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L'intent d'objectivació 
de l'aptitud física 

La course-navette com elna d'objectivació del nivell de resistència aeróbica a tingut una difusió important en el 
nostre pafs de la mà de la bateria euro-feet. Un dels seus creadors, Luc Leger, va visitar l'INEF de Barcelona en 
motiu d'un curs de doctorat el juny passat. 
Doctor en blolc)glques, professor de l'Institut d'Educació Flsica del Quebec i investigador de les proves d'esforç 
en el seu pals, el Canadà, mantè un Interès clentlfic per recercar l'objectivitat I el coneixement de l'aptitud flslca 
dels atletes I de la població practicant en general. 
Per l'Interès despertat al llarg de tota la seva estada amb nosaltres i pel seu enorme rigor cientlflc us oferim 
aquesta entrevista. 
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Quin interès va tenir per vostè la pràc
tica esportiva, aquesta l'ha condicionat 
en el seu treball d'investigació? 
Quan em vaig plantejar de jove els 
meus estudis universitaris podia esco
llir entre diverses especialitats: biolo
gia, fisica, educació fisica ... No sabia 
que escollir tot m'interessava, practi
cava el hoquei sobre gel jugant pel col
legi al qual pertanyia i després per la 
universitat. En una altre època de 
l'any, encara que no ho sembli, jugava 
al futbol americà; sóc petit i molt ràpid 
i això em permetia fer-ho bé a la línea 
lateral. 
Estava interessat en alguns esports i al 
començar al Quebec els programes ofi
cials d'EF vaig tenir molt contacte 
amb llicenciats i doctors en aquest 
camp. Al dicidir-me per la carrera de 
biològiques vaig agafar l'especialitat fi
siològica en l'esport, compaginen la 
meva pràctica personal, i l'estudi dels 
mecanismes biològics en l'exercici. 
En la llicenciatura en primer nivell, 
vaig fer un estudi sobre els corredors de 
fons i el consum d'oxigen. En els meus 
estudis de post-graduat a la universitat 
de Montreal vaig ser un dels primers 
estudiants en fer aquests tipus d'estu
dis en la bioquímica de l'esforç, estu
diant els enzims del metabolisme amb 
rates sotmeses a períodes d'entrena
ment. 
Estava molt fortament implicat amb 
les proves d'aptitud fisica a causa del 
meu interès per l'ensenyament i vaig 
anar evolucionan de seguida cap a re
cerques més orientades sobre aquests 
temes: les proves d'esforç, la predicció 
de les marques, i una de les coses que 
actualment més em preocupa és quan
tificar la importància de cadascun dels 
paràmetres específics de cada especia
litat esportiva. 

¿Aquest interès que tú tens per la me
sara de l'aptitud física ha nascut del teu 
control de la pròpia pràctica esportiva? 
No té cap dubte que evidentment que 
sí, els primers professors que vem tenir 
anglòfons, formats en les millors uni
versitats americanes ens van ensenyar 
tota una metodologia de treball nova 
que nosaltres hem continuat centrant
nos en l'avaluació de la quantificació 
de l'entrenament. 

¿Tú creus que realment existeix l'apti
tud física i que es pot mesurar objecti-

l'ament el rendiment i la condició d'una 
persona en l'esforç? ¿Fins a quin és 
possible saber la capacitat física d'una 
persona? ¿Quin valor predictiu poden 
tenir? 
Sóc una persona especialment preocu
pada per l'exactitud dels resultats i me
sures que realitzem, sovint m'adono 
que hem estat massa superficials en el 
passat, en la interpretació i en la tria 
dels resultats dels tests de valoració de 
l'esforç. Penso que els investigadors 
hem de tenir molta cura dels detalls, 
sóc molt suspicaç quan s'ha negligit i 
els resultats no són del tot fiables, segur 
que no s'ha fet alguna cosa tal com 
s'havia de fer. 
Els qüestionaments filosòfics són del 
tot importants, és cert que l'aptitud 
fisica no es pot mesurar d'una manera 
general, els treballs puntuals han de 
superposar-se en altres treballs per tro
bar una integració del fenomen de 
l'aptitud fisica més amplia. Jo sempre 
poso en dubte el concepte d'aptitud 
fisica i a els classes a algun estudiant 
no li agrada aquest qüestiona ment 
continu, jo sempre els dic que pot ser 
d'aquesta manera o pot ser d'una altre 
les mesures i els resultats que obtenim. 
M'agrada refutar les meves idees amb 
les opinions del altres. 

