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19 de juny del 1933, els boxejadors JohannTrollmanni
Adolf Witt es preparavenper
lluitar, a la cerveseriaBockde
Berlin, en un combatque havia de proclamarel nou campi6 semipesant d’Alemanya.
Per6 aquell no era un enfrontament qualsevol: el Tercer
Reich,arab AdolfHitler toma canceller, s’havia instaurat el generd’aquellany, i el combat
es plantejavacomla lluita d’unariconrraun gitano. Quanl’~rbitre va donarel tret de sortlda,
Wittva prendm
la iniciativa iva guanyarel primerassalt, tot i queper poe.La primerailia de
la graderiaestavaplenad’oficials nazis, entusiasmats i convengutsque Witt demostrariala
sevasuperioritatracial. Despr~s
d’eixugar-sela
suor, els pdgils vantornar al ring i Trollmann,
arab el seu moviment
i ambels cops del puny
esquerre, vafer que els oficials deixessinde
fregar-se les mansi comencessln
a patir pel resultat final d’un combatqueja no veien guanyat d’entrada.

LABOXA
VATENIRUN(;RAN
PESENLAIDEOLOGIA
NAZII
VAPASSAR
A DIR-SE’LLUITA
DE PUNYS
ALEMANYA’
Aquel11933,
arran de l’arribada de Hitler al
poder, el nour~gimhavia iniciat una persecuci6 contraels esportistesnoaris. Delet, el cintur6 que es disputavenTrollmanni Witt havia
quedatlliure perqubl’antic campi6,Eric SeeIig, d’origenjueu,s’haviavist obligata exiliarse a Franga.
La boxatenia un pes significatiu en la ideologia nazi. Tamds aixi queds i’finic esportque
Hitler va mencionara MeinKampf,juntament
arab el jujitsu. Durantel TercerReich,va pas
sara dir-se lluita de punysalemanya,
i els combats van tenir un gran rerefons propagandistic. Malgrattot, algunsboxejadorsnoaris, corn
Trollmann,van fer front al nazismei van teair
una carrera d’~xit a Alemanya.
Unballari arabguantsde boxa
JohannTrollmann,que popularmentes coneixia coma Rukeli--que vol dir ’arbre jove’ en
llenguaromanl--,va ndixerel 1907,a Wilsche,
un poblet del nord est d’Alemanya.
Vacrdixer
en una famllia gitana sinti, quees va establir
a Hannoverdesprds de molt de tempslent vi
da n6mada.
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SEGLEXX
de la societat alemanyano ho va saber pair. E1
1928, cinc anys abans que el nazisme arrib6s
al poder, Rukeliva ser seleccionat per anar als
Jocs Olimpics d’Amsterdam. Tot i que nom6s
tenia vint-i-un anys, els seus m~rits eren clars:
havia guanyat quatre campionats regionals,
havia participat en un de nacional i era el campi6 semipesantdel nord-oest del pals.
Tanmateix, la Federaci6 Alemanyade Boxa el va desconvocarperqu~ era gitano. Deien
que el seu estil no era "prou alemany’.En lloc
seu hi va anar el campi6del nord del pals, que,
paradoxalment, havia perdut en diverses ocasions contra el mateix Rukeli.
Unavict6ria mutilada
Aquest rev~s no va frenar el seu desig de triomfar en l’esport. Aquell mateix any, Rukeli
va decidir fer-se professionali anar a Berlin, on
se celebraven m~svetllades de boxa i es movien m6sdiners. E11929,vafer la primera lluita
oficial i va guanyar-la per knockouten el quart
assalt. Entre el 1929i el 1932, va lluitar una
mitjana d’una vegada al mes. Va guanyar la
majoria dels combatsi va derrotar alguns dels
millors boxejadorsregionals i nacionals d’Alemanya. Tamb6va arribar a competir en altres
paisos europeus. Per6 el punt m6s~lgid de la

RUKELI
VASEROBLIGAT
A
LLUITAR
PELTiTOLDECAMPI(
D’ALEMANYA
SENSEMOURE’S
DELCENTRE
DELRING
UNESTILONIC
Trollmannmarejava
els adversaris
arab
moviments
de cosi
esquivades
electritzants.AI centre,
el boxejador
d’origen
jueuEric Seelig.
El seuexili a Fran~a
fugintdelsnazis
vadeixar
Iliure el
tirol de campi6
d’Alernanya.

