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Resum
Segons l’última Enquesta d’Hàbits Esportius (2010), el running és la cinquena activitat fisicoesportiva més practicada pels espa

nyols: el 5,6 % de la població major de 15 anys afirma que la practica amb regularitat. Els practicants del running, no obstant això, 
estan lluny de poder ser considerats com un grup homogeni. En aquesta comunicació es presenta un model de classificació sociocul
tural dels practicants de running, obtingut a partir dels resultats d’una investigació qualitativa feta amb una mostra de 76 corredors 
populars. La investigació parteix d’unes adaptacions del model cultural de Douglas (1996) i el model de classificació de les activitats 
d’oci d’Elias i Dunning (1988), segons les quals les dues dimensions que estructuren el camp social serien les pressions grupals i 
estructurals. Les primeres es manifesten d’una manera directa en el caràcter relacional d’aquesta pràctica esportiva (individual contra 
grupal), mentre que les segones es refereixen al seu grau de formalització tècnica, que es concretaria en aspectes com l’establiment 
d’objectius de millora, el grau d’adhesió a plans d’entrenament o el control del rendiment (disciplina contra espontaneïtat). La in
tersecció d’aquestes dues dimensions descobreix l’existència de quatre perfils o tipus ideals de corredors: els solitaris hedonistes, 
els individualistes competitius, els corredors sociables i els grupalistes disciplinats, les característiques dels quals són examinades 
en aquest treball.

Paraules clau: running, tipologia sociocultural, corredors populars

Abstract

A Sociocultural Typology of Recreational Runners in Spain

According to the latest Sports Habits Survey (2010), running is the fifth most common physical exercise and sports activity 
performed by the Spanish: 5.6% of the population aged over 15 said they run regularly. However, recreational runners are 
far from being a homogeneous group. In this paper a sociocultural classification model for runners is presented, obtained 
from the results of qualitative research conducted with a sample of 76 recreational runners. The research is based on an 
adaptation of Douglas’s cultural model (1996) and Elias and Dunning’s leisure activities classification model (1988), under 
which the two dimensions that structure the social field are group and structural pressures. The former are manifested in 
a direct way in the relational nature of this sport (individual versus group), while the latter concern its degree of technical 
formalisation, which would take shape in aspects such as setting targets for improvement, the degree of adherence to 
training plans and performance monitoring (discipline versus spontaneity). The intersection of these two dimensions reveals 
the existence of four profiles or ideal types of runners – lone hedonists, competitive individualists, sociable runners and 
disciplined group members – whose characteristics are discussed in this paper.  
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Introducció
D’acord amb l’última Enquesta d’Hàbits Esportius a 

Espanya (2010), el percentatge de la població espanyo
la major de quinze anys que practica el running és el 
5,6 %, un percentatge que si es calcula sobre el conjunt 
de la població que fa alguna pràctica esportiva se situa 

en el 12,9 % (García Ferrando & Llopis Goig, 2011, 
p. 86). El percentatge és lleugerament superior al re
gistrat cinc anys abans (García Ferrando, 2006), quan 
se situava en el 4,2 % de la població i en l’11,1 % dels 
practicants esportius. Aquest lleuger augment, no obs
tant això, la converteix en la cinquena pràctica esportiva 

http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.cat.(2012/2).108.01
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més important a Espanya, per darrere de l’activitat físi
ca guiada (gimnàstica), el futbol, la natació i el ciclisme 
(García Ferrando & Llopis Goig, 2011, p. 92).

El running, anglicisme procedent de l’anglès to run, 
‘córrer’, és una expressió que s’ha posat de moda en els 
últims anys per fer referència al conjunt de pràctiques 
fisicoesportives que s’engloben en el que tradicional
ment s’ha denominat la carrera a peu. D’aquí es deriva 
també l’expressió runner, amb la qual, per extensió, es 
designa els practicants de running o corredors. Es tracta 
d’una pràctica que pertany a l’atletisme popular, que du
rant les últimes dècades ha experimentat un ampli pro
cés d’expansió que, sens dubte, està molt relacionat amb 
la facilitat de la seva realització, les escasses barreres 
d’accés, l’adaptabilitat a la forma física i ritme dels seus 
practicants i la flexibilitat que proporciona el fet que pot 
desenvoluparse pràcticament en qualsevol escenari i a 
qualsevol hora. 

