
 

 

EL COS VA A L'ESCOLA 
Per una EF renovada 
Andrea lmeroni 
Professor d'EF, responsable nacional a Itàlia del sector escolar del UISP, 
imparteix cursos a l'Escola de Rehabilitació de Torino 
i a l'Escola de Formació d'Educadors especialitzats de Torino. 
És investigador sobre els temes de motricitat. 

L'escola accepta parlar del cos, però restringeix el camp al cos que va a l'escola. 

De la panera de les oportunitats 
recobrades, surt amb la seva fascina-
ció plàstica, regulada per nous pifres 
màgics, LA CORPOREÏTAT; 
s’insinua amb els ulls prenyats de 
nous significats en una societat 
disposada sempre a negar-la i 
incapaç d'introduir-la dins la proveta 
de les noves alquímies. Nous mags, 
embruixadors, bruixes, follets, i també 
músics amb pifres desafinats la canten 
pels carrers del món sorprenent i 
meravellant als sense-cos, esclaus de 
la societat que consumeixen. 

Redescobrim a cada pas brins de la 
història de les nostres negacions o el 
cos, l'etern tabú, ocupa un lloc fasci-
nant i misteriós. L'Educació, fet 

unifi-
cant per definició, recobra en part la 
seva pròpia essència i sembla redesco-
brir allò que mai no ha pogut deixar 
de considerar: el Cos. 

La família, l'escola, la societat, sen-
ten en el seu interior des de fa poc, 
aquesta presència renovada, fascinant 
i comprometedora, creativa i conser-
vadora, fantàstica i estereotipada, des-
coberta i consumada i, incapaces de 
rebre el seu valor natural i en cert 
sentit revolucionari, confien la corpo-
reïtat a nous experts, generalment 
serfs i fabricants del sistema. És així 
com tot s'engloba i no es renova, sinó 
que produeix nous consums; conèixer-
se, comunicar, ésser junts, educar, 
créixer i desenvolupar-se troben noves  

i atractives receptes que indueixen a 
tancar-se cada cop més en el propi 
microcosmos operatiu i personal. Es 
el reflux operant el qui accepta la 
novetat per a convertir-la en moda, i 
el qui utilitza la moda per a confec-
cionar disfresses cada cop més parti-
culars i interessant. L'observador que 
forma part d'aquest món i no sap, 
perquè objectivament no pot, aixecar 
el cap per a mirar, es complauria en 
examinar més aspectes, vist el caràc-
ter generalitzador i general del tema, 
però remarcant a posteriori que l'es-
pai-temps és limitat i que es veu obli-
gat a centrar-se en una dada parcial, 
accepta "parlar" del cos, car el foli no 
pot desenvolupar la tridimensionali-
tat, i restringir el camp al cos que va a 
l'Escola. 

Quan fa que el cos va a l'escola? 
Si més no, en fa 2500 anys! Estovat, 

menyspreat, escarnit, atinat, entrenat, 
revisat, acceptat, marginat, fragmen-
tat, negat, ha marcat indeleblement 
amb la seva presència incòmoda però 
irrenunciable, ja que és essència ma-
teixa de l'home, l'educació de la hu-
manitat, abans i després de la inven-
ció de l'ambient educatiu. 

L'home sense la seva corporeïtat, el 
cervell sense el pensament, el cap sen-
se el cos: un disbarat teòric que consi-
dero que avui no és vàlid per a plante-
jar cap tipus de raonament pedagògic, 
sigui en el sentit de la conservació,  

sigui en el de la innovació. Dins la 
nostra societat occidental, potser avui 
més que mai, l'home és un cos; per 
tant, el sentit d'una intervenció en 
aquest tema, pel que fa a l'ambient 
educatiu, residirà, més que en reintro-
duir el cos a l'escola, en posar en 
evidència el significat d'una educació 
que consideri i afavoreixi la corporeï-
tat. 

L'EDUCACIÓ 
CORPORAL 

Cal tendir a provocar reflexions so-
bre una educació corporal, és a dir 
sobre el paper del cos en la dinàmica 
de vida i d'educació permanent, par-
tint de la convicció que cal parlar 
d 'un cos que no és taula rasa on 
inscriure l'experiència, sinó d'un cos 
reconegut pel seu significat, els seus 
desigs, les seves exigències, les seves 
manifestacions, els seus límits, la seva 
pertinència sociocultural. Qualsevol 
de nosaltres pot donar compte de 
com, avui dia, un tal "cos" és reivin-
dicat en l'ambient educatiu, pels edu-
cadors físics, pels experts en educació 
psicomotriu, pels psicomotricistes, 
pels tècnics en l'activitat lúdico-
motriu i  pels esportistes. Sovint 
aquests operadors, aquests experts de 
les diferents branques, "pensen un cos 
per al nen, igual que per a l'adult i el 
vellard...", i aquesta forma de pensar, 
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Cal provocar reflexions sobre el paper del cos 
en la dinàmica de vida i d'educació permanent. 

 

molts cops amagada sota el terme 
"despertar", produeix en l'actualitat 
una imatge del cos "fragmentada" en- 
tre tècniques, preses de consciència, 
adquisicions espai-temporals, rítmi- 
ques, musicals, gests repetitius, condi- 
cionaments, lliure expressió, relaxa- 
ció, entre els quals, dins el camp edu- 
catiu, hom pot triar com beu l'aigua 
que considera més convenient per a la 
seva set de saber d'un pou d'investiga- 
ció. 

Vull dir que en aquest moment his- 
tòric existeixen moltes formes d'ac- 
ceptar el cos, tant a l'escola com a 
l'activitat laboral o durant el període 
de jubilació, i les tècniques que afavo- 
reixen aquesta revisitació-acceptació 
corporal no acostumen a posar res en 
dubte, convertint-se en la majoria dels 
casos en còmplices de les més tristes 
metodologies transmissibles i induint 
imatges del món més pròximes a la 
utopia que a la realitat. 

El cos que s'hauria d'analitzar i del 
qual s'hauria de parlar és un cos ac- 
ceptat com a ens que pensa, viu les 
pròpies experiències, manifesta els 
seus desigs, les seves angoixes, i no 
pas un cos NORMA al qual aspirar, 
ans al contrari, una infinitat de cossos 
diferents que han de ser acceptats i 
amb els quals haurem de construir. 

Per tant, no només: un cos de dues 
hores setmanals d'educació física, ni 
un cos que pren consciència de si 
mateix en les sales de psicomotricitat, 
ni un cos que es recupera a si mateix 
durant els moments anomenats lliures 
i creatius, ni un cos que té la necessi- 
tat de mesurar-se en la competició per 
tal de sobreviure. 

No es pot evitar pensar en un cos 
que viu majoritàriament fora d'a- 
quests moments les seves tensions, els 
seus desigs, la sexualitat, les seves ne- 
cessitats, i en aquest estar en el món 
s'expressa també a través del movi- 
ment o de la seva inhibició. 