Quantenia vuit anys, Rukeli va tenir el primer contacte arab la boxa en un club esportiu de la ciutat. Arabel pas del temps,i gr~cies als ensenyamentsd’un entrenador jueu, el
jove boxejador gitano va comenqara destacar
en l’~mbit amateur. Va participar en diversos
campionatsregionals i fins i tot en va guanyar
un. Rukeli no era un homearab un ffsic espectacular, perb tenia un estil tlnic. Era dinhmic
i lleuger, i no parava de moure’s. Marejavaals
adversaris arab movimentsde cos i esquivades
electritzants. Unamenade ballari ambguants
de boxa. La seva idiosincr~sia sobre el ring va
precedir l’art que anys despr6s va consagrar
l’histbric Muhammad
Ali arab el lema sura corn
una papallona, pica corn una abella.
Unaonadad’odi i enveja
Als dirigents politics i esportius de l’~poca no
els agradava l’estil de Rukeli, per6 connectava
arab el pfiblic i el pfigil de Hannoverva comen~;ar a guanyar-seuna certa popularitat. Noobsrant aix6, els seus primers ~xits esportius tamb~ van comportaruna onada d’odii enveja. Era
gitano, era brillant i era carism~tic, i una part

carrera de Rukelivaser la lluita per aconseguir
el campionat d’Alemanya.
Tornema la nit del 9 dejuny de11933. Despr6s de l’exili forqat de l’excampi6,hi havia una vacant oberta pel tffol. Se’l disputaven dos dels millors boxejadors
alemanys del moment: Johann TrollmannRukeli i Adolf Witt. E1 gitano
contra l’ari. Es coneixien de sobres perqu~ s’havien enfrontat un parell de vegades, amb un triomfper a cadascun.
Witt va comenqar arab embranzida i va
guanyarel primer assak per poc. Per6, de seguida, Rukeliva capgirar el combaten fer valdre la seva agilitat. El joe de camesi malucs
de[ gitano va desconcertar del tot el seu
rival, que, per molt volumin6sque fos,
era lentissim. D’aquesta manera,Rukeli
liva propinar diversos cops ambel puny
esquerre, mentre Witt s’esforqava per
buscar un cop demolidor que no va trobar. A1final del combat,l’ari tenia
la tara ensangonadai, en canvi,
el gitano estava pr~cticament
immaculat. L’estadi rugia per

OBLIGAT
A PERDRE
La Federaci~de
Boxava permetre
queRukeliliuit~s
contra GustavEder
-a la imatge,dret
pel tirol decampz6
d’Alemanya
arab la
condici6 que combates a I’estil alemany:
quedantse quiet i
intercanviant cops.
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Rukeli i el resuhat semblavaevident. Noobs
rant aix6, el veredictedels jutgesva ser empat.
E1pfiblic va protestar enfollit i va comengar
a
llancarobjectesals 5.rbitres fins quevanrectificar i vandonarel titol a Rukeli,que, emocionat, es va posara plorar sobreel ring. Aquell
dia, JohannTrollmann
i els seus seguidorsvan
v~ncerel racismed’un dels r~gimsmdspoderososde la hist6ria.
Unasetmanarods tard, Rukeli va rebre una
comunicaei6de la Federaci6Alemanya
de Boxa, presidida pel nazi GeorgRadamm,
que deia queli retiraven el tirol per "comportament
vergony6s",
per haverplorat sobre el ring despros d’havervenqutWitt. Li van robar la gl6ria per segonavegada.
"Vinc¯ berallsr-mecornun ari"
L’acarnissament
de la federaci6noes va aturar aqui. Persortir del pas de l’eschndoldel
combatcontraWitt, van oferir a Rukeliuna
altra oportunitat per aconseguirel campionat, un ahre cop contra un boxejadorari
pronazi, GustavEder, i de noua Berlin,
tan sols unrues rodstard. E1queningflno