Globalment considerats, no obstant això, els practi
cants de running no poden ser presos com un grup ho
mogeni. Encara que les revistes i llibres de divulgació 
tècnica destinats a corredors molt sovint es dirigeixen 
a ells com si realment ho fossin, constitueixen un uni
vers socialment heterogeni en el si del qual poden ser 
identificades diverses subcultures. Aquesta és la hipòte
si de què parteix aquest treball, en el qual s’assumeix 
que l’heterogeneïtat que conforma aquestes subcultu
res té a veure amb aspectes com les raons d’inici en la 
pràctica, la freqüència amb què es practica el running, 
les expe riències que aquest els proporciona, el grau de 
tecnificació, l’espai de realització, la pertinença a clubs, 
asso ciacions o grups informals d’entrenament i la parti
cipació en carreres populars. 

Les ciències socials no han dedicat massa atenció 
a l’estudi de la cultura del running a Espanya. Les 
enquestes d’hàbits esportius dels espanyols dirigides 
pel professor Manuel García Ferrando des dels anys 
vuitanta del segle xx han permès conèixer l’evolució 
d’aquesta pràctica fisicoesportiva en els últims trenta 
anys (García Ferrando, 2006; García Ferrando & Llo
pis Goig, 2011). Més enllà d’aquesta font, tan sols pot 
ferse esment d’alguns articles publicats durant els úl
tims anys. Alguns autors han examinat les raons que 
propicien la participació de corredors populars en pro
ves de fons (Llopis Goig & Llopis Goig, 2006). Al
tres, centrantse també en proves populars de fons, han 
estudiat les diferències de gènere (Salguero & Martos, 
2010, 2011). Més abundants són, no obstant això, les 
aportacions provinents de l’àmbit de la psicologia, 

encara que amb un enfocament allunyat de l’intent 
de comprensió sociològica del fenomen i prioritzant 
l’orien tació a la millora del rendiment.

L’objectiu d’aquest treball és identificar els factors 
que generen l’heterogeneïtat sociocultural que caracterit
za els corredors populars i, a partir d’aquests, elaborar 
una tipologia que els integri i doni compte de les singu
laritats que concorren en cadascun dels perfils detectats. 
La base empírica d’aquest treball procedeix d’una inves
tigació qualitativa feta entre 2006 i 2007, en la qual es 
va entrevistar 76 corredors populars amb edats compre
ses entre 22 i 55 anys. D’ells, 34 van ser entrevistats in
dividualment per mitjà d’entrevistes semiestructurades, 
mentre que els restants 42 van formar part de quatre 
grups de discussió. 

El treball parteix d’una doble base teòrica: el mo
del teòric de tendències culturals que l’antropòloga 
britànica Mary Douglas ha exposat en alguns dels seus 
treballs (Douglas, 1996) i el model de classificació de 
les activitats d’oci i temps lliure que Norbert Elias i 
Eric Dunning van proposar en un dels seus treballs ja 
clàssics (Elias & Dunning, 1988). Douglas va proposar 
un model teòric de tendències culturals no determinista 
(Douglas, 1996, p. 6061) el punt de partida del qual 
es troba en la idea que tota societat imposa als seus 
membres estàndards normatius (Douglas, 1996, p. 51). 
Encara que les comunitats difereixen en la quantitat de 
control que exerceixen sobre els seus membres, atès 
que algunes són extremadament flexibles mentre que 
d’altres exerceixen un control feroç, les dues grans 
dimensions del camp social són les pressions grupals 
i les pressions estructurals (Douglas, 1996, p. 180). 
Mentre que les primeres permeten distingir entre tipus 
culturals individualistes enfront de grupalistes, les se
gones fan aflorar l’existència d’estils culturals jerarqui
coformalistes enfront d’aïllats (Douglas, 1996, p. 96).

