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1. Introducció  
 

El present treball proposa una aproximació crítica a la polèmica creada entorn del fet que 

dones musulmanes portin el vel a Europa. L'objectiu de l'estudi és analitzar una lectura 

occidental del mocador que, fent èmfasi en la situació precària que suporta “la dona 

musulmana”, es fonamenta en arguments feministes, és a dir, a favor de la igualtat de gènere. 

Concretament, el tipus d'argumentari que m'ocupa es basa en el següent raonament: cal 

restringir l'ús del vel perquè és un símbol d'opressió de la dona i viola la seva llibertat i ella, 

encara que expressi el contrari, no té capacitat per decidir sobre el tema de forma emancipada. 

La hipòtesis que guia la meva investigació és que aquest discurs és contradictori i, sigui de 

forma conscient o inconscient, té un fort component colonial i islamòfob. 

 

La gestació del treball que presento a continuació ha estat un procés llarg i enriquidor. La 

motivació principal per dedicar el Treball de Final de Grau a aquesta temàtica és la meva 

implicació i compromís en el moviment feminista. Com a dona que visc en primera persona 

les discriminacions del sistema patriarcal imperant tinc un gran interès per les qüestions 

relacionades amb els drets de les dones. Des de fa anys, m'he sentit interpel·lada pel tema del 

vel. En un principi, la vestimenta em generava una forta estranyesa que es traduïa a vegades 

en un rebuig i, fins i tot, en un desig “d'alliberar” aquestes dones de la opressió que, segons la 

meva visió, patien. La meva postura coincidia amb la interpretació del mocador que 

precisament tinc la intenció de discutir. 

 

La meva inquietud en temes de gènere es va combinar amb una creixent sensibilitat personal 

davant situacions de racisme i exclusió de minories. Durant la meva trajectòria acadèmica, i 

també com a monitora d'esplai, m'he anat formant en aquests temes. Tot i que, a diferència del 

masclisme, no visc el racisme en primera persona, em preocupa molt la islamofòbia que 

percebo al meu voltant. Factors com l'amenaça terrorista a Europa han exacerbat els 

estereotips i un discurs d'odi cap a les persones musulmanes. 

 

Després de reflexionar llargament sobre el tema del mocador, el meu pensament ha anat 

evolucionant i aquest TFG és fruit d'aquesta evolució. Concretament, l'espurna que va iniciar 

el meu replantejament personal sobre la qüestió va sorgir arran de la polèmica de l'estiu passat 
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amb motiu de l'anomenat burkini,1 un vestit de bany especialment dissenyat per a dones 

musulmanes que volen cobrir el seu cos. El burkini, que té una aparença semblant a la d'un 

vestit de bany de submarinista, tapa tot el cos exceptuant la cara, les mans i els peus.  

 

La controvèrsia, que va ocupar bona part de l'actualitat política de l'agost del 2016, es va 

generar arran de les prohibicions municipals imposades per alcaldes de diverses localitats de 

la costa francesa, entre les quals hi havia Cannes, Vulleneuve-Loubet i Sisc, a l'illa de 

Còrsega. La mesura va causar discrepàncies internes en el govern francès. Mentre Najat 

Vallaud-Belkacem, ministre d'educació francesa nascuda en una família musulmana d'origen 

marroquí, va alertar que les prohibicions anaven contra la llibertat individual, l’aleshores 

primer ministre francès, Manuel Valls, va recolzar la prohibició dels alcaldes arribant a 

afirmar que la vestimenta era un símbol d’“esclavitud de la dona”, reflectint precisament 

l’argument que vull discutir. A Niça –on s’havia produït feia molt poc un atemptat- va haver 

una sentència judicial favorable a la prohibició, apel·lant a la necessitat de preservar l’ordre 

públic.2 Poc després, l’assumpte va ser tractat pel Consell d’Estat de França, organisme que 

va dictaminar que la prohibició vulnerava el dret fonamental de la llibertat religiosa.3 

 

Personalment, vaig seguir la polèmica a través de diversos mitjans de comunicació. Però va 

ser una fotografia en concret la que va significar un punt d'inflexió pel meu canvi de 

pensament al voltant del tema.4 La imatge va fer saltar totes les meves alarmes: s'hi mostraven 

policies envoltant a una dona que portava el banyador integral i obligant-la a despullar-se. La 

fotografia em va provocar un sentiment d'indignació, ja que evidenciava la cruesa amb què 

l'Estat, en aquest cas representat per quatre policies homes, usava el seu poder per legislar 

sobre el cos d'un grup de dones, les dones musulmanes, col·lectiu que, a més, es troba 

                                                           
1La vestimenta va ser inventada l'any 2004 per una dona australiana d'origen libanès, Aheda Zanetti, amb el 

propòsit d'aconseguir que la seva neboda musulmana pogués practicar esport aquàtic i, alhora, continuar tapant 
el seu cos. En paraules de la mateixa creadora la problemàtica era la següent: “My sister had to fight for her 
daughter to play, had to debate the issue and ask, why is this girl prevented from playing netball because of her 
modesty? When she [la seva neboda] was finally allowed to play we all went to watch her to support her and 
what she was wearing was totally inappropriate for a sports uniform – a skivvy, tracksuit pants, and her hijab, 
totally unsuitable for any type of sport.” Vegeu: The Guardian, 24 d’agost de 2016 
(https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/aug/24/i-created-the-burkini-to-give-women-freedom-not-
to-take-it-away).   
2Vegeu: Le Monde, 17 d’agost de 2016 (http://www.lemonde.fr/religions/article/2016/08/17/manuel-valls-
soutient-les-maires-ayant-interdit-le-burkini_4983667_1653130.html) i The Guardian, 25 d’agost de 2016 
(https://www.theguardian.com/world/2016/aug/25/frances-burkini-ban-row-divides-government-court-mulls-
legality.).  
3Vegeu: Le Monde, 26 d’agost de 2016  (http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/08/26/comment-
le-burkini-est-devenu-la-polemique-du-mois-d-aout_4988517_4355770.html#1f4YIQl9eZiT84rP.99). 
4Vegeu: Annex I. 
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actualment en una situació d'estigmatització social. 

 

En el marc de la polèmica entorn el burkini, també em va arribar, a través d’un diari digital, el 

testimoni d’una dona que, mentre estava a una platja de Cannes amb els seus dos fills petits, 

vestida amb roba de carrer i sense la intenció de banyar-se va ser multada pel fet de portar un 

hiyab o mocador.5 En unes declaracions va detallar que tres agents de policia la van increpar, 

dient-li que tothom havia de portar roba apropiada i adient. Davant la seva incredulitat, es va 

generar una discussió pública al seu voltant, entre un grup que la defensava (a ella i a la 

família) i un altre grup que la insultaven emprant termes clarament racistes i islamòfobs, 

cridant-li, per exemple, que marxés, que no era benvinguda i que França era un país catòlic.6 

A més de la impressionant violència que evidencia, l’escena em va semblar molt 

simptomàtica del fet que el clima social contrari a una determinada expressió –en aquest cas, 

l’ús del burkini- no afecta només a l’expressió en si, sinó que s’estén perillosament cap a 

altres àmbits –com el mocador i la religió musulmana, en general- i, per tant, afecta a moltes 

més persones- totes les de creença musulmana.  

 

Vaig anar llegint articles sobre la qüestió i vaig adonar-me que, en la majoria de les anàlisis, el 

que es situava al centre del debat era la vestimenta de la dona musulmana i el seu cos. I a dins 

del meu cap sorgien dubtes i s'evidenciaven incoherències. Jo em formulava a mi mateixa 

interrogants com els següents: com s'allibera a una dona imposant-li la manera en què ha de 

vestir? Per què es diferencia l'actitud davant la vestimenta coberta quan es tracta de monges o 

d'esportistes com els submarinistes, però es sanciona en el cas de les musulmanes? Com tot 

aquest debat alimenta els prejudicis al voltant de les dones musulmanes? A més, em generava 

preocupació pensar que aquestes dones podien ser privades del dret de gaudir d’anar a la 

platja, un espai públic i de caràcter lúdic que hauria d’estar obert a tothom. Vaig saber que 

persones negres que havien viscut en pròpia pell la segregació racial a les platges de 

Mississippí durant els anys seixanta van sentir empatia amb aquestes dones. Així ho 

expressava un home de 75 anys: “These French women have the right to be there like anyone 

else. The beach is a human right. It’s a human place”.7 

 

                                                           
5 Vegeu: Apartat 2.1. Terminologia. 
6 Vegeu: eldiario.es, 25 d’agost de 2016 (http://www.eldiario.es/theguardian/controles-policiales-burkini-
politica-francesa_0_551895087.html). 
7Vegeu: The Guardian, 31 d’agost de 2016 (https://www.theguardian.com/world/2016/aug/31/beach-france-
burkini-ban-biloxi-protest).  
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En el meu procés d’investigació vaig topar també amb veus crítiques i amb preguntes que em 

van interpel·lar profundament. En aquest sentit, una aportació clau va ser la de l'activista i 

escriptora Brigitte Vasallo que, en un article, llençava el següent interrogant: “¿Cómo nos 

resuena cuando, ante una agresión machista, salen algunos hombres a cuestionar la ropa de las 

mujeres, que si la falda era muy corta o, por el contrario, que si con esas pintas es “normal” 

ser agredida? Pues echad cuentas a cómo resuenan nuestros debates sobre los cuerpos ajenos” 

(Vasallo, 2016) 

 

Conscient de la necessitat d'acotar l'objecte d'estudi per tal d'aconseguir un major nivell de 

concreció i profunditat en el treball, vaig decidir estudiar la polèmica des d'una perspectiva 

feminista, per tal d'intentar respondre totes les qüestions que m'havien inquietat. A més, vaig 

optar per centrar l'anàlisi en el context dels països europeus, és a dir, en un marc en què la 

pràctica de dur el mocador musulmà és minoritària respecte el conjunt de la població i, com 

veurem, les condicions són adverses a l'ús d'aquesta vestimenta generant sovint discriminació 

envers les dones que el duen en àmbits tan importants com, per exemple, el món laboral. Els 

resultats del meu estudi canviarien radicalment si traslladéssim la mateixa polèmica en un 

país en què portar el vel és una realitat majoritària o, fins i tot, una obligació imposada per 

l'Estat, com és el cas d'Iran. Segons el meu punt de vista, tant les regulacions que obliguen a 

l'ús del mocador com les que el prohibeixen, són violència cap a les dones: tenen en comú el 

fet de convertir-les en objectes regulables, privant-les de la possibilitat de decidir. 

 

Després d’aquesta introducció, el treball s’estructura en tres grans apartats. El primer gran 

bloc (l’apartat 2. Context) tracta aspectes terminològics, demogràfics i legals rellevants per la 

polèmica sobre l’ús del mocador a Europa. El segon gran bloc (l’apartat 3. Marc Teòric) 

presenta una sèrie de conceptes i reflexions, fruit d’una extensa recerca bibliogràfica 

acadèmica, que ens ajuden a entendre filosòficament el debat. El tercer gran bloc (l’apartat 4. 

Part Pràctica) aplica els termes acadèmics del marc teòric presentant un estudi de cas d'una 

acció feminista i una anàlisi de les respostes a quatre entrevistes formulades per mi mateixa a 

dones musulmanes que porten hiyab i que viuen -o han viscut en algun moment- en països 

europeus. Finalment, tanquem el treball amb unes breus conclusions, seguides per la 

bibliografia i un conjunt d’annexos, amb material complementari. 
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2. Context 

2.1. Terminologia 
 

He inclòs un apartat dedicat exclusivament a la terminologia per dues raons. En primer lloc, 

perquè he detectat una notable confusió terminològica en el debat. En segon lloc, perquè tinc 

la convicció que les denominacions no són innocents, sinó que, contràriament, juguen un 

paper clau en els diversos posicionaments ja que moltes d'elles estan connotades amb una 

forta càrrega política i, per tant, no són neutres. L'antropòloga Ángeles Ramírez reivindica la 

importància d'aquesta qüestió formal i conceptual i ho il· lustra amb alguns exemples 

significatius: 

 

Esta prenda se ha nombrado de modo diferente en cada uno de los países europeos. En el 

principio, fue chador en Francia, asimilándose el nombre con las connotaciones negativas que 

en Europa tuvo la revolución iraní de 1979, con la imposición de una norma vestimentaria para 

las mujeres. [...] También para el niqab existen varios términos. [...] Cuando en Europa 

comienza a hablarse de la regulación del niqab, la palabra que se emplea es burka [...] Como en 

el caso del chador, la utilización de este término no es accidental, pues pretende despertar una 

serie de fantasmas que pasan por la barbarie aplicada contra las mujeres y por la actitud 

liberadora que adoptarían los diferentes gobiernos occidentales (Ramírez, 2011, p.17-18). 

 
Pel que fa al terme burkini, aquest no és tampoc, ni de lluny, neutre. Prové d'una combinació 

entre les paraules “burka” i bikini, provocant, d'aquesta manera, una associació mental entre 

aquest vestit de bany, el burka i els talibans.8 Quan es va desencadenar la polèmica sobre el 

seu ús a les platges franceses, la pròpia creadora, conscient del paper que hi havia tingut la 

denominació, va afirmar el següent: “when I named it the burkini I didn’t really think it was a 

burqa for the beach. Burqa was just a word for me – I’d been brought up in Australia all my 

life, and I’d designed this swimsuit and I had to call it something quickly”.9 

 

En català s'acostuma a fer servir les paraules vel o mocador i la traducció d'aquestes paraules 

al castellà són també les que gaudeixen de més popularitat en la comunicació oral i també en 

els textos escrits. En francès la utilització de chador es va abandonar amb la popularització de 

                                                           
8Vegeu: eldiario.es, 19 d’agost de 2016 (http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Burkini-islamofobia-
feminisme_0_549445683.html). 
9 Vegeu: The Guardian, 24 d’agost de 2016 (https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/aug/24/i-created-
the-burkini-to-give-women-freedom-not-to-take-it-away). 
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l'ús de foulard i de voile i en anglès predominen dues terminologies: headscarf i veil. En tots 

els idiomes s'ha anat generalitzant la utilització de hijab o hiyab (Ramírez, 2011, p.18).   

 

Al llarg del meu treball m'ocuparé principalment del hiyab i he optat per emprar la 

terminologia en àrab –i ja sense cursiva- o per designar-lo en català com mocador o vel. 

Malgrat empro la paraula “vel” perquè em dóna una major possibilitats per evitar la reiteració 

dels termes, i també perquè és molt usada i normalitzada en el debat, sóc conscient que en 

sentit estricte no està ben utilitzada. En àrab la traducció de vel correspon a niqab que, tal com 

veurem seguidament, és un altre tipus de mocador pel cap. Tanmateix, en el debat s'acostuma 

a associar “vel” a hiyab i “vel integral” al niqab, creant confusió entre aquest últim i el burka 

o burqa. 

 

Per tal de facilitar el coneixement de la terminologia àrab referent a la vestimenta lligada a la 

religió musulmana presento una infografia en què apareixen les seves principals tipologies i a 

continuació una breu descripció d’aquestes  (Ramírez, 2011, pp.148-150). 

 

 

Font: El Periódico http://www.elperiodico.com/es/graficos/los-velos-musulmanes-5590  

 

Hiyab o hijab és un terme àrab que s'empra per designar el tipus de mocador que cobreix el 

cabell i el coll de les dones que el porten, deixant al descobert la cara. Els seus colors i 

estampats poden variar àmpliament. La paraula procedeix de l'arrel hayaba que, entre d'altres 

accepcions, significa “ocultació”. Per tant, la paraula fa referència al propi acte de tapar-se. 

És, amb diferència, el tipus de mocador que té un ús més extens als països europeus. 

 

Niqab és un terme àrab que significa “vel” i fa referència al tipus de mocador que cobreix la 

totalitat de la cara de les dones amb excepció dels ulls, que queden al descobert mitjançant 

una obertura a la seva alçada. El seu ús, que s'associa a una vivència rigorista de la religió 

musulmana, està sent prohibit en molts països d'Europa. 
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Burka o burqa, traduït sovint com vel integral, fa referència a un tipologia molt específica de 

vestimenta, pròpia d'algunes regions d'Afganistan. La tela és de color blau i l'única part que 

deixa sense ocultar, a través d'una obertura reixada, són els ulls. El terme, com s'ha esmentat 

anteriorment, s'utilitza sovint erròniament a Europa per designar el niqab. 

 

Chador designa una túnica que les dones porten a Iran. S'embolica des del cap de les dones i 

els cobreix tot el cos i la roba que porten. Ressegueix la silueta de la cara, que deixa al 

descobert. Amb freqüència, les dones que el vesteixen també porten el hiyab a sota. A 

Afganistan s'usa el terme chadari tant per anomenar el que equivaldria al chador com al 

burka. Abaya designa un tipus de túnica que porten les dones a Aràbia Saudita i als Emirats. A 

Aràbia Saudita és de color negre i és part de la vestimenta obligatòria que es porta sobre la 

roba i sobre el mocador del cap. 

2.2. La població musulmana al món i a la Unió Europea 
 
L’objectiu d’aquest apartat és quantificar de quines xifres estem parlant quan ens referim a la 

població musulmana als països de la Unió Europea, per a poder donar un context estadístic a 

les anàlisis objecte d’aquest treball. Tanmateix, la manca de disponibilitat de fonts 

estadístiques oficials d’àmbit europeu sobre una temàtica tan rellevant com és la confessió 

religiosa suposa una limitació important.  

 

Utilitzarem la font més citada sobre estimació de població musulmana per a tots els països del 

món, publicada pel Pew Research Group (2011) que fa referència a l’any 2010 i es basa en 

diferents fonts, enquestes, censos, enquestes de salut i altres informacions. Aquestes dades les 

contrastarem amb informacions obtingudes a través d’una enquesta realitzada a alguns països 

occidentals per mostrar la gran divergència entre, d’una banda, la realitat del pes de la 

població musulmana i, d’altra banda, la percepció que és té d’aquest fenomen. 

2.2.1. Quants musulmans hi ha el món i a la Unió Europea? 
 
D’acord amb les dades del Pew Research Centre, l’any 2010 hi havia a l’entorn de 1.600 de 

milions de persones de religió musulmana, que representaven prop del 25% de la població 

mundial. 



11 

 

Ara que ja sabem que prop d’una quarta part de la població mundial és de religió musulmana, 

ens centrarem en veure quins són els països més importants pel que fa a la quantitat de 

població d’aquesta confessió religiosa. Aquest coneixement és molt significatiu pel present 

treball perquè les emigracions històriques d’aquests països a Europa són les que expliquen 

principalment la presència de la religió musulmana al nostre continent. Per posar en relació la 

quantitat de població musulmana que tenen els diversos països ens hem de fixar en dos 

factors: la grandària demogràfica del país i el percentatge que aquesta població representa 

respecte al total. Per exemple, la Índia és el tercer país en nombre de musulmans, tot i que, en 

el conjunt total de la població, aquesta té un pes molt minoritari (15%). 

 

Les dades del gràfic 1 es refereixen als 26 països del món amb més de 10 milions d’habitants 

de religió musulmana.10 Mostren per a cada país les següents informacions: en una variable, 

representada en columnes, veiem el nombre total de població musulmana (en milions) i, en 

l’altra variable, en una línia, apareix el percentatge de musulmans en relació al conjunt de la 

població del país.  

 

                                                           
10 A l’Annex II apareix l’estimació de la població musulmana a tots els països del món. 

Gràfic 1. Població de religió musulmana (milions  i percentatge). Any 2010.
 Països amb més de 10 milions d'habitants musulmans

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Pew Research Center
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Destaca, en primer lloc, el nombre de musulmans als quatre països asiàtics que encapçalen el 

rànquing (Indonèsia, Pakistan, Índia i Bangladesh). En la majoria dels 26 països la població 

musulmana representa el 90% o més del total, amb algunes excepcions notables. El cas més 

important és el de la Índia que, com ja he comentat, mostra un fort contrast entre el nombre i 

el percentatge. A Nigèria, el sisè país amb més musulmans, aquests representen el 45% de la 

població, un percentatge considerable, però que no supera la meitat de la població. A la Xina, 

en relació al conjunt de la població, els musulmans són menys del 2%, però aquest 

percentatge es tradueix en una xifra molt elevada: més de 20 milions de persones. Rússia, 

amb 16 milions de persones musulmanes, que equivalen al 12% de la població, és l’únic país 

europeu que apareix en aquest rànquing. 

 

Desplacem-nos ara del conjunt del món i focalitzem en la situació concreta de la Unió 

Europea respecte a la població musulmana. D‘acord amb les dades del Pew Research Center, 

l’any 2010 a la Unió Europea hi havia gairebé uns 20 milions de residents de religió 

musulmana. Si traduïm aquest nombre a percentatge podem dir que 1) en relació al total de 

població musulmana a nivell mundial, representa tan sols l’1,2% i que 2) respecte al total de 

població de la Unió Europea és el 3,8 %.  

 

El gràfic 2 està elaborat seguint el mateix patró que el del gràfic 1, però, en aquesta ocasió, 

conté informació referent exclusivament a la Unió Europea. Com es pot veure, el primer país 

en nombre de musulmans és França (4,7 milions), seguida d’Alemanya (4,1 milions), Regne 

Unit (2,9 milions), Itàlia (1,6 milions) i Espanya (1,0 milió), que se situaria en cinquè lloc. En 

tots ells, però, el pes d’aquesta població en percentatge és poc notable: A França un 7,5%, a 

Alemanya un 5,0%, al Regne Unit un 4,6%, a Itàlia un 2,6% i a Espanya un 2,3%. Aquest 

caràcter minoritari es pot estendre a la resta de països de la Unió Europea, ja que només en 2 

països supera el 10%: és el cas de Xipre, amb el 22, 7% de població musulmana i de Bulgària, 

amb un 13,4%. 

 



13 

 

2.2.2. Realitat i percepció a la Unió Europea sobre la presència de la població 
musulmana 

 

Fins ara hem vist les dades estimades del pes de la població de religió musulmana sobre el 

total de la població en diferents països. Però una cosa és la realitat i una altra ben diferent la 

percepció que es té d’aquesta. Els discursos racistes que alerten sobre els perills d’una 

suposada “invasió” musulmana en països on aquesta religió és molt minoritària es basen en –i 

al mateix temps alimenten- una visió distorsionada de la situació real que mostren les dades. 

 

Una evidència estadística d’aquest fet la trobem en l’enquesta realitzada per l’empresa Ipsos 

Mori anomenada “The Perils of Perceptions 2016” realitzada en 40 països (Ipsos Mori, 2016). 

L’enquesta versava sobre molts temes i entre les seves preguntes constava la següent, 

directament relacionada amb el tema que ens ocupa: “De cada 100 persones del seu país, 

aproximadament quantes pensa que són musulmanes?”. De forma generalitzada, els valors 

mitjans obtinguts per l’enquesta van superar en molt als valors efectius occidentals mostrant 

clarament aquesta dissociació entre percepció i realitat.  

 

Gràfic 2. Població de religió musulmana per país (en milers  i percentatge).  Any 2010.
Països de la Unió Europea (UE-28)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Pew Research Center
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El gràfic 3 està elaborat amb les dades obtingudes a 9 països de la UE que formaven part de 

l’estudi. Es presenta una comparació establerta a cadascun dels països entre, d’una banda, el 

valor obtingut de mitjana amb les respostes i, d’altra banda, el valor real segons l’actualització 

de les estimacions del ja anomenat Pew Research Center.11  

 

Si ens fixem, per exemple, en el cas espanyol, el valor obtingut de mitjana és d’un 14% quan 

el real s’estima en molt poc més del 2%. Al seu torn, França té una població musulmana que 

s’estima en un 7,5%, però, en canvi, les persones enquestades pensen que supera el 31% (un 

desviament molt significatiu!). Tant a Itàlia com a Alemanya o a Bèlgica els seus habitants 

creien, segons l’enquesta, que el percentatge superava el 20% quan en realitat, en tots els 

casos, està molt per sota. 

 

 

   

També és molt interessant analitzar la percepció de la presència que tindrà, en els propers 

anys, la població musulmana en el seu país. Davant la pregunta sobre quin percentatge 

pensaven que suposaria l’any 2020 (només quatre anys després!), a França els enquestats 

contestaven que arribaria al 40% i a Itàlia, Alemanya o Bèlgica, que superaria el 30% i els 

                                                           
11 Les dades no coincideixen, per tant, exactament amb les de l’apartat anterior que eren del 2010, encara que les 
diferències són petites. 