Aquestes breus consideracions són 
el punt de partida per a definir el 
sector de l'educació de les habilitats 
motores com un dels aspectes d'una 
educació corporal més àmplia, que no  

tendeix només a afinar determinades 
funcions motores o sensorials, sinó a 
predisposar-les mitjançant situacions 
en les quals hom trobi plaer en uti- 
litzar el seu propi cos, en moure's en 
l'espai, en relacionar-se amb els al- 
tres, no amb gests prefabricats sinó 
significatius. Aquestes observacions 
ens serveixen per aclarir el fet que la 
"reactivació" del cos en el procés edu- 
catiu i vital no només posa en dubte 
la metodologia d'intervenció, sinó que 
comporta també una ampliació dels 
coneixements a través de la utilització 
dels objectes i les estructures, supor- 
tats per la relació amb els altres. 

Educació corporal significa per 
tant: — Reconsideració i rehabituació 
a la presència del cos (llibertat de 
moviments, de seure de mil formes, 
de recolzar-se i balandrejar-se, de can- 
viar la disposició del mobiliari, de 
definir nous espais per viure, normes 
de comportament noves, de fer fun- 
cionals els diferents ensenyaments en 
el lliure desplegament de la participa- 
ció corporal). 

— Consciència i anàlisi de la diver- 
sitat, de les diferents conformacions 
psicofisiològiques individuals i dels 
llenguatges utilitzats per a manifestar- 
les (afavorir la comunicació entre coe- 
tanis i generacions diferents, analitzar 
els distints tipus de comunicació ver- 
bal i no verbal, analitzar la història 
individual i social, acceptar i practicar 
jocs i experiències madurades al llarg 
de l'existència, com a condicions so- 
bre les quals construir). 

— Ús sistemàtic dels espais dins el 
territori en termes d'investigació, ex- 
perimentació, gaudiment cultural, es- 
barjo, hobbies, etc. 

— Reapropiació de l'expressió a tra- 
ves del cant, la música, el dibuix, la 
pintura, la dansa, l'expressió mímico- 
gestual, el teatre (el cos com a prota- 
gonista, el cos que construeix no no- 
més per a comprendre's a si mateix 
sinó també als altres, a través de l'al- 
teritat interposada per l'objecte i l'es- 
pai). 

— Parlar d'un mateix, explicar als 
altres, demostrar, implicar sense cen-  

sures ni inhibicions. 
— "sentir" la presència corporal de 

l'educador, de l'operador o de l'expert 
amb els seus problemes i les seves 
limitacions. 

— Superar l'ànsia d'ésser inferior als 
altres, de témer la mirada aliena, de 
sentir-se divers, d'ésser interrogat, de 
sentir-se suportat, d'ésser obligat... 

— Entendre els estímuls i reaccions 
del cos i les lleis físiques, químiques i 
biològiques, partint d'un mateix i de 
la interacció amb els altres. 

— Analitzar les experiències per tal 
de reviure-les a través del llenguatge, 
per descriure-les, per imaginar-les; 
potenciar el llenguatge (com a domini 
del coneixement) per a trobar-se mi- 
llor en el món, per dominar millor les 
relacions, les experiències, i per ins- 
criure-les millor en la memòria, per 
tal d'analitzar millor la realitat. 

— Viure completament la sexuali- 
tat: analitzar convencions, tabús; co- 
nèixer per entendre les diferències, per 
acceptar-se. 

— Seguir el propi cos per aprendre a 
conèixer-lo, per a "guarir-lo" en el 
sentit higiènic, de la higiene de la 
vestimenta, de l'alimentació, en sentit 
narcisista. 

— Analitzar i discutir la violència 
sobre el cos: violència sexual, sobre 
els fills, entre coetanis, dels mass me- 
dia. 

— Interpretar tot allò que succeeix i 
que és difícil d'analitzar: agressivitat, 
exhibicionisme, automarginació... 

— Afinar i incrementar les pròpies 
habilitats motores constantment en el 
temps. 

Aquests són només alguns dels sig- 
nificats que una actuació en Educació 
Corporal podria assumir en travessar 
horitzontalment cursos d'estudi se- 
gons els diferents nivells d'edat, en els 
quals s'haurien de plantejar situacions 
pràctiques, de debat, filmades, reals, 
motivades, vives per tal que fossin 
sentides com a part integrant de la 
pròpia vida i, per tant, efectivament 
gratificants. L'espai, l'altre, els altres, 
els objectes no són ni poden ser neu- 
tres, ni fins en si mateixos, no se'ls 
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pot deixar sense significat, irreals: cal 
anar amb compte i no mirar d’evitar-
ho o, el que seria pitjor, "refrenar-ho" 
prefabricant la proposta educativa; 
ens trobaríem llavors davant un curt 
circuit del cos, uns cossos ben domi-
nats, atents, presents, condescendents, 
creatius per comanda, en moviment 
només quan se'ls dirigeix: cossos 
"pensats" i programats per altres. 

Dins una concepció predisposada a 
l'anàlisi, al coneixement, a la cons-
cienciació pròpia i aliena, hi té dret a 
coexistir qualsevulla proposta motriu, 
psicomotriu (enteses com a branques 
d'investigació) i també esportiva en 
tant que fruits de la nostra història. 
Però aquestes vies teòriques i pràcti-
ques hauran d'avaluar-se i integrar-se 
en un sistema educatiu que englobi, 
com ja hem dit, moltes branques del 
saber, totes elles intrínsecament lliga-
des i que influeixen en la corporeïtat. 
Per tant, no pot existir una escola 
construïda com a compendi de les 
diferents actuacions dels experts, ni 
molt menys pretendre una actuació 
sobre la corporeïtat sense considerar 
tota la sèrie de concauses que acom-
panyen el cos; només un cec podria 
agrupar tota una sèrie d'experts pre-
parats amb llur bagatge de coneixe-
ments parcials i que ignoren majorità-
riament la unitat del factor educatiu 
corporal: aquests brins de corporeïtat 
només podrien acontentar desigs par-
cials, satisfaccions temporals, eleccions 
demagògiques, convertint així aquests 
experts en artífex del sistema. No es 
pot ni tan sols parlar del cos a l'escola 
sense posar-se després en l’òptica de 
controlar els resultats, entesos com a 
modificacions dels comportaments, 
que influeixen sobre els usuaris, siguin 
alumnes, mestres o pares. 

UNA NECESSÀRIA 
PUNTUALITZACIÓ 

Arribats en aquest punt no podem 
deixar de subratllar el fet que una 
escola entesa com a compendi jeràr-
quic de diferents matèries, ens recordi 
justament la concepció d'una 
corporeïtat basada en la jerarquia que 

contempla el cervell, quant a central de 
comandament de les funcions, com la 
cosa més important. El cos, hom ho 
sap, és un sistema d'òrgans interrela-
cionats entre ells; com tota bona es-
tructura, si un element li manca, el 
conjunt es reestructura i canvia quali-
tativament. Un membre perdut, una 
malaltia i, més senzillament, quelcom 
que no funciona, condicionen el con-
junt com a suma de parts equipoten-
cials. El cervell és només un dels ele-
ments del sistema (prova d'això és que 
es pugui viure amb un electroencefa-
lograma llis, fet que planteja una dis-
cussió sobre la qualitat de la vida però 
no nega que el cos continuï endavant 
sense la seva part considerada princi-
pal) constituït per cèl·lules com els 
altres elements i responent a les ma-
teixes lleis bio-fisiològiques. La inven-
ció del problema cos-ment ens con-
dueix doncs a una puntualització i a 
un aprofundiment del paper insepara-
ble de les diferents funcions dels òr-
gans del cos i, sota aquest punt de 
vista, l'aspecte jeràrquic només pot 
justificar-se com a dada emotiva i cul-
tural, però no pas en la teoria ja que 
és un artifici insostenible. 