Les dues dimensions proposades per Douglas en 
el seu model cultural són la base teòrica del present 
treball, encara que la segona, que té a veure amb les 
pressions estructurals, requereix alguns matisos que 
permetin la seva correcta aplicació al camp de les pràc
tiques fisicoesportives. Per a això, es recorre al mo
del de classificació de les activitats d’oci i temps lliure 
proposat per Elias i Dunning (1988). Segons aquests 
autors, les transformacions experimentades per les so
cietats contemporànies produeixen nombroses tensions 
psicosocials en els individus, els quals a més a més es 
veuen exigits a mostrar un elevat autocontrol dels seus 
estats d’ànim, afectes i emocions en les seves rutines 
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de la vida diària. És per això que l’excitació sol es
tar severament  reprimida en la majoria de les esferes 
socials, si bé les activitats d’oci i temps lliure, entre 
les quals destaquen les de caràcter esportiu, permeten 
experimentar un plaent “descontrol emocional contro
lat” on poden presentarse alts nivells d’emoció a tra
vés d’experiències mimètiques plaents sense incórrer 
en riscos reals. L’excitació lliure de perill serveix com 
a remei a les tensions provocades en els individus pel 
sobreesforç i les coercions constants de les formes de 
vida característiques de les societats complexes (1988, 
p. 57). D’acord amb aquest enfocament, Elias i Dun
ning (1988, p. 123125) assenyalen l’existència d’una 
dimensió consistent en un continu de dos pols, que po
dria denominarse rutinització contra desrutinització. 
Aquests dos pols, al seu torn, estan estretament vincu
lats, la desrutinització amb el descontrol de la restric
ció sobre les emocions i la rutinització amb el control 
d’aquestes. Encara que amb algun matís addicional i 
amb una terminologia distinta, aquesta dimensió socio
cultural és una de les que configura el marc teòric de la 
investigació presentada en aquest treball.

La primera dimensió té una adaptació directa a 
l’activitat fisicoesportiva, ja que es manifesta molt vi
siblement en el caràcter individual contra grupal d’una 
pràctica com el running. No obstant això, la transla
ció de la segona dimensió al camp de la pràctica fi
sicoesportiva requereix una combinació dels planteja
ments recollits en les línies anteriors. En referirse a 
les pressions estructurals, Douglas estava fent al·lusió 
al grau d’adhesió dels individus a les normes i valors 
culturals predominants en una societat. Aquesta di
mensió, per tant, li permet diferenciar els individus 
segons el grau en què interioritzen les normes i va
lors de l’estructura social en els seus comportaments 
i pautes d’actuació. Ara bé, en el cas d’una pràctica 
fisicoesportiva, l’equivalent a les normes i valors a 
què es refereix Douglas en el camp cultural seria la 
interiorització de les regles o components tècnics de 
la pràctica d’una determinada modalitat fisicoesportiva 
—en aquest cas el running—, entre les quals es podria 
fer referència a l’adquisició d’una disciplina tècnica en 
l’exercitació, l’adhesió a plans d’entrenament, el con
trol del rendiment i l’establiment de metes i objectius, 
entre d’altres. Tot això podria sintetitzarse denomi
nant a aquesta dimensió grau de formalització tècni-
ca de la pràctica. D’aquesta manera, en un extrem de 
la dimensió estarien aquells individus la pràctica del 
running dels quals es caracteritzaria per una major 

disciplina i interiorització tècnica (major grau de for
malització), mentre que a l’extrem oposat es trobarien 
aquells que exhibeixen una major espontaneïtat (mínim 
grau de formalització). 

La hipòtesi d’aquest treball és que l’anàlisi socio
cultural d’una pràctica com el running podria ferse a 
partir d’aquestes dues dimensions: les pressions gru
pals i les estructurals. Ara bé, més enllà de restrin
girse a la identificació d’aquestes dues dimensions, la 
hipòtesi apunta la idoneïtat d’aquestes en la configura
ció d’una tipologia comprensiva dels distints perfils de 
corredors populars. 

Una vegada exposada la base teòrica, el apartat se
güent es destina a exposar el plantejament metodològic 
de la investigació. A continuació es presenten els re
sultats i es tanca el treball amb una recapitulació de les 
principals troballes.

Metodologia
Com ja s’ha assenyalat, van participar en la investi

gació 76 corredors populars d’entre 22 i 55 anys, dels 
quals 29 eren dones i 47 homes. Els entrevistats residien 
en ciutats de diverses grandàries repartides per tot Espa
nya. La seva selecció va ser feta a partir del que es co
neix com mostra a propòsit (Patton, 2002) i els criteris 
establerts per a la seva obtenció van ser la pràctica del 
running amb una freqüència setmanal i amb una anti
guitat mínima de dos anys. El treball de camp es va fer 
entre els anys 2006 i 2007.