Gràfic 3. Població estimada de religió musulmana i població percebuda (%).  
Diferents països. Any 2015

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de IPSOS MORI. Perils of perception (2016)
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espanyols la situaven en més del 20%. Aquests resultats es poden veure al gràfic 4 en què les 

creences dels participants es comparen amb les previsions per l’any 2020 del Pew Research 

Center. 

 

 

2.3. La situació a nivell legal als països europeus 
 

Aquest apartat tracta la situació del vel a Europa des del punt de vista legal. No es tracta en 

absolut de donar una perspectiva complerta de la legislació als diferents països, tema complex 

que desbordaria l’objectiu d’aquest TFG, però sí de donar una perspectiva general de la 

situació. 

 

En primer lloc, comentaré una decisió legal d’actualitat que es va produir el març d’aquest 

mateix any a l’àmbit de la Unió Europea. Responent a dos casos concrets, un a Bèlgica i 

l'altre a França, el Tribunal de Justícia Europeu de Luxemburg es va pronunciar per primera 

vegada sobre el hiyab determinant que la prohibició del seu ús durant l'horari laboral no 

constituïa una discriminació directa per motius de religió o conviccions. El Tribunal va 

establir que seran els jutges nacionals els que tinguin l'última paraula en cada cas, estudiant-

ne prèviament els detalls: l'existència o no d'un reglament intern, el tipus d'activitat de 

l'empleat, etc. No obstant, la sentència és molt significativa ja que estableix un marc de 

referència per a la justícia dels diferents Estats membres de la Unió Europea. 

 

Gràfic 4. Població estimada de religió musulmana i població percebuda (%).  
Diferents països. Previsió Any 2020

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de IPSOS MORI. Perils of perception (2016)
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Les tres conclusions claus de la Cort Europea van ser les següents. La primera és que no es 

pot parlar de discriminació directa si la prohibició d’utilitzar el vel en l’àmbit laboral forma 

part d’una prohibició general sobre l’ús de símbols polítics, filosòfics o religiosos. La segona 

conclusió és que és legítim que un empresari adopti una política de neutralitat respecte a la 

vestimenta dels seus empleats, però només en la mesura que aquests entrin en contacte directe 

amb els clients. En tercer lloc, es remarca que no és acceptable que prohibeixin el vel com a 

resultat de la demanda d’un client que es negui a rebre un servei d’una persona amb aquesta 

vestimenta específica.12 

 

Certament la sentència no discrimina directament a una religió concreta, ja que fa referència 

al dret de les empreses per reglamentar contra l’ús de símbols religiosos en general, i no 

exclusivament de determinades religions. Tanmateix, a la pràctica afectarà a les expressions 

religioses més visibles com és el cas de les dones que porten hiyab i no, per exemple, d'homes 

o dones que porten un molt menys visible crucifix. En aquest sentit, penso que probablement 

pot parlar-se de discriminació indirecta, és a dir, d’una norma que sobre el paper no 

discrimina, però que a la pràctica recau principalment sobre seguidores d’una determinada 

religió. 

 

El fet que algun cas referent a l'ús del vel sigui portat als tribunals no és inèdit. Un exemple 

recent en aquest sentit és el pronunciament el mes de febrer de 2017 d'un jutjat de Palma de 

Mallorca sobre la mateixa qüestió. En aquest cas, però, la sentencia va avalar l'ús del vel. La 

demandant era una treballadora de l'empresa Acciona a qui havien prohibit utilitzar aquesta 

vestimenta durant la seva labor d'atenció al client a l'aeroport de Palma.13 Un altre exemple 

d’anys enrere és la decisió de la Cort Constitucional Alemanya quan al setembre de 2003 va 

posicionar-se a favor d’una mestra que volia portar el mocador a l’escola. Tanmateix, va dir 

que els Estats podien canviar les seves lleis si ho volien. Almenys la meitat dels 16 Estats 

alemanys han introduït prohibicions respecte a l’ús del hiyab per a les mestres.14 

 

Centrant-nos ara en les regulacions legals del vel musulmà als països d'Europa, cal destacar 

dos aspectes fonamentals: l''heterogeneïtat i la tendència a una major regulació. 

                                                           
12 Vegeu: The Guardian, 14 de març de 2017  
(https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/mar/14/the-guardian-view-on-the-headscarf-ruling-the-
toughest-decisions-have-been-left-to-national-courts). 
13 Vegeu: El País, 13 de febrer de 2017  
(http://politica.elpais.com/politica/2017/02/13/actualidad/1486988386_177187.html). 
14 Vegeu: BBC News, 31 de gener de 2017 (http://www.bbc.com/news/world-europe-13038095). 
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Pel que fa a l'heterogeneïtat, les situacions de cada país mostren l'existència d'un ampli ventall 

de maneres de gestionar la matèria a nivell legal; en alguns casos, fins i tot trobem, com hem 

vist en el cas alemany, diferències internes d'àmbit regional o local. La major part de països 

europeus han optat per establir alguna mena de regulació restrictiva (Ramírez, 2011, p.65). 

Malgrat tot, les mesures difereixen considerablement en funció de dos criteris: la naturalesa 

de la vestimenta, és a dir, de quin tipus es tracta (hijab, niqab, burka...) i l'esfera pública que 

és objecte de regulació. (VEIL project, 2009, p.6). Sieglinde Rosenberg i Birgit Sauer, en un 

estudi comparatiu entre diversos països europeus, realitzat l'any 2012, afirmen que existeix un 

“multifaceted spectrum of approaches to headscarf policies” que “is much more complex than 

a... tipology can cover” (citat a Peter O'Brien, 2016, p.105). A més, el fet que les regulacions 

siguin força canviants afegeix un component de fluïdesa que contribueix a incrementar 

aquesta complexitat. 

 

No obstant la dificultat d'establir una tipologia, una part de la literatura acadèmica al voltant 

del tema ha distingit entre tres models. El primer és l'enfocament prohibitiu que impedeix l'ús 

de qualsevol tipus de vel en determinats àmbits. Des del 2004, França és un exemple d'aquest 

paradigma aplicat a les escoles i centres públics, basant-se en un determinat significat de la 

idea del caràcter laic de l'Estat. El segon model té un caràcter més selectiu, ja que imposa 

restriccions exclusivament a un cert tipus de vestimenta, habitualment al niqab i al burqa, pels 

quals sovint es fa referència a motius de seguretat pública. El tercer model és el tolerant, és a 

dir, el no restrictiu, que permet la pràctica de tot tipus de cobertura, tant de la cara com del cos 

(Kiliç, Saharo, Sauer, 2008, p.398). 

 

Al costat de l'heterogeneïtat, el segon aspecte fonamental que observem en el conjunt de 

països de la Unió Europa és una tendència a una major regulació. Aquesta és una de les 

principals conclusions de l'anomenat “VEIL project”15, un projecte acadèmic que es va 

proposar examinar l'atribució de significats i l'estat de regulació del vel en vuit països 

europeus (Àustria, Dinamarca, França, Alemanya, Grècia, Holanda, Regne Unit i Turquia).16 

A l'informe final podem llegir el següent:  

 

having analized the public debates as well as the regulations concerning veiling of the 

respective countries, the project concludes that the agenda setting of the debates is dominated by 
                                                           
15 El projecte va tenir tres anys de durada (des del març del 2006 fins el febrer del 2009). 
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claims for restriction of veiling practices. Claims pleading for liberal regulations are rather weak 

and occur mainly in reaction to the demands that call restrictions. (VEIL, 2009, p.7). 

 

A més, l'informe també diferenciava entre el debat públic i les regulacions, remarcant que, en 

molts casos, al debat públic s'exigia sovint una regulació molt més dura que finalment no es 

traduïa sempre en les regulacions legals. Una evidència d’aquest rebuig públic la trobem en 

una enquesta publicada pel diari Le Monde que mostrava que el 75% dels enquestats a França 

eren hostils a la idea de que es permetés a les dones joves dur el mocador a l’escola 

(Freedman, 2007, p.34). 

 

A Espanya tenim resultats procedents de les enquestes realitzades entre el 2008 i el 2015 pel 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre les actituds que té la població davant la 

immigració (CIS, diversos anys). A continuació, comentarem les respostes a les preguntes 

més rellevants pel tema que ens ocupa.17 En el qüestionari trobem una pregunta explícita 

sobre l’ús del mocador a l’escola que es formula, a més, amb termes molt contundents: “¿A 

usted le parece muy, bastante, poco o nada aceptable que se excluya a una alumna de un 

colegio por llevar el pañuelo islámico?”. Els participants que ho consideren “molt o bastant 

acceptable” se situen de mitjana molt a prop del 40%. També podem interpretar que la 

població mostra un fort rebuig a la religió musulmana. Així ho mostren els següents resultats. 

Un percentatge de més del 40% veu aceptable que “la gente proteste contra la edificación de 

una mezquita en su barrio”, malgrat que la llibertat religiosa és un valor reconegut en els 

principis jurídics del país, i entorn al 60% dels enquestats consideren que o bé “los 

inmigrantes deberían poder mantener sólo aquellos aspectos de su cultura y costumbres que 

no molesten al resto de los españoles” o bé “los inmigrantes deberían olvidar su cultura y 

costumbres y adaptarse a las españolas”. A l’apartat 3. reflexiono sobre la influència que 

tenen, arreu d’Europa, aquest tipus d’idees sobre la integració. 

 

Deixant de banda ara el tema de l’opinió pública i tornant a la qüestió de la regulació, cal 

posar de relleu aquesta remarcable tendència cap a mesures més restrictives. Ángeles Ramírez 

formulava l'any 2011 les següents preguntes: “¿Qué estaba pasando en España y en Europa 

para que una vestimenta, que no debería tener mayor importancia, fuera objeto de 

regulación?” [...] I encara que no és l'objecte d'aquest treball, és interessant destacar que 

l'evolució cap a una menor permissivitat europea contrasta con una evolució contrària en 

                                                           
17 Vegeu: Annex III per conèixer els valors exactes de cada resposta. 
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altres llocs: “¿Por qué en Europa emergía la compulsividad de prohibir el pañuelo y en 

muchos países musulmanes pasaba todo lo contrario?” (Ramírez, 2011, pp.11-12). 

3. Marc teòric 

3. 1. La crítica intercultural 
 

Aquest apartat té com a objectiu plantejar la pròpia legitimitat que té el fet de qüestionar una 

pràctica pròpia de la religió musulmana i, com a tal, pertanyent a una altra cultura: existeix la 

possibilitat d’establir una crítica des d'una cultura cap a aspectes d'una altra i de fer-ho 

mantenint la tolerància i respecte cap a les diferents tradicions, costums i pràctiques d'aquesta 

cultura? 

 

Com a resposta a la pregunta anterior, podem diferenciar dues posicions oposades: 

l’universalisme cultural i el relativisme cultural. El sociòleg alemany Ulrich Beck (Beck, 

2000) s’aproxima a aquestes dues postures antagòniques i en destaca aspectes negatius i 

positius d'ambdues. 

 

D'una banda, observa que l’universalisme evidencia una preocupació per les altres cultures ja 

que no s’hi mostra indiferent. Tanmateix, falla pel fet de considerar que el propi punt de vista 

és superior i correspon sempre amb la veritat. D'altra banda, el relativisme (o contextualisme) 

es basa en el respecte total per la diferència cultural i per la pluralitat de perspectives. Tot i 

aquesta positiva tolerància, cal observar que es tracta d’una posició molt conformista que 

defensa la tesis de la incommensurabilitat, és a dir, la impossibilitat de traduir els valors i 

aplicar-los a cultures diferents. Per tant, aposta per la no interferència entre cultures, opció 

que pot considerar-se injustificada moralment i, a més, es pot argumentar que és gairebé 

impossible d’assolir en un món tan globalitzat com l’actual, en el qual les cultures se 

sobreposen les unes amb les altres. En aquesta línia, Lila Abdu-Lughod, criticant la postura 

del relativisme cultural, afirma de forma contundent que “it is too late not to interfere” (Abdu-

Lughod, 2002, p.787). 

 

Beck defensa que “absolutized contextualism and absoluted universalism are similarly blind 

to the truths of others” (Beck, 2000, p.83). És per això que proposa adoptar una opció 

intermèdia entre l’universalisme i el contextualisme absoluts que, segons l'autor, permet 
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fusionar els aspectes positius de les dues postures, alhora que prescindeix dels negatius. Es 

tracta del que ell anomena universalisme contextual. 

  

La idea clau per entendre aquesta proposta és el concepte d'universalisme plural. És a dir, no 

existeix tan sols el “nostre” universalisme, sinó també altres universalismes, que inclouen 

versions i maneres diferents de concebre els valors que considerem universals. Acceptar la 

pluralitat d’universalismes i entendre els universalismes dels “altres” són condicions 

indispensables per possibilitar la crítica intercultural, que és totalment necessària per 

combatre situacions terriblement inhumanes que succeeixen al món. El sociòleg subratlla la 

necessitat d’establir un diàleg entre aquests universalismes. En paraules del propi Beck: 

“reversion to a contextual (our, my, Western) human rights is not by any means tantamount to 

moral-political capitulation before the bestialities of the twentieth century. Indeed, it actually 

presupposes interference in conflicts over human rights and human rights violations in other 

cultures and countries” (Beck, 2000, p.86). 

 

Per tant, doncs, aplicant el universalisme contextual, és possible defensar els drets humans 

fonamentals a totes les cultures i països, però s’ha d’acceptar que aquests drets es poden 

concretar en formes diferents depenent del context. 

 

A més, una condició indispensable d’aquesta crítica entre cultures tal com la planteja Beck és 

que ha de realitzar-se de forma bidireccional. Això significa que la crítica no es pot fer tan 

sols des d’una cultura cap a l’altra, sinó que el que s’ha d’establir és un diàleg real, que 

implica estar oberts a qüestionar la pròpia cultura. Beck resumeix aquesta condició en la 

següent imatge: “contextual universalisme implies that the things we hold most sacred must 

be opened to criticisme by others” (Beck, 2000, p.86). 

3.1.2. L'universalisme contextual i la polèmica europea sobre el mocador 
 

A continuació, aplicaré la visió de l’universalisme contextual discutida a l'apartat anterior al 

tema dels drets de les dones dins la polèmica sobre el mocador que ens ocupa. Tal com afirma 

Jane Freedman, la defensa a favor d'una regulació entorn la vestimenta arreu d'Europa s'ha dut 

a terme “in the name of supposedly universal, but arguably Eurocentric conceptions of 

women’s rights” (Freedman, 2007, p.9). 
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En aquest debat es denuncia, doncs, l'opressió de les dones i la seva falta de llibertat. La 

igualtat entre dones i homes i la seva llibertat constitueixen principis inqüestionables als quals 

no es pot renunciar i, per tant, es pot –i, de fet, és legítim i necessari- establir una crítica a 

qualsevol religió, cultura o país que no segueixi aquests principis, que haurien de ser 

universals. Tanmateix, cal entendre que aquests valors no han de concretar-se necessàriament 

de la mateixa manera que a Occident, ja que això no és compatible amb la diversitat cultural. 

Amb el terme “concretar-se” em refereixo, per exemple, a aspectes com el significat que pot 

tenir el fet de cobrir/despullar el nostre cos. És necessari, doncs, reconèixer i respectar les 

diferències com a productes d'històries i circumstàncies diverses que condueixen a voluntats 

també diferents:  

 

What I am advocating is the hard work involved in recognizing and respecting differences-

precisely as products of different histories, as expressions of different circumstances and as 

manifestations of differently structured desires. We may want justice for women, but can accept 

that there might be different ideas about justice and that different women might want, or choose, 

different futures from what we envision as best (Abdu-Lughod, 2002, p.787). 

 
A més, tal com emfatitza Beck, el que ha de caracteritzar la crítica intercultural és el diàleg i, 

per tant, aquesta ha de tenir un caràcter bidireccional. En la crítica al vel no veiem aquest 

diàleg, sinó que es tracta més aviat d’un monòleg realitzat pels occidentals. Aquests no 

sotmeten la seva cultura a crítica, no la qüestionen. Així doncs, criticar l’aparença de les 

dones musulmanes—en concret, el fet que hagin d’anar tapades amb el vel, considerant-lo un 

símbol d'opressió—hauria d’implicar qüestionar-se també, com a símbols d'opressió, 

l'existència d'elements que s'imposen en l’aparença de les dones occidentals. 

 

Hi ha molts aspectes que evidencien que a les cultures occidentals les dones també pateixen 

una gran pressió estètica que les pot oprimir. Ens referim al bombardeig constant al qual les 

dones estem sotmeses: anuncis a la televisió, cartells publicitaris, pel·lícules, etc. Per mitjà de 

tots aquests canals es transmeten missatges que insisteixen en la importància de l’aparença 

física de les dones, que implica també un judici sobre l’aparença d’aquestes i que pot portar 

també a discriminacions en àmbits tan rellevants com el laboral, ja que no és infreqüent que 

l’aparença física de les dones sigui un criteri de selecció, sovint no explicitat, per moltes 

feines.18 La pressió és notablement més insistent en el cas femení que en el masculí. Ens 

                                                           
18 Un exemple recent de la pressió sobre la vestimenta es va donar fa molt poc temps quan en un campionat de 
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referim, per exemple, a les exigències de maquillar-se, depilar-se, etc. Molts col·lectius 

feministes denuncien aquesta problemàtica dels països occidentals. Un exemple és el del 

següent eslògan: “Pressió estètica és violència”, eslògan que s’empra des d’un col·lectiu 

feminista anomenat “Cau de Llunes” a Catalunya.  

 

L’argument en contra del mocador omet aquesta realitat ja que només se centra en la realitat 

de la dona musulmana sense establir un diàleg. No hi ha espai per la indispensable crítica ni 

per qüestionar la pròpia situació, condició que exigeix l’universalisme contextual. 

3.2. Models de gestió de la diversitat: visions sobre la diferència 
 

L’ús del hiyab per part d’algunes dones musulmanes a Europa és una pràctica que visibilitza 

una identitat religiosa diferent a la de la majoria de la població. És evident que actualment a 

les societats europees vivim unes realitats que inclouen una notable heterogeneïtat pel que fa 

als orígens culturals de la població. Però: aquesta diversitat és positiva per al conjunt de la 

societat? Quin és el millor model per gestionar la diversitat? Al voltant de preguntes com 

aquestes s'ha generat un intens debat acadèmic en què s'ha discutit el rol que l'Estat ha 

d'adoptar en aquestes societats diverses. Aquest apartat està dedicat a reflexionar sobre les 

idees que condicionen les polítiques de la gestió de la diversitat arreu dels països europeus i 

que, per tant, tenen també una forta influència en la polèmica que ens ocupa. 

 

Per tal d’aproximar-me als conceptes que més s’han usat en relació a les visions socials sobre 

la diversitat, em basaré en un recurs bibliogràfic titulat Guía de conceptos sobre migraciones, 

racismo e interculturalidad (Malgesini y Giménez, 2000). Segons aquests autors podem 

distingir principalment entre les següents perspectives: 1) l’assimilacionisme, 2) la fusió 

cultural (melting pot) i 3) el pluralisme cultural- que inclou dos enfocaments: el 

multiculturalisme i la interculturalitat.  

 

La proposta assimilacionista parteix de la premissa que la societat receptora o dominant és 

culturalment homogènia i considera aquesta homogeneïtat com una meta desitjable, tant per 

les persones immigrades com pel conjunt dels residents, i com un fenomen que assegura, 

                                                                                                                                                                                     
tennis celebrat a Catalunya les hostesses van haver de patir fred, segons denunciaven algunes treballadores, 
portant vestimentes d’estiu amb faldilles i màniga curta en uns dies de força fred i no els era permès posar-se 
jaquetes. Vegeu: Ara, 3 de maig de 2017 (http://www.ara.cat/esports/mes_esports/tenis/No-deixaven-jaqueta-
hostesses-Godo_0_1788421265.html). 
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finalment, la cohesió en la cultura nacional, que es concep com única i invariable. La 

integració social s’entén, segons aquest model, com un procés d’adaptació que no afecta a tots 

els membres de la societat, sinó que es posa de relleu el seu caràcter unilateral: són els 

immigrants els únics que s’han d’adaptar: com indica el terme, són ells els que han 

d’assimilar-se, és a dir, han de ser iguals a la resta. Per fer-ho, cal que adoptin els costums, 

pràctiques i tradicions de la cultura dominant i, paral·lelament, abandonar els elements propis 

de la seva cultura. Aquest model rebutja obertament qualsevol signe de pertinença propi d’una 

minoria cultural perquè s’entén com una evidencia d’una manca de voluntat per integrar-se A 

més, la integració cultural es concep com una integració global, és a dir, hi ha implícita una 

promesa que sosté que un cop assimilat el nouvingut passa immediatament a formar part de la 

resta de ciutadans amb els mateixos drets i condicions, quedant exclòs de les discriminacions. 

Aquesta visió és la que ha dominat a França.  

 

Graciela Malgesini i Carlos Giménez (2000) exposen algunes de les crítiques que s’han 

plantejat a la proposta. Entre moltes d’altres trobem, per exemple: 1) el fet que la cultura 

nacional es defineixi en termes d’uniformitat (només n’hi ha una i és homogènia) i 

d’invariabilitat (no canvia amb la incorporació i aportacions dels estrangers) 2) l’exageració 

de la importància que té el factor cultural sense tenir en compte que encara que les persones es 

tornin iguals pel que fa a la cultura, poden continuar patint discriminacions en molts terrenys, 

com, per exemple, el seu cognom, el seu accent o el seu to de pell.  

 

Els autors defensen que potser sí que s’ha superat la versió més estricta de l’assimilacionisme, 

ja que habitualment no s’acostuma a defensar directament una proposta que no respecti la 

diversitat, però creuen que molts dels pressupòsits de l’assimilacionisme segueixen tenint 

vigència encara a Europa. Proves d’aquesta subsistència són, per exemple, la concepció de “la 

cultura europea” (o de les seves respectives cultures nacionals) com homogènies, sense 

fissures, o les constants referències en les polítiques d’immigració europees a la necessitat 

d’integrar els immigrants (entenent que es tracta d’integrar-los a aquesta suposada cultura 

europea). Les idees assimilacionistes també tenen un fort pes en el debat europeu entorn al 

hiyab amb la defensa que les dones musulmanes tenen l’obligació “d’integrar-se” (en 

l’accepció que hem vist) i abandonar l’ús del mocador.  

 

La segona perspectiva és la de la fusió cultural (melting pot) que aparegué cap a mitjans dels 

anys seixanta en un context en què emergia amb força una crítica a l’assimilacionisme i, en 
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contrast, es proposava el pluralisme cultural, que presentarem en tercer lloc. La idea principal 

és que la identitat d’un país ha d’estar configurada a partir de les contribucions de tota la seva 

població. A diferència de l’assimilacionisme, el procés d’integració afecta a totes les persones 

residents en el país i, per tant, la responsabilitat també recau equitativament sobre el conjunt 

de la població. Un altre element que contrasta amb la visió anterior és que es valora i reconeix 

la contribució de totes les persones a la cultura i, així, es té en consideració l’aportació que té 

en molts sentits el fenomen de la immigració. 

 

Per alguns autors, però, la proposta constitueix tan sols una variant de l’assimilacionisme: una 

important similitud és que implica una pèrdua de la cultura pròpia, que s’entén com un 

sacrifici necessari per tenir una cultura compartida, i un altre punt en comú és que es tracta 

d’un procés que va des de la heterogeneïtat amb l’objectiu d’assolir una homogeneïtat.  

 

Segons Malgesini i Giménez (2000) la proposta era plausible als Estats Units en què 

funcionava com una mena de mite al voltant del país nord-americà com una terra d’acollida i 

a altres països també formats contemporàniament arrel de processos de colonització o 

emigració. Tanmateix, aquesta perspectiva ha perdut vigència, ja que, d’una banda, aquests 

països no han arribat a assolir la defensada fusió i, d’altra banda, el model no ha tingut una 

acceptació a Europa ja que trobem “paises cerrados” (Malgesini y Giménez, 2000, p.202) en 

el sentit que hi ha unes idees més establertes sobre el que seria la cultura del país i els seus 

legítims representants. Per tant, no ens aturarem en comentar aquesta visió en relació a 

Europa. 