Doncs bé, si la negació del cos ha 
condicionat la societat occidental, 
l'aspecte invers, el rescat actual del 
cos en la cultura, sembla ensopegar 
altre cop amb la mateixa pedra teòri-
ca. No es tracta d'un cos que s'afermi 
sinó d'un cos que pugi al cap: "Un 
cap sense cos és mancat! Donem més 
espai al cos! 

Un nou i modern dualisme es pre-
senta a les nostres consciències: és per 
això que avui dia es poden entreveure 
nous perills derivats d'aquesta força, a 
la par centrípeta, en el sentit d'atri-
buir-ho tot a la corporeïtat, i centrífu-
ga, en el sentit de fer que tot surti del 
cos; d'aquesta forma tornen a pro-
duir-se noves contradiccions. Hi ha 
una dispersió, sia en les anomenades 
matèries "cognoscitives", que cerquen 
la via corporal de llur saber, sia en la 
recerca d'una identitat de l'educació 
física que aspira a una existència 
cognoscitiva. És hora de subratllar el 
fet que les diferents funcions tenen 

gran autonomia entre elles i una 
dignitat equivalent dins el procés 
educatiu. Cada una de les categories 
depèn, evidentment, de les altres ja 
que forma part del mateix sistema, 
però dins aquest sistema també viuen 
una completa i irrenunciable 
autonomia. Hi ha una sèrie 
d'activitats educatives que 
requereixen un ferm sosteniment 
corporal i d'altres que es dirigeixen 
amb força cap a l'aspecte cognoscitiu 
pur. És ben cert que el científic, men-
tre pensa, viu amb tot el seu ésser el 
seu moment creatiu, però també és 
cert que podria dictar les seves desco-
bertes si estigués paralitzat. No exis-
teix per tant una nova alquímia que es 
basi en la introducció del cos com a 
panacea, que faci afirmar que un jo 
realitzat corpòriament té més proba-
bilitats de viure la pròpia vida, com-
pletament i feliç, que un jo incorpori 
que hauria de fixar-se els límits de la 
pròpia existència; si més no podem 
dir que això encara no ha estat de-
mostrat, ja que l'estudi de l'home és 
una ciència relativament recent. Mal-
grat tot podem afirmar que moltes 
funcions preveuen una utilització 
completa i participativa del cos per a 
la seva inscripció efectiva en la me-
mòria, i entre aquestes mereixen una 
particular atenció les accions motores 
pròpiament dites, que sempre han de-
tentat i segueixen detentant un impor-
tant paper en el desenvolupament de 
la societat humana. Aquestes activi-
tats s'han d'introduir en l'educació en 
la mesura que tenen una dignitat prò-
pia i no només com a succedànies o 
integradores, ni tampoc com a claus 
d'interpretació per a la renovació de 
les altres: la seva funció es troba en la 
pròpia existència de l'home i de la 
seva història. 

EL MOVIMENT EN 
L'ESCOLA D'INFÀNCIA I 
EN L'ESCOLA BÀSICA 

Aquesta funció no s'ha aclarit total-
ment encara a l'escola i, de fet, per als 
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més dels mestres, el moviment a l 'es- 
cola continua sent sinònim d'exercici, 
més joc, més esport, quan no és consi- 
derat una senzil la pèrdua de temps o 
esbarjo pur; i  és per a ixò que l 'educ- 
c ió f ís ica es l imita de forma específ ica 
a  l a  i nves t i g ac i ó  d ' una  "p r es ta c ió "  
motriu i es considera un camp especí- 
fic, separada de fet del context educa- 
tiu, quan no s' immola en l 'altar d'una 
ps icomotr ic i ta t,  sovint amagant ún i-  
cament i  exc lus ivament l ' es tat  d ' in -  
certitud de la preparació del docent. 

Límits del plantejament 
conservador 

Aquesta forma d'afrontar el proble- 
ma de l'activitat motriu a l'escola s'ha 
bastit pas a pas a través de teoritza- 
c ions  que  han  con t r i bu ï t ,  t ambé ,  a  
definir unes l leis en les quals l 'educa- 
ció f ísica es contempla justament com 
una matèria amb dret real ,  integrada 
en l 'activitat escolar per a desenvolu- 
par "f ís icament el cos dels a lumnes i 
educar-lo per a un comportament co- 
rrecte, per a l'autocontrol, l'autodisci- 
p l i n a  i  l a  s o c i a l i t z a c i ó " .  E l  ma te i x  
apel· lat iu Educació Fís ica pressuposa 
una concepc ió de l  cos com a seu de 
processos i fenòmens purament fisio- 
lògics i contraposats a l 'activitat psí- 
qu ica ,  ver i tab le seu de ls  conceptes  i  
les emocions i, per tant, dels processos 
in te r io r s  que  g loba lment  donen v ida  
al pensament. Per ta l de cré ixer sa i  
"harmoniós", aquest cos necessita es- 
tructures molt determinades, els ein- 
n a s i s ,  i  o p e r a d o r s  q u e  e l  m e n i n  
llarg camí del creixement: els mestres 
d'educació física. Tenint en compte la 
seva dimensió natural , necessita una 
comprovac ió constant de les pròpies 
possibilitats, i heus ací els camps con- 
dicionats dels quals disposem, em re- 
fereixo als esportius, i els instructors i 
entrenadors que l 'ajuden a trempar-se 
en l 'esforç. Metodològicament corres- 
pon a  l ' esco la  la  pr imera  par t  de  la  
intervenció, i a les articulacions de la 
societat la segona. De fet el que suc- 
ceeix és que la nostra pròpia història 
passada ens ha condu i t  a  una quas i  
tota l  identi f icac ió entre e l  paper del   

mestre d'Educació Fís ica i el  de l 'en- 
t renador.  La ruptura to ta l  d 'aquest .  
món  "e spo r t i v i t z a t ,  t an t  en  e l  con-  
text educatiu com també en el context 
v i t a l ,  ha  p rovoca t  que  e l  c o s  s i gu i  
cons i de ra t  un  f e t  de  f r u ï c i ó  ac t i va  
marginal no només pels mestres, sinó 
també per la gran massa de la pobla- 
c ió .  És  oportú preguntar-se  cóm és 
poss ib le  que ma i  l ' educac ió  f í s i ca  i  
l 'esport no hagin produït aquesta im- 
pl icac ió continuativa i  durable al l larg 
de tot l'arc de la vida que hom presa- 
gia, impl icació necessària segons els 
experts no només per tal de reduir els 
paramorf ismes s inó també i  sobretot  
per al manteniment del propi benestar 
ps ico f í s i c .  E ls  més  sos tenen que  la  
causa ha de cercar-se en l 'absència de 
la matèria específica (l'educació física) 
en el parvular i o en l 'escola elemental 
en molts estats i en la ignorància subs- 
tanc ia l dels mestres pel que fa a les 
tècniques específ iques. Ara bé, si això 
fos cert, s 'hauria de donar una com- 
pensac ió  parc ia l  d 'aquestes  manques 
a part i r  de l  grau d 'escola  en e l  qua l  
l'educació física és operativa des de fa 
molts anys; tanmateix, després del da- 
rrer  any de concurrènc ia a aquestes 
esco les  es  man i fes ta  un des in te rès  
quasi total per la pràctica activa con- 
t inuat iva .  Què en podem dedui r?  La 
deducció més fèrti l com a possibil itat 
ulterior d'aprofundització, pertoca al 
t ipus d'ensenyament: la metodologia 
c o r r e n t  h a  p r o d u ï t  m a r g i n a c i ó  e n  
comptes d' impl icació i  ha de renovar- 
se, per tant, dràsticament. Però aquest 
mètode, conformat en determinades 
condicions històriques i que ha evolu- 
cionat amb les variacions de tals con- 
d i c i ons ,  també  ha  con t r i bu ï t  a  l l u r  
conservació i, en alguns casos, a l lur 
invo luc ió;  mi ra r  de  canv ia r  e l  t ipus  
d'ensenyament sense tenir en compte 
les  condic ions  genera ls  en les  qua ls  
això s' inserirà i prescindir doncs d'un 
plantejament educatiu global, ens por- 
tarà certament a fer ajustaments de la 
tra jectòr ia del t i r ,  però continuarem 
sense ni tan sols fregar la diana. Po- 
den observar-se avui dia aquests ajus- 
taments en els instituts d'educació fí- 

