesta.

Immigrants?
Van arribar del Senegal als anys 70, es van
casar a París. I vaig néixer jo. Soc parisenca.

Com va ser la seva infantesa?
Dibuixava, mirava la tele... Em flipava el

manga, soc fan d’Isao Takamata. Em va
atreure l’art i l’audiovisual, i el periodisme.

Com era el seu barri?
Molt barrejat! Per això no m’hi vaig sentir
rara... fins que vaig arribar a la universitat.

Què va passar?
“D’on ets?”, em preguntaven els companys.
Quan era tan parisenca com ells! “Parles
molt bé el francès...”, em deien.

Com si acabés d’arribar de l’Àfrica...
Sí, i vaig entendre per què!

Per què?
No veien mai francesos negres a la tele, ni a
lapremsa.El francèsnegreomusulmà... està
infrarepresentat! Ho vaig denunciar un dia
en un debat emès per Canal +.

Amb quin efecte?
Des d’aleshores vaig començar a col·laborar
enmitjansdepremsa... però soc la raresa: als
mitjans de França continuem sense veure
persones no blanques o no cristianes...

I com va arribar al feminisme?
Unprofessor va dir que a les dones titulades
les descartaven els homes per casar-se...

Masclisme per inseguretats, no?
Ja no és tant així. Tot i que la dona francesa
encara té, més que l’home, una doble càrre-
ga: feina a fora i a dins de casa.

Vostè és dona francesa...
Sí.

I negra...
Sí.

I musulmana.
Sí. I per les tres coses em discriminen.

Expliqui’m una discriminació per dona.
Als debats a la tele sovint soc l’única... i sot-
mesa sempre amanterrupting.

Què ésmanterrupting?
Man + interrupting: un home parla més fort
que jo i tapa la meva veu, o m’interromp.

Expliqui’munadiscriminaciópernegra.
Això és recurrent: “D’on ets?”. I responc:
“Jo soc d’aquí, com tu!”, i repregunten:
“Molt bé, d’acord, però... i abans?”.

D’això se’n diu prejudici.
Es vol veure el negre, el musulmà, com un
etern estrany, estranger, per bé que faci tres
generacions que ets aquí!

Expliqui’m una discriminació com a
musulmana.
El dia de l’atemptat contra Charlie Hebdo jo
era en una tertúlia radiofònica en directe. I
un col·lega dretà em va imprecar directa-
ment, així: “Tu, com a musulmana, digues
ara: rebutges o no aquest atemptat?”.

Renoi.
“De debò cal que ho digui?”, li vaig pregun-
tar, dolguda. “Sí!”, em va exigir ell. I em vaig
sentir ultratjada, me’n vaig anar plorant.

...
Entenc que tots podem tenir prejudicis, pe-
rò deploro que no ens esforcem una mica
més a desconstruir-los. I per això combato
el racisme institucional!

En què consisteix?
Acabo de patir-lo. Fa un any el Govern Ma-
cron em va nomenar membre del Consell
Digital... i la dreta va atacar: va adduir que jo
odio França, que soc deslleial, traïdora... I el
Govern es va arronsar... i em va destituir.

Covards!
La nostra policia demana documentació al
jove no blanc o l’arresta o aplica violència...
més que al blanc. Una dotzena de joves mo-
ren a l’any en comissaries: el 90% són ne-
gres! I així en tota l’administració.

IaixòqueFrançaéselbressoldelsdrets
humans...
França és dual: també venera Napoleó.

Això em recorda Nicolas Sarkozy.
Tot i que de formes napoleòniques, almenys
ell va ser audaç i pragmàtic: va tenir perso-
nes negres i àrabs al seu govern.

I EmmanuelMacron?
De formes suaus, la seva vida ha estat tan fà-
cil queel fapocempàtic ambeldesfavorit, és
un jove demaneres antiquades.

IManuel Valls?
Va ser molt hostil amb mi! Em va atacar en
aquell cas... És hostil al vel, als immigrants...
Si un Manuel Valls hagués manat a França
quan ell es va fer francès,Manuel Valls avui
no seria francès! És insolidari.

VÍCTOR-M. AMELA

Ciutadana
LaRepública Francesa,
destituintDiallo del seu
flamant càrrec públic, no
ha fet altra cosa que do-
nar-li la raó: el racisme
institucional existeix. Ho
denuncia en les seves
al·locucions, en els seus
escrits, en els seus tre-
balls audiovisuals coma
realitzadora... No gaudi-
ràs pacíficament de la
plenitud dels teus drets
coma citoyen si la teva
pell difereix de la blanca,
o la teva religió difereix
de la cristiana, o el teu
gènere difereix delmas-
culí. Per aixòRokhaya
Diallo s’erigeix en com-
bativa activista feminis-
ta, antiracista, antixenò-
foba imolt esquerrana:
una fera que ha estat
molt afable i jovial du-
rant tota l’entrevista.
L’ha convidat a una xer-
rada al PalauMacaya de
l’Obra Social LaCaixa.
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RokhayaDiallo, periodista i activista feminista i antiracista

LA CONTRA
VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Col·labora:

Dedicat a les selfies

i els xats de grup

Finançament subjecte a l’anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució del sol·licitant. NRI: 2691-2018/09681

Dedicat als qui tenen un desig, als viatges llargs i al que sempre està dormint.
A la generació X, les selfies, les stories i els techies. Amb Family il·lusions, ara i
fins al 31 de desembre, tens tot el finançament que necessites per a un mòbil,
un smartwatch, un televisor, un cotxe, etc. Informa-te’n a la teva oficina de
CaixaBank o a www.CaixaBank.cat

Dedicat a totes les famílies que tenen una mica de family.
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