 

En tercer lloc, l’últim model és el del pluralisme cultural que va sorgir principalment a Europa 

i als Estats Units. La seva gènesi s’explica, per una banda, per un descrèdit de 

l’assimilacionisme i la fusió cultural i, per altra, per la constatació empírica de la possibilitat 

de coexistència pacífica entre diversos grups ètnics i de la constatació que la diferència 

cultural no s’esborra, sinó que persisteix amb el temps. El punt clau que defineix el 

pluralisme, en contrast amb la resta de propostes exposades, és la valoració positiva de la 

diversitat, que és vista com a desitjable. En coherència amb aquesta idea, la premissa és que 

cap grup minoritari ha d’estar obligat a abandonar la seva pròpia identitat i cultura. Per tant, 

defensant la possibilitat de conviure harmoniosament en la diferència, el pluralisme no cerca 

la desaparició de la diversitat (ni per assimilacionisme ni per fusió cultural), sinó que 

reivindica “el dret a la diversitat” i, amb l’objectiu d’evitar discriminacions causades per la 
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diferència, també fa èmfasi en la igualtat de drets i deures de tots els ciutadans/es.  

 

A l’interior de la perspectiva pluralista, s’han generat molts matisos i diferències destacables. 

El terme tradicional amb el qual s’ha anomenat aquesta perspectiva, i sobre el qual s’han fet 

aportacions molt diferents, és “multiculturalisme”. Els països europeus habitualment citats 

com a exemples d'adopció de polítiques multiculturals són el Regne Unit, Holanda i Suïssa. El 

model també presenta deficiències i, en aquest sentit, s’ha argumentat que el 

multiculturalisme pot conduir a la fragmentació -o falta de cohesió- social, aportant 

d'evidències de l’existència de desigualtats significativa entre diversos grups ètnics pel que fa 

a qüestions com les oportunitats educatives o la taxa d'ocupació laboral. Per tant, el que en 

teoria pot ser respecte per la diversitat a la pràctica podria convertir-se en una segmentació 

social, ja que la proposta defensa una convivència dels diversos grups, però no sempre es 

planteja el fet de potenciar una interacció positiva entre aquests. És principalment en resposta 

a aquesta crítica que va sorgir el concepte d’interculturalitat, reivindicat ara per moltes veus 

com una proposta d’actuació que, emmarcada també en les idees del pluralisme cultural, és 

alternativa al multiculturalisme.  

 

El terme “interculturalitat” es va originar a la dècada dels vuitanta en el camp educatiu, però 

en la seva gestació també hi ha importants contribucions de les teories de la comunicació i de 

la mediació. L’element central de la interculturalitat és que remarca el dinamisme de la cultura 

i la necessitat de treballar per la interacció i interrelació positives entre grups i minories 

ètniques diferenciades, entenent que aquests processos poden generar expressions culturals 

noves (sense abandonar les que són pròpies de cadascú) i aconseguir una cohesió social.  

 

Hi ha hagut discussions respecte a la idea que el multiculturalisme, allunyant-se així de la 

visió intercultural, implica inherentment una concepció estàtica de la cultura, ja que s’ha 

afirmat que aquest component es troba present en tan sols algunes de les seves 

interpretacions. Es vulgui superar o no el terme multiculturalisme, Malgesini i Giménez, 

defensors dels beneficis del plantejament intercultural, apunten el següent:  

 

las propuestas interculturales van a suponer, posiblemente, no tanto una superación del 

multiculturalismo sino su revitalización, aportándole el necesario dinamismo y la dimensión de 

interacción e interrelación entre grupos y minorías étnicamente diferenciadas. Sin esos aspectos, 

en los que la interculturalidad hace hincapié, el multiculturalismo puede quedar en coexistencia 
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y no servir como base de ciudadanía común de sujetos diferenciados (Malgesini y Giménez, 

2000, p.257). 

 
Deixant de banda ara les subdivisions concretes dins del model tornem ara a la proposta del 

pluralisme cultural per comentar el que suposa en termes reals per a la gestió de la diversitat, 

ja que aquesta visió -de la mateixa manera que va succeir (i continua fent-ho) amb 

l’assimilacionisme i a diferència de la fusió cultural- ha tingut una notable influència en els 

països europeus. Així com he dit que l’ús del hiyab no està en concordança amb les idees 

assimilacionistes, sí que és perfectament compatible amb la visió pluralista i la seva 

reivindicació i respecte per la diferència.  

 

Darrerament les crítiques al multiculturalisme (i, en general, al pluralisme) s’han exacerbat 

degut en gran part a la por causada per atacs terroristes a Europa i les reaccions racistes que se 

n’alimenten. En aquest sentit, Anne Phillips i Sawitri Saharso assenyalen que el descrèdit del 

multiculturalisme ha deixat pas a la defensa de la necessitat d'un estat més intervencionista i 

que aquest gir ideològic té un fort impacte negatiu en els drets de les minories culturals, en 

especial de les dones: “The fears of terrorism are, at their most basic, fears about the activities 

of young men. But as these feed into attacks on ‘misguided versions of multiculturalism’, the 

critique of minority cultures and religions is played out largely on the bodies of young 

women.” (Phillips and Saharso, 2008, p.292). De forma similar, Jane Freedman assenyala que 

la creixent por generada a Europa entorn l'anomenat fonamentalisme Islàmic “has been 

accompanied in many European countries by a shift in policy regarding immigrants (and 

particularly those of Muslim origin) from an assertion of the ‘right to diference’, and a 

defence of minority rights, to a more strongly assimilationist approach” (Freedman, 2007, 

p.29). 

 

En aquest context, a Europa s'afirma sovint que algunes pràctiques culturals pròpies de les 

minories (en especial de la musulmana) entren en un conflicte amb valors “occidentals” 

fonamentals, entre els quals destaca el principi de la igualtat de gènere.19 Un autor de 

referència respecte a aquesta idea d’enfrontament és Samuel Huntington, que en la seva 

influent tesis formulada l'any 1993 plantejava la hipòtesis del xoc de civilitzacions o, en 

l’idioma original, the clash of civilizations. Un exemple significatiu d’actualització de la 

                                                           
19 Tot i que, veient les dades sobre violència masclista, podríem qüestionar si la igualtat de gènere és un valor 
tant implantat a Europa. 
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teoria l'aporten els politòlegs Pippa Norris i Ronald Inglehart (2002) que recullen el llegat de 

Huntington i el citen afirmant, però, que les diferències culturals més esmolades no es troben 

en els valors polítics, com la democràcia, sinó entorn temes com la igualtat de gènere i 

l'alliberament sexual. En les seves paraules: “we would expect one of the key differences 

between the Western and Islamic worlds to be around the issues of gender equality and sexual 

liberation, rather than the democratic values that are central to Huntington's theory” (Norris 

and Inglehart, 2002, p.241). 

 

La centralitat que tenen actualment els drets de les dones en la crítica al multiculturalisme és 

un fenomen nou i creixent que no s'observava anys enrere: “it is hard to imagine a sustained 

discussion of multiculturalism that now proceeds without any reference to gender or sexual 

violence” (Phillips and Saharso, 2008, p.294). Respecte al tema de l'ús del hijab, les 

restriccions són, en alguns casos, defensades en termes de laïcitat, és a dir, del manteniment 

de la neutralitat pública en les institucions de l'Estat. No obstant, els drets de les dones 

apareixen gairebé sempre en la discussió: “there is nearly always a subsidiary argument that 

represents any requirement for women to cover their heads as a particularly pernicious 

example of unequal treatment, or defends a hijab ban as protecting young women from the 

coercion of their parents and peer” (Phillips and Saharso, 2008, p.293). 

 

Tot aquest imaginari en el qual la igualtat de gènere es converteix en un valor diferencial de 

“la societat occidental” respecte a “les societats no-occidentals” alimenta perillosament els 

estereotips entorn les persones que pertanyen a certes minories culturals i pot acabar 

convertint-se en una legitimació per atacar a aquests col·lectius restringint, per exemple, 

l’expressió de la seva diferència. 

3. 3. El discurs orientalista 
 
En el present apartat es planteja el fet que l'argumentació en contra del mocador musulmà 

segueix un esquema propi del discurs orientalista ja que la lògica de construcció de la idea 

“dona musulmana” segueix el mateix patró que la de la construcció del concepte d’”Orient”, 

que, com va explicar Edward Said a finals de la dècada dels anys 1970, té les seves arrels en 

les idees generades en l’època de la colonització europea. Es tracta d’una postura que ha estat 

designada amb termes com gendered orientalism (Hall, 2017), colonial feminism (Ali, 2012) 

o pinkwashing (Vasallo, 2014). Com a resultat de la idea de discurs orientalista, i també amb 
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l'ajuda de les nocions de pensadors com Michel Foucault i Ramón Grosgofel, poso de relleu la 

importància de tenir en compte qui és el subjecte que té poder per emetre una narració, ja 

sigui històrica o científica i com aquest condiciona profundament la seva construcció. 

 

La colonització europea fou un fenomen que tingué un gran impacte durant l’època en què es 

produí i que encara el continua tenint actualment. La colonització es va justificar en nom del 

progrés i de la civilització perquè es considerava que els europeus tenien el deure d’alliberar, 

de rescatar a la gent colonitzada. Evidentment, doncs, s’establia una jerarquia i diferenciació 

entre els europeus i la gent colonitzada. Aquesta idea quedava clarament reflectida en els 

textos de l’època en els quals es remarcava la superioritat europea. 

 

En aquest discurs l'Occident i l'Orient apareixen com dues entitats monolítiques, clarament 

separades i tancades en si mateixes. La imatge d’”Orient” es desenvolupa des de l’exterior de 

la realitat oriental i respon a una construcció de l’alteritat. Els no-occidentals—en el cas que 

ens ocupa, la dona musulmana— no tenen veu pròpia, sinó que són representats des d’una 

posició externa d’hegemonia. Així, els occidentals esdevenen els subjectes actius que creen el 

coneixement, mentre els orientals es converteixen en mers objectes passius d’aquest 

coneixement.  

 

Aquesta representació de l’alteritat també implica una representació de la pròpia identitat, que 

esdevé l’altra cara de la moneda. És a dir, la definició d’“Orient” i, per tant, d’“ells” implica 

també per força una definició d´“Occident”, de “nosaltres”. Són etiquetes que són fictícies, 

que se sustenten entre sí per una lògica d’oposició total. En paraules de Gema Martín Muñoz: 

 

se ha interiorizado una imagen reduccionista y monolítica de nosotros y ellos [les cursives són 

del text], las dos “culturas” como si se tratase de universos cerrados, donde millones de seres 

humanos identificados como occidentales o musulmanes representaran culturas uniformes 

ajenas, cuando no antagónicas, la una de la otra. Esta concepción de las culturas [...] es fruto de 

un proceso de elaboración occidental en que el islam, y por tanto todos los individuos que lo 

integran, se ha representado de manera ficticia [...] retrata el comportamiento y la definición 

cultural de toda esa enorme masa de personas como una entidad uniforme (Martín, 2012, p.42). 

 

Mentre la gent occidental es presenta com civilitzada, activa, desenvolupada, etc, la gent 

oriental és representada com bàrbara, passiva, subdesenvolupada, etc. Tal com assenyala 
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Claire Hancock, en el discurs dominant les dones musulmanes apareixen construïdes com a 

víctimes o com a “merely reactive beings” (Hancock, 2013, p.145). Aquestes creences porten 

a la concepció que els occidentals han d’intervenir per “alliberar”, “ajudar” o “salvar” als 

orientals. Aquesta intervenció d’occident a orient queda completament justificada i, fins i tot, 

esdevé una obligació moral. En el tema de gènere, que ha tingut, sens dubte, un paper clau en 

la construcció de la diferència (Garcia et al., 2011, p.286), succeeix el mateix: la dona 

musulmana i l’Islam s’associen habitualment amb una realitat de masclisme, injustícia, 

endarreriment, violència, etc. En contrast, la dona occidental i Occident esdevenen els models 

ideals. 

 

Un fonament molt central d’aquest discurs és l’homogeneïtzació de les realitats diverses que 

s’agrupen sota grans etiquetes que no permeten matisos sinó que esdevenen estereotips 

(l’Orient versus l’Occident, la dona musulmana versus la dona occidental). Dins d’aquestes 

etiquetes s’ignora la diversitat real existent. Focalitzant en la diversitat de les dones 

musulmanes cal tenir en compte que l'Islam és una religió amb un gran nombre de fidels 

estesos per tot el planeta. Els països en els quals aquesta religió és la dominant són països 

molt diferents i, per tant, la situació de les dones musulmanes pot canviar radicalment. 

Seguint amb la mateixa idea, Ramírez parla de la impossibilitat de representar la situació de 

totes les persones musulmanes, representació que sovint és presentada a causa del “viejo 

reflejo orientalista que concibe la “cultura musulmana” como algo asible a partir de una serie 

de fórmulas y lugares comunes que nos permitirían representar inequívocamente a grupos 

humanos atravesados por la diversidad que viven en situaciones sociales muy diferentes” 

(Ramírez, 2011, p.17). Dues mostres d’aquesta diversitat les observem comparant, per 

exemple, Aràbia Saudita i Marroc, dos països en què l’Islam és la religió dominant, però que 

tenen un marc legal molt diferent. 

 

A més d’aquesta diversitat pel que fa al marc sociocultural, una dona musulmana no es pot 

reduir a la seva identitat musulmana sinó que les identitats de les persones són plurals i, per 

tant, molt més complexes. Amartya Sen insisteix fortament en aquesta qüestió, preocupat per 

l’homogeneïtzació que determinats discursos fan de totes les persones musulmanes. En les 

seves paraules, “being a Muslim is not an overreaching identity that determines everything in 

which a person believes” (Sen, 2006, p.65). Exactament en el mateix sentit, Nasr Hamid Abu 

Zaid, professor emèrit d'islam i humanisme, explica que a Europa erròniament es defineix als 

immigrants segons una única dimensió de la seva complexa identitat i aquest aspecte 
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identificatiu és sovint la religió. El professor explica que aquesta tendència ha augmentat des 

de l'11 de setembre especialment per les persones d'origen musulmà (Abu Zayd, 2012, p.14). 

 

Aquesta actitud sobre la realitat “d’ells” sempre té un revers, una altra cara de la moneda: la 

de la “nostra” realitat. El fet que nosaltres ens contraposem com a model fomenta i reafirma 

l’orgull al voltant de la situació de la dona a Occident i, per extensió, en dificulta l’autocrítica. 

Seguint amb la lògica d’oposició total que caracteritza el discurs, dient que “la dona 

musulmana” està oprimida i que el vel és un símbol d’aquesta opressió estem també dient 

implícitament que “la dona occidental” no està oprimida i que el fet que pugui anar destapada 

és un símbol d’aquesta llibertat. 

 

Com una prova empírica d'aquesta lògica orientalista, que té com una de les conseqüències la 

reafirmació orgullosa de la pròpia situació, citaré un estudi qualitatiu que es va dur a terme 

l'any 2011 amb l'objectiu de determinar quines eren les raons que explicaven el fet que un 

nombre considerable de dones joves de Gran Bretanya i Alemanya no s'identifiquessin amb el 

moviment feminista. 

 

Després d'entrevistar a una mostra significativa de dones, la investigadora va destacar que un 

procés clau mitjançant els quals el feminisme perdia força era el procés d'alteritzar les dones 

musulmanes, és a dir, de convertir-les en el nostre “altre”. Les dones entrevistades van 

evidenciar una concepció molt negativa de “la dona musulmana” en la qual se la retratava 

com oprimida i passiva, tot això sempre remarcant el seu contrast amb la seva pròpia situació 

com a dones occidentals. Aquest mecanisme tenia com a resultat que es consideressin a si 

mateixes com a dones lliures i, per tant, com a subjectes pels quals el feminisme era un 

moviment que ja no tenia cap mena de funció. En paraules de la pròpia investigadora: “the 

theme of the “oppressed woman” stabilizes the respondents' positioning as free and 

emancipated, playing a vital role in the repudiation of feminism as unnecessary to their lives 

in contemporary western democracies” (Scharff, 2011, p.22). 

 

Said destaca que, paradoxalment, l’orientalisme, que en teoria ens aproxima a la realitat 

d’Orient, “has less to do with the Orient than it does with “our” world” (Said, 1977, p.12). 

Com hem vist, és un discurs que respon únicament a la visió occidental, tant pel que fa a la 

construcció de l’altre com a la construcció pròpia.  
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Segons Michel Foucault (1980), la història no és una entitat fixa ni única. Contràriament, el 

filòsof entén que existeixen una gran multitud de maneres d’explicar i de construir la història i 

que cada una d'aquestes construccions depèn dels interessos i de la perspectiva del narrador. 

Per tant, existeixen diferents històries sobre un mateix període que es contraposen i es refuten 

entre elles. A més, aquestes històries es van revisant i reconstruint al llarg del temps. Així 

doncs, la història és una “ongoing invention” (Danaher et al., 2000, p.98). Aquesta és una 

concepció de la història en termes de pluralitat i subjectivitat. Accentuant la importància 

d'aquesta subjectivitat, la feminista Donna Haraway (citada per Platero, 2014, p.59) reivindica 

la importància de situar qui és el subjecte que narra una determinada situació o problema 

social perquè aquest ho fa des d'una posició situada que implica uns biaixos i interessos 

determinats. 

 

Foucault defensa que el poder constitueix un element determinant pel coneixement i, en 

aquesta línia, desenvolupa el concepte de “subjugated knowledge” (Danaher et al., 2000, 

p.109) per tal de referir-se a les formes de coneixement que han quedat enterrades sota les 

formes dominants de coneixement. I quina és la forma dominant de coneixement en el món 

acadèmic? L'expert en temes de decolonialitat Ramón Grosfoguel (2012) posa èmfasi en el 

paper clau que en l'actual debat de la islamofòbia té el fenomen que ell anomena “racismo 

epistémico en el sistema-mundo” (Grosfoguel, 2012, p.47). Es tracta d'una forma de racisme i 

sexisme que, ocultant-se en un discurs aparentment neutre i objectiu, privilegia les elits 

masculines i occidentals, considerant-les superiors en la producció de coneixement. En altres 

paraules, la tradició hegemònica de pensament filosòfic i de teoria social exclou, desqualifica 

i deslegitima a les dones i als no occidentals i des del seu punt de vista particular defineix 

quin és el coneixement vertader i universal: “El mito subyacente del mundo académico 

occidentalizado sigue siendo el discurso cientifista de la objetividad y la neutralidad, que 

oculta el “locus de enunciación” del hablante; es decir, quién habla y desde qué corpus-

política epistémica del conocimiento y geopolítica del saber habla, a partir de relaciones de 

poder existentes a escala mundial” (Grosfoguel, 2012, p.48). 

 

Un tipus concret de racisme epistemològic seria la islamofòbia epistèmica que, segons 

Grosfoguel, se sosté en la idea que les persones musulmanes són irracionals i fanàtiques i que, 

per tant, són incapaces de produir coneixement científic. Argumentant que, per exemple, 

Marx i Weber, teòrics clàssics de les ciències socials, van escriure des d'una visió 

eurocèntrica, Grosfoguel parla de la necessitat de descolonitzar les ciències socials 
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occidentals. 

Aquesta islamofòbia epistèmica té conseqüències directes en el debat que ens ocupa en el 

present treball. Com que en el pensament i la teoria social clàssica eurocèntrics, la filosofia i 

el pensament islàmic són definits com inferiors respecte als d'Occident, la conseqüència 

lògica és creure que els musulmans no tenen res a aportar en els debats sobre la democràcia i 

els drets humans: “lo que subyace en la visión eurocéntrica es que los musulmanes pueden ser 

parte de la discusión siempre y cuando dejen de pensar como musulmanes y acepten la 

definición liberal eurocéntrica hegemónica de democracia y de derechos humanos” 

(Grosfoguel, 2012, p.57). 

3.4. L’enfocament interseccional 
 
En el present apartat plantejo la teoria de la “interseccionalitat” -que, com explico a 

continuació, té els seus orígens en una crítica al feminisme hegemònic- com una eina 

conceptual útil per tal de qüestionar la universalitat de la categoria “dona” i entendre, d'una 

banda, la situació d'intersecció d'opressions que viuen les dones musulmanes i, d'altra banda, 

el privilegi de les dones blanques. 

Durant els anys setanta del segle XX, després de la primera onada de feminisme a Europa i a 

Amèrica, van començar a sorgir amb força veus de dones que expressaven que se sentien 

excloses pel discurs feminista. Concretament, la seva crítica anava dirigida a la pretensió 

d'universalitat, ja que aquestes dones denunciaven el fet que el feminisme hegemònic 

promovia una identitat comuna de dona, un subjecte universal que de fet només representava 

únicament la realitat d'un cert model de dona: blanca, heterosexual i de classe mitjana. Així 

doncs, el feminisme reflectia tan sols una ínfima part de l'ampli ventall de realitats viscudes 

per les dones, reivindicant únicament els interessos d'un grup, mentre s'invisibilitzaven les 

experiències, opressions i necessitats de les dones amb altres condicions. 

Les feministes negres dels Estats Units varen ser les primeres en defensar que les seves 

realitats complexes no es podien explicar si el moviment tan sols es focalitzava en el gènere 

com a únic eix d'opressió, tal com proposava el feminisme hegemònic. Elles eren dones, però, 

a més, també eren negres i la seva condició també variava segons la seva classe social i el seu 

nivell educatiu. Encara que algunes d’aquestes formes de discriminació estiguessin 

invisibilitzades, totes elles estaven entrelligades entre sí (Platero, 2014, p.60). 
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Un aspecte clau d’aquesta crítica és que “la categoría de “mujer”, [...] fue construida sobre las 

mismas lógicas jerárquicas y patriarcales que el feminismo atacaba” (Cubillos, 2015, p.122). 

Precisament, el feminisme denuncia el fet que el subjecte modern presentat com a universal i 

que s'assumeix com a representatiu del conjunt de la humanitat és, en realitat, un subjecte 

particular (masculí, occidental, heterosexual, adult i burgés) en relació al qual tots els altres 

subjectes són exclosos i discriminats. Per tant, emprant un subjecte de “dona” pretesament 

universal el feminisme hegemònic també esborra la pluralitat i les diferències internes.  

Remarcant aquesta incoherència, Marnia Lazreg, que estudia la producció acadèmica de 

dones occidentals declarades feministes sobre dones d'Orient Mitjà i del Nord d'Àfrica, 

explica que la manera en què moltes estudioses s'aproximen a les dones musulmanes 

constitueix una contradicció amb el pensament feminista, ja que reprodueix la seva pròpia 

crítica a la forma en què les ciències socials han tractat la diferència: 

academic feminists have generally denounced conventional social science for its biases 

regarding women both in theory and in practice. Specifically, they have shown that it has 

reduced women to one dimension of their lives (such as reproduction and housework) and failed 

to conceptualize their status in society as historically evolving [...] It is surprising, then, when 

one sees that women in Algeria (or any other part of the Third World) are dealt with precisely in 

the ways with which academic feminists don't wish to be dealt (Lazreg, 1988, p.87). 

En el mateix sentit, Chandra T. Mohanty es refereix a la “producción de la “mujer del Tercer 

Mundo” como sujeto monolítico singular en algunos textos feministas (occidentales) 

recientes” (Mohanty, 1984, p.118). Tal com especifica la pròpia autora, el seu ús del terme 

“feminisme d'Occident” no pretén defensar que es tracta d'un conjunt uniforme, però sí es 

proposa suggerir que la seva producció acadèmica té efectes similars en la codificació de 

l'altra com a no occidental i, per extensió, d'elles mateixes com a occidentals. 

El que es coneix amb el nom d'interseccionalitat és un enfocament teòric hereu de totes 

aquestes reivindicacions. Kimberlé Williams Crenshaw, acadèmica i jurista afro-

estatunidenca, va concebre el terme com una eina per estudiar les experiències de les dones 

negres, centrant el seu interès en estudiar les interaccions que en la seva identitat tenien la 

raça i el gènere. L'autora, que proposa les dones de color com a exemple il· lustratiu d'una 

identitat interseccional, denuncia que aquestes dones es troben marginades tant en el discurs 

feminista com en l'antiracista, ja que aquests responen tan sols a una de les dimensions de la 

seva complexa identitat. La discriminació que aquestes dones pateixen no pot ser capturada si 
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s'analitzen les dues opressions per separat. En les seves pròpies paraules: “women of color 

experience in ways not always the same as those experienced by men of color and sexism in 

ways not always parallel to experiences of white woman, feminism and antiracism are 

limited, even on their own terms” (Crenshaw, 1995, p.1252). 