D’una banda, es van fer 34 entrevistes semiestruc
turades. Les entrevistes es van desenvolupar a partir de 
preguntes en què es va tractar d’indagar sobre les  raons 
d’inici en el running, hàbits i experiències viscudes, 
participació en carreres populars, característiques dels 
entrenaments, espais de realització de la pràctica, fonts 
d’informació, pertinença a grups d’entrenament, clubs 
i associacions i altres aspectes socials i relacionals de 
la pràctica. Les entrevistes van ser fetes pels autors i 
van tenir una durada mitjana de 45 minuts. D’altra ban
da, es van fer quatre grups de discussió, conduïts també 
pels autors del present treball, que van aprofundir en els 
mateixos aspectes abordats en les entrevistes semiestruc
turades i en els quals van participar un total de 42 per
sones.

Una vegada finalitzades les transcripcions de les en
trevistes i grups de discussió, els dos autors van iniciar 
per separat l’anàlisi de les dades. Les dades van ser frag
mentades en unitats mínimes de significat i classificades 
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en tres categories: a) característiques de la pràctica del 
running, b) motius de la seva realització, i c) percep
cions i vivències relacionades amb aquesta. D’aquesta 
manera es va disposar d’un conjunt classificat de dades 
empíriques que va possibilitar una agrupació de les simi
lituds i divergències de significat en cadascuna de les ca
tegories (Lincoln & Guba, 1985). Una vegada finalitza
da aquesta fase, els autors van discutir i van interpretar 
les dades categoritzades i van consensuar les discrepàn
cies. Per garantir la qualitat de les dades, es va recórrer 
a una triple estratègia de triangulació que va fer possi
ble el control de la seva validesa interna i confirmabili
tat (Lincoln & Guba, 1985). Aquesta triple estratègia es 
basava en la triangulació de tècniques (entrevistes i grups 
de discussió), de la recollida d’informació (dos investiga
dors) i de l’anàlisi final de les dades (dos investigadors). 
També es va recórrer a l’estratègia member check, per 
mitjà de la qual els participants van poder comprovar la 
fidelitat dels textos transcrits (Patton, 2002). 

Els perfils de corredors a la identificació dels quals 
es dedica aquesta investigació han de considerarse com 
a tipus ideals en sentit weberià. Max Weber va entendre 
per tipus ideals aquelles abstraccions que intenten cap
tar la singularitat d’una configuració composta per ele
ments que no són específics (Weber, 1947, p. 110). Dit 
d’una altra manera, són abstraccions que individualitzen 
els patrons que defineixen aquesta configuració i els se
paren de la multitud d’aspectes que comparteixen amb 
altres configuracions. Els tipus ideals, per tant, no són 
descripcions de la realitat sinó les categories utilitzades 
per analitzarla, perquè la seva naturalesa abstracta és el 
que permet la descripció d’una realitat social empírica. 
Per això, constitueixen eines irreemplaçables a l’hora de 
fer intel·ligibles les idees, i permeten donar coherència 
narrativa a l’aclaparadora evidència de l’experiència hu
mana.

Resultats 
En aquest apartat s’exposen els resultats de la inves

tigació. En primer lloc es confirma la idoneïtat empírica 
de les dues dimensions de l’espai sociocultural i es pro
posa una tipologia de corredors (en el sentit weberià de 
tipus ideals) suggerint una denominació per a cadascun 
d’ells. En segon lloc s’efectua una caracterització de ca
dascun d’aquests tipus ideals.

L’anàlisi del material empíric va permetre constatar 
amb una relativa senzillesa la pertinència de les dues 
dimensions exposades en la introducció d’aquest tre

ball: d’una banda, el caràcter individual contra grupal 
de la pràctica, una dimensió que Douglas denominava 
les pressions grupals (1996, p. 96); i d’una altra, el seu 
grau de formalització tècnica, un concepte derivat de les 
pressions estructurals a què es referia Douglas (p. 180) 
i del continu rutinització contra desrutinització del qual 
van parlar Elias i Dunning (1988, p. 123).

El caràcter individual o grupal de la pràctica va ser 
un dels primers aspectes a què els entrevistats es van 
referir en parlar de la seva trajectòria i experiències 
com a corredors. Alguns d’ells, independentment de la 
seva condició física i estatus socioeconòmic, van afir
mar que practicaven el running de manera individual 
mentre que altres s’inclinaven per la pràctica en grup:

[…] jo correré sol; per mi aquest és l’avantatge d’aquest 
esport i és el que m’agrada: estar sol, pensar en les meves 
coses o, millor dit, no pensar en res. He corregut alguna 
vegada amb altres persones, però no em va: es perd el que 
a mi més m’agrada de córrer, que és estar amb mi mateix.
[…] surto a córrer tres dies a la setmana, sempre amb un 
grup que també anem junts alguns caps de setmana a fer 
alguna prova popular. Anar en grup t’obliga i t’ajuda a su
perarte aquests dies que tens mandra o fa molt fred.