sabia era que l’havienamenagatde retirar-lila ’ es disposavena entrar a l’escenari, Rukeliva
llic~nciasi lluitava ambel seu estil caracteris- apar~ixer ambun aspecte sorprenent. Va putic, ambel seu inacabablejoc de cames.Havia jar al ring ambels cabells tenyits de ros iamb
de combatrea l"estil alemany",4s a dir, que- el cos empastifatde farina. Unabufla del prodar-se quiet i intercanviarcops. Amds,li van totip flsic d’ari ideal i unacre valentde protes
prohibirmoure’sdel centre del ring.
ta contrala discriminaci6racial a qu~estava
A la pr/~ctica, estava condemnat
a perdre.
sent sotm~s."Vinc, comvoleu, a barallar-me
Fins i tot sabentqueperdria, Rukeliva accep- cornunari", va dir als jutges. Esva plantaral
tar el repte, per6va decidirdeixarla sevaem- centrede la lonai es va dedicara aguantarespremtad’una ahra manera.Quanels pfigils
toicamentels copsd’Ederfins que va caure, al
TRAG~DIA
SILENCIADA

El genocidinazi contraels gitanos
El nazisme
considerava
els gitanos"inferiors racialment".Vanset, despr~s
delsjueus,
el col.lectiu m~sperseguitpelsnazis: es calculaqueen vanexterminar
entre 250.000
i 500.000,aproximadament
el 75%de la poblaci6gitanaquevivia a Europa
en aquella
~poca.Moltsm~svanser empresonats,
utilitzats en treballs forgatso subjectesa
I’esterilitzaci~ forgosai I’experimentacid
m~dica.
La nit del 2 d’agostde11944,
4.000gitanosvanset assassinats
a les cambres
de
gasdel campd’Auschwitz-Birkenau
per ordredel comandant
en capde les SSHeinrich
Himmler.
Cadaany,el 2 d’agost~s el dia de recordper les viotimesd’aquellamatan.ca,
coneguda
cornIo nit delsgitonos,aixi corntambdde totesles vfctimesdel genooidi
nazi contraels gitanos,conegut
corna Porroimos.
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SE[;LEXX
cinqu6assalt. Eraun desafiamental poder,el
simbolismed’un homeque sabia que la seva
carrera s’haviaacabat.
E11934,Rukeli va abandonarla carrera de
boxejadord’elit. Havladisputat 62 combats
professionals, dels quals n’haviaguanyat32,
gaireb6tots en la primerameitatde la carrera.
Marginalitati antigitanisme
Uncop retirat, Rukeliva viure cn la marginalitat. Vatreballar en bars i en fhbriques.Tamb6 va disputar combatsa punynet a canvi de
diners, per guanya~sela vida. E11935,es va
casar arab una dona alemanyai van renir un
fill Norn6ssis mesosdespr6s, es van promulgar les lleis racials de Nuremberg,
que prohibien als gitanos casar-se ambaris. Aleshores,
Rukeliva divorciar-seper protegir la sevafamfliade les lleis antigitanes.
El 1938, l’Oficina Gitanade Hannover
es va
posar en contacte arab uns quantshomesde la
comunitat.Els vanfer triar entre l’esterilitzaci6 i l’internament. Rukelii alguns membres
de la sevafamfliavanser esterilitzats. Abanda, per evitar l’internament, va hayer de dur

AL CAMPDE NEUENGAMME,
RUKELI
VASERFOR.CAT
A COMBATRE.
SI VOLIA
MENJAR,
HAVIADE PERDRE
una vida itinerant. Dormiaen cases d’amics
i als boscosde la zona,tal cornhaviafet anys
abansla sevafamilia gitana.

HOSABLES?

JesseOwens,
un altre esportistaqueva
ridiculitzar el nazisme
Unany abansdels Jocs
Tanmateix,quanva
metres,4x100i salt de
Ol[mpics
de Berffndel
Iongitud,i tamb4va
arribaral seupais,el
1936,I’atleta nord-ame- batre els quatre r4cords campi6d’Alabama
va
del m6nd’aquestes
ric& JesseOwens
(1913patir els efectesdel ra1980~}haviabatut cinc
disciplines.
cisme."Quanvaig tornar
r~cordsmundials~
durant
als EstatsUnits,nopodia
unacompetici6
universi- RACISME
anara la part de davant
ALSEUA
t~ria. Owens
apuntavaa
Owens
es va convertiren de I’autobOs",
va aflrmar.
set undelsmillorsespor- el primernord-americ~
a
"Vaighayerde pujar-hi
tistes de I’~poca,per~en- guanyarquatre medalles perla portadel darrere.
cara s’haviade veurecorn d’or en unesolimp[ades, Nopodiaviureonvolia. No
el podiaafectarI’hostilii tamb~va far unademos- emvanconvidara donar
tat pal let de ser negre. traci6 empirica
de I’absur- la m&a Hitler, perhtamA Berlin, I’estatunidenc ditat de les creences
pocno emvan convidar
va aconseguirles meda- hitlerianessobrela sups- a la CasaBlancaa donar
lies d’oren 100i 200
rioritat dela ra.ca&ria.
la m~al president."