L'avaluació no arregla tots els proble
mes de l'entrenament esportiu, i sóc el 
primer a qüestionar la seva importàn
cia i la seva utilització, com per exem
ple en l'admissió a l'INEF i en l'apli
cació que si fa en els atletes per a la 
predicció de les seves marques. Jo pen
so que és millor que cada especialista 
confeccioni les seves proves específi
ques; en les que pot demostrar més els 
aspectes fisiològics, com en l'esquí de 
fons, o tàctics, com en els esports d'e
quip. 

Parlem una mica de la "course-na
vette". Vostè ha estat un pioner d'a
questa amb les seves revisions. Quina 
difusió ha tingut al Canadà i a Europa? 
La prova permet que una persona esti
gui més motivada. I la segona condició 
és que la prova és la mateixa per a totes 
les edats permeten la comparació al 
llarg dels anys dels resultats d'un ma
teix individu. Una altra de les seves 
innovacions és la predicció del consum 
d'oxigen en tots els límits d'edat. 
La prova va tenir un èxit in mediat al 
Quebec francès i es va estendre gra
dualment a França i a altres països 
d'Europa. AI conèixer-la algunes per
sone~ del consell d'Europa, a arribat a 
molts estudiosos del tema que s'hi han 
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interessat i que ara la utilitzen; a Ho
landa, aquí a Barcelona, a Irlanda i 
sembla que progressivament a molts 
països. Quan més coneguda és, més 
s'utilitza. 
AI Canadà anglès i als EU A, per algu
nes raons de comunicació i de marque
ting en la distribució de les proves no 
s'utilitza. La meva funció no és fer 
marqueting, jo crec que el producte és 
bo i que els professionals tindrien que 
no deixar-se influir per unes cam
panyes publicitàries i provar tots els 
instruments que estan apareixent per 
trobar els que més fiabilitat i validesa 
els hi aporten. A mí m'està passant 
com amb els cantans que primer tenen 
èxit a l'estranger abans que en el seu 
propi país. 

Quina aplicació té la "(:oune-navette" 
a l'esport esoolar en el oontrol del pro
grame, a l'esport per a tothom i a l'es
port per a les poblacions disminuides? 
Només puc parlar de la utilització que 
se'n fa al Quebec dintre dels programes 
escolars, hi ha directrius molt generals 
i cada professor és lliure d'escollir de 
participar a les proves. Penso que l'a
valuació de les aptituts fisiques és una 
eina útil per a sensibilitzar els joves 
cap a la bona forma fisica i la salut i 
conduir-los en aquelles pràctiques més 
escaients per les seves condicions. 
Els adults, almenys a Amèrica, estan 
molt sensibilitzats en les qüestions de 
salut i consulten els metges i els espe
cialistes d'acondicionament fisic dels 
clubs per la bona aptitut fisica; és una 
nova manera de viure. 