De manera que la tendència sociocultural a la qual es 
va referir Mary Douglas té una translació clara a aquesta 
activitat fisicoesportiva, perquè es manifesta molt clara
ment en el caràcter individual o grupal de la pràctica del 
running. De manera sintètica, aquesta dimensió podria 
ser denominada caràcter relacional de la pràctica del 
running i quedaria definida per un pol d’orientació indi
vidual enfront d’un altre de caràcter grupal.

La segona tendència a què va al·ludir Douglas, les 
pressions estructurals, també va quedar àmpliament 
documentada amb el material empíric obtingut en les 
entrevistes i els grups de discussió. En l’apartat ante
rior ja s’ha fet l’adaptació d’aquest concepte al camp 
de la pràctica fisicoesportiva, i ha donat com a resultat 
la dimensió finalment denominada grau de formalitza-
ció tècnica de la pràctica del running. La pràctica del 
running és molt variada pel que fa al grau d’incorpo
ració o interiorització dels seus components tècnics. 
Així, hi ha individus que el practiquen guiantse per un 
sentit comú bàsic, mentre que d’altres es documenten i 
segueixen meticulosos plans d’entrenament que a més 
de nombrosos aspectes tècnics poden arribar a incloure 
consideracions sobre el descans i l’alimentació, entre 
d’altres. Però també hi ha individus que practiquen el 
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running per sentirse bé i millorar el seu estat anímic 
i físic, mentre que d’altres es plantegen objectius de 
millora pel que fa a temps i distàncies recorregudes. 
En les entrevistes es van obtenir nombrosos comentaris 
relacionats amb aquest punt:

[…] a mi m’agrada córrer per les sensacions que em dóna; 
em relaciono millor amb el meu cos, però per mi el que 
val és només córrer, córrer com corre un nen o com co
rrien els primitius, sense res més. 
[…] jo em marco uns objectius i planifico l’any per acon
seguir uns nivells i poder tenir una actuació digna en les 
proves a les quals em presento. 

Naturalment, els fragments seleccionats, malgrat la 
seva brevetat, permeten efectuar altres consideracions so
bre la pràctica del running que no han de passar desaper
cebudes. Es reprendrà aquesta tasca més endavant, atès 
que el que ara interessa és únicament deixar constància de 
la possibilitat d’extrapolar les dues tendències socials as
senyalades en l’apartat introductori a l’espai sociocultural 
del running. 

Si les dues dimensions a què s’acaba de fer al·lusió 
són considerades independents i es traça un espai bifac
torial amb la seva intersecció, es generen quatre qua
drants, cadascun dels quals descriu un perfil de corredor 
tal com es mostra a la figura 1. 

El primer quadrant estaria ocupat per aquell tipus de 
corredors populars la pràctica dels quals presenta tant 
una escassa formalització tècnica com un feble caràcter 
relacional. Aquí es troben els denominats solitaris hedo-
nistes. En el segon quadrant se situarien aquells corre
dors amb nivells baixos pel que fa a la dimensió relacio
nal, però elevats quant al grau de formalització tècnica. 
Són els individualistes competitius. El tercer quadrant 
allotjaria aquells que la pràctica dels quals es caracterit
za per un elevat caràcter relacional però un mínim grau 
de formalització, els descrits com a corredors relacio-
nals. A l’últim, en el quart quadrant apareixen els gru-
palistes disciplinats, aquells corredors que presenten alts 
nivells tant en la dimensió de formalització tècnica de la 
pràctica com en la referida al caràcter relacional.

Una vegada contrastada la idoneïtat empírica de 
les dues dimensions de l’espai sociocultural del run-
ning, així com la possibilitat de definir quatre tipus 
ideals a partir de la seva intersecció, és moment 
d’efectuar una caracterització de cadascun d’aquests a 
partir del material empíric recopilat en el transcurs de 
la investigació.

a) Els solitaris hedonistes constitueixen un grup 
definit per la seva orientació individual i pel seu escàs 
grau de formalització tècnica. Es tracta d’individus 
que practiquen el running de manera individual i amb 
pocs condicionaments disciplinaris i tècnics, tal com 
va quedar posat de manifest en nombrosos comen
taris:

[…] per mi no hi ha res com córrer sol; per descomptat jo 
corro sol; és que és el que m’agrada; jo gaudeixo corrent. 
Et canses, sí, fas un esforç; d’això es tracta, però en reali
tat obtens una gratificació incomparable: et sents bé, tens 
bones sensacions. Jo crec que no puc deixar de córrer pel 
plaer que em proporciona ferho.