La metàfora que l'autora empra per il· lustrar el concepte és la imatge d'un creuament de 

camins. És a dir, en un mateix subjecte poden confluir un creuament d'opressions que donen 

lloc a una situació única i complexa. Les opressions no se sumen, sinó que interactuen creant, 

així, una opressió específica: “su objetivo es trascender el poder descriptivo y sumativo ligado 

al hecho de contar cuántas discriminaciones atraviesan a un sujeto, a modo de lista inacabable 

de desigualdades, para fijarse en cómo cada una de las experiencias de una persona es fruto de 

la interrelación de muchas estructuras socialmente construidas” (Platero, 2014, p.63). Així 

doncs, el concepte ofereix una alternativa a les anàlisis reduccionistes del poder, reconeixent 

la interacció de les múltiples i sobreposades opressions que afecten la vida d'un individu. 

En el cas de les dones musulmanes estem parlant, com a mínim, del creuament de dos eixos 

que, en la nostra societat, comporten el patiment d'opressions: el fet de ser dona i el fet de ser 

musulmana. Aplicant l'enfocament de la interseccionalitat, podem afirmar que les dones 

musulmanes no pateixen per separat la discriminació masclista i la racista (i més 

específicament, islamòfoba), sinó que estan afectades per un eix de discriminació i violència 

específic producte del creuament de les opressions i que les fa més sensibles a la islamofòbia 

que els homes musulmans.20 Aquesta condició ha estat anomenada, per algunes autores, 

“islamofòbia de gènere”. El terme, que prové de la pròpia comunitat afectada, va ser introduït 

i desenvolupat per Jasmin Zine, feminista i musulmana. (Zine, 2006). 

En contrast amb aquesta situació concreta de les dones musulmanes és molt interessant 

plantejar-nos també des de quina identitat, composada per diversos eixos, parlem les dones 

blanques. Les contundents paraules de Brigitte Vasallo ho expliquen clarament: 

Las feministas blancas tampoco somos solo mujeres, también somos blancas. [...] todas las 

identidades son interseccionales, así que cuando analizamos el hiyab (o el bañador de cuerpo 

entero) no lo hacemos solamente como mujeres: también opera en el análisis el hecho de ser 

blancas (y entiendo aquí la palabra blanca como no-musulmana).Y es, en mi opinión, la parte 

esencial, porque es la que apunta a la violencia que ejercemos nosotras y que podríamos parar al 

                                                           
20 Per algunes evidències empíriques vegeu: eldiario.es, 27 d’agost de 2016  
(http://www.eldiario.es/desalambre/mujeres-sufren-islamofobia-hombres_0_552245376.html). 
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instante. Pero que no paramos. […] Seguimos ancladas en la universalización de la propia 

experiencia, y una experiencia central en el feminismo blanco es la desnudez como práctica de 

libertad frente a un entorno que nos imponía taparnos. Pero ¿qué sucede cuando esa desnudez 

deviene imposición? (Vasallo, 2016). 

3.5. La idea d'agència en discursos feministes entorn el vel 
 
El concepte agency (que en aquest text traduïm com “agència” encara que de vegades es 

tradueix com capacitat d’actuació) és un pilar central entorn del qual s'estructuren els 

discursos feministes contemporanis sobre la qüestió del vel musulmà. Per reflexionar sobre 

aquesta qüestió em basaré principalment en una investigació duta a terme l'any 2010 per 

Sirma Bilge, professora de sociologia a la Universitat de Montreal i directora del 

Intersectional Research Pole al Centre for Ethnic Studies of Montreal Universities 

(CEETUM) (Bilge, 2010). 

Bilge detecta dos factors interrelacionats que expliquen la manera com s'enfoca la polèmica 

del vel en les discussions feministes. El primer factor té a veure amb el lloc que el subjecte 

religiós ocupa en el feminisme. Històricament la religió ha estat denunciada com una 

institució intrínsecament opressiva i androcèntrica i actualment la majoria d'aproximacions 

feministes segueixen en concordança amb aquest enfocament: la religió, i particularment 

l'Islam, s'associen amb l'endarreriment i la premodernitat. Feminisme i religió s'ubiquen, 

doncs, en esferes separades i irreconciliables, arribant a ser termes antagònics.21 

El segon factor és el fet que, freqüentment, l'aproximació feminista sobre la discriminació 

s'expressa en termes de “el gènere primer” sense tenir en compte que determinades 

reivindicacions podrien afavorir exclusions o reforçar les jerarquies socials existents. L'autora 

il· lustra el problema amb el cas de França en el qual el discurs feminista pot ser adoptat per 

forces que promouen polítiques antiimmigració i en contra de la diversitat cultural (Bilge 

2010, p.11). La campanya electoral de Marine Le Pen per les presidencials franceses del 2017 

ha estat bon exemple en què arguments d'aquest tipus s'han integrat dins la forta retòrica 

antiimmigratòria centrada en la població musulmana. 

Segons Bilge, hi ha dues lectures del vel musulmà que predominen a Occident: la primera- 

                                                           
21 Contrari a aquesta idea de contradicció insalvable entre feminisme i religió és interessant posar de relleu el 
fenomen del feminisme islàmic, que està tenint una forta influència entre algunes dones musulmanes, i defensa 
que les escriptures religioses interpretades des d’una nova perspectiva són una font que reivindica la igualtat de 
gènere. 
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entorn la qual he centrat tota la meva anàlisi- és la típica del discurs feminista 

liberal/universal. Es basa en la concepció del vel com un símbol de la submissió de la dona 

respecte a l'home i pressuposa que les dones estan forçades a portar el vel o que han 

desenvolupat una falsa consciència i que en realitat no saben el que estan fent; la segona, 

característica del feminisme postcolonial, defensa la idea que portar vel és una acció 

reivindicativa en contra de l'hegemonia occidental. Aquestes dues lectures creen un marc 

interpretatiu, que preval en la literatura i l'acadèmia feminista, que estableix una dicotomia: el 

vel com a símbol d'opressió o bé com a símbol de resistència. 

La tesi que identifica el vel amb la submissió de la dona es basa en la idea que les dones 

musulmanes estan desproveïdes d'agència en el sentit que no són capaces de prendre accions 

de forma autònoma. Per tant, el que aquestes dones puguin dir sobre el mocador i el significat 

que té per a elles és irrellevant ja que es troben totalment manipulades i han adoptat les 

visions dels seus opressors: són subjectes no emancipats que no tenen capacitat pròpia de 

decisió. En contrast amb aquesta manca de legitimitat, es dóna veu a “insider allies” (Bilge, 

2010, p.15), és a dir, a dones que viuen en països de domini cultural musulmà o procedeixen 

d'aquests països i que condemnen el vel, considerant sempre i sense matisos que el vel és una 

expressió de la dominació sobre la dona. Un exemple significatiu i recent en aquest sentit és 

el de l'activista algerina Wassyla Tamzali que, contundentment, declarava que “es 

absolutamente incompatible ser feminista y llevar el velo” (Tamzali, 2016). Per tant, la 

capacitat de decisió és jutjada segons quin sigui el contingut d’aquesta decisió: es tracta d’una 

content-dependent definició de l’agència. 

El problema no és òbviament que aquestes dones tinguin veu, sinó que hi ha un marcat 

contrast entre la negació de veu de moltes dones musulmanes amb vel i la gran atenció 

mediàtica que es presta a aquestes musulmanes occidentalitzades, utilitzant-les com a 

testimonis experts, creant així una forta divisió entre les musulmanes autoritzades per parlar i 

les que no ho estan: “Not only does their portrayal of veiled women as oppressed sustain the 

image of Western women as emancipated, but also it functions as a mirror to “good Muslims”, 

those who are les évolués, unveiled, enlightened Muslim women” (Bilge, 2010, p.16).  

Pel que fa a la tesi que identifica el mocador amb idees de resistència i subversió, es tracta 

d'un marc elaborat majoritàriament per acadèmiques postcolonials. En contrast amb la 

interpretació anterior, aquesta es compromet fermament en subratllar la capacitat d'agència de 

les dones que porten mocador. Aquesta concepció descolonitza les relacions de gènere. No 
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obstant, es tracta d'una visió que redueix el concepte d'agència a resistència i transforma la 

motivació religiosa en una estratègia, insistint en les finalitats emancipatòries i extrareligioses 

del vel quan és obvi que les conviccions religioses juguen un paper primordial en la decisió de 

portar-lo, per molt que en ocasions s'afegeixi també el motiu reivindicatiu de resistència: 

Linking the veil systematically to resistant/subversive agency produces a series of assumptions 

and elisions [...] and hints to a thorny “research” issue: the ascription of political consciousness 

in line with researchers' own political or ethnical affinities [...] to those for whom these 

categories may not constitute meaningful political or ethical categories of practice (Bilge, 2010, 

p.19). 

Tenim, per tant, dues postures que interpreten el vel de les dones d'una forma simètricament 

oposada en les seves conclusions: en el primer cas les dones no tenen cap capacitat d'actuar 

autònomament, doncs no pot ser que escullin lliurement la seva opressió. En el segon cas, és a 

dir, en la tesi de la resistència, les dones esdevenen unes dissidents orientades únicament per 

una decisió individual racional. 

Malgrat la seva aparent oposició, les dues visions tenen un punt clau en comú. És molt 

significatiu que cap de les anteriors postures és capaç d'incloure les raons que més típicament 

les dones musulmanes que porten vel exposen en relació a la motivació de la seva decisió: 

l’associació del vel amb qüestions tals com la pietat, la moralitat, la virtut i la divinitat. 

Aquestes raons no són preses seriosament, sinó rebutjades per ser substituïdes per dues 

úniques possibles explicacions: la submissió o la rebel·lió. 

La mancança s'explica pel fet que les dues lectures parteixen d'una mateixa interpretació del 

concepte d'agència molt limitada i empobridora. Abans d'analitzar la interpretació concreta del 

concepte, cal conèixer el significat i la tradició filosòfica que l'empara. El concepte agència és 

una noció de la teoria social. Concretament, la noció s’emmarca en els debats entorn la 

correlació existent entre, d'una banda, els individus i, d'altra banda, l'estructura social/el 

sistema/la societat, que es concep com externa al subjecte. Respecte a la posició dels 

subjectes, distingim entre dos models dominants: 1) “el model estructural” que sosté que els 

individus estan determinats en la seva naturalesa més profunda per l'estructura social i, en 

conseqüència, estan constituïts per aquesta i 2) “el model de l'acció” que defensa que els 

subjectes tenen la capacitat d'actuar independentment de les limitacions estructurals o en 

contra d'aquestes i que, per tant, són ells els que constitueixen l'estructura social. 
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És en el model de l'acció, un model d'orientació liberal, en què el concepte d'agència esdevé 

central ja que és precisament aquesta noció la que s’utilitza per designar la capacitat dels 

individus per actuar independentment de les limitacions estructurals. El concepte té una forta 

càrrega humanista perquè es relaciona amb idees com l'autonomia, la racionalitat i l'acció 

deliberada. Però aquest ús del concepte també és problemàtic en la mesura que té una 

concepció molt limitada del que suposa poder prendre decisions; d’aquesta forma s’entén el 

següent:  

La capacidad de acción, en este tipo de análisis, se entiende como la capacidad de llevar a cabo 

los propios intereses en contra del peso de la costumbre, la tradición, la voluntad trascendental, 

u otros obstáculos (individuales o colectivos). Así, el deseo humanista de autonomía y libre 

expresión constituye el sustrato, o brasa incandescente que puede encender la llama en forma de 

acto de resistencia cuando las condiciones lo permiten (Mahmood, 2005, p.73). 

Tal com assenyala Bracke (2008), experta en estudis de dones i sociologia de les religions, el 

concepte d'agència -juntament amb totes les idees que se li vinculen- ha tingut un gran 

protagonista en els debats entorn les dones devotes i, en particular, de les dones musulmanes. 

Atenent a la importància del concepte en el debat acadèmic, són diverses les aproximacions 

crítiques i transformadores que s'han proposat. La crítica més significativa i amb més 

influència ha estat la crítica postestructuralista que planteja que el subjecte no es pot entendre 

només com constituït per l'estructura social ni únicament constituent d’aquesta, sinó que és 

alhora constituït i constituent. En aquest corrent filosòfic destaca Judith Butler que, a partir 

d'influències provinents majoritàriament de les teories postestructuralistes, la psicoanàlisis i el 

feminisme, critica la idea que l'individu té autonomia enfront d'allò social: qüestiona l'estat 

prediscursiu del concepte de subjecte i s'interroga sobre les relacions de poder que el 

constitueixen. Aquesta filòsofa posa de relleu aquest vessant constitutiu i formatiu del 

subjecte per part de l'estructura social com demostra, per exemple, el fet que les normes 

socials posseeixen un fort poder en la constitució dels subjectes; però, alhora, Butler nega que 

el subjecte estigui totalment determinat i reivindica la possibilitat de la capacitat d'actuació 

dins d'aquesta estructura. En paraules de Mahmood citant a la pròpia Butler: 

Butler cuestiona lo que ella llama un «modelo emancipatorio de la capacidad de acción», el cual 

da por supuesto que todos los humanos qua humanos están «dotados de una voluntad, una 

libertad y una intencionalidad» que se ven «frustradas por las relaciones de poder que se 

consideran externas al sujeto» […] En su lugar, Butler sitúa la posibilidad de la capacidad de 

acción dentro de las estructuras de poder (y no fuera de ellas) (Mahmood, 2005, p.86). 
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Són diversos els treballs acadèmics que, seguint amb la crítica postestructuralista a la 

concepció humanista de la capacitat d'acció, suggereixen la necessitat de pensar en formes 

alternatives d'aquesta que no es limitin a la resistència a la pressió social i, contràriament, 

incloguin altres forces que constitueixen i guien les accions dels subjectes. És en aquesta 

mateixa línia de pensament que l'antropòloga Saba Mahmood afirma contundentment que “la 

capacidad de acción comprende no sólo los actos de resistencia contra las normas, sino 

también las múltiples maneras en las que uno habita en las normas” (Mahmood, 2005, p.80). 

Per tal d'incloure les motivacions religioses com un factor també legítim de la capacitat 

d'actuació, s'ha emprat el terme de religious agencies que obre la possibilitat a contemplar 

com una decisió presa de forma activa i conscient el desig de seguir les normes religioses, 

com podria ser per a algunes musulmanes el fet de portar el vel. En altres paraules: “situating 

religious agency in its own grammar makes assumptions in social critical and feminist theory 

visible, and generates different understandings not only of agency, but also of notions such as 

autonomy, and the capacity to act and shape the world” (Bracke, 2008, p.52). 

3.6. Un ús paradoxal del concepte de la llibertat 
 
La paradoxa de l’argument anterior l’observem molt clarament en la qüestió de la llibertat. La 

llibertat s’erigeix com un valor central. S’afirma que les dones no han de portar vel perquè 

això va contra la seva llibertat. Per lògica, entenem, doncs, que es defensa la llibertat 

d’aquestes. La paradoxa consisteix en el fet que, per defensar aquesta llibertat de les dones, es 

restringeix la seva llibertat mitjançant una imposició que totes les dones han d’acatar. 

D’aquesta manera, l’argument, en nom de la llibertat, coarta la llibertat d'utilitzar el vel per la 

raó que sigui. En paraules d'Ángeles Ramírez: “La liberación de las mujeres se ha convertido 

en una parte fundamental de las argumentaciones que sostienen las diversas formas de esta 

dominación [referent a la població musulmana]” (Ramírez, 2011, p.12). 

En concret, i donat que una motivació principal per l'ús del vel és la religiosa, una de les 

llibertats que es coarta amb la imposició de restriccions és la llibertat de religió, llibertat que 

està clarament reconeguda en l’article divuitè de la Declaració Universal dels Drets Humans. 

Aquest article estableix que “Everyone has the right to freedom of thought, conscience and 

religion; this right includes freedom, either alone or in community with others and in public or 
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private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance”. 22  

En la mateixa línia, la següent reflexió d’Amartya Sen és realment molt rellevant: “Nothing 

can be justified in the name of freedom without actually giving people an opportunity for the 

exercise of that freedom” (Sen, 2006, p.117). Una imposició respecte a la vestimenta de les 

dones, doncs, no pot fomentar la seva llibertat perquè anul·la la possibilitat de les dones per 

decidir per elles mateixes. 

Un contraargument que s’utilitza per defensar aquesta imposició és que la llibertat de “la dona 

musulmana” no existeix perquè aquesta es troba totalment pressionada per les exigències de 

la seva religió, de la seva família, etc. Com hem estat discutint a nivell filosòfic en l'apartat 

anterior, podem dir que en realitat tots els subjectes estem constituïts per l'estructura social i 

que, per tant, les nostres accions depenen d'aquesta. Tanmateix, dins d'aquest marc som 

subjectes actius que tenim una capacitat d'actuació. Sens dubte, moltes dones al món se senten 

poc lliures per vestir com volen. Tanmateix això no ens pot portar a generalitzar i afirmar que 

les dones musulmanes mai tenen veu per decidir com es vesteixen. Hi ha moltes dones que 

afirmen que porten el vel per decisió pròpia. Qui som nosaltres per emmudir aquestes veus i 

parlar per elles? Aquesta actitud ens remet al paternalisme i la suposada superioritat que 

sovint caracteritza el pensament occidental en relació a altres cultures. 

En qualsevol cas, la solució per les dones que se senten oprimides (siguin musulmanes, 

occidentals o cap de les anteriors) no ha de ser mai la imposició. Mitjançant aquesta imposició 

potser canviarem la seva manera de vestir, però aquest canvi no té una relació directa amb la 

seva emancipació ja que, contràriament, a través de l'obligatorietat, impedeix el marge 

d'actuació que tenim les persones. 

4. Part pràctica 

4.1. Estudi d'un cas concret de feminisme colonial: Topless Jihad Day 
 
A continuació, presento un exemple molt significatiu per tal de poder observar de forma 

concreta aquest feminisme colonial que hem estat descrivint i que defenso que també es troba 

present en la construcció de l’argument en contra del vel musulmà. En concret, explico un cas 

real: una campanya anomenada Topless Jihad Day que va dur a terme el col·lectiu feminista 
                                                           
22 Vegeu: The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) proclamada per l’Assemblea General de les 
Nacions Unides, el desembre de 1948 (http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/). 



41 

Femen i la resposta que aquesta reivindicació va generar. 

 

Femen és un grup feminista ucraïnès fundat l'any 2008 i que actualment s'ha estès per França, 

Brasil i Tunísia i actua internacionalment. L'organització defineix que la seva meta és la 

“complete victory over patriarchy”.23 Per assolir aquest objectiu, la nuesa femenina és 

concebuda com un element central de la seva lluita: “Female nudity, free of patriarchal 

system, is a grave-digger of the system, militant manifesto and sacral symbol of women’s 

liberation [...] Activist’s naked body is the undisguised hatred toward the patriarchal order and 

new aesthetics of women’s revolution”.24 

 

L’anomenat Topless Jihad Day, en el qual moltes dones es van manifestar amb el pit 

descobert a Europa en front de Mesquites i ambaixades de Tunísia, va tenir lloc el 4 d’abril de 

2013 i es va originar com a mostra de solidaritat amb una activista tunisenca que formava part 

de l’organització, Amina Tyler. Aquesta jove havia rebut amenaces de mort per lapidació per 

la publicació de fotos a la xarxa en les quals apareix en topless i amb els següents missatges al 

seu cos: "A la merda la teva moral" i "El meu cos em pertany, no és la font d'honor de 

ningú".25 L'activista Tyler es va haver d’exiliar i amagar per la seva seguretat. 

 

Durant les protestes es va cremar deliberadament davant de la mesquita de París la bandera 

negra que representa la fe musulmana. La pròpia Tyler, en nom de la qual es feien les 

protestes, va pronunciar-se en contra d’aquesta acció. Les paraules de la jove en un canal de 

televisió són testimoni d'aquesta desaprovació: la jove va declarar a la televisió francesa que 

estava en contra perquè amb l'acció no només s'insultava a un cert tipus de musulmans, els 

extremistes, sinó a tots els musulmans. En una entrevista, Tyler també va afirmar que no volia 

que el seu nom s’associés a una “islamphobic organization”26 i que calia respectar la religió 

de tothom.    

 

A més, en aquesta acció, són molt significatius alguns dels missatges que apareixien a les 

pancartes de l'acció com, per exemple, un missatge que en una pancarta portada per una 

                                                           
23Cita extreta de la web oficial de Femen: www.femen.org 
24Íbidem 
25 Vegeu: The Nation, 1 de juliol de 2013. https://www.thenation.com/article/femens-topless-jihad/ 
26Vegeu: The Huffington Post, 20 d’agost de 2013 http://www.huffingtonpost.com/2013/08/20/amina-sboui-

quits-femen_n_3785724.html 



42 

europea deia “Arab Women Against Islamism”.27 

 

L’anomenat Topless Jihad Day va generar una gran controvèrsia i va provocar la mobilització 

de moltes dones musulmanes, denunciant que no necessiten que ningú parli per elles. El 

moviment de reacció s’ha anomenat Muslimah Pride Day28 i es va organitzar mitjançant les 

xarxes socials, concretament creant un esdeveniment a  Facebook anomenat “Muslimah Pride 

Day” el dia 6 d’abril de 2013 (2 dies després de l’acció de Femen) i mitjançant la següent 

etiqueta (hashtag) #MuslimahPride a través de Twitter. A través d’aquestes plataformes, es 

llançava la següent petició a les dones musulmanes d’arreu del món   

 

We as Muslim women and those who stand with us, need to show FEMEN and their supporters, 

that their actions are counterproductive and we as Muslim women oppose it.[…] So please post 

pictures of your beautiful selves, whether you wear hijaab, nikaab or not. […] Write signs on 

paper, telling YOUR story, hold them up and get someone to take a pic and post it on the 

Facebook group or on twitter. 

 

Davant d’aquesta petició, varen ser moltes les dones musulmanes que van pujar les seves 

fotos subjectant cartells amb missatges. S’intentava, d’aquesta manera, emular la metodologia 

emprada a l’acció per Femen (dones amb cartells), però, aquest cop, les dones no anaven 

despullades i els missatges eren ben diferents, entre aquests trobem per exemple: “Femen 

stole our voices!” o “Ne me libère pas, je m’en charge [...] #My voice my choice”.29 A 

l’apartat d’informació dins la pàgina de Facebook podem llegir el següent:  

 

this page is for Muslim women who want to expose FEMEN for the 

Islamophobes/Imperialists that they are. We have had enough of Western feminists 

imposing their values on us. We are taking a stand to make our voices heard and reclaim 

our agency. Muslim women have had enough of this paternalistic and parasitic 

relationship with SOME Western feminists. The group is open to all, Muslim and non-

Muslim, men and women.   

Peace.30  

                                                           
27 Vegeu: Annex IV. 
28 Vegeu: The Huffington Post, 9 d’abril de 2013 http://www.huffingtonpost.co.uk/sofia-ahmed/muslim-women-
against-femen_b_3044015.html  
29 Vegeu: Annex IV  
30 Vegeu: pàgina de Facebook Muslim Women Against Femen 
(https://www.facebook.com/MuslimWomenAgainstFemen?fref=ts) i l’apartat d’informació 
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Pel que fa a la pàgina de Twitter, es publiquen piulades (tweets) com la que reproduïm a 

continuació: “We can represent ourselves and we do not need to be "liberated" by 

Westerners”.31 

 

La intensa activitat que es va crear en aquestes xarxes socials evidencia un malestar de moltes 

dones musulmanes que van voler parlar per elles mateixes davant d’una acció que els 

usurpava les seves veus, com si elles no tinguessin capacitat legítima per expressar-se. 