s i ca  i  en  l es  esco les  de  mag i s te r i  i  
inc lús en alguna facultat de pedago- 
gia, on s ' intenta procedir novament a 
la renovació a partir, com sempre, de 
l ' educac ió  f í s ica  t rad ic iona l  i ,  en e l  
millor dels casos, d'un no ben definit 
treball interdisciplinari entre les matè- 
ries d'ensenyament. Ara bé, si creiem 
poss ib le  contr ibui r  a l  canv i  substan- 
c ia l de l 'educació escolar,  no podem 
deixar de subratl lar f ins a quin punt 
aquest canvi ha de començar, necessà- 
riament, per l 'escola d' infància i  l 'es- 
cola bàsica. 

LES BASES DE LA 
RENOVACIÓ 
E l s  p r ime rs  g raus  de l  compromís  
esco lar  han es tat  sotmesos ,  a l  l l a rg  
de l s  ú l t ims  v in t  anys ,  a  una  c r í t i ca  
severa i a necessàries verificacions que 
si bé no han produït, en molts- països, 
les renovacions legis lat ives desitjades, 
h a n  d e i x a t  t a n m a t e i x  u n a  m a r c a  
t a n g i b l e  e n  l ’ a m p l i  
m o v i m e n t  d ' i d e e s  c rea t  a  
l ’ i n te r io r  de  l es  es t ruc tures  en  les 
qua ls  és  de legada l 'educac ió.  És  ben 
cert que ens trobem en un període que 
madura reformes substancials de 
l'escola, però també és cert que movi- 
ments com el de l 'escola activa basats 
en la col· locació del nen al centre de 
l'educació, com a protagonista del seu 
propi esdevenir, continuen éssent avui 
d ia s imples moviments d ' idees.  Per a 
la majoria dels mestres sembla que el 
temps s'hagi aturat en les lleis o en la 
seva pròpia i l lunyana preparació es- 
colar, i  que no hagi exist i t mai l 'esco- 
la act iva, n i tot e l vast moviment que 
es creà a conseqüència d'aquesta, en- 
torn al problema dels continguts, que 
encara que no abandonés el concepte 
de nen protagon is ta ,  remarcava les  
l im i t a c i on s  d ' una  e duca c ió  ba sada  
únicament en la satisfacció de les se- 
ves necessitats i. per tant, en la lliber- 
tat d'expressió, ni la revolució del 68 
que provocà  una gran commoc ió en 
tornar a posar en primer pla el debat 
sobre les pedagogies directives ni els 
darrers desenvolupaments de la con- 
cepc ió  pedagòg i ca  e l s  qua l s ,  apro -  
piant-se algunes tesis de fons dels pro- 

32 



Cal tenir en compte les condicions generals en les quals 
la renovació de l'EF s'inserirà i caminar cap a un plantejament 
educatiu global. 

gressos més recents en elaboració pe-
dagógica, neuropsicologia i psicoana-
lítica, posen en la base del debat edu-
catiu la recuperació de la corporeïtat 
com a condició per a una millora de 
l'aprenentatge i de la socialització. 

No hi ha dubte en afirmar que, per 
a la majoria dels docents, el discurs 
s'atura encara en "el cap ha d'omplir-
se de nocions", i és ben cert també 
que per a aquest el cos és un instru-
ment de distracció i no pas de de 
coneixement. Tot això queda agreujat 
pel fet que l'educació física i l'esport 
han romàs al marge de les grans com-
mocions que han sacsejat el món edu-
catiu en general; de tal manera, una 
actitud positiva de recerca per part del 
mestre de nous continguts referents a 
allò que és específic d'aquests argu-
ments es veuria frustrada. Però és se-
gur que aquest mestre conscienciós 
trobaria les elaboracions metodológi-
ques i didàctiques enunciades per 
cada investigador o per cada movi-
ment de recerca educativa. Aquestes 
investigacions, com ja hem dit, inten-
ten recuperar per als mestres els prin-
cipis fonamentals psicopedagògics i 
didàctics en els quals s’haurien d'ins-
pirar per a una acció educativa signifi-
cativa. 

REVALORITZACIÓ DE 
LA DIMENSIÓ 
CORPORAL 

Un dels principis bàsics de l'activi-
tat d'aprenentatge és aquell segons el 
qual aprendre significa "apropiar-se 
dels objectes i dels fenòmens del món 
que ens envolta" i no simplement d'a-
daptar-s'hi. 

Apropiar-nos del que ens envolta 
significa participar activament en la 
construcció de l'experiència pròpia 
mitjançant el propi cos. Com aquesta 
experiència es construeix amb situa-
cions reals viscudes, no es pot acréixer 
simplement gràcies a la influència 
de les propietats intrínseques dels 
objectes, sinó de la funció i els deures 
que aquests han adquirit al llarg del 
desenvolupament històrico-social de 

la societat en la qual vivim. Amb 
això no pretenem afirmar que 
l'experiència individual no subsisteix; 
només volem remarcar que aquesta 
última no es forma autònomament ni 
es limita a si mateixa, com si el nen 
estigués dotat de mecanismes interns 
innats que es desenvolupessin 
mitjançant una seqüència d'estats 
rígids i preordenats, sinó que 
l'adquisició i el desenvolupament de 
les capacitats humanes evolucionen, 
contràriament, en una situació 
d'alteritat, mitjançant un procés 
d'apropiació i no pas de pur "desper-
tar" i condicionament. 