Els solitaris hedonistes eludeixen les dues grans 
pressions que el camp social imposa als individus: l’es
tructural i la grupal. Rebutgen les pràctiques discipli
nàries i s’allunyen de qualsevol pauta d’actuació que 
puguin considerar sistemàtica o rutinària. D’altra ban
da, practiquen el running de manera individual perquè 
els incomoden les limitacions que ocasiona la pràctica 
en grup. La seva pràctica es regeix per uns patrons que 
ells consideren espontanis i que els proporcionen una 
sensació de llibertat. Per això no és gens estrany que 
molt sovint, per exemple, es neguin a fer estiraments o 
exercicis d’escalfament, que evitin el seguiment de plans 
d’entrenament i que afirmin que un dels principals avan
tatges del running és no haver de coordinarse amb nin
gú més per practicarlo:

[…] m’agrada córrer perquè m’agrada anar a la meva; anar 
a la meva vol dir que no vull dependre de ningú ni  haver 

5 
Figura 1 
Tipologia sociocultural dels corredors espanyols. (Font: elaboració 
pròpia)
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d’emmotllarme a cap horari o regla. Corro quan vull o 
quan puc, i ho faig a la meva manera, com vull; si em 
ve de gust una hora per la platja hi estic una hora; si 
prefereixo estar menys temps en un altre lloc, doncs 
me’n vaig. La clau és anar canviant perquè em resulti 
entretingut.
[…] el que m’agrada és córrer, així que de fer estiraments, 
sèries i tot això ni parlarne. Jo sóc un trotador; no vull es
calfar i crec que no cal: jo escalfo corrent. Si hagués de fer 
abdominals, i no cal dir sèries, deixaria de córrer.

En definitiva, es tracta d’individus caracteritzats per 
una recerca del benestar físic i psicològic, la principal 
motivació de la qual resideix a gaudir de l’experiència 
de córrer, obtenint sensacions de plaer i llibertat.

b) Els individualistes competitius se situarien al qua
drant en què predominen l’orientació individual i les po
sicions més altes en el grau de formalització de la pràcti
ca del running. En termes generals, es tracta d’individus 
amb un caràcter fortament competitiu que mostren una 
voluntat intensa i manifesta de millorar el seu rendiment 
personal, per a la qual cosa es plantegen objectius per
sonals i segueixen plans d’entrenament sistemàtics i es
tructurats:

[…] si et marques uns objectius i segueixes uns plans aca
bes aconseguint el que et planteges. Això és una cosa que 
a mi em va molt bé, perquè jo necessito millorar i progres
sar, i el que em va és la competició, la superació, la lluita, 
i això en el futbol o el tennis, per dirte dos esports, no ho 
tens com en aquest. 

També en aquest cas la pràctica del running té un ca
ràcter predominantment individual, encara que les  raons 
d’això són ben diferents de les que apareixien en els 
solitaris hedonistes. Els individualistes competitius elu
deixen les pressions grupals del camp social per evitar 
que aquestes puguin afectar la seva preparació tècnica 
i física i, per tant, el seu rendiment i progressió en la 
pràctica del running. Dit d’una altra manera, creuen que 
compartir sessions d’entrenament amb altres persones 
pot perjudicarlos:

[…] sí, hi ha molta gent que surt a córrer en grup i l’únic 
que li interessa és xerrar; ho fan per relacionarse o re
baixar algun quilo de més. Però si vas amb aquesta idea no 
és fàcil que milloris els teus temps. Per millorar has de fer 
un esforç, un sacrifici, i si vas en grup, tret que siguin com 
tu i tinguin els mateixos plans, cosa que és molt difícil, el 

més normal és que no vegin bé que tu tinguis uns objectius 
de millora; i encara més, en molts casos pot estar fins i tot 
mal vist que tinguis una certa ambició per millorar. Lla
vors jo no estic disposat a cohibirme per estar amb una 
altra gent; a mi m’agrada progressar, marcarme metes i 
competir, i crec que això és una cosa bona d’aquest esport.