  

En conclusió, davant d’un fet extremadament greu, com és el de l’atac a la jove Tyler, la 

manera en què es va actuar en aquest cas no va ser la de donar veu a les dones que viuen en el 

context en què té lloc el fet denunciat, sinó que l'acció es va basar en una apropiació de les 

veus d'aquestes dones. En una ponència que estudia la qüestió de la representació simbòlica 

en l'activisme feminista, l'autora Elizabet Evans va afirmar en relació a aquesta acció de 

Femem: “Topless protest undertaken by white women in order to “liberate” Muslim women, 

symbolises both western imperialism and neo-colonial tendencies towards the bodies of non-

white women” (Evans, 2015, p.10). 

4.2. Anàlisi d'entrevistes 
 

La idea de fer entrevistes a dones musulmanes que portessin hiyab en un context europeu va 

sorgir com a conseqüència directa de les reflexions personals que han inspirat la meva 

investigació i que detallo a la introducció. Així doncs, m'ho havia plantejat des de bon inici, 

però, en un determinat moment, fer aquest qüestionari va esdevenir una condició primordial i, 

fins i tot, necessària per tal de mantenir la coherència interna del meu projecte. L'interès 

radicava bàsicament en tenir el testimoni de dones que expressessin, des de la seva 

experiència en primera persona 1) la seva visió sobre el mocador 2) la seva opinió sobre la 

manera en què s'enfoca la controvèrsia, especialment pel que fa al paper que se'ls atorga a 

elles. 

 

La mostra compta amb la participació de quatre dones, d'edats i trajectòries diverses. Durant 

el procés de preparació de les entrevistes, vaig contactar amb quatre dones més que no em van 

                                                                                                                                                                                     
(https://www.facebook.com/pg/MuslimWomenAgainstFemen/about/?ref=page_internal)  
31 Vegeu: pàgina de Twitter Muslim Women Against Femen  @_MWAF  (https://twitter.com/_MWAF). 
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respondre. Aquesta mostra, molt petita i seleccionada de forma no aleatòria, no pretén ser 

representativa del conjunt de la població afectada per la problemàtica del vel a Europa. del 

treball. Tanmateix, les entrevistes ens permeten conèixer de primera mà opinions i vivències 

de persones afectades pel tema en qüestió. L’objectiu no és obtenir una informació que sigui 

representativa quantitativament, sinó recopilar una informació que és rellevant 

qualitativament.  

 

Els qüestionaris, en català i castellà -tal com es van oferir a les entrevistades- i les respostes 

obtingudes s'incorporen íntegrament a l’Annex V-. Pel que fa a la metodologia de les 

entrevistes, tres, a petició de les pròpies dones, varen ser contestades per escrit, mentre que 

una (K.) va respondre oralment i vaig ser jo qui, després d'enregistrar les respostes, les vaig 

transcriure sense introduir cap mena de canvi. 

 

A continuació, i abans de passar a analitzar les respostes, presento a les dones participants, 

amb informacions que elles mateixes em van facilitar i mantenint el seu anonimat. Desvetllo 

només la inicial del seu nom amb l'objectiu que en el moment que les cito hi hagi la 

possibilitat de saber les dades vitals més bàsiques d'aquestes persones. En l'anàlisi que 

segueix deixaré constància de l'opinió de totes quatre dones respecte als diversos temes. A 

més, citaré textualment les respostes que trobi més rellevants intentant fer sentir les quatre 

veus de forma equitativa. 

 

W. té 31 anys. Va néixer a Astúries i la seva família és originària de Síria. Al llarg de la seva 

vida ha viscut a Espanya, Jordània, Regne Unit i actualment està instal·lada a Dubai, on 

treballa com a assessora metge en un banc privat de cèl·lules mare. 

 

A. té 65 anys d'edat. La seva família i ella són tots nascuts a València i ella ha viscut sempre 

allà. La seva família no era musulmana i ella m’ha dit, sense especificar motius concrets, que 

es va convertir l’any 1996 i la seva mare, al 1999. Pel que fa a la seva activitat, es defineix 

com “empresaria, activista defensora de los DDHH [drets humans] y feminista”.  

 

C. té 37 anys. Tota la seva família és de Cantàbria (com que m’ha contestat per correu, no he 

pogut esbrinar si en la família hi ha algun tipus d’arrel musulmana) i ella ha viscut a diversos 

llocs: Salamanca, Madrid, Ceuta, Barcelona i Namíbia. És periodista i actualment es troba en 

excedència. És membre de l’Associació de Dones Musulmanes de Catalunya (ADMC) que es 
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defineix com un espai de trobada per a dones musulmanes o interessades per l’Islam. 

 

K., té 51 anys i la seva família i ella són d'origen marroquí. Va emigrar de Marroc l'any 1989 

(amb 19 anys) per anar a viure a Catalunya. Va estar treballant com a auxiliar d'infermeria i 

actualment és estudiant d'humanitats a la universitat. 

 

Pel que fa als significats que té actualment per aquestes dones el fet de portar hiyab, totes 

elles, sense cap excepció, argumenten motivacions lligades a la forma en què viuen la seva 

espiritualitat i el seu sentiment religiós. Algunes d'elles parlen, per exemple, del seu 

compromís amb Déu i la seva identitat com a musulmanes. Una de les entrevistades, K., 

comenta que, a més de les raons espirituals, el hiyab té, per ella, un component de protecció 

davant del sistema capitalista. Les paraules concretes amb les quals ella ho expressar són les 

següents: “Me protejo materialmente y espiritualmente de la situación actual. No quiero ser 

una mera titella en manos de diseñadores, en manos del comercio, etc.”. 

 

A més, tres de les quatre dones que han participat en el qüestionari, posen de relleu la lluita 

quotidiana que suposa per a elles el fet de portar el vel, remarcant la incomprensió i els 

entrebancs que han de superar. En aquest sentit, destaco una anècdota relatada per W.:  

 

Para mí fue un proceso [el fet de posar-se el mocador] muy simple, aunque pronto fui 

consciente de que el resto del mundo no lo vería igual -y se empeñaría en hacerme llegar ese 

mensaje. Mi lucha empezó desde el día cero, cuando el quiosquero de mi calle hizo una mueca 

al verme aparecer con el hijab y, con la misma parsimonia con la que se dan los buenos días, 

espetó: “¡¿Qué te has hecho, mujer?! Qué pena, con lo guapa que eras... ¿quién te ha comido la 

cabeza para que te pongas eso?” Sería el principio de una lucha que con los años he aprendido a 

abordar desde el humor y la ironía. 

 

Aquesta situació, analitzada amb deteniment, revela tres aspectes centrals sobre la manera en 

què aquestes dones són jutjades per la mirada occidental dominant. En primer lloc, el fet que 

aquesta mirada no és una mera observació, sinó que sovint comporta una desaprovació que 

molts cops va acompanyada de l’expressió del pensament en paraules: així doncs, és molt 

habitual que aquestes dones rebin comentaris negatius pel fet de vestir el hiyab. W. ho 

remarca amb una frase que em sembla molt contundent: “se empeñaría [el resto del mundo] 

en hacerme llegar ese mensaje.” [l'èmfasi en cursiva és meu]. En segon lloc, evidencia també 
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que la mirada sobre el hiyab generalment allò que posa al centre del debat són judicis entorn 

del cos de la dona. Allò que, segons la seva pròpia intervenció, molesta al quiosquer és que 

l'aparença de la dona no és la que ell troba la més adient: “Qué pena, con lo guapa que 

eras...”. En tercer lloc, a la intervenció de l'home també queda reflectida la seva idea que les 

dones que porten el mocador són desprovistes d'agència i que, per tant, no han pres la decisió 

per elles mateixes, sinó que algú les ha pressionat: “¿quién te ha comido la cabeza para que te 

pongas eso?”. 

 

Seguint amb aquest darrer tema que al·ludeix a la capacitat d'actuació i, per tant, a la llibertat, 

les quatre dones reivindiquen que el fet de vestir el hiyab va ser fruit d'una decisió pròpia 

presa, com hem dit, per motivacions de caire religiós. En conseqüència, afirmen que aquesta 

opció personal té legitimitat i ha de ser respectada. La postura, compartida per totes, és 

expressada amb especial fermesa per A.: “Que respeten a las mujeres y sus decisiones, tanto si 

esa decisión les gusta como si no. Somos nosotras, nuestros cuerpos y nuestras creencias 

NOSOTRAS DECIDIMOS” [l'èmfasi és de l'entrevistada]. En aquesta intervenció, emprant 

dins d'una mateixa frase “nosotras”, “nuestros” i “nuestras” A. remarca la dimensió personal 

de la seva decisió, ja que és presa per les dones musulmanes, afecta els seus cossos i depèn de 

les seves creences. A més, en aquesta aportació, remarca que el respecte a la decisió s’ha de 

mantenir “tanto si esa decisión les gusta como si no”. Aquest és un apunt que jo també he 

assenyalat amb el concepte content-dependent agency que condiciona la capacitat d’acció al 

contingut d’aquesta acció. Podem afirmar, doncs, que A. denuncia aquesta dependència del 

contingut i reivindica que cal acceptar les decisions de les dones encara que no s’estigui 

conforme amb el resultat producte d’aquestes decisions, ja que, com torna a afegir al final de 

l’entrevista, “independientemente de nuestras creencias o ideologías, las MUJERES SOMOS 

SERES HUMANOS COMPLETOS PLENAMENTE CALIFICADAS PARA TOMAR 

NUESTRAS PROPIAS DECISIONES [les majúscules són seves] ”. 

 

Explicant el moment en què va prendre la decisió de vestir el hiyab, K. relata que, 

contràriament al que es tendeix a pensar que passa, ella no es va posar el vel per pressions 

familiars, sinó que ho va fer en contra de la seva família, que s’hi va rebotar molt i no ho 

acceptava. Em sembla una aportació interessant en la mesura en què trenca amb els 

pressupòsits habituals a Europa en relació a la idea que les pressions o el mandat familiar que 

imposa el vel a les dones: 
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Precisamente este elemento [el hiyab] me causó mucho dolor de cabeza, partiendo de mi propia 

familia, que me excluyeron ferozmente porque vengo de una familia más o menos 

occidentalizada porque mi hermano era director de una casa de jóvenes. Yo era un miembro 

muy activo en su trabajo [...] Según él [quan em vaig posar el mocador] me volví medievalista. 

Mi propio hermano me rechazó, me excluyó de toda actividad. Según él, era incompatible -¡y 

fíjate que era musulmán!- practicar el Islam así con el velo y seguir con lo que él hacía.  

 

K. contribueix al tema de la possibilitat de decidir autònomament amb un matís que cal 

ressaltar: “Quiero ser yo, lo que he escogido yo personalmente. Y aunque ninguno de nosotros 

es neutro: no escojemos porque somos fruto de nuestro ámbito. Pero yo, de este ámbito, he 

escogido lo que más me hace sentirme relajada y feliz.” A diferència de la resta, K. accepta 

que la decisió no és mai completament autònoma perquè tots, en qualsevol tipus de decisió, 

estem condicionats per l'estructura social (“somos fruto de nuestro ámbito”). Però dins 

d'aquestes limitacions, tenim espai per decidir. És exactament la mateixa idea que jo he 

expressat exposant la crítica postestructuralista a la concepció liberal de la noció d'agència 

que afirma que els subjectes estem constituïts per l'estructura social, però que tenim capacitat 

d'acció dins d'aquestes constriccions. 

 

Davant la pregunta sobre si s’han sentit alguna vegada discriminades per portar el vel, dos 

d'elles responen molt rotundament (K.: “muchísimas veces”, W.: “muchas, y en contextos 

muy diferentes”). C., contràriament, diu: “gracias a Dios jamás he sentido discriminación por 

llevarlo”. Tot i aquesta resposta inicial, en què parla de la seva vivència personal (“he 

sentido”), la resta de la intervenció mostra com C. és conscient de l'existència d'una 

discriminació de caràcter laboral: “Cuando me lo puse, en mi trabajo se quedaron muy 

sorprendidos pero como trabajaba en una empresa pública sabía que mi puesto no peligraba 

por ello así que tomar la decisión de ponerlo fue mucho más fácil aunque no avisé a nadie con 

antelación ni lo consulté”. Així doncs, l'entrevistada fa palès que, encara que no sigui aquest 

el seu cas, el mocador pot ser causa d'acomiadament (“sabía que mi puesto no peligraba por 

ello”) i és també molt significatiu que, tot i que finalment no ho fes, remarqui que no va avisar 

o consultar prèviament la seva decisió en el seu entorn laboral, deixant a entendre que no seria 

estrany haver considerat que era necessari fer-ho.  

 

Pel que fa a les experiències de les altres entrevistades respecte a les discriminacions viscudes 

en pròpia pell, trobem en totes més referències a les discriminacions sofertes en el món 
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laboral. A. s'havia de treure el hiyab a la feina i W. explica que, després de superar un 

dificultós procés de selecció per un lloc de treball en una companyia mèdica, es va veure 

obligada a renunciar-hi perquè “al manager se le había olvidado mencionar [l'èmfasi és seu] 

que la condición para trabajar ahí era que debía quitarme el pañuelo”. K diu “sigue la 

discriminación laboral, que yo, personalmente, cuando voy a buscar trabajo, ya de entrada, la 

mirada que hacen en ti te quitan las ganas. [...] te lo valoran dependiendo de cómo vas vestida 

o de que nación eres o de qué color de piel tienes. [...] Yo esto lo vivo con mucho dolor”. 

 

És preocupant que aquestes dones remarquin que són discriminades en l’àmbit laboral pel fet 

que es tracta d’un terreny especialment afectat per la polèmica. Tal com explico a l’apartat 

centrat en la situació legal, en diversos països europeus s’han formulat sentències que avalen 

o condemnen l’ús del vel en horari laboral. Aquest passat mes de març el Tribunal de Justícia 

Europeu es va pronunciar per primer cop sobre el tema, defensant que la prohibició del seu ús 

en l’àmbit laboral no constituïa una discriminació directa per motius de religió o conviccions. 

És cert que la sentència estableix que els jutges nacionals han de valorar cada cas, però, sens 

dubte el pronunciament estableix un marc jurídic de referència a nivell europeu. Tot i un fort 

èmfasi destacant que la prohibició afecta a tots els símbols de caràcter polític, filosòfic o 

religiós en general i no sols als de religió musulmana, està clar que les que més afectades es 

troben per la discriminació laboral són les dones musulmanes amb el seu visible hiyab i que la 

sentència agreujarà la seva situació.  

 

Deixant de banda l’important àmbit laboral, A. explica que se sent discriminada en el moment 

que, per viatges, ha de passar els controls de seguretat. Segurament aquest cas es deu a la por 

pel terrorisme que fa que des d’Europa, de forma injusta, es tendeixi a associar el terrorisme 

amb la població musulmana, enlloc de veure que els atacs són duts a terme exclusivament per 

grups minoritaris de l’anomenat fonamentalista islàmic i que, precisament, la població més 

afectada estant sent els propis musulmans, ja que són els que més estan patint atemptats arreu 

del món i més pateixen les conseqüències de combats bèl·lics contra aquests grups en 

diversos països. 

 

Seguint amb les respostes que il· lustren experiències discriminatòries en el context europeu, 

K. comparteix dos exemples en el marc de l'espai públic (el primer, en un tren i el segon, en 

un autobús) en què va ser increpada -en un cas per un grup d'unes 20 persones i en l'altre, per 

un home- pel fet de ser musulmana, amb la manca d'intervenció per part de la resta de gent 
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que hi era present. Després d'explicar les dues desagradables situacions, aquesta dona 

transmet que sent que la islamofòbia està creixent i que cal enfrontar-s’hi. Escoltem la seva 

veu: “hace casi veinte años entre los dos accidentes. Quiero decir que la discriminación no se 

ha frenado. Está, al revés, aumentando más que antes. Es muy triste, pero es lo que hay. Lo 

tenemos que vivir y luchar contra ello y ya está”. 

 

Directament lligat amb el problema de la discriminació, un tema essencial és la imatge 

predominant que es té entorn “la dona musulmana” als països europeus, negant, com hem 

assenyalat al treball, una diversitat dins d’aquesta categoria que es presenta com monolítica. 

Les participants coincideixen en què es tracta d'una imatge profundament negativa i que 

contrasta amb la imatge de “la dona occidental”. Descriuen l'estereotip de les següents 

formes. A. empra l'adjectiu “oprimida”. K. usa aquests termes: “atrasadas, sumisas, 

medievalistas… Todo adjetivo calificativo pesimista atrasado”. C. parla d'una: “mujer sumisa, 

oprimida y analfabeta” i explica que, d’una banda, els mitjans de comunicació i, d’altra 

banda, la manca de contacte real de gran part de la población amb gent musulmana fomenten 

aquests prejudicis. W. També utilitza el terme “opresión”, argumentat que la visió de “la dona 

musulmana” és reduccionista i profundament esbiaixada, ja que s'associa amb “ la concepción 

de que no somos libres ni estamos empoderadas, de que no tenemos criterio ni capacidad de 

decisión sobre nuestras vidas. Somos algo así como sujetos pasivos e irracionales”. El tema de 

l’agència, com estem veient en aquesta anàlisi, té molta presència en totes les entrevistes. 

 

Havent exposat aquesta imatge negativa i distorsionada de “la dona musulmana”, algunes de 

les entrevistades focalitzen en l'actitud que, basant-se en aquestes concepcions, sovint s'adopta 

en països europeus. W. afirma que es pensa que cal “liberar y occidentalizar [a les dones 

musulmanes]”. K. diu que “no que para “salvarme” [les cometes són seves] tienes que 

imponerme tu, feminista occidental, lo que tengo que llevar yo, feminista oriental.” 

 

Tot el que hem vist que han expressat les entrevistades, tant pel que fa a la imatge de “la dona 

musulmana (o oriental)” contraposada a la de “la dona occidental”, així com en referència a la 

manera com aquesta última se sent que ha d'actuar, apunta clarament a la vigència d'un 

orientalisme de gènere, derivat d'un imaginari que té les seves arrels en les idees difoses 

durant l’època de la colonització a Europa. Es tracta d’un discurs orientalista que es basa en 

establir una diferència radical i irreconciliable entre els occidentals -en cas que ens ocupa les 

dones occidentals- i els no-occidentals- les dones musulmanes. Situant les respectives 
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definicions, construïdes en termes contraris, en un ordre jeràrquic, que genera la idea que 

“Orient” necessita de la intervenció “d’Occident” perquè amb la seva superioritat proporcioni 

als seus habitants una suposada salvació o alliberament.  

 

Centrant-nos en l'opinió que expressen davant les propostes de restricció de l'ús del mocador 

en determinats espais (escoles, empreses o altres), les quatre participants mostren la seva 

indignació. Amb excepció de A., totes dediquen, abans de passar a exposar les seves 

argumentacions concretes en contra del tema, unes consideracions al voltant de la naturalesa 

d’aquest tipus de regulacions. K. afirma contundentment que es tracta de “el nuevo 

colonialisme” i W. se situa clarament en la mateixa línia ideològica, ja que diu que [les 

propostes] “pecan de etnocentrimo, paternalismo, eurocentrismo, colonialismo y estupidez”. 

L’enumeració dels quatre –ismes un darrere l’altre culmina amb una paraula més directa i 

col·loquial: “estupidez” que, d’alguna manera, serveix com una valoració aplicada a la resta 

de conceptes esmentats. Al seu torn, C. sembla compartir la opinió que les mesures són 

estúpides. Ella ho defineix en termes d’“auténtica hipocresia” assenyalant que la interpretació 

del mocador com un signe amenaçant, d’opressió o que afecta a la capacitat de treballar té lloc 

només quan aquesta vestimenta la duen les dones musulmanes. 

 

Tres d'elles argumenten que es tracta d'una mesura retrògrada i fan referència al fet de 

retrocedir cap al passat. En concret, A. i W. diuen que aquest tipus de mesura és contrària a 

determinats drets de les dones aconseguits pel moviment feminista. W.: “El simple hecho de 

que en pleno siglo XXI los cuerpos de las mujeres sigan siendo objeto de debate me parece 

medievo y retrógrado”. Les paraules que utilitza A. són les següents: “Ya durante el 

franquismo, las feministas teníamos muy clara la importancia de que las mujeres se formaran, 

estudiaran y alcanzaran su independencia económica. Ahora parece como si hubiéramos 

retrocedido o se nos hubiera olvidado la importancia crucial de estos puntos cuando se trata 

de musulmanas con pañuelo.” 

 

El discurs de K. s'orienta en el mateix sentit, però s'expressa en termes més generals, 

focalitzant en valors com la democràcia, els drets humans o fent referència a les llibertats:  

 

Es la hegemonía nueva vestida de este modo de querer liberar a la mujer. Este cuento ya no lo 

cree nadie porque es un chiste decir esto en el siglo XXI. Tanto hablar de democracias y de 

derechos humanos... Hasta nos debería dar vergüenza volver atrás y hablar de este modo como 
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si fuéramos ineptos. Esto no se puede explicar porque la propia definición de la democracia se 

contradice con lo que están haciendo. ¿Cómo creer en la democracia en Europa si nos estamos 

despidiendo de ella? [...] Es como si estuviéramos despidiéndonos de las libertades. 

 

En les seves crítiques contra la tendència a Europa a una major restricció de l’ús de la 

vestimenta, dues de les entrevistades fan referència a una perversió de la laïcitat. La laïcitat és 

un tema que no he tractat en aquest treball: tan sols l’he esmentat breument, ja que jo he 

analitzat la polèmica exclusivament des de la perspectiva dels drets de les dones. Tanmateix, 

penso que és rellevant introduir aquí un dels comentaris en relació a aquest tema ja que, sens 

dubte, juga un paper destacat en els debats. C. exposa la seva visió sobre la qüestió:  

 

Ésta es la trampa del laicismo. Se ha pervertido el significado de la palabra hasta dejarlo en que 

cada uno viva la religión en su intimidad pero eso no es el laicismo. Laicismo significa que el 

Estado, en este caso, no tiene una religión propia, no hay funerales de Estado católicos ni 

exhibición de símbolos religiosos en edificios públicos (crucifijos en hospitales, capillas en 

universidades...) y lo que hay es una absoluta libertad para que los individuos, en tanto que 

personas públicas o privadas, muestren o no, abiertamente, su pertenencia a una determinada 

creencia. 

 

Pel que fa a la interrogació sobre la identificació personal amb el moviment feminista, W. 

respon que creu fermament en la justícia social, que, segons el seu parer, és un dels pilars 

bàsics de l’Islam. Parafrasejant un erudit islàmic, afirma que la justícia de gènere és una 

condició indispensable per possibilitar la justícia social i acaba resumint-ho així: “por lo que 

sí, lucho por nuestros derechos de género desde mis convicciones religiosas, y no a pesar de 

ellas”. D’aquesta manera, W. reivindica la compatibilitat entre ser feminista i musulmana. K., 

remarcant també que ser musulmana i feminista alhora no comporta contradiccions, explica 

que:  

 

Esto para mí, para empezar, es el feminismo: tener tu propia opinión, tu propia decisión sobre 

cómo tienes que vivir o dónde tienes que ir o cómo pintas tu vida. [...] No hay ninguna 

contradicción: vivimos todos juntos, con las feministas actuales que tienen el seso en su sitio, 

sin ninguna contradicción, o sea, la pura definición, respetamos el espacio común y bienvenida 

la diversidad: esto es el feminismo, no me dictes una uniformidad, se contradice con la propia 

definición del feminismo y punto.  
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Per tant, l’aportació de K. remarca la pluralitat de formes de ser feminista i defensa que el que 

és contradictori és no contemplar la diversitat dins del feminisme. Com he argumentat al 

treball, el feminisme denunciava precisament el fet que el subjecte modern presentat com a 

universal i que s’assumia com a representatiu de tota la humanitat era, en realitat, un subjecte 

molt particular (masculí, occidental, heterosexual, adult i burgés). I són moltes- entre les que 

jo he citat es troben Marnia Lazreg, Javiera Cubillos, Brigitte Vasallo- les autores que 

denuncien que el pensament feminista s’ha contradit en ocasions amb els seus propis 

fonaments perquè no ha estat capaç de tractar la diferència i ha universalitzat les experiències 

del feminisme occidental. 