El presonernOmero
9841
A les acaballes d’unade les d6cadesm6s
ques d’Europa,Rukeli va ser destinat a la
Wehrmacht,ies forces armades alemanyes,
i va ser enviat a la Fran~;aocupadai al Front
Oriental. Noera prou alemanyper combatre
en un ring, per6, aparentment,si que ho era
periluitar pel pals.
Tres anysm6stard, els gitanos van ser expulsars de l’exhrcit per motiusfacials. Rukeli
va tornara casa, per6,pocdespr6sd’arribar, la
Gestapoel va detenir i el va enviaral campde
concentraci6de Neuengamme,
situa~ a un districte d’Hamburg,
on, entre el 1938i el 1945,
m6sde 100.000personesvan ser internades i
55.000van motif per les p6ssimescondicions
de salut i perla viol6nciadels guhrdies.
A1 campde Neuengamme,
Rukeli va rebre
el n6merode presoner 9841i un pegat arab
un triangle marr6. Els anomenatsgitanospurs
haviende portar unatargeta marr6,i els gitanos mixtos, targetes Naves.Tamb6
va ser con
demnat
a treballs for~;ats, sobretota produiri
transportar maons.Els interns de Neuengam-
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TREBALLSFORCMS
Despr4sde ser
detingutper la
Gestapo,Rukeliva
set enviat al camp
de concentraci6de
Neuengamme.
A
sofa, unastolspersteine -Ilamborde
commemorativaen recorddel
boxejadorgitano.

mehavien de fer la feina ainb eines inadequades, sense aigaa i en condicions inapropiades
per al seu estat de salut.
Tanmateix,la tortura que va patir Rukeli va
anar m6s enll~. Unmembrede les SS que ha
via estat hrbitre de boxa el va reconhixer i va
decidir acarnissar-s’hi. El va obligar a combatre contra altres reclusos, arab una condici6:
si volia menjar, havia de perdre els combats, .
i, a m4s,per knockout.Aix6va fer que ]a salut
i el fisic de Rukelise’n ressentissin greument.
Assassinat a cops de pala
Arabtot, grhries a l’ajuda del Comit~de Presoners una organitzaci6 clandestina del
camp--, va assmnir la identitat d’un pres mort
ira aconseguir ser desplaqat al campamentannex de Wittenberge. Uncop alia, el van tornar
a recon6ixer iva hayer de lluitar contra Emil
Cornelius, un capo de la pres6 que feia d’espia
dels nazis. Rukeli elva dermmrambuna facilitat aclaparadora, tot i que feia anys que s’havia
mtirat i tenia la salut miovada.Horesmrs tard,

Cornelius, ressentit per la humiliaci6, va agafar una pala i va atacar el gitano per l’esquena,
colpejant 1o arab vilesa fins a la mort. E1cos de
Rukeli va restar a terra, banyat de sang, davant la mirada passiva dds gu&rdies del camp.
Els nazis van declarar que la mort de Rukeli
havia estat accidental El seu cos va ser enterrat arab el de molts altres presoners del camp,
al cementiri de Wittenberge. E1 relat real de
com Cornelius va assassinar Rukeli no es va
con6ixer fins que el presoner Robert Landsberger, testimoni dels lets, va declarar quart el
van alliberar del campde concentraci6, al final de la guerra.
Vanhayer de passar gaireb6 seixanta anys
perqu6 la figura de Rukeli los reconeguda. La
Federaci6 Alemanyade Boxa va recon6ixer el
seu tltol el 2003, de manerap6stuma,iva lliurar el cintur6 de campi6als seus descendents.
A m6s, a la ciutat de Hannoverhi ha un carrer
ambel seu nora, i a Hamburg,davamdel gimnas on va disputar algunes de les seves millors
baralles, una placa que el recorda. ~

ALAADDINE
AZZOUZI