Per aquest perfil de corredors, la pràctica en grup 
pot convertirse en un element de distorsió que pot afec
tar negativament els objectius de millora que solen plan
tejarse. En altres ocasions, no obstant això, l’orientació 
individual es deu únicament a la incompatibilitat d’ho
raris amb altres corredors. No es rebutja, per tant, la 
pràctica grupal però sovint aquesta els resulta inviable 
en termes temporals:

[…] jo porto una vida bastant accelerada; no em resulta 
fàcil treure temps per anar a córrer pel meu treball i les 
meves responsabilitats a la fàbrica. De manera que no dic 
que no: córrer amb altres podria beneficiarme, pot ser, és 
possible, però per descomptat és un luxe que no em puc 
permetre pel poc de temps que tinc, ja que surto a córrer 
quan trobo un buit, i de vegades és a la nit, o a primera 
hora del matí. En aquest sentit sóc una mica especial. 

En suma, es tracta de persones que responen a mo
tivacions fortament competitives que impliquen una ne
cessitat de millora i exigències sobre si mateixos que, 
generalment, duen a terme de manera individual.

c) Els corredors relacionals constitueixen el tercer 
dels tipus ideals identificats en la present investigació. 
Aquest perfil de corredor es caracteritza per elevats 
nivells en la dimensió relacional i per un mínim grau 
de formalització tècnica. Es tracta, per tant, d’indivi
dus que solen practicar el running acompanyats d’altres 
corredors, amics o coneguts, als quals preocupa molt 
menys el rendiment o component competitiu d’aquesta 
pràctica fisicoesportiva:

[…] som un grup molt unit que correm per mantenir
nos sans. Jo vaig començar pel colesterol, un altre perquè 
va deixar de fumar, els altres s’hi van anar unint i aquesta 
activitat és ara el centre de la nostra amistat. Però nosal
tres, no sols per l’edat, sinó també per la nostra forma de 
ser, ens ho prenem amb molta calma, el que volem és fer 
exercici, i quin exercici millor que córrer.

Igual que els solitaris hedonistes, es tracta de cor
redors que encara que no necessàriament rebutgen 
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una concepció disciplinada del running tendeixen a 
situar en un nivell secundari els sistemes d’entrena
ment i exercitació que puguin ser percebuts com a 
rutinaris:

[…] nosaltres entrenem corrent sense més ni més, anant 
al nostre ritme, sense forçar mai; no fem sèries ni tenim 
una programació com aquestes que surten en les revistes 
de córrer. Gairebé diria que fem això per mantenirnos en 
forma, no per guanyar cap premi.

Solen tractarse de grups d’amics o coneguts que 
s’uneixen per córrer i fer rodatges distesos dins un 
ambient lúdic en què la finalitat principal rau a com
partir un temps d’oci, i el running és l’excusa que 
justifica aquesta cita esportiva. Per aquest tipus de 
corredors, la dimensió relacional és un element es
sencial de la pràctica del running. De fet, solen con
versar entre ells mentre corren, una clara mostra de 
la importància que per ells té el contacte amb els 
 altres:

[…] és molt normal anar parlant de les nostres coses men
tre correm. No obstant això, de vegades t’encreues amb 
d’altres que van embalats, que els veus que no es paren ni 
a lligarse la sabata i que van mirant el rellotge, preocupats 
de fer una determinada marca.

Una altra característica d’aquest tipus de corredors 
és que les relacions socials que entaulen amb motiu del 
running solen anar més enllà de la pràctica d’aquest es
port en sentit estricte. Aquestes persones es relacionen 
també en altres àmbits, comparteixen altres activitats 
d’oci, i fins i tot planegen viatges conjunts per participar 
en carreres populars:

[…] perquè sí, quedem tres dies a la setmana per córrer i 
quan hi ha carreres populars quedem també el cap de set
mana per anarhi. Hem anat junts amb les nostres famílies 
a algunes mitges maratons i maratons, per participarhi. 
Anem al nostre ritme, el que volem és continuar corrent 
per estar sans i mantenir la nostra vida social. És magní
fic: hem visitat moltes ciutats i les nostres dones són també 
molt amigues.

En definitiva, aquest tipus de corredors mostra una 
elevada orientació cap a la dimensió relacional del run-
ning i un menor interès pels aspectes relatius a la seva 
formalització tècnica, sense que això signifiqui que no 
es prenen seriosament aquests aspectes. Es