 

També des d’una posició que combina harmoniosament el fet de ser musulmana i feminista, 

A. contesta: “me da igual que me consideren feminista o no, yo sé que siempre lo he sido”. 

Per demostrar la seva implicació en el moviment, fa referència a la seva participació en 

diverses accions i manifestacions feministes en el passat i afirma que actualment “sigo 

trabajando por el empoderamiento femenino y en defensa de los derechos de las mujeres”. Al 

seu torn, C., també com la resta, diu que com a dona defensa els seus drets, però a diferència 

de les altres ho fa sense identificar-se amb el moviment feminista. Les paraules exactes que 

usa són les següents: “No me gustan las etiquetas. Ni me identifico con ningún feminismo ni 

con ninguna corriente. Soy mujer y defiendo mis derechos. Soy musulmana y defiendo mis 

derechos. Soy periodista y defiendo mis derechos. Soy madre y defiendo mis derechos”. La 

seva intervenció em sembla rellevant perquè reivindica la complexitat de la seva identitat com 

a persona, que està formada no tan sols pel fet de ser musulmana, sinó, paral·lelament per 

altres dimensions com la seva condició de dona, la seva professió com periodista o el fet de 

ser mare. Al treball he posat de relleu la importància de tenir en compte la complexitat de les 

identitats de les persones, citant a l’autor Amartya Sen. A més, el concepte d’interseccionalitat 

també ha estat una eina per teoritzar sobre els diversos eixos de privilegi o opressió que 

travessen les vides dels subjectes, creant una situació única i específica. Aquest concepte 

teòric posa èmfasi en la interrelació entre els diversos eixos, per exemple, entre el fet de ser 

dona i musulmana que generaria el que s’ha denominat la islamofòbia de gènere. Aquesta 

aproximació defensa que les lluites socials no han d’anar separades, sinó que han de ser 

globals i permetre la diversitat interna. En la intervenció de C. no sembla, però, que es 

plantegi aquesta unió, ja que l’entrevistada separa mitjançant punts les diverses dimensions de 

la seva identitat.  
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Enfront de la pregunta sobre si la opinió de les dones que porten mocador és tinguda en 

compte i escoltada com a rellevant en la polèmica, tres de les participants responen 

negativament de forma molt contundent. C. respon: “En absoluto. Los medios de 

comunicación hablan del Islam sin contar con los musulmanes y hablan de las mujeres 

musulmanas sin contar con ellas”. A més, en la seva intervenció C. també remarca que les 

poques vegades que els mitjans donen veu als musulmans ho fan de manera interessada, fent 

que apareguin tan sols aquelles persones musulmanes que tenen una opinió que s’ajusta a la 

visió occidental dominant sobre el tema. Aquest fenomen jo l’he assenyalat també al treball 

amb el concepte dels “insider allies”, és a dir, la recerca de veus de persones que des de dins 

del propi l’Islam, és a dir, amb procedència o pertinença a una cultura musulmana, es mostrin 

contràries a l’ús del mocador. A. expressa un missatge molt pròxim al de C. i ho fa amb 

termes molt semblants: “En absoluto. NO SON ESCUCHADAS NI TENIDAS EN CUENTA 

[les majúscules són de l’entrevistada]. Es más estamos hartas de debates donde se habla de 

nosotras sin nosotras”. K. també denuncia l’exclusió que pateixen les seves veus: “Mai. Está 

excluida completamente, salvo en alguna excepción de algun medio. Pero es muy rara 

encontrarla”. Tanmateix, la seva resposta segueix amb una visió més positiva: “Pero se esta 

trabajando en ello, esto no lo niego. Cada día ganamos un pelín, según mi opinión. Ya lo veo 

en los medios sociales también, en facebook... Veo que mucha gente se anima y gente que esta 

trabajando en ello está rompiendo un poco el estereotipo”. Aquest enfocament positiu és el 

que també adopta W.: “Empiezan a cambiar las cosas, cada vez somos más, estamos más 

preparadas y concienciadas, hacemos más presión, y hemos accedido a círculos académicos y 

profesionales de lo más variados. Se tiene que escuchar nuestras voces porque ya no 

callamos”. Totes les respostes tenen en comú que reivindiquen la necessitat d’incorporar en el 

debat les veus de les musulmanes que porten hiyab i escoltar i prendre com a legítims els seus 

punts de vista.  

 

Un altre aspecte interessant que ha sorgit a tres de les quatre entrevistes ha estat el recurs de 

fer referències directes a l’Islam i aportar idees que trenquen amb la concepció que es tracta 

d’una religió inherentment patriarcal. K. parla, per exemple, del poder que tenien algunes 

dones durant el segle VII en el sí de l’Islam i C. reivindica la necessitat d’anar a les fonts 

originals per comprovar que l’Islam no és, entre altres coses, ni una creença desigual ni 

opressora amb la dona ni violenta. 

 

Finalment, vull acabar compartint dues intervencions inspiradores de dues de les entrevistades 
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que parlen sobre quina creuen que és la millor manera d’actuar. K. afirma:  

 

Tenemos que liberarnos en general del patriarcado y darnos voz a nuestros sentimientos, a 

nuestra visión del mundo. Cada una a su manera y no todas uniformes con una tipología de 

feminismo. Los feminismos son diferentes. La base es ésta: decir no al machismo y al 

patriarcado, pero, desde mi punto de vista y en relación a cómo yo siento el mundo y de cómo 

yo me encuentro feliz y libre. Para mí, esto es el feminismo y no una definición uniforme.  

 

W. expressa: “Quiero apelar a la sororidad internacionalista. A que como mujeres nos 

apoyemos, nos impulsemos a crecer, nos respetemos en nuestros contextos, nos empoderemos 

unas a otras. Qué más da en qué creamos, si somos... y si el futuro es nuestro.” 

 

Les dues aportacions tenen un to marcadament feminista i remeten al valor de la solidaritat i 

germandat entre les dones. Concretament, W. usa el terme “sororidad” (traduït a l’anglès el 

mateix concepte és sisterhood), que prové del llatí soror que significa “germana”, i que s’està 

usant cada vegada més en els cercles feministes per reclamar la necessitat de crear aliances i 

forjar vincles entre les dones per fer front als problemes derivats del sistema patriarcal que les 

uneixen a totes. En les paraules d’ambdues també detectem una forta aposta pel respecte i el 

reconeixement de la diversitat. La seva postura es pot relacionar amb el tema de 

l'universalisme contextual, ja que hi hauria un valor universal, en aquest cas el feminisme o 

“decir no al machismo y al patriarcado”, que es concretaria segons el context en diverses 

formes, donant lloc a una varietat de feminismes, pluralitat fruit de la diversitat de visions del 

món, punts de vista i sentiments de les dones. 

 

5. Conclusions 
 

Per tal de tancar el present Treball de Fi de Grau exposo unes breus conclusions que recullen 

les grans línies argumentals que he anat seguint en el procés de la immersió en la polèmica.  

Com a guia per a la investigació, jo em proposava, a la introducció, analitzar el discurs que 

defensa la restricció de l'ús del mocador argumentant que aquest és un símbol d'opressió de la 

dona. Aquesta lectura sosté que el vel viola la seva llibertat, ja que la dona, encara que 

expressi el contrari, no té capacitat per decidir sobre el tema emancipadament. La meva 
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hipòtesis inicial era que aquest discurs és contradictori i, sigui de forma conscient o 

inconscient, té un fort component colonial i islamòfob. 

Amb l’objectiu de treballar sobre aquest plantejament m’he servit d’eines teòriques per tal de 

conceptualitzar i deconstruir els grans pilars que sostenen l’argumentació que jo volia 

discutir.  

En primer lloc, el concepte d’universalisme contextual m’ha ajudat a mantenir una postura de 

sensibilitat davant la diversitat cultural, sense caure en un relativisme cultural absolut. El 

terme reivindica una visió més àmplia sobre la manera en què, segons els diversos contextos, 

poden concretar-se els valors que considerem universals. Interpretar el hiyab com un símbol 

d’opressió de la dona és una lectura eurocèntrica fruit de la universalització de la nostra 

experiència, en la qual associem l’alliberament a la possibilitat de destapar-nos.  

En segon lloc, la interpretació omet les opinions de les pròpies dones que molt 

majoritàriament diuen que el porten per una decisió personal motivada per les seves creences 

religioses. En aquest sentit, fent una crítica de la concepció liberal d’agència, he exposat la 

idea d’agència religiosa, que reconeix com a legítimes i autònomes les decisions d’aquest 

tipus.  

A més, suposar que les dones musulmanes no tenen capacitat per decidir sobre el tema (i que, 

per tant, cal decidir per elles) és un enfocament profundament paternalista i marcat per la 

vigència d’una lògica orientalista, i més específicament, d’un orientalisme de gènere que, 

servint-se de grans etiquetes que neguen la diversitat interna, contraposa “la dona occidental” 

a “la dona oriental (en aquest cas, musulmana)”, establint una jerarquia entre elles.  

Relacionat també amb aquest imaginari d’arrel colonial, he assenyalat que els drets de les 

dones i el principi de la igualtat de gènere han adoptat una centralitat molt destacada en la 

crítica cap a pràctiques d’altres cultures, esdevenint, fins i tot, valors que es consideren 

diferencials de “la societat occidental” respecte a la “no occidental”. 

Tal com he remarcat, el discurs és contradictori perquè es situa a favor de la llibertat de la 

dona, però no la garanteix, sinó que, altrament, imposa una aparença física que cal seguir i 

que si no s’acata comporta sancions socials de diversos tipus que poden anar des de 

comentaris negatius fins a discriminacions en l’àmbit laboral. Com hem vist, en els casos més 

extrems, fins i tot s’arriba a establir legislacions específiques que regulen sobre el cos de les 

dones. 
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Tota la meva argumentació es podria sintetitzar en dues grans qüestions, que han estat 

omnipresents en tot el treball: el tema de la mirada i el de la veu.  

El tema de la mirada és fonamental en la nostra anàlisi del món. Des de l’inici, he explicat que 

la meva visió té incorporada el filtre del feminisme (les anomenades “ulleres liles”) i que, per 

tant, analitzaria el debat des de l’òptica dels drets de les dones. Amb nocions pròpies de 

Foucault i Grosgofel, he posat de relleu la importància de saber qui mira i des d’on ho fa per 

totes les implicacions que tenen aquests factors en la construcció d’un determinat relat. 

També des de l’enfocament teòric de la interseccionalitat, i recuperant disputes entre el 

feminisme blanc o hegemònic i altres feminismes, he remarcat la necessitat de tenir una 

mirada més complexa respecte a les identitats de les persones i els diversos eixos d’opressió i 

privilegi que les travessen i interaccionen. 

Pel que fa a la veu, he detectat que hi ha unes veus, les de les dones musulmanes amb hiyab, 

que, tot i ser les afectades, estan infrarepresentades en el debat: no se les escolta com a veus 

autoritzades per parlar. Es parla sobre elles, però sense elles. En aquest sentit, la part pràctica 

ha volgut ser un reflex sobre aquesta problemàtica. Proposa, en primer lloc, un estudi de cas 

d’una acció feminista que considero que va tenir un marcat caràcter colonial ja que evidencia 

aquesta usurpació de la veu, recuperada després per les pròpies musulmanes en una contra-

resposta directa. En segon lloc, les entrevistes a quatre dones amb hiyab han servir també com 

un altaveu per fer sentir i amplificar aquestes veus sovint silenciades.  

Per tal d’acabar el treball, m’agradaria reivindicar, seguint amb aquests temes de la mirada i la 

veu, la necessitat, d’una banda, de defugir del caos auditiu que es genera en debats com el que 

ens ha ocupat (tothom parla i parla molt, però des de posicions sovint molt desinformades o 

distorsionades) i, d’altra banda, de treballar les nostres mirades per aconseguir una visió més 

graduada acord amb la realitat, que incorpori filtres per detectar situacions discriminatòries i 

opressives cap a determinats col·lectius.  
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Annexos 

Annex I 
Fotografia emmarcada en la polèmica del burkini mencionada a la introducció 

  

Font: eldiario.es, 24 d’agost de 2016  

(http://www.eldiario.es/theguardian/policia-francesa-burkini-Niza_0_551545039.html)  
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Annex II 

 

Estimació de la població de religió musulmana per regions  i països(1) 

Anys 1995 i  2010 i projecció 2030 (1/3)

ISO 

country 

code

1990: est 

Muslim pop % Muslim

2010: est 

Muslim pop % Muslim

2030: proj 

Muslim pop

Proj % 

Muslim

Àsia-Pacífic 673.278.000 21,6 1.005.507.000 24,8 1.295.625.000 27,3

Orient Mitjà i Nord d'Àfrica 205.862.000 90,7 321.869.000 91,2 439.453.000 91,4

Àfrica Sub-Saharan 139.184.000 28,3 242.544.000 29,6 385.939.000 31,0

Europe 29.650.000 4,1 44.138.000 6,0 58.209.000 8,0

Americas 2.990.000 0,4 5.256.000 0,6 10.927.000 1,0

Total (2) 1.050.964.000 19,8 1.619.314.000 23,4 2.190.153.000 25,8

Indonèsia ID 154.680.000 87,2 204.847.000 88,1 238.833.000 88,0

Pakistan PK 112.303.000 97,0 178.097.000 96,4 256.117.000 96,4

Índia IN 100.873.000 11,7 177.286.000 14,6 236.182.000 15,9

Bangladesh BD 102.103.000 88,3 148.607.000 90,4 187.506.000 92,3

Egipte EG 53.884.000 93,2 80.024.000 94,7 105.065.000 94,7

Nigèria NG 46.302.000 47,6 75.728.000 47,9 116.832.000 51,5

Iran IR 56.506.000 99,6 74.819.000 99,7 89.626.000 99,7

Turquia TR 55.121.000 98,3 74.660.000 98,6 89.127.000 98,6

Algèria DZ 24.860.000 98,3 34.780.000 98,2 43.915.000 98,2

Marroc MA 24.560.000 99,0 32.381.000 99,9 39.259.000 99,9

Iraq IQ 17.356.000 96,0 31.108.000 98,9 48.350.000 98,9

Sudan SD 19.506.000 72,0 30.855.000 71,4 43.573.000 71,4

Afghanistan AF 12.551.000 99,8 29.047.000 99,8 50.527.000 99,8

Etiopia ET 15.827.000 32,8 28.721.000 33,8 44.466.000 33,8

Uzbekistan UZ 19.392.000 94,5 26.833.000 96,5 32.760.000 96,5

Saudi Arabia SA 16.096.000 99,0 25.493.000 97,1 35.497.000 97,1

Yemen YE 12.191.000 99,0 24.023.000 99,0 38.973.000 99,0

Xina CN 16.839.000 1,5 23.308.000 1,8 29.949.000 2,1

Siria SY 11.067.000 87,0 20.895.000 92,8 28.374.000 92,8

Malasia MY 8.870.000 49,0 17.139.000 61,4 22.752.000 64,5

Rússia RU 13.634.000 9,2 16.379.000 11,7 18.556.000 14,4

Niger NE 7.801.000 98,7 15.627.000 98,3 32.022.000 98,3

Tanzania TZ 7.637.000 30,0 13.450.000 29,9 19.463.000 25,8

Senegal SN 7.086.000 94,0 12.333.000 95,9 18.739.000 95,9

Mali ML 8.104.000 93,6 12.316.000 92,4 18.840.000 92,1

Tunisia TN 8.133.000 99,0 10.349.000 99,8 12.097.000 99,8

Burkina Faso BF 4.807.000 54,5 9.600.000 58,9 16.480.000 59,0

Somalia SO 6.530.000 99,0 9.231.000 98,6 15.529.000 98,6

Kazakhstan KZ 8.391.000 50,8 8.887.000 56,4 9.728.000 56,4

Azerbaijan AZ 5.635.000 78,1 8.795.000 98,4 10.162.000 98,4

Guinea GN 4.241.000 69,0 8.693.000 84,2 14.227.000 84,2

Ivory Coast CI 4.880.000 38,7 7.960.000 36,9 12.977.000 39,9

Tajikistan TJ 4.086.000 77,1 7.006.000 99,0 9.525.000 99,0

Chad TD 3.291.000 53,9 6.404.000 55,7 10.086.000 53,0

Jordan JO 3.149.000 96,8 6.397.000 98,8 8.516.000 98,8

Libya LY 4.278.000 98,0 6.325.000 96,6 8.232.000 96,6

Mozambique MZ 1.761.000 13,0 5.340.000 22,8 7.733.000 22,8

Kyrgyzstan KG 2.449.000 55,7 4.927.000 88,8 6.140.000 93,8

Turkmenistan TM 2.881.000 78,5 4.830.000 93,3 5.855.000 93,3

Philippines PH 2.872.000 4,6 4.737.000 5,1 7.094.000 5,7

France FR 568.000 1,0 4.704.000 7,5 6.860.000 10,3

Palestinian territoriesPS 2.111.000 98,0 4.298.000 97,5 7.136.000 97,5

Sierra Leone SL 2.042.000 50,0 4.171.000 71,5 6.527.000 73,0

Germany DE 2.506.000 3,2 4.119.000 5,0 5.545.000 7,1
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Estimació de la població de religió musulmana per regions  i països(1) 

Anys 1995 i  2010 i projecció 2030 (2/3)
ISO 

country 

1990: est 

Muslim pop % Muslim

2010: est 

Muslim pop % Muslim

2030: proj 

Muslim pop

Proj % 

Muslim

Uganda UG 1.862.000 10,5 4.060.000 12,0 6.655.000 10,9

Thailand TH 2.324.000 4,1 3.952.000 5,8 4.261.000 5,8

Ghana GH 2.245.000 15,0 3.906.000 16,1 6.350.000 18,2

Cameroon CM 2.691.000 22,0 3.598.000 18,0 5.481.000 19,2

United Arab EmiratesAE 1.624.000 87,0 3.577.000 76,0 4.981.000 76,0

Mauritania MR 1.968.000 99,0 3.338.000 99,2 4.750.000 99,2

United Kingdom GB 1.172.000 2,0 2.869.000 4,6 5.567.000 8,2

Kenya KE 1.406.000 6,0 2.868.000 7,0 5.485.000 8,7

Kuwait KW 1.966.000 91,7 2.636.000 86,4 3.692.000 86,4

Albania AL 2.302.000 70,0 2.601.000 82,1 2.841.000 83,2

United States US 1.529.000 0,6 2.595.000 0,8 6.216.000 1,7

Oman OM 1.616.000 87,7 2.547.000 87,7 3.549.000 87,7

Lebanon LB 1.784.000 60,0 2.542.000 59,7 2.902.000 59,7

Benin BJ 982.000 20,5 2.259.000 24,5 3.777.000 24,5

Kosovo XK 1.955.000 87,8 2.104.000 91,7 2.100.000 93,5

Malawi MW 1.512.000 16,0 2.011.000 12,8 3.326.000 12,8

Eritrea ER 1.219.000 38,6 1.909.000 36,5 2.955.000 36,5

Burma (Myanmar) MM 654.000 1,6 1.900.000 3,8 2.233.000 3,8

Sri Lanka LK 1.383.000 8,0 1.725.000 8,5 1.876.000 8,5

Gambia GM 780.000 87,0 1.669.000 95,3 2.607.000 95,3

Italy IT 858.000 1,5 1.583.000 2,6 3.199.000 5,4

Bosnia-Herzegovina BA 1.843.000 42,8 1.564.000 41,6 1.503.000 42,7

Israel IL 634.000 14,1 1.287.000 17,7 2.135.000 23,2

Nepal NP 688.000 3,6 1.253.000 4,2 1.705.000 4,2

Qatar QA 423.000 90,6 1.168.000 77,5 1.511.000 77,5

Spain ES 271.000 0,7 1.021.000 2,3 1.859.000 3,7

Bulgaria BG 1.155.000 13,1 1.002.000 13,4 1.016.000 15,7

Argentina AR 444.000 1,4 1.000.000 2,5 1.233.000 2,6

Congo CG 473.000 1,3 969.000 1,4 1.552.000 1,4

Canada CA 313.000 1,1 940.000 2,8 2.661.000 6,6

Netherlands NL 344.000 2,3 914.000 5,5 1.365.000 7,8

Djibouti DJ 504.000 90,0 853.000 97,0 1.157.000 97,0

Togo TG 449.000 11,4 827.000 12,2 1.234.000 12,2

South Africa ZA 525.000 1,4 737.000 1,5 799.000 1,5

Singapore SG 464.000 15,4 721.000 14,9 813.000 14,9

Republic of MacedoniaMK 441.000 23,1 713.000 34,9 812.000 40,3

Guinea-Bissau GW 388.000 38,0 705.000 42,8 1.085.000 42,8

Comoros KM 431.000 98,4 679.000 98,3 959.000 98,3

Bahrain BH 403.000 81,8 655.000 81,2 881.000 81,2

Belgium BE 266.000 2,7 638.000 6,0 1.149.000 10,2

Western Sahara EH 221.000 99,9 528.000 99,6 816.000 99,6

Greece GR 254.000 2,5 527.000 4,7 772.000 6,9

Liberia LR 312.000 14,4 523.000 12,8 825.000 12,8

Austria AT 161.000 2,1 475.000 5,7 799.000 9,3

Sweden SE 147.000 1,7 451.000 4,9 993.000 9,9

Georgia GE 625.000 11,5 442.000 10,5 433.000 11,5

Switzerland CH 148.000 2,2 433.000 5,7 663.000 8,1

Central African RepublicCF 234.000 8,0 403.000 8,9 550.000 8,9

Australia AU 154.000 0,9 399.000 1,9 714.000 2,8

Ukraine UA 103.000 0,2 393.000 0,9 408.000 1,0

Maldives MV 216.000 99,9 309.000 98,4 396.000 98,4

Serbia RS 412.000 5,6 280.000 3,7 377.000 5,1
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Estimació de la població de religió musulmana per regions  i països(1) 

Anys 1995 i  2010 i projecció 2030 (3/3)

ISO 

country 

code

1990: est 

Muslim pop % Muslim

2010: est 

Muslim pop % Muslim

2030: proj 

Muslim pop

Proj % 

Muslim

Cambodia KH 233.000 2,4 240.000 1,6 320.000 1,6

Denmark DK 109.000 2,1 226.000 4,1 317.000 5,6

Madagascar MG 106.000 0,9 220.000 1,1 309.000 1,0

Mauritius MU 172.000 16,3 216.000 16,6 236.000 16,6

Brunei BN 173.000 67,2 211.000 51,9 284.000 51,9

Brazil BR 145.000 <0,1 204.000 <0,1 227.000 0,1

Cyprus CY 2.000 0,3 200.000 22,7 240.000 22,7

Mayotte YT 90.000 98,0 197.000 98,8 298.000 98,8

Angola AO 40.000 0,4 195.000 1,0 312.000 1,0

Rwanda RW 170.000 2,4 188.000 1,8 363.000 2,3

Japan JP 118.000 <0,1 185.000 <0,1 171.000 <0,1

Burundi BI 90.000 1,6 184.000 2,2 258.000 2,2

Vietnam VN 662.000 1,0 160.000 0,2 190.000 0,2

Gabon GA 31.000 3,3 145.000 9,7 244.000 11,9

Norway NO 54.000 1,3 144.000 3,0 359.000 6,5

Mongolia MN 211.000 9,5 120.000 4,4 144.000 4,4

Montenegro ME 94.000 16,0 116.000 18,5 136.000 21,5

Mexico MX 60.000 <0,1 111.000 <0,1 126.000 <0,1

Zimbabwe ZW 94.000 0,9 109.000 0,9 155.000 0,9

Venezuela VE 44.000 0,2 95.000 0,3 121.000 0,3

Hong Kong HK 57.000 1,0 91.000 1,3 105.000 1,3

Suriname SR 57.000 14,0 84.000 15,9 96.000 15,9

Trinidad and TobagoTT 72.000 5,9 78.000 5,8 80.000 5,8

South Korea KR 43.000 <0,1 75.000 0,2 76.000 0,2

Romania RO 46.000 0,2 73.000 0,3 73.000 0,4

Portugal PT 10.000 <0,1 65.000 0,6 65.000 0,6

Republic of Congo CD 26.000 1,1 60.000 1,6 88.000 1,6

Zambia ZM 33.000 0,4 59.000 0,4 94.000 0,4

Croatia HR 52.000 1,1 56.000 1,3 54.000 1,3

Guyana GY 67.000 9,0 55.000 7,2 51.000 7,2

Fiji FJ 58.000 8,0 54.000 6,3 58.000 6,3

Slovenia SI 29.000 1,5 49.000 2,4 49.000 2,4

Ireland IE 15.000 0,4 43.000 0,9 125.000 2,2

Finland FI 11.000 0,2 42.000 0,8 105.000 1,9

New Zealand NZ 7.000 0,2 41.000 0,9 101.000 2,0

Reunion RE 14.000 2,4 35.000 4,2 42.000 4,2

Equatorial Guinea GQ 11.000 2,8 28.000 4,1 43.000 4,1

Panama PA 109.000 4,5 25.000 0,7 32.000 0,7

Hungary HU 17.000 0,2 25.000 0,3 24.000 0,3

Taiwan TW 97.000 0,5 23.000 <0,1 25.000 <0,1

Poland PL 6.000 <0,1 20.000 <0,1 19.000 <0,1

Belarus BY 10.000 <0,1 19.000 0,2 17.000 0,2

Moldova MD 4.000 <0,1 15.000 0,4 13.000 0,4

Colombia CO 119.000 0,4 14.000 <0,1 17.000 <0,1

Luxembourg LU 3.000 0,7 11.000 2,3 14.000 2,3

Honduras HN 6.000 <0,1 11.000 <0,1 15.000 <0,1

Cuba CU 6.000 <0,1 10.000 <0,1 10.000 <0,1

(1) Més de 10.000 habitants musulmans el 2010

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15SnBIZjcMG9tFHWl6uB442TUM__XwO0rt4FHoGGogT0/edit?hl=en&hl=en#gid=0

(2) Estimació pròpia del  % mundial de població musulmana a partir de les dades de NNUU de població mudial els anys 

1990, 2010 i la previsió el 2030

Font: Pew Research Center i United Nations. Department of Economic and Social Affairs, Population division. World 
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Annex III  
 
Actituds sobre la immigració a Espanya. Enquesta del Centro de Investigaciones Sociológicas 

 

ACTITUDES SOBRE LA INMIGRACIÓN. España, diversos añ os.