Parlarem ara de l'''euro-feet'', l'aplica
ció de la "ooune-navette" a Europa. 
¿Quina opinió tens de l'aplicació que 
estem fent aquí d'aquesta prova? 
Conec indirectament els resultats de la 
battery-test anomenada "euro-feet" 
pel contacte personal amb les persones 
responsables que la porten a terme. 
Crec que tenen com a projecte estanda
ritzar les proves d'esforç a Europa per 
poder comparar els resultats en cada 
ocasió. 
Hi ha alguns investigadors que es tor
nen a qüestionar algunes proves dins 
de la bateria i que no l'apliquen, per
què sempre que hi ha un moviment en 
l'EF de l'objectivació apareixen els de
tractors. Entre els investigadors que hi 
estaven a favor, una vegada que han 
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tornat al seu país, molts no han tingut 
una acceptació unànime o un recolza
ment legal per la seva aplicació. 
Personalment estic molt orgullós quan 
s'utilitza aquesta prova, perquè crec 
que puc ser objectiu quan dic que és 
una de les millors proves pels nens en 
el medi escolar i també que pot ser 
utilizada amb bastant bon resultat en 
esports com el bàsquet, el futbol o el 
patinatge, en els quals hi ha descansos. 
En els altres esports més continuos, jo 
considero que no és gaire correcte. El 
més important d'aquestes proves és es
tandaritzar les condicions i de fer-les el 
més específic possible. Però sovint hi 
ha un conflicte; si la prova és molt 
específica, no es poden controlar les 
condicions i si es fa al laboratori, no es 
reflecteix la realitat. Crec que s'ha de 
trovar un punt intermedi i potser d'a
quí 2 o 3 anys tindrem una prova mi
llor aplicable a més situacions. 

Creus que l'~ut psioològk que pot do
nar-se a l'atleta és important o que la 
figura del psiooleg esportiu ha d'estar 
present en l'equip tèc:nk que té (:Ura de 
l'atleta? 
Els millors entrenadors del món estan 
preparats a tots els nivells. Els que te
nen atletes a nivell internacional co-

neixen molt bé els aspectes fisiològics i 
psicològics, han seguit estudis i han fet 
alguna recerca pel seu compte. De for
ma jeràrquica els entrenadors de les 
categories inferiors no és necessari que 
coneguin tan exhaustivament aquestes 
tècniques d'intervenció, però sí que 
tinguin un cert nivell, hem d'intentar 
pujar el nivell de preparació dels nos
tres tècnics. 
Sobre si és millor que existeixi un 
equip de professionals o l'entrenador 
que ho faci tot, hem d'entendre que les 
persones de l'equip siguin compati
bles, si no es produeix un fals equip de 
consulta i és millor que l'entrenador 
treballi sol integrant-ho tot i consultan 
en alguns fisiòlegs, metges o psicòlegs 
els dubtes. El funcionament en equip 
és el millor però falta un grau molt alt 
de coordinació entre els membres de 
l'equip. 

Parlem una mica del Canadà i de les 
infraestructures esportives i univenità
ries. Quines són les línies de treball? 
¿Com s'organitza l'ensenyament de l'e
ducació física a la univenitat de Cana
dà? 
Tant al Canadà com a EUA la persona 
que vol dedicar-se professionalment a 
l'EF o a l'entrenament ha de seguir 



estudis universitaris de primer cicle 
durant 4 o 5 anys. El 95% d'estudiants 
es queden en aquest nivell, els nivells 
superiors exigeixen molta competèn
cia, ja que els coneixements necessaris 
són molt elevats. Els voluntaris seguei
xen estudis paral.lels a les associacions 
d'entrenadors i federacions. 
Nosaltres tenim facilitat per fer recer
ca, i recerca i ensenyament per a nosal
tres sovint estan combinats i penso que 
si el professorat s'esforça a millorar, 
pot aconseguir un bon laboratori. 
Aquesta situació ens porta problemes 
perquè a l'utilitzar el mateix material, 
es fa malbé de seguida i en la investiga
ció necessitem un material sempre 
adequat i disponible. 
Gràcies als darrers Jocs Olímpics, hem 
pogut crear nous edificis i també labo
ratoris amb el seu utillatge específic. 
Tenim dues sales dedicades a l'avalua
ció funcional on hi ha cintes corredo
res, bicicletes i espiròmetres per a me
surar els gasos expel.lits. L'altra sala 
ens ha serveix per als exàmens de bio
xia-muscular, i per a fer catèters i ordi
nadors per a tractar cada informació. 
Malgrat això ens falten més aparells 
per a mesurar el consum d'oxigen. 
Però si no és un pressupost extraordi
nari és molt dificil que arrivi de la ma
teixa universitat. 
En el laboratori d'aprenentatge motriu 
no hi ha cap equipament particular, i 
cada investigador fa un muntatge dife
rent per a cada experiència. Tenim 
una caixa Faraday on es poden fer me
sures electromiogràfiques, eliminant 
interferències quan s'utilitza per a esti
mular les rates d'una manera estanda
ritzada. 
Hi ha dues grans sales dedicades als 
equipaments bioquímics i histològics i 
un refrigerador per a posar-hi mostres 