Arribats en aquest punt és molt 
important aclarir que l'educació cor-
poral extreu les seves premisses de l'a-
profundiment d'aquest concepte i de 
la consideració que no existeix, justa-
ment per les raons abans esmentades, 
un desenvolupament independent de 
l'intel·lecte i del cos. Això esdevé tan 
més clar com més es redueixi l'edat. 
E1 coneixement per "incorporació" de 
la primera fase de la vida, la implica-
ció global del nen en l'adquisició de 
qualsevol tipus d'habilitat, la implica-
ció integral del jove en l'activitat d'in-
vestigació, així com els trastorns que 
es donen en la persona quan el seu 
"jo" no correspon a un "jo corpori", 
han portat de fet a acollir el cos [entès 
com a unitat psicofísica) amb les se-
ves necessitats, desigs, manifestacions, 
com una condició indispensable per a 
una  educac ió  g loba l  de  l ' home.  
Aquesta revalorització de la 
corporeïtat ha comportat també el 
reconeixement de la vàlua de tota 
una sèrie d'activitats d'expressió 
que, si bé al començament podien 
ésser enteses en sentit extemporani, 
reafirmen avui dia el seu significat de 
coneixement i comunicació. A partir 
d'aquestes consideracions i de la 
necessitat d'aprofundir-les en una 
posterior pràctica educativa 
quotidiana l'escola passa d'ésser un 
lloc d'aprenentatge estàtic i nocional, a 
ésser un lloc d'experiència real i, per 
tant, de comunicació, aprenentatge i 
socialització. Canvia la forma 

d'apropar-se a l'estructura (s'exploren 
els ambients i els espais, torna a 
definir-se el mobiliari, s'organitza 
l'espai en funció del nen i dels seus 
moviments, etc.), es valoren moments 
lligats a l’experiència corporal (el mo-
ment de l'àpat, de rentar-se, d'anar al 
lavabo, jugar amb la sorra, jugar amb 
els altres, etc.), s'organitza el coneixe-
ment en base a les experiències signifi-
catives (aprenentatge de la lectura 
mitjançant el mètode global, estudi 
lógico-matemàtic científic, indaga-
cions i recerques que concerneixin la 
persona amb la pròpia història i el seu 
entorn, etc.). 

Tot això s'entén en una comunitat 
escolar oberta tant en el seu interior 
(interclasse, grups de treball entre do-
cents, tallers, etc.) com en el seu exte-
rior (grups interescolars, correspon-
dència, visites, activitats sobre el te-
rreny, participació dels pares, etc.). 

Un sistema educatiu-social integrat 
provoca una situació didàctica extre-
madament productiva i capaç d'afa-
vorir el procés d'apropiació, mitjan-
çant el qual l'individu realitzarà el seu 
propi caràcter, el desenvolupament de 
les capacitats psicomotrius pròpies i 
també la pròpia socialització. 

Em sembla oportú subratllar en 
aquest punt com una escola d'aquest 
tipus afavoreix el creixement psico-
fisic equilibrat del nen, independent-
ment del famós parell d'hores setma-
nals d'educació física que qualsevol 
mestre conscienciós considerava just 
realitzar, quasi com si aquestes tin-
guesin propietats taumatúrgiques pel 
que fa al desenvolupament "físic" del 
nen. Crec que ja seran prou clares les 
perspectives que troben si e1 nostre 
desig és el de canviar. Però què signi-
fica canviar? Significa cercar contactes 
nous i originals entre disciplines que 
es trobaven separades rígidament, en 
nom d'una via oberta a la interdisci-
plinarietat? o significa per ventura 
aprofundir el paper del "cos" 'en la 
utilització de la llengua, en la forma-
ció dels conceptes lògics, en la socia- 
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El cos: instrument de coneixement. 

lització, etc.? És clar que aquesta da- 
rrera solució és la desitjable, car no 
només dóna un gran impuls d'investi- 
gació a les considerades activitats cu- 
rriculars, sinó que també estimula la 
redefinició de l'activitat motriu espe- 
cífica. De fet, seria absurd immolar en 
l'altar d'una hipotètica educació glo- 
bal el problema del moviment, de tal 
manera que, en conferir-li la impor- 
tància que li reconeixen investigacions 
clàssiques de psicopedagogia, perdés 
sobtadament una de les funcions que 
li és pròpia: la del desenvolupament 
psicomotriu de l'individu mitjançant 
l'aprenentatge d'habilitats motrius es- 
pecífiques. 

LA MOTRICITAT EN 
L'EVOLUCIÓ DE 
L'EXPERIÈNCIA 

No hem d'oblidar que si bé en els 
primers anys de vida la motricitat és 
el suport fonamental de l'aprenentat- 
ge, a mesura que anem creixen va 
assumint significats ulteriors i diferen- 
ciats, allunyant-se de la indissociable 
connexió inicial,  a causa també del 
naixement del llenguatge. Aquest da- 
rrer provoca una progressiva transfor- 
mació de les modalitats de l'aprenen- 
tatge, les quals coexisteixen sempre 
amb l'acció externa, però volen ad- 
quirir una independència d'ella a me- 
sura que l'infant creixi, per tant, apro- 
fundeix més i més en la seva pròpia 
experiència. 

Del que hem dit òbviament es de- 
dueix que el patrimoni de l'activitat 
motriu, o sigui la disponibilitat per a 
participar amb el propi cos en l'am- 
pliació de la pròpia existència, es va 
preparant des del primer instant de 
vida, en la fase més amunt descrita, és 
a dir en estreta dependència de la 
mare. 

La mare estimula l 'aprenentatge 
mitjançant el contacte, en la forma 
com es vesteix, com es renta, com ens 
fa jugar, mitjançant el tipus d'estímuls 
que escull per a nosaltres, canviant 
in ic ia lment  l a  nos t ra  pos ic ió  de  
repòs, afavorint la nostra exploració  

successiva, fent-nos conèixer diferents 
ambients, etc. En base a aquesta situa- 
ció d'alteritat primària i insubstituïble 

per tant, a través del tipus d'educa- 
ció psicomotriu que rebrà en els pri- 
mers anys de vida, el nen construirà el 
seu bagatge d’experiències. Ens en po- 
drem adonar a mesura que creixi, 
quan el veiem augmentar progressiva- 
ment el seu patrimoni lingüístic, grà- 
cies a una disponibilitat sempre major 
per a moure's i per a fer-se "sol". 

L'Escola d'Infància 
L'infant es presentarà a l 'escola 

d'infància amb una història pròpia al 
seu darrera: una història més o menys 
rica i significativa, condicionada pel 
tipus de relació viscuda precedent- 
ment, pel tipus d'emocions suscitades, 
pels traumes soferts, etc. Nosaltres ens 
trobem enfront aquesta història que 
s'expressarà per la motricitat i el llen- 
guatge. 

El problema és que tenim diverses 
històries al davant i l'únic error que 
podem cometre és el considerar-les 
insignificants en relació a l'activitat 
que pretenem proposar a la classe. 
Aquest tipus de plantejament serà và- 
lid per a un mestre tradicional que 
entén l'infant com una fulla en blanc 
sobre la qual cal escriure enèrgica- 
ment l'experiència, però no per a un 
docent que s'entossudeixi en un apre- 
nentatge real dels infants i que tingui 
la intenció, sobretot, de buscar les 
causes d'eventuals diferències objecti- 
ves existents, a fi d'iniciar una àmplia 
obra de "reconstrucció" (en aquest 
cas em refereixo a dificultats notables 
que impedeixen l'aprenentatge). 