2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015
Aunque aprendan nuestra cultura y 
costumbres, es bueno que los inmigrantes 
también mantengan su cultura y costumbres 39,2% 36,8% 32,7% 33,5% 36,9% 42,6% 39,6%

Los inmigrantes deberían poder mantener sólo 
aquellos aspectos de su cultura y costumbres 
que no molesten al resto de los españoles 48,7% 50,2% 54,6% 53,8% 50,1% 47,3% 48,1%

Los inmigrantes deberían olvidar su cultura y 
costumbres y adaptarse a las españolas 9,7% 10,4% 10,8% 10,7% 10,3% 8,1% 10,3%

N.S. 1,6% 1,8% 1,4% 1,4% 2,1% 1,6% 1,3%
N.C. 0,8% 0,8% 0,5% 0,6% 0,6% 0,4% 0,8%

Se excluya a una alumna de un colegio por llevar el pañuelo islámico
2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015

Muy aceptable 10,1% 15,2% 19,4% 17,8% 13,8% 10,5% 13,6%
Bastante aceptable 17,9% 21,5% 29,2% 26,2% 23,7% 19,3% 23,7%
Poco aceptable 32,3% 29,8% 24,8% 28,0% 29,1% 30,9% 32,3%
Nada aceptable 28,9% 24,2% 16,9% 18,9% 24,4% 30,9% 22,9%
N.S. 9,5% 8,1% 8,2% 7,9% 7,8% 7,4% 6,8%
N.C. 1,2% 1,1% 1,5% 1,1% 1,1% 1,1% 0,6%

La gente proteste contra la edificación de una mezquita en su barrio
2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015

Muy aceptable 12,0% 13,1% 19,4% 16,5% 14,0% 12,7% 15,1%
Bastante aceptable 26,7% 23,9% 30,0% 28,2% 28,0% 25,2% 28,0%
Poco aceptable 31,6% 35,0% 26,8% 28,8% 30,3% 30,0% 31,6%
Nada aceptable 18,4% 18,3% 14,6% 17,5% 17,3% 20,9% 15,8%
N.S. 10,2% 8,8% 8,1% 8,2% 9,5% 9,9% 8,7%
N.C. 1,1% 0,9% 1,2% 0,8% 0,8% 1,3% 0,8%
Font: Centro de Investigaciones Sociològicas (CIS)
http://www.analisis.cis.es/BDConsultaSeriePrg.jsp

Pregunta: A menudo los inmigrantes que vienen a Esp aña tienen una cultura, una lengua y unas 
costumbres distintas de las españolas.Con respecto a esto, dígame por favor, ¿con cuál de las siguient es 
frases está Ud. más de acuerdo? 

Pregunta: En general, y pensando en todos los casos  posibles, ¿a Ud. le parece muy, bastante, poco o 
nada aceptable que...?
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(...) ¿A usted le parece muy, bastante, poco o nada  aceptable que...? Espanya. Any 2015

0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del  CIS
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Annex V 
 
Model de qüestionari 
 
Versió català 
 
Aquesta entrevista es realitza per finalitats exclusivament acadèmiques, en el context d'un 
Treball de Final de Grau d'una estudiant d'Humanitats. 
 
L'objectiu és donar veu al testimoni d'algunes dones que porten mocador en països on es 
tracta d'una pràctica minoritària i que genera controvèrsia. L'interès rau bàsicament en què 
expressin, des de la seva experiència en pimera persona 1) la seva visió sobre el mocador 2) la 
seva opinió sobre la manera en què s'enfoca la controvèrsia, especialment pel que fa al paper 
que se'ls atorga a elles. 
 
NOTA: S'ha optat per emprar la terminologia "mocador" pel seu significat genèric i neutral, 
sent conscient que hi ha moltes altres denominacions possibles. 
 
1. Per tal de situar el teu testimoni, podries aportar alguns dels teus detalls biogràfics, com 
ara: edat, lloc de naixement (propi i dels teus pares), llocs on has viscut, activitat laboral? 
Inclou, si us plau, qualsevol altra dada que consideris rellevant. 
 
2. Quan temps fa que portes el mocador? De quin tipus es tracta? 
 
3. Com vas viure el fet d'incorporar aquest element? Actualment, quin significat té per a tu el 
fet de dur-lo? 
 
4.T'has sentit mai discriminada pel fet de portar mocador? Podries explicar alguna experiència 
concreta que així ho mostri? 
 
5. Quina imatge creus que la societat on vius té, en general, de les dones que porteu mocador? 
Com contrasta aquesta imatge amb la idea dominant de "la dona occidental"? 
 
6. Com respondries a l'argument que afirma que portar mocador és sempre un símbol de 
l'opressió en vers les dones? 
 
7. Què opines sobre les propostes de restricció a l'ús del mocador en determinats espais 
(escoles, empreses o altres) que, sovint, es defensen amb l'objectiu d'alliberar a les dones? 
 
8. Des d'alguns sectors s'afirma que no es pot ser feminista i portar mocador. Quina relació 
mantens tu amb el feminisme? T'identifiques amb algun tipus de feminisme en particular? 
 
9. Tenint en compte que el debat al voltant del mocador està tan present a la nostra societat, 
diries que l'opinió de les dones amb mocador és escoltada com a rellevant i tinguda en 
compte? 
 
10. Vols afegir alguna reflexió sobre el tema que et sembli interessant i que no hagi aparegut 
en les respostes anteriors? 
 
Moltes gràcies per la teva col·laboració! 
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Versión castellano 
 
Esta entrevista se realiza con finalidades exclusivamente académicas, en el contexto de un 
Trabajo de Fin de Grado de una estudiante de Humanidades. 
 
El objetivo es dar voz al testimonio de algunas mujeres que llevan pañuelo en países en los 
que se trata de una práctica minoritaria y que genera controversia. El interés radica 
básicamente en que expresen, desde su experiencia en primera persona: 1) su visión sobre el 
pañuelo 2) su opinión sobre la manera en que se enfoca la controversia, especialmente en 
cuanto al papel que a ellas se  les otorga. 
 
NOTA: Se ha optado por emplear la terminología "pañuelo" por su significado genérico y 
neutral, siendo consciente de que hay muchas otras denominaciones posibles. 
 
1. Con el fin de situar tu testimonio, ¿podrías aportar algunos de tus detalles biográficos 
como: edad, lugar de nacimiento (propio y de tus padres), lugares donde has vivido, actividad 
laboral? Incluye, por favor, cualquier otro dato que consideres relevante. 
 
2. ¿Cuánto tiempo hace que llevas el pañuelo? ¿De qué tipo se trata? 
 
3. ¿Cómo viviste el hecho de incorporar este elemento? Actualmente, ¿qué significado tiene 
para ti el hecho de llevarlo? 
 
4. ¿Te has sentido alguna vez discriminada por el hecho de llevar pañuelo? ¿Podrías contar 
alguna experiencia concreta que así lo muestre? 
 
5. ¿Qué imagen crees que la sociedad donde vives tiene, en general, de las mujeres que lleváis 
pañuelo? ¿Cómo contrasta esta imagen con la idea dominante de "la mujer occidental"? 
 
6. ¿Cómo responderías al argumento que afirma que llevar pañuelo es siempre un símbolo de 
la opresión hacia las mujeres? 
 
7. ¿Qué opinas sobre las propuestas de restricción al uso del pañuelo en determinados 
espacios (escuelas, empresas u otros) que, a menudo, se defienden con el objetivo de liberar a 
las mujeres? 
 
8. Desde algunos sectores se afirma que no se puede ser feminista y llevar pañuelo. ¿Qué 
relación mantienes tú con el feminismo? ¿Te identificas con algún tipo de feminismo en 
particular? 
 
9. Teniendo en cuenta que el debate en torno al pañuelo está tan presente en nuestra sociedad, 
¿dirías que la opinión de las mujeres con pañuelo es escuchada como relevante y tenida en 
cuenta? 
 
10. ¿Quieres añadir alguna reflexión sobre el tema que te parezca interesante y que no haya 
aparecido en las respuestas anteriores? 
 
¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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Respostes: 
 
ENTREVISTA A K. Realitzada el 23 de maig de 2017. 
 
Esta entrevista se realiza con finalidades exclusivamente académicas, en el contexto de un 
Trabajo de Fin de Grado de una estudiante de Humanidades. 
 
El objetivo es dar voz al testimonio de algunas mujeres que llevan pañuelo en países en los 
que se trata de una práctica minoritaria y que genera controversia. El interés radica 
básicamente en que expresen, desde su experiencia en primera persona: 1) su visión sobre el 
pañuelo 2) su opinión sobre la manera en que se enfoca la controversia, especialmente en 
cuanto al papel que a ellas se  les otorga. 
 
NOTA: Se ha optado por emplear la terminología "pañuelo" por su significado genérico y 
neutral, siendo consciente de que hay muchas otras denominaciones posibles. 
 
1. Con el fin de situar tu testimonio, ¿podrías aportar algunos de tus detalles biográficos 
como: edad, lugar de nacimiento (propio y de tus padres), lugares donde has vivido, actividad 
laboral? Incluye, por favor, cualquier otro dato que consideres relevante. 
 
Tengo 51 años, soy de origen marroquí y mis padres también. Soy emigrante desde los 
ochenta (1989) a aquí. Del 1989 hasta el 2007 hice de auxiliar de enfermería. A partir del 
2007, tomé otra dirección: me he incorporado al mundo de estudiar.  
 
2. ¿Cuánto tiempo hace que llevas el pañuelo? ¿De qué tipo se trata? 
 
El pañuelo lo llevé desde los 19 años, o sea, hace casi treinta y pico años. Es un hiyab. 
 
3. ¿Cómo viviste el hecho de incorporar este elemento? Actualmente, ¿qué significado tiene 
para ti el hecho de llevarlo? 
 
Precisamente este elemento me causó mucho dolor de cabeza, partiendo de mi propia familia, 
que me excluyeron ferozmente porque vengo de una familia más o menos occidentalizada 
porque mi hermano era director de  una casa de jóvenes. Yo era un miembro muy activo en su 
trabajo: hacía teatro, hacía actividades, como por ejemplo ping-pong. Según él [cuando 
incorporé el pañuelo] me volví medievalista. Mi propio hermano me rechazó, me excluyó de 
toda actividad. Según él, era incompatible -¡y fíjate que era musulmán!- practicar el Islam así 
con el velo y seguir con lo que él hacía. Entonces mi familia me prohibió seguir los estudios -
yo tenía 19 años y estaba en bachillerato aquel año. Mis padres y mi hermano me quitaron del 
instituto 3 meses porque estaban indignados que yo me pusiera el pañuelo. Resistí. Mi madre 
me perseguía porque yo iba a unas ‟congregaciones” (digamos entre comillas) donde me 
reunía con mis amigas y seguíamos estudiando lo que era el Islam y todo esto. Mi madre vio 
que lo que hacía era una cosa normal y corriente: era instruirme. Para resumirte un poquito, al 
cabo de 3 meses, ellos ya se sentían mal y me quitaron el castigo. Me volví a incorporar a los 
estudios y aprobé el bachillerato. 
 
¿Qué significado tiene para mí el hecho de llevar el pañuelo? Sinceramente, salir sin pañuelo 
es, para mí, como salir desnuda completamente. Espiritualmente, es una cosa que significa, 
para mí, el protegerme de todo daño material, de todo daño capitalista. Me protejo 
materialmente y espiritualmente de la situación actual. No quiero ser una mera titella en 
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manos de diseñadores, en manos del comercio, etc. Quiero ser yo, lo que he escogido yo 
personalmente. Y aunque ninguno de nosotros es neutro: no escogemos porque somos fruto de 
nuestro ámbito. Pero yo, de este ámbito, he escogido lo que más me hace sentirme relajada y 
feliz. 
 
4. ¿Te has sentido alguna vez discriminada por el hecho de llevar pañuelo? ¿Podrías contar 
alguna experiencia concreta que así lo muestre? 
 
Muchísimas veces. Empezando por el 89, realmente el primer año que vine a España. Al cabo 
de dos meses, trabajaba yo en Arenys de Mar y bajaba a Barcelona los fines de semana. Pues 
una famosa noche de volver el sábado por la noche, una colla de 19 o 20 personas me 
agredieron en el tren hacia Blanes, porque como yo iba a Arenys de Mar cogía esta dirección 
y me hicieron levantarme de un asiento, diciéndome que la virgen no puede sentarse en una 
silla. Me humillaron mucho y ninguna persona intervino para frenar lo que estaba pasando. Ya 
sabes, la dirección Blanes está llena y estábamos como sardinas. Yo tenía un asiento, subía 
desde Cataluña y me senté. Pero aquella colla me dijeron que yo era extranjera y encima que 
era la Virgen María y que me tenía que levantar. A raíz de este incidente, opté por sacarme el 
permiso de conducir a causa del miedo, no por otra razón. Y me lo saqué precisamente en el 
año 90. 
 
Para relatar otro hecho, que me pasó hace muy poco con mi hijo como testigo. Subíamos en el 
metro y otra persona me dijo que llamaría a la policía. El metro hizo una sacudida. El hombre 
dijo que yo le había hecho daño y que no sabía comportarme como Dios mandaba en el metro. 
Esto es actual, de hace dos días.  
 
Hace casi veinte años entre los dos accidentes. Quiero decir que la discriminación no se ha 
frenado. Está, al revés, aumentando más que antes. Es muy triste, pero es lo que hay. Lo 
tenemos que vivir y luchar contra ello y ya está.  
 
5. ¿Qué imagen crees que la sociedad donde vives tiene, en general, de las mujeres que lleváis 
pañuelo? ¿Cómo contrasta esta imagen con la idea dominante de "la mujer occidental"? 
 
En general piensan que somos atrasadas, sumisas, medievalistas… Todo adjetivo calificativo 
pesimista atrasado. Entonces, la mujer totalmente es el contrario, según mi punto de vista. No 
es sumisa. El hecho de liberarme yo de la opresión de mi propio hermano y de mi propio 
padre y decir que no, teniendo diecinueve años. Soporté la presión y la opresión que me 
imponían para escoger una cosa X y yo la escogí. Esto ya puede definir lo que es una mujer 
musulmana. Aunque este X, según vosotros o según mi familia, no os va, pues yo lo escogí. 
No importa si es pañuelo o lo que sea. Esto ya puede definir lo que estoy diciendo. Después, a 
los veinte años cogí mi mochila y opté -siendo una mujer con pañuelo y musulmana- por 
venir a lo desconocido. Desde los veinte años hasta los cincuenta que tengo ahora estoy 
llevando una vida completamente hacia delante. O sea que, vosotros mismos: ¡opinad! 
 
Completamente. La mujer en occidente, según mi opinión, en general, es manipulada. Desde 
la Revolución sabemos que ella misma salió de esta opresión con su propia sangre. Estaba 
dominada por el machismo y, a día de hoy, sigue su lucha. No es una mujer que le dieron la 
libertad porque el hombre estaba enamorado para darle la libertad porque ningún país, ni 
Marruecos, ni Guatemala, ni aquí en Europa, el feminismo está bien visto. En Occidente al 
hombre no le queda otra ahora porque la mujer le plantó cara pero es lo que pasa a tot arreu a 
todo el mundo. Las mujeres estamos luchando, en Marruecos, aquí y allá, y…en todos los 
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sitios, contra este machismo universal, que ya tiene historia, es casi nuestra sangre. Desde el 
principio de la construcción humana. Para esto tenemos que ser todas las mujeres una colla 
contra esto. No que para “salvarme” (entre comillas) tienes que imponerme tu, feminista 
occidental, lo que tengo que llevar yo, feminista oriental. Tenemos que liberarnos en general 
del patriarcado y darnos voz a nuestros sentimientos, a nuestra visión del mundo. Cada una a 
su manera y no todas uniformes con una tipología de feminismo. Los feminismos son 
diferentes. La base es ésta: decir no al machismo y al patriarcado, pero, desde mi punto de 
vista y en relación a cómo yo siento el mundo y de cómo yo me encuentro feliz y libre. Para 
mí, esto es el feminismo y no una definición uniforme.  
 
6. ¿Cómo responderías al argumento que afirma que llevar pañuelo es siempre un símbolo de 
la opresión hacia las mujeres? 
 
Yo parto de mi propia experiencia y digo que desde el crecimiento de mis uñas he dicho no a 
la opresión. Plantando cara a mi opresor, que era mi hermano mayor. Había una jerarquía 
porque el hermano mayor, como aquí el hereu, tenía derecho a manipularte y hacer lo que le 
diera la gana. Pues yo, no porque quise ponerme frente a él con el argumento del pañuelo, 
pero salió así. Era lo que yo quería y puse un no grande a mi familia y a mi hermano y esto 
puede definir mucho lo que siento como feminismo innato ya.  Y después se construyó a lo 
largo de la vida y también de lo que he adquirido del mundo occidental, que hay muchas 
cosas que me encantaron y lo combiné con mi propia visión: doy la bienvenida a cualquier 
visión positiva que pueda enriquecer mi visión del mundo. Todas las culturas tienen su 
aportación. A mí la cultura occidental me aportó un montón de cosas. Estoy muy feliz con la 
libertad, con la confianza que se da a una mujer para que lleve su vida hacia delante... 
 
7. ¿Qué opinas sobre las propuestas de restricción al uso del pañuelo en determinados 
espacios (escuelas, empresas u otros) que, a menudo, se defienden con el objetivo de liberar a 
las mujeres? 
 
Es totalmente al contrario [del objetivo de liberar]. Es la hegemonía nueva vestida de este 
modo de querer liberar a la mujer. Este cuento ya no lo cree nadie porque es un chiste decir 
esto en el siglo XXI. Tanto hablar de democracias y de derechos humanos... Hasta nos debería 
dar vergüenza volver atrás y hablar de este modo como si fuéramos ineptos. Esto no se puede 
explicar porque la propia definición de la democracia se contradice con lo que están haciendo. 
¿Cómo creer en la democracia en Europa si nos estamos despidiendo de ella? La laicidad no 
es que yo tengo que creer en lo que tú me estás diciendo. La laicidad significa dar bienvenida 
a todas las opiniones, a todas las maneras de ser de cualquier ser humano en un espacio que 
tenemos que compartir. No me tienes que dictar cómo tengo que vestir, cómo tengo que 
comer o cómo tengo que vivir en la vida. Entonces, es el nuevo colonialismo, la nueva 
hegemonía, y lo vemos claramente en los partidos que ya suben y que han tomado el poder y 
que están acabando con la poca buena vida que teníamos años atrás. Es como si estuviéramos 
despidiéndonos de las libertades y es una época muy triste, pero es lo que te digo, tenemos 
que hacer frente todas las que nos llamamos feministas, a juntar nuestras fuerzas y quitar el 
velo realmente de nuestras vistas y decir bienvenida toda opinión y toda manera de vivir del 
otro, siempre respetando el espacio común. Los límites no se pueden atacar. 
 
8. Desde algunos sectores se afirma que no se puede ser feminista y llevar pañuelo. ¿Qué 
relación mantienes tú con el feminismo? ¿Te identificas con algún tipo de feminismo en 
particular? 
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Para empezar, y antes de saber lo que era el feminismo, yo creo que lo he tenido innato. O 
sea, es esto: el feminismo es defenderte de cualquier herida patriarcal, de cualquier padre 
hegemónico o hermano que te dicta, o marido, o novio... Esto para mí, para empezar, es el 
feminismo. Tener tu propia opinión, tu propia decisión sobre cómo tienes que vivir o dónde 
tienes que ir o cómo pintas tu vida. Y esto lo tenía claro antes de instruirme desde los 
primeros años de mi vida, de tener conocimiento, y a los 19 años cuando tomé mi decisión 
sobre mi modo de vivir, creo que lo he dejado muy claro. Y a lo largo de mi vida, que me he 
incorporado a la universidad y mi vida va creciendo: me encontré con muchas organizaciones 
y soy ahora un miembro activo en muchas organizaciones y me encuentro feliz, contenta. No 
hay ninguna contradicción: vivimos todos juntos, con las feministas actuales que tienen el 
seso en su sitio, sin ninguna contradicción, o sea, la pura definición, respetamos el espacio 
común y bienvenida la diversidad: esto es el feminismo, no me dictes una uniformidad, se 
contradice con la propia definición del feminismo y punto. 
 
A mí no me gusta que me denominen dentro de un feminismo en particular. Para mí el 
feminismo, desde su principio, lo digo muy orgullosamente, cuando la mujer en Occidente 
aún no sabía lo que era, en el siglo VII y, por eso, me enamoré mucho del Islam. No por ser 
musulmana porque he estudiado bastante para adoptar esta religión, no como hereditaria, 
porque ya ves que en mi familia luchaban contra mí. Entonces, yo he visto muchas historias. 
Como la mujer del profeta Aisha Bint Abi Bacr que era -en el siglo VII, cuando aún la mujer 
ya era una pertenencia literalmente y no valía nada- era la presidenta de la Junta de todos los 
seguidores del profeta. Ellos venían al manantial de ella, era la persona, en el siglo VII, que 
dictaba, después de la muerte del profeta, todo conocimiento aportado, según ella, de la vida 
del profeta y le picaban en la puerta treinta mil personas –hombres, eh?- y les daba 
conferencias. Y en la vida del profeta ha habido enfermeras, guerreras que tienen nombre y 
apellido y lo encontrarás. También Khansaa, que era poeta. El propio profeta escuchaba a 
Khansaa y lloraba. Esta poeta es muy conocida en el Islam y yo lo que veo y vi en mis 19 
años es que está manipulado desde nuestro punto de vista, un machismo al interior de nuestras 
sociedades que querían como a tot arreu dejar a la mujer excluida, y nos quitaban del espacio 
y no salía esto [las historias sobre estas mujeres] en ninguna parte. 
 
 Pero las mujeres del Islam que somos incorporadas en instruirnos un poquito y investigar 
nuestra historia, hemos visto que los imanes o los dirigentes religiosos, como aquí los 
capellans, han excluido estas historias y nosotras las hemos incorporado, ¡hasta se me pone la 
piel de gallina! Porque esto lo he vivido yo y cuando veía: carai, los hombres se sentaban 
después de la muerte del profeta y en su vida misma, al manantial, a coger de la sabiduría de 
su mujer, que era muy joven, y no sentían una inferioridad. Esto era el súperfeminismo, que la 
mujer tenía.  
 