musculars. Hi ha una cambra freda per 
a fer-hi disseccions, microscopis, es
pectrofotòmetres d'absorció atòmica, 
espectrofotòmetres de rajos ultraviole
tes, centrifugadores ... etc. 
Apart del material tenim un bon per
sonal de suport, els tècnics, dues perso
nes, es dediquen a les dosificacions, un 
informàtic, una que fa els muntatges 
elèctrics i una altre fa els muntatges 
audio-visuals. 
Apart de la dotació estatal, que està 
d'acord al nombre d'estudiants ins
crits, cada investigador si vol promo
cionar-se pot demanar ajut a entitats 
privades amb la presentació de projec
tes i dossiers de treballs a realitzar. La 
investigació és com una cursa lliure on 
existeix la competència per l'obtenció 
dels recursos econòmics. 

¿Cóm integreu als estudiants dintre 
dels plans de recerca i en els centres 
d'investigació? 
En el primer cicle els alumnes seguei
xen moltes classes pràctiques en el 
complex esportiu, però també hi ha 
algunes hores concretes de laboratori 
on tenen accés per provar tots els tests, 
sota les ordres del que supervisa, que 
pot ser un estudiant contractat del se
gon cicle. 
Els estudiants de segon i tercer cicle 
poden accedir als laboratoris per les 
seves necessitats personals, els seus 
projectes s'estableixen amb la col.la
boració del supervisor que fa la reserva 
per poder utilitzar exclusivament l'or
dinador o les cintes corredores i les 
rates que necessiten. 
Quina opinió tens de la Barcelona 
Olímpica? ¿Cóm veus tota la infraes
tructura que s'està portant a terme, 
creus que pot quedar beneficiat el camp 
de l'investigació aplicada? 

Jo parteixo del principi que els Jocs 
Olímpics poden ser útils pels investiga
dors si sabem aprofitar-los. Són els jo
ves amb les seves administracions els 
qui organitzen els jocs i nosaltres no 
tenim res a dir-hi, excepte que després 
podem aprofitar els equipaments i els 
petits pressupostos secundaris que es 
poden generar, així com algun treball 
d'enquestes o antropomètric amb els 
atletes que vinguin. 
No podem intervindre directament, 
però sí que tenim una certa força en 
l'organització de comités científics i 
congressos així com l'aprofitament de 
tota la infraestructura després de l'a
conteixement olímpic. 
Aprofito també l'ocasió per donar les 
gràcies a tots els professors del curs de 
doctorat i els estudiants que Ii:ih 
aguantat la meva veu monòtona i el 
meu accent particular. També vull sub
ratllar que ja he vingut alguns cops a 
Espanya, a Catalunya en particular, i 
que cada vegada m'han fet un acolli
ment molt afable i trobo que és un 
ambient fantàstic, a nivell cultural 
molt ric. Estic segur que tomaré i enca
ra que vosaltres no em convideu vindré 
com a turista. I estic content que sigui 
una ciutat com aquesta la que hagui 
obtingut els Jocs Olímpics, perquè crec 
que aquí la població està mobilitzada i 
en aquests tipus d'esdeveniments és 
molt important. 
Desitjo uns bons Jocs i que els resultats 
siguin importants, tant per a la pobla
ció com pels especialistes de l'INEF, 
pels organitzadors i per a tot el sector 
de l'esport català i espanyol. 
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