Em sembla important, en aquest 
punt, fer un petit incís que, en la 
meva opinió, és fonamental al llarg de 
tot l'arc de l'escolaritat. És impossible 
resoldre problemes d'aquest abast res- 
tant tancats en la pròpia classe i apli- 
cant qualsevol tipus d'exercici. La• 
condició per a influir en tals situa- 
cions de forma positiva és partir del 
supòsi t  que "les funcions psico- 
intel·lectuals superiors apareixen en 
dues ocasions al llarg del desenvolu-  

pament del nen: la primera ocasió és 
en les activitats col·lectives i en les 
activitats socials, és a dir com a fun- 
cions inter-psíquiques, i la segona 
ocasió és en les activitats individuals, 
com a propietats internes del pensa- 
ment de l'infant, és a dir com a fun- 
cions intrapsíquiques", amb la qual 
cosa la solució al problema plantejat 
es troba sobretot en el tipus d'activitat 
d'implicació que aconseguim posar en 
acció en confront amb la situació de 
partida, això és, amb la situació social 
que l'ha determinada. Aquesta elecció 
per part del mestre és d'una impor- 
tància capital ja que, traduïda en un 
mètode, significa considerar l'escola 
com una comunitat educativa no tan 
sols encarada cap al deixeble, el nen 
X, sinó també cap a aquelles causes 
que han provocat que X es presenti 
avui en unes condicions determina- 
des. Una escola que s'obre, per tant, 
fent pròpies i considerant fonamen- 
tals, per tal d'assolir un aprenentatge 
efectiu del nen, les situacions viscudes 
per aquest, ja s'hagin construït a casa, 
al pati o a qualsevol altre lloc, en 
contacte amb els pares sobretot, amb 
els amics o amb altres persones. És 
així com el nen tímid, introvertit, po- 
drà trobar la solució als seus proble- 
mes en l'activitat plaent que el mestre 
aconsegueixi instaurar en la pròpia 
aula, i també en el tipus de relacions 
que es crearan amb els altres nens de 
l'escola mitjançant activitats motiva- 
des desenvolupades en comú, i també 
en el tipus de transferència que s'a- 
conseguirà accionar envers la realitat 
social externa, constituint aquesta, 
part integrant del tipus de treball que 
la comunitat educativa du a terme. 

Les respostes donades pels infants 
s'interpretaran, però també es preveu- 
ran i es menaran amb una elecció 
meticulosa del tipus d'activitat a de- 
senvolupar. Aquesta activitat haurà 
de tendir a integrar les bases fonamen- 
tals del desenvolupament de la 
intel.ligència, com són els temps, 
l'espai i la causalitat, mitjançant un 
recolzament del desig de participació 
conscient en la construcció de la 
pròpia 
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A mesura que augmenta l'edat, l'acte motor adquireix més independència 
dels processos cognoscitius i això afavoreix una "revisió" 
del propi cos en moviments significatius i expressius. 

E. Reijonen, Folespurl  
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experiència en interacció amb altri, i 
aquesta interacció es produeix a tra-
vés de la imitació del comportament. 
Són les primeres etapes de la cons-
trucció del propi jo corporal en el 
qual s'organitzaran, amb el progrés de 
l'experiència, les sensacions correspo-
nents al propi cos. Aquestes sensacions, 
cal remarcar, s'organitzaran a partir 
de l'experiència concreta, de situa-
cions reals en les quals el nen se senti 
integrat creativament i no com esclau 
de rituals fixes i estereotipats, vàlids 
indistintament per a ell i per als seus 
companys. Quina és, en aquesta edat, 
l'activitat que, tot i posseint una es-
tructura interna, deixa àmpliament 
lloc per a la creativitat del nen, car ell 
és el veritable protagonista? Amb tota 
certesa és el joc, activitat dominant 
que el mestre ha de tenir en compte. 

L'activitat lúdica 
No crec que sigui convenient, arri-

bats en aquest punt, perdre'ns en la 
consideració de les diferents teories 
del joc, ja que cal profunditzar en la 
importància que tenen aquells tipus 
d'activitat que afavoreixen l'expressió 
corporal o que impliquen l'esclat de 
les capacitats vitals mitjançant jocs de 
gran moviment. Anomenarem les pri-
meres "activitats expressives" i les se-
g o n e s ,  i mp r ò p i a me n t ,  " l ú d i c o -
motrius", perquè en aquesta edat,  
com ja hem aclarit precedentment, 
qualsevol tipus de proposta compro-
met sencerament a l'infant mitjançant 
la motricitat. 

Mitjançant l'activitat lúdico-motriu 
l'infant inicia la percepció del propi 
cos, inclús a través de moviments va-
riats i complets com ara córrer, saltar, 
enfilar-se, arrossegar-se. Aquests mo-
viments de base han d'ésser afavorits 
per les estructures que, no obstant 
això, no solen fer altra cosa que inhi-
bir-los. El motiu d'aquestes accions 
resideix més aviat en el propi procés 
de desenvolupament que en el resultat 
al qual ens podríen conduir (qui arri-
ba primer, qui corre més de pressa). 
"Així doncs, a títol d'exemple, la mo-
tivació de l'infant que juga amb cubs  

no consisteix en realitzar una cons-
trucció, sinó en el propi fet de rea-
litzar-la, és a dir en el contingut de 
l'acció. Això, no només és cert per al 
nen en edat preescolar, sinó que ho és 
en qualsevol joc veritable en general: 
no es tracta de guanyar sinó de parti-
cipar, aquesta és la fórmula general de 
la motivació d'aquest". 

Tenint en compte això, podem en-
tendre fins a quin punt una interven-
ció de l'adult sancionant els resultats, 
en lloc d'afavorir una situació pedagò-
gica en la qual tots hi estiguin inte-
grats com a protagonistes, condueix a 
deletèries interpretacions del propi joc 
i a l'accionament d'interaccions 
difícilment controlables entre els 
infants. 

En la base de totes les activitats, 
però especialment en la  "lúdico-
motriu", participació, col·laboració i 
no selecció són les condicions fona-
mentals per què un allunyament pro-
gressiu del propi cos no s'instauri en 
l'evolució de l'infant. Aquestes condi-
cions fonamentals assoliran gran im-
portància quan es passi dels jocs de 
"rols" als jocs "reglamentats", perquè 
és en aquests on assumiran una im-
portància superior de fet a la que 
tenen les diferències eventualment 
-sancionades per una pedagogia basada 
en "qui ho fa millor". 

L'activitat motriu en l'Escola 
Bàsica 

Hem vist que, a mesura que aug-
menta l'edat, mentre romangui confir-
mada la participació del cos sencer en 
el procés educatiu, l'acte motor també 
comença a adquirir un significat més i 
més independent dels processos cog-
noscitius pròpiament dits, transforma-
ció que afavoreix una "revisió" del 
propi cos en termes de producció de 
moviments significatius i alguns cops 
definits, siguin expressius o lúdico-
motrius. A través d'aquest tipus d'ex-
periència que es poleix en els cicles de 
l’escola bàsica, el nen experimenta les 
diferents possibilitats d'expressar-se 
fins i tot mitjançant el moviment, 
Aquestes possibilitats emergeixen 
d'una àmplia gamma d'activitats mo-  

tivades (mim, dramatització, pintura, 
modelatge, dansa, expressió corporal, 
joc motor, joc de regles, etc.) i no 
d'una sèrie de programacions estereo-
tipades i preparades expressament per 
l'adult per al nen. 

Pel què ens pertoca, intentarem en-
cara definir com, en la nostra opinió, 
l 'activitat lúdico-motriu queda al 
marge i es promou independentment 
d'un aprofundiment en altres tècni-
ques. De fet, si poguéssim realitzar 
una anàlisi concisa no tan sols de les 
energies emprades en l'activitat lúdi-
co-motriu comparant-les amb les con-
sumides en altres activitats del tipus 
de les especificades més amunt, sinó 
també de la mena d'influències que 
s'exerceix sobre els processos supe-
riors d'aprenentatge, no podríem dei-
xar d'observar el fet que les funcions 
de l'organisme, de la cardiovascular a 
la respiratòria, de la muscular a l'os-
teo-articular i la neuro-endocrina, així 
com, evidentment, el complex procés 
neuro-psicològic que se'n deriva, in-
tervenen de forma qualitativament i 
quantitativa diferent. També cal re-
marcar el fet que, si bé un tipus d'es-
cola renovada dóna avui dia resposta, 
en termes de "salut psicofísica", a les 
demandes que emergeixen de la socie-
tat, aquesta escola continua éssent es-
garrada sinó promou la salut amb una 
didàctica d'activitat de gran movi-
ment, en la qual els sistemes d'òrgans 
i els processos psíquics siguin capaços 
d'elevar de tal forma les seves reac-
cions adaptadores. 

Hem intentat definir fins a quin 
punt és important per a l'aprenentatge 
i la socialització del nen una situació 
de "moviment" (entès en aquest cas 
en el sentit de situació que varia i es 
desenvolupa, i no en sentit motor) 
independent, sigui d'interpretacions 
que queden massa limitades a preocu-
pacions escolars (llegir i escriure), si-
gui de noves preocupacions que po-
drien derivar-se d'una estructuració 
espai-temporal correcta. Pel que fa a 
aquest darrer plantejament es podria 
dir que l'objectiu de l'escola d'infàn-
cia i la bàsica és "ensenyar el nen a 
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organ i t z a r  i  a  e s t ruc tu ra r  l ' e s pa i -  
temps". 

Els peril ls l l igats a un tal planteja- 
ment són f ins i  tot massa evidents:  
podrien inst ituc ional i tzar-se i  parce- 
l·lar-se tota una série d'activitats limi- 
tades a l'espai i al temps i, perquè no, 
a la consciència de si mateix, del cos 
propi, de l'altre, etc. Nosaltres soste- 
nim que una bona estructuració i or- 
ganització del jo corporal, de l 'espai i 
de l  temps ,  es  desenvo lupa àmpl ia -  
ment  d ins  una s i tuac ió  pedagògica  
glogal, que no es tanqui en ella matei- 
xa, sinó que s'obri a l 'exterior gràcies 
a mitjans dialèctics que la nostra his- 
tòria de renovació de l 'escola ens ha 
fet esmolar. 

Em re fe re i xo  aqu í  a  l ' an imac ió  en  
la seva complexa art iculac ió de pro- 
postes, als progressos metodològics i 
d i dàc t i c s  en  l e s  e l abo rac i ons  de l s  
grups d'Educació Corporal, a l 'elabo- 
ra c i ó  d 'aque l l s  mov imen ts  de  base  
que consideren el joc motor i l 'esport 
un punt essencial per a la consciència 
de si i de l'altre, a les propostes dels 
investigadors de les diverses especifici- 
tats que concerneixen a les creacions 
mo t r i u s .  De  l ' a p r o f u n d i m e n t  d ' a -  
quests meners educatius en pot sorgir 
una renovació didàctica efectiva i, per 
tant, un impuls per a la solució dels 
problemes l l igats a l 'aprenentatge i  a 
la socialització en l'escola bàsica, per- 
què és en ells on trobem, en justícia, 
ben revaloritzat el paper del nen "sen- 
cer" ajudat en els seus inicis motors. 
potser aquí tornem a trobar una rela- 
c ió entre el nostre mode original de 
procedir i les darreres elaboracions, 
conseqüència d'una forta autocrítica, 
dels teòrics de la psicomotricitat. 

En investigació psicopedagògica tot 
allò que s'elabora en un camp deter- 
minat es pot ut i l i tzar sov int per un 
apro fundiment u l te r ior i  també per  
integrar treballs en vies de definició; 
tanmateix, no té cap sentit acceptar 
sense crítica (i això succeeix cada cop 
més sovint) solucions que es presenten 
sota resseguits criteris d'especificitat i 
que, malgrat tot, revelen l imitacions 
l l igades a una concepció tecnicista i  
productiva de l 'educació un cop s 'a- 
nalitzen en profunditat. 

CONCLUSIÓ 
Fa uns quants anys dos companys 

que més tard es convertiren en aguts 
per iod is tes ,  van escr iu re  un a rt ic le  
prou interessant que es t itulava així: 
"E l  mate ix  concepte  de cos  s 'ag i ta  
avui". Es tractava d'una anàl is i  por- 
menoritzada i puntual del que llavors 
succeïa en quant a l  tema corporal ,  i  
de com aquesta temàtica i el sistema 
econòmic i social estaven interrelacio- 
nats. 

Avu i  d ia podr íem di r  que ens  t ro-  
bem en presència de diverses "mane- 
res i  modes del cos", afavorides per 
tantes altres maneres i modes en la 
forma de promocionar-les i, sobretot, 
d 'exp lorar- les  econòmicament.  Por-  
tats a avançar hipòtesis, podríem afir- 
mar que, tot i que ha conclòs pràcti- 
cament la història que ha comportat 
aquesta reconcil iació del cap i el cos, 
ens trobem ara, tanmateix, en situació 
d 'en f ron ta r  t ant s  cossos  sobre  e l s  
quals adaptar-hi caps cada cop més en 
crisi pel que fa a les opcions de tria. 
Naturalment, les diferents inic iatives 
que pul· lu len en molts  pa ïsos i  que 
inclouen les gimnàstiques dolces, les 
tècniques de relaxació, de teories ba- 
sades en les filosofies orientals, el re- 
novat culturisme per a homes i dones, 
la dansa clàssica i la moderna, tribal, 
l ’ ae ròb ic ,  e l  có r re r  per  a  la  sa lu t  i  
l'expressió corporal, produeixen totes 
experts novel ls d isposats a proposar 
tot a l lò  que sembla nou i  que, mol t  
sovint, reclamen per a ells mateixos el 

t í to l  d 'ún ics  d ipos i ta r i s  quan rea l -  
ment no són altra cosa que interme- 
diaris àgils de tècniques velles i ex- 
perimentades. 

Aix í  és  com molts  de ls  "pares"  es  
rebe l · l e n  o  es  rebe l · l a r i en  davan t  
aquesta  forma de proced i r ;  n 'h i  ha 
prou amb fu l le jar l l ibres que tract in  
les teories del cos per a veure quant 
deuen aquests experts a Stanislavsky i 
al seu teatre de la memòria sensorial, 
a  la  b iomecànica de Mejercho ld,  a l  
teatre pobre de Grotowski, a la gran 
Mar ta  Graham,  a  la  ps icos íntes i  de  
Roberto Assaggioli o a la bioenergèti- 
ca d'Alexander Lowen, a l 'eutonia de 
Ge rda  A l exander ,  a i x í  com a  t an ts  
altres fronts que han engendrat ex- 
perts molt diferents als primers, e ls 
Va je r ,  Aoucou tu r i e r ,  La p i e r r e ,  Le  
Boulch, Parlebas... i que no deixen de 
forjar nous psico-sócio-motricistes en 
cursos que no abasten "nivel ls" més 
e levats i  que es converte ixen més i  
més en mers fets econòmics. He dei- 
xat voluntàriament per a la fi el pro- 
blema del cos per antonomàsia, o s i- 
gui el  cos de l 'at leta, de l 'esportista, 
de l 'amant de les pràctiques esporti- 
ves, car es tracta en certa manera del 
tema que més discussions provoca en 
els "palaus" que s 'ocupen de l 'evolu- 
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ció motriu a qualsevulla edat. Sovint 
molts experts de l'àrea motriu esporti-
va obliden les noves temàtiques que 
emergeixen i que ja hem descrit, o 
liquiden en dos mots la psicomotrici-
tat, com titllant de parcials i ignorants 
a qui molts anys abans, en presència 
d'un esport malversador, selecciona-
dor i sempre disposat a repetir-se, van 
interposar una crítica ferotge a tot allò 
que provoqués espectacle, En aquest 
moment m'estendré sobre aquest cos 
que, segons crec, s'ha renovat, gràcies 
també a aquests moviments i teories, 
en afirmar que deixen d'ésser útils 
polèmiques estèrils i que calen acords 
en la forma d'interpretar aquesta nova 
tendència-exigència de produir corpo-
ralment, de desitjar el benestar dins el 
propi cos, situació aquesta que s'està 
donant ja en tots els països. 

La paraula esport assumeix, en el 
seu estat actual, un significat personal 
i col·lectiu, subjectiu i de massa, i la 
felicitat amb la qual s'ha introduït en 
l'argot pot significar segons els casos 
renovació o conservació. En cap camp 
es donen tantes temptatives de 
respostes parcials per part de les forces 
polítiques i socials com en aquest; 
potser no hi ha cap sector de la vida 
d'un país on es comprometin tantes 
forces socials com l'escola, els 
Comitès Olímpics, les federacions 
esportives, les Associacions, els Ens 
Locals, els sindicats, els privats. 
Encara que això no signifiqui que 
aquests problemes han assolit aquella 
rellevància cultural que el personal 
del sector pronostica des de fa 
decennis, sí que posa de relleu un 
positivisme completament original 
que ha de tenir en compte sempre la 
nostra visió global del problema: és 
necessari no perdre mai la referència 
global de la problemàtica motriu 
esportiva, i inclús fer d'aquesta 
anàlisi el punt clau de les propostes 
renovadores. La cultura ha canviat, 
però en l'era dels video-jocs, l'esport, 
el moure's pel plaer de fer-ho, seguei-
xen mantenint l'interés i no només 
per part dels joves. Potser és d'aquesta 
dels qui s'ha de parlar, i de la seva 
nova forma d'ésser: és sobre els pro  

blemes reals i actuals que hem de 
construir la utilitat de l'esport. L'es-
port no és, per tant, inamovible dins 
el temps, que renova, com una barni-
lla màgica, l'escola per exemple, però 
el que ens conduirà a la conservació o 
a la renovació serà una anàlisi general 
de com volem aquest esport. Però, de 
quin esport estem parlant? 

Del que fan practicar a l'escola els 
mestres o del que impulsen els anima-
dors i operadors del temps lliure, del 
que cedeixen els ajuntaments a l'esco-
la o del que introdueixen les federa-
cions esportives nacionals, del que 
afavoreixen les associacions o del que 
han organitzat els pares, del que és 
demanat pel director o del promocio-
nat per l'institut privat de moda, del 
que recolza la societat ben 
considerada o del dels barris baixos? 
Hi ha potser quelcom que no quadra 
i es tracta justament de la manca 
d'una voluntat comuna en programar 
els objectius de la promoció esportiva. 
Nombroses escoles tanquen les seves 
portes després de l'horari escolar, 
escoles que refusen col·laboracions, 
Assessors que combaten gestions 
valuoses del fet esportiu limitant-se a 
menar allò que ja existeix en clau 
electoralista, esportistes que 
menyspreen l'escola, i els mestres 
perquè afavoreixen el sedentarisme, 
mestres que critiquen el professor d'e-
ducació física o la pobra societat de 
barriada. L'escola, dins aquesta con-
fusió de parers, ha estat sempre el 
capllevador del statu quo, i és per 
això que les renovacions escolars han 
estat sempre les més difícils; és, per 
tant, més senzill demanar que s'enfili 
l'esport en una escola semblant, que 
pensar en introduir-lo com a moment 
de renovació. A una escola que pro-
dueix senzillament la transmissió del 
considerat saber, li correspon una 
educació física i un esport que no 
creïn problemes, li correspon el pro-
fessor d'educació física, l'expert de 
l'ajuntament, així com la mestra de 
gimnàstica o el papà esportiu, accepta 
plenament la classe de gimnàstica pa-
ral·lelament a una educació que ga-
ranteixi la continuïtat i la conformitat  

educativa. Una escola constructiva 
que produeixi una nova cultura del 
cos necessita un esport veritable i re-
novat; un esport que ha transformat el 
grup de base, la societat territorial, en 
eix de la seva promoció de masses i de 
la seva ajuda a problemes més gene-
rals de reagregació, creativitat, desig 
d'una nova qualitat de vida dels ciuta-
dans. Aquest és un esport que entra 
per la porta principal i que es proposa 
com a clau de lectura dels problemes 
contemporanis. Es un esport que assu-
meix el rang de coeducador dels joves 
car s’ha encarregat, no només dels 
seus cossos musculars, sinó també del 
seu cervell pensant. Per tal que això 
es realitzi és necessari que la voluntat 
reformadora comprometi de forma 
contínua no tan sols els graus i ordres 
de l'escola (de la maternal a la univer-
sitat), sinó també l'exterior i l'interior 
d'aquesta en col·laboració efectiva. 
Recordo un famós pedagog, desapare-
gut fa poc, que deia, en una entrevis-
ta, estar preocupat per la institució 
d'una mena de contradicció entre l'in-
terior i l'exterior de l'escola. i en les 
seves conclusions arribava a la pro-
posta revolucionària d'obrir un espai 
per a una classe determinada després 
de l'horari escolar. En mig dels qui 
defensen un "escolacentrisme" i dels 
qui el neguen en nom d'una presump-
ta superioritat formativa de lo social, 
pot haver-hi lloc també per a aquells 
qui, com nosaltres, aspiren a una col·- 
laboració entre l'escola i el territori en 
termes de programació i implicació 
efectives. 

L'Escola, les escoles, han de con-
vertir-se en centres de promoció d'una 
nova concepció de la corporeïtat. 

Els mestres i els operadors territo-
rials junts, encara que respectant els 
seus corresponents papers, garantitza-
ran als nens una imatge unitària de 
l'educació, de la motricitat de l'esport 

comptat i debatut, d'ells mateixos. 
No es tracta ja d'un jo dividit i con-
tingut per les distintes agències educa-
tives, sinó d'un nen que satisfaci les 
necessitats pròpies, inclús les motrius, 
dins un sistema educatiu integrat. 

38 