Yo también me paré en el tema de la herencia. Encontré que hasta el siglo XIX en Europa que 
la mujer no podía acceder a la herencia o al voto. Pues en el siglo VII el profeta la llamaba al 
voto textualmente y todo el mundo, hombres y mujeres, ponían sus manos en un barril muy 
lleno de agua, queriendo decir que aquí los que votan, los que se meten aquí... esto también 
está escrito en los libros de la Historia. Desde el siglo VII la mujer tenía voz, tenía sitio, la 
herencia, sí que muchos dirán ¿por qué la mitad? ¿Por qué la mujer gana la mitad de la 
herencia de su familia y el chico dos veces? Pero es con la condición que su hermano mayor 
la mantenga y su herencia es para propio gasto de ella. Y su marido también, ella puede 
heredar pero siempre sigue manteniéndole un hombre y su herencia es como un lujo para 
gastarlo. Desde el siglo VII tenemos la parte económica cubierta y la del voto ya la teníamos 
y de ser escritora, o poeta o hasta guerrera la encontré, o sea que...  
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9. Teniendo en cuenta que el debate en torno al pañuelo está tan presente en nuestra sociedad, 
¿dirías que la opinión de las mujeres con pañuelo es escuchada como relevante y tenida en 
cuenta? 
 
Mai. Está excluida completamente, salvo en alguna excepción de algún medio. Pero es muy 
rara encontrarla. Pero se está trabajando en ello, esto no lo niego. Cada día ganamos un pelín, 
según mi opinión. Ya lo veo en los medios sociales también, en facebook... Veo que mucha 
gente se anima y gente que está trabajando en ello está rompiendo un poco el estereotipo. 
Pero aun así, sigue la discriminación laboral, que yo, personalmente, cuando voy a buscar 
trabajo, ya de entrada, la mirada que hacen en ti te quitan las ganas. Siempre te obligan a que 
desvíes las opciones de un trabajo que tú estás apta de hacerlo y te ofrecen una cosa que no 
tiene nada que ver. No digo que me disminuyo. Todos los trabajos son honorables pero 
cuando tú tienes unas capacidades para desarrollar un trabajo te lo valoran dependiendo de 
cómo vas vestida o de que nación eres o de qué color de piel tienes... Todo esto está vivo, 
salvo en un 1 %, vamos en el 99 % de los casos. Yo esto lo vivo con mucho dolor. 
 
10. ¿Quieres añadir alguna reflexión sobre el tema que te parezca interesante y que no haya 
aparecido en las respuestas anteriores? 
 
Yo creo que lo que hemos hablado es esto: nos paramos a pensar que la mujer oriental, o la 
mujer musulmana, es un ser como cualquiera, tiene su propia opinión, tiene sus sentimientos 
profundos hacia lo que ella está haciendo o lo que ella quiere escoger y que si la ven tan 
oprimida, o tan excluida, ¿por qué quieren añadirle un mal mayor a esto? Ayudarla no es 
excluirla, es decirle bienvenida, informarla, arroparla, y dejarle después a ella el espacio a 
escoger a qué bando se quiere añadir. Si realmente vemos que está oprimida, lo que estamos 
haciendo ahora excluyéndola, es más bestial que lo que le han hecho los otros. Entonces, 
doblemente está castigada y ¿qué pecado ha hecho para estar ella tan así? ‟Si te hace pena mi 
situación” (digamos entre comillas),  ayúdame, no me juzgues y no me excluyas, déjame 
penetrar en tu mundo y a lo mejor optaré por él. 
 
¡Muchas gracias por tu colaboración! 
 
A ti por interesarte por este tema: ¡muchas gracias!! 
 
  



76 

ENTREVISTA A A. Realitzada el 30 d’abril de 2017. 
 
Esta entrevista se realiza con finalidades exclusivamente académicas, en el contexto de un 
Trabajo de Fin de Grado de una estudiante de Humanidades. 
 
El objetivo es dar voz al testimonio de algunas mujeres que llevan pañuelo en países en los 
que se trata de una práctica minoritaria y que genera controversia. El interés radica 
básicamente en que expresen, desde su experiencia en primera persona: 1) su visión sobre el 
pañuelo 2) su opinión sobre la manera en que se enfoca la controversia, especialmente en 
cuanto al papel que a ellas se  les otorga. 
 
NOTA: Se ha optado por emplear la terminología "pañuelo" por su significado genérico y 
neutral, siendo consciente de que hay muchas otras denominaciones posibles. 
 
1. Con el fin de situar tu testimonio, ¿podrías aportar algunos de tus detalles biográficos 

como: edad, lugar de nacimiento (propio y de tus padres), lugares donde has vivido, 
actividad laboral? Incluye, por favor, cualquier otro dato que consideres relevante. 

 
65, Valencia (todos), he viajado a otros lugares pero solo he vivido en Valencia. Empresaria. 
Activista defensora de los DDHH y feminista.  
 
2. ¿Cuánto tiempo hace que llevas el pañuelo? ¿De qué tipo se trata? 
 
Desde el 98, hiyab o pañuelo que cubre el cabello 
 
3. ¿Cómo viviste el hecho de incorporar este elemento? Actualmente, ¿qué significado tiene 

para ti el hecho de llevarlo? 
 
Con espiritualidad e ilusión pero teniendo que superar mucha incomprensión y dificultades.  
 
Mi compromiso con Dios y parte de mi identidad religiosa. 
 
4. ¿Te has sentido alguna vez discriminada por el hecho de llevar pañuelo? ¿Podrías contar 

alguna experiencia concreta que así lo muestre? 
 
Sí.  
Antes de ser empresaria tuve que quitarlo en el trabajo. 
Al pasar los controles de equipaje cuando viajo. 
 
5. ¿Qué imagen crees que la sociedad donde vives tiene, en general, de las mujeres que 

lleváis pañuelo? ¿Cómo contrasta esta imagen con la idea dominante de "la mujer 
occidental"? 

 
Negativa 
Consideran a la mujer tapada como oprimida y a la destapada como liberada. (bajo mi punto 
de vista es justo todo lo contrario) 
 
6. ¿Cómo responderías al argumento que afirma que llevar pañuelo es siempre un símbolo de 

la opresión hacia las mujeres? 
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Siempre partiendo de la base de las mujeres que lo llevan por propia decisión. Que respeten a 
las mujeres y sus decisiones, tanto si esa decisión les gusta como si no. Somos nosotras, 
nuestros cuerpos y nuestras creencias NOSOTRAS DECIDIMOS 
 
7. ¿Qué opinas sobre las propuestas de restricción al uso del pañuelo en determinados 

espacios (escuelas, empresas u otros) que, a menudo, se defienden con el objetivo de 
liberar a las mujeres? 

 
Ya durante el franquismo, las feministas teníamos muy clara la importancia de que las 
mujeres se formaran, estudiaran y alcanzaran su independencia económica. Ahora parece 
como si hubiéramos retrocedido o se nos hubiera olvidado la importancia crucial de estos 
puntos cuando se trata de musulmanas con pañuelo. 
 
8. Desde algunos sectores se afirma que no se puede ser feminista y llevar pañuelo. ¿Qué 

relación mantienes tú con el feminismo? ¿Te identificas con algún tipo de feminismo en 
particular? 

 
Me da igual que me consideren feminista o no, yo se que siempre lo he sido. Incluso 
participaba en las manifestaciones del 8M de finales del franquismo, también en las reuniones 
feministas clandestinas de la época (estaban prohibidas). Ahora no milito en ningún grupo 
feminista aunque mantengo muy buena relación con algunas feministas no musulmanas y con 
feministas de feminismo islámico, pero sigo trabajando por el empoderamiento femenino y en 
defensa de los derechos de las mujeres. 
 
9. Teniendo en cuenta que el debate en torno al pañuelo está tan presente en nuestra 

sociedad, ¿dirías que la opinión de las mujeres con pañuelo es escuchada como relevante 
y tenida en cuenta? 

 
En absoluto. NO SON ESCUCHADAS NI TENIDAS EN CUENTA. Es más, estamos hartas 
de debates donde se habla de nosotras sin nosotras. 
 
10. ¿Quieres añadir alguna reflexión sobre el tema que te parezca interesante y que no haya 
aparecido en las respuestas anteriores? 
 
Nada cambiará para bien mientras no se acepte que, independientemente de nuestras creencias 
o ideologías, las MUJERES SOMOS SERES HUMANOS COMPLETOS PLENAMENTE 
CALIFICADAS PARA TOMAR NUESTRAS PROPIAS DECISIONES 
 
¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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ENTREVISTA A W. Realitzada l’1 de maig de 2017. 
 
Esta entrevista se realiza con finalidades exclusivamente académicas, en el contexto de un 
Trabajo de Fin de Grado de una estudiante de Humanidades. 
 
El objetivo es dar voz al testimonio de algunas mujeres que llevan pañuelo en países en los 
que se trata de una práctica minoritaria y que genera controversia. El interés radica 
básicamente en que expresen, desde su experiencia en primera persona: 1) su visión sobre el 
pañuelo 2) su opinión sobre la manera en que se enfoca la controversia, especialmente en 
cuanto al papel que a ellas se  les otorga. 
 
NOTA: Se ha optado por emplear la terminología "pañuelo" por su significado genérico y 
neutral, siendo consciente de que hay muchas otras denominaciones posibles. 
 
1. Con el fin de situar tu testimonio, ¿podrías aportar algunos de tus detalles biográficos 
como: edad, lugar de nacimiento (propio y de tus padres), lugares donde has vivido, actividad 
laboral? Incluye, por favor, cualquier otro dato que consideres relevante. 
 
Tengo 31 años, soy natal de Asturias, de padres sirios. He vivido en España, Jordania, Reino 
Unido, y actualmente estoy afincada en Dubai. Soy asesora médico en un banco privado de 
células madre. 
 
2. ¿Cuánto tiempo hace que llevas el pañuelo? ¿De qué tipo se trata? 
 
Once años. Llevo hijab, que me cubre únicamente la cabeza. 
 
3. ¿Cómo viviste el hecho de incorporar este elemento? Actualmente, ¿qué significado tiene 
para ti el hecho de llevarlo? 
 
Para mí fue un proceso muy simple, aunque pronto fui consciente de que el resto del mundo 
no lo vería igual -y se empeñaría en hacerme llegar ese mensaje. Mi lucha empezó desde el 
día cero, cuando el quiosquero de mi calle hizo una mueca al verme aparecer con el hijab y, 
con la misma parsimonia con la que se dan los buenos días, espetó: “¡¿Qué te has hecho, 
mujer?! Qué pena, con lo guapa que eras... ¿quién te ha comido la cabeza para que te pongas 
eso?”. 
Sería el principio de una lucha que con los años he aprendido a abordar desde el humor y la 
ironía. Siempre tuve claro que me pondría el hijab por razones estrictamente religiosas, pero 
tomé la determinación en mi segundo año de carrera. Todavía vivía en Madrid.    
 
4. ¿Te has sentido alguna vez discriminada por el hecho de llevar pañuelo? ¿Podrías contar 
alguna experiencia concreta que así lo muestre? 
 
Muchas, y en contextos muy diferentes, la verdad, pero suelo huir del victimismo y 
enfrentarme directamente al sujeto que me ha violentado, y eso, la verdad, me hace sentirme 
bastante mejor. Soy incapaz de mirar para otro lado cuando sufro cualquier tipo de 
discriminación. Uno de los episodios más desagradables que recuerdo tuvo lugar cuando, 
recién licenciada, y tras un dificultoso proceso de selección para un puesto en una compañía 
médica que incluyó varias entrevistas, test de personalidad, etc., me vi obligada a renunciar a 
un puesto de trabajo porque al manager se le había olvidado mencionar que la condición para 
trabajar ahí era que debía quitarme el pañuelo. Fue bastante traumático, sobre todo a esa edad 
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en la que quieres comerte el mundo, pero aprendí mucho de esa experiencia. Me sirvió para 
reafirmarme más, si cabe. 
 
5. ¿Qué imagen crees que la sociedad donde vives tiene, en general, de las mujeres que lleváis 
pañuelo? ¿Cómo contrasta esta imagen con la idea dominante de "la mujer occidental"? 
 
Insultantemente reduccionista y profundamente sesgada, violentada por la concepción de que 
no somos libres ni estamos empoderadas, de que no tenemos criterio ni capacidad de decisión 
sobre nuestras vidas. Somos algo así como sujetos pasivos e irracionales a los que liberar y 
occidentalizar. Se nos lanza continuamente el mensaje de que para ser libres y plenas tenemos 
que renunciar a todo aquello en lo que creemos. Sin embargo, me parece irónico que no vean 
–o no quieran ver- que nuestra lucha a contracorriente en países occidentales donde nos sería 
infinitamente más fácil adaptarnos a las corrientes dominantes es un claro signo de rebeldía, 
no de sumisión. 
 
6. ¿Cómo responderías al argumento que afirma que llevar pañuelo es siempre un símbolo de 
la opresión hacia las mujeres? 
 
Que la libertad está en la mente, no en los centímetros de piel que mostramos o cubrimos.  
 
7. ¿Qué opinas sobre las propuestas de restricción al uso del pañuelo en determinados 
espacios (escuelas, empresas u otros) que, a menudo, se defienden con el objetivo de liberar a 
las mujeres? 
 
Que pecan de etnocentrismo, paternalismo, eurocentrismo, colonialismo y estupidez. El 
simple hecho de que en pleno siglo XXI los cuerpos de las mujeres sigan siendo objeto de 
debate me parece medievo y retrógrado. 
 
8. Desde algunos sectores se afirma que no se puede ser feminista y llevar pañuelo. ¿Qué 
relación mantienes tú con el feminismo? ¿Te identificas con algún tipo de feminismo en 
particular? 
 
Creo firmemente en la justicia social, porque es uno de los pilares básicos del Islam. 
Parafraseando al erudito islámico Ibn Qayyim Al-Jawziyya (s.XXI), “Las mujeres son el 
cincuenta por cierto de la sociedad que da a luz al otro cincuenta por ciento, por lo que en 
realidad son la sociedad entera“. 
 
No puede haber justicia social, por lo tanto, si no hay justicia de género, por lo que sí, lucho 
por nuestros derechos de género desde mis convicciones religiosas, y no a pesar de ellas. No 
me identifico con muchos de los postulados del Feminismo Islámico, pero reivindico mis 
derechos coránicos, otorgados por Dios hace más de 1400 años, y que han sido usurpados 
ilícitamente por el patriarcado. 
 
9. Teniendo en cuenta que el debate en torno al pañuelo está tan presente en nuestra sociedad, 
¿dirías que la opinión de las mujeres con pañuelo es escuchada como relevante y tenida en 
cuenta? 
 
Empiezan a cambiar las cosas, cada vez somos más, estamos más preparadas y concienciadas, 
hacemos más presión, y hemos accedido a círculos académicos y profesionales de lo más 
variados. Se tiene que escuchar nuestras voces porque ya no callamos.  
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10. ¿Quieres añadir alguna reflexión sobre el tema que te parezca interesante y que no haya 
aparecido en las respuestas anteriores? 
 
Quiero apelar a la sororidad internacionalista. A que como mujeres nos apoyemos, nos 
impulsemos a crecer, nos respetemos en nuestros contextos, nos empoderemos unas a otras. 
Qué más da en qué creamos, si somos... y si el futuro es nuestro. ¡Muchas gracias por tu 
colaboración! 
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ENTREVISTA A C. Realitzada el 29 d’abril de 2017. 
 
Esta entrevista se realiza con finalidades exclusivamente académicas, en el contexto de un 
Trabajo de Fin de Grado de una estudiante de Humanidades. 
 
El objetivo es dar voz al testimonio de algunas mujeres que llevan pañuelo en países en los 
que se trata de una práctica minoritaria y que genera controversia. El interés radica 
básicamente en que expresen, desde su experiencia en primera persona: 1) su visión sobre el 
pañuelo 2) su opinión sobre la manera en que se enfoca la controversia, especialmente en 
cuanto al papel que a ellas se  les otorga. 
 
NOTA: Se ha optado por emplear la terminología "pañuelo" por su significado genérico y 
neutral, siendo consciente de que hay muchas otras denominaciones posibles. 
 
1. Con el fin de situar tu testimonio, ¿podrías aportar algunos de tus detalles biográficos 
como: edad, lugar de nacimiento (propio y de tus padres), lugares donde has vivido, actividad 
laboral? Incluye, por favor, cualquier otro dato que consideres relevante. 
 
37 años. Toda mi familia es de Cantabria. He vivido en media España: Salamanca, Madrid, 
Ceuta, Barcelona y en Namibia. Soy periodista, aunque ahora estoy en excedencia. 
 
2. ¿Cuánto tiempo hace que llevas el pañuelo? ¿De qué tipo se trata? 
 
Llevo un hiyab normal. Cubriendo la cara, las orejas y el cuello. Me lo puse hace casi cinco 
años. 
 
3. ¿Cómo viviste el hecho de incorporar este elemento? Actualmente, ¿qué significado tiene 
para ti el hecho de llevarlo? 
 
Fue una decisión personal muy meditada. Nunca me he arrepentido de llevarlo. Es una forma 
de cumplir con una obligación de mi religión y me identifica como musulmana ante otros 
musulmanes y también ante los no musulmanes. Lo llevo con orgullo y tranquilidad. 
 
4. ¿Te has sentido alguna vez discriminada por el hecho de llevar pañuelo? ¿Podrías contar 
alguna experiencia concreta que así lo muestre? 
 
Gracias a Dios jamás he sentido discriminación por llevarlo. Cuando me lo puse, en mi 
trabajo se quedaron muy sorprendidos pero como trabajaba en una empresa pública sabía que 
mi puesto no peligraba por ello así que tomar la decisión de ponerlo fue mucho más fácil 
aunque no avisé a nadie con antelación ni lo consulté. Un día, simplemente aparecí con la 
cabeza cubierta. De hecho, al poco de ponerlo, en una cafetería en la que desayunaba a veces, 
me hacían descuento presentando el carnet de empleada, cuando se lo mostré a la camarera, al 
ver que en la foto no llevaba hiyab, me preguntó alarmada si me habían obligado a quitarme 
el pañuelo para hacer la foto de la empresa. 
 
5. ¿Qué imagen crees que la sociedad donde vives tiene, en general, de las mujeres que lleváis 
pañuelo? ¿Cómo contrasta esta imagen con la idea dominante de "la mujer occidental"? 
 
Los medios de comunicación fomentan el estereotipo de mujer sumisa, oprimida y analfabeta. 
Creo que la gente que no tiene contacto directo con musulmanes cree que esto es real y tienen 
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prejuicios y miedo disfrazado de intolerancia. Sin embargo, cuando esa misma gente tiene la 
oportunidad de tratar con musulmanes se muestra abierta y sorprendida de que, muchas veces, 
esos estereotipos no tengan nada que ver con la realidad. Lo de la idea de mujer occidental es 
otro engaño prueba de ello son las mujeres que sufren acoso y maltrato por parte de sus 
parejas o ex parejas. 
 
6. ¿Cómo responderías al argumento que afirma que llevar pañuelo es siempre un símbolo de 
la opresión hacia las mujeres? 
 
Las personas que afirman esto no saben nada del Islam. Es cierto que hay mujeres cuyos 
padres o maridos les imponen el pañuelo pero eso no tiene nada que ver con la religión y sí 
con la ignorancia de quienes así se comportan, por mucho que ellos lo justifiquen en aras de 
una creencia. Además, ¿alguien podría creerse que una mujer occidental, por muy enamorada 
que esté, cambiaría tantísimo como para anular su personalidad por una persona? Una mujer 
que elige libremente convertirse al Islam y se pone el pañuelo no encaja en el patrón de 
alguien oprimido.  
 
7. ¿Qué opinas sobre las propuestas de restricción al uso del pañuelo en determinados 
espacios (escuelas, empresas u otros) que, a menudo, se defienden con el objetivo de liberar a 
las mujeres? 
 
Esta es la trampa del laicismo. Se ha pervertido el significado de la palabra hasta dejarlo en 
que cada uno viva la religión en su intimidad pero eso no es el laicismo. Laicismo significa 
que el Estado, en este caso, no tiene una religión propia, no hay funerales de Estado católicos 
ni exhibición de símbolos religiosos en edificios públicos (crucifijos en hospitales, capillas en 
universidades...) y lo que hay es una absoluta libertad para que los individuos, en tanto que 
personas públicas o privadas, muestren o no, abiertamente, su pertenencia a una determinada 
creencia. Ese argumento ridículo de que una juez con hijab no es imparcial está tan alejado de 
la verdad como el pensar que si un juez no exhibe ninguna adhesión a una determinada 
creencia va a ser más justo, más tolerante con las ideas ajenas o va a desempeñar mejor su 
trabajo.  
No estoy de acuerdo. Llevar un pañuelo que cubra el cabello no impide que una mujer se 
relacione con su entorno, ni trabaje, ni sea identificada por las fuerzas del orden si así lo 
necesitan. Es una auténtica hipocresía porque si esa misma mujer que se cubre la cabeza lo 
hace para ocultar los signos de la quimioterapia, entonces ya no nos parece socialmente 
amenazante ni opresivo ni se nos pasa por la cabeza pensar que ello afecta a su capacidad para 
desempeñar su trabajo, sea este cualificado o no. 
 
8. Desde algunos sectores se afirma que no se puede ser feminista y llevar pañuelo. ¿Qué 
relación mantienes tú con el feminismo? ¿Te identificas con algún tipo de feminismo en 
particular? 
 
No me gustan las etiquetas. Ni me identifico con ningún feminismo ni con ninguna corriente. 
Soy mujer y defiendo mis derechos. Soy musulmana y defiendo mis derechos. Soy periodista 
y defiendo mis derechos. Soy madre y defiendo mis derechos.  
 
9. Teniendo en cuenta que el debate en torno al pañuelo está tan presente en nuestra sociedad, 
¿dirías que la opinión de las mujeres con pañuelo es escuchada como relevante y tenida en 
cuenta? 
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En absoluto. Los medios de comunicación hablan del Islam sin contar con los musulmanes y 
hablan de las mujeres musulmanas sin contar con ellas y, las pocas veces que lo hacen, por 
supuesto buscan voces de musulmanes progres que se hacen un islam a medida o de 
musulmanas que han sufrido la desigualdad en el seno de sus propias familias en nombre del 
Islam. Aunque todo eso es una realidad, no es el Islam. Una cosa es el Islam y otra bien 
distinta los musulmanes. No se puede juzgar una religión por lo que hagan sus seguidores. 
Hay que ir a las fuentes originales para ver si realmente estamos ante una creencia: desigual, 
opresora con la mujer, violenta e, incluso, racista. 
 
 
10. ¿Quieres añadir alguna reflexión sobre el tema que te parezca interesante y que no haya 
aparecido en las respuestas anteriores? 
 
Tan sólo que, en los próximos años, sin duda habrá un gran cambio en el espacio público 
español. La primera generación de musulmanes españoles ya habrá terminado sus estudios y 
estará empezando a formar sus propias familias y reclamarán sus derechos. Entonces, 
veremos que el Islam no es una religión de gente atrasada, extranjera y peligrosa. Entonces, in 
sha Allah, veamos que el Islam es una religión de paz, que llevar el hiyab no significa ser 
analfabeta, oprimida y no estar preocupada por el mundo en el que vives y que tener un buen 
musulmán como vecino es un regalo que todo el mundo desearía tener. Si obviamos el aspecto 
cultural, los musulmanes que están comprometidos de verdad con su religión son gente 
respetuosa con los demás y con el medio ambiente, no engañan, no roban, no se aprovechan 
de las debilidades ajenas, siempre desean el bien a los demás, se implican mucho socialmente, 
no participan en cotilleos ni son envidiosos. Estas son cualidades que el Islam promueve y 
que cualquier musulmán de bien aspira a alcanzar porque solo de este modo, estará un poco 
más cerca del paraíso. Porque, al final, por muy maravilloso que sea este mundo, todo se 
acaba y la eternidad es muuuuuy larga como para arriesgarse a pasarla asándose en el fuego 
eterno. Esa quizá sea la mayor diferencia entre un creyente musulmán y un no creyente. Por 
eso un verdadero creyente es una joya a tener cerca, porque no te la jugará no por miedo a la 
policía o a que le pillen, no te la jugará porque sabe que Dios todo lo ve y que no puedes 
escapar de él, que cada cosa que hagas mal cuenta pero que cada pequeña cosa que hagas bien 
cuenta mucho más. 
 
 
¡Muchas gracias por tu colaboración! 
 
 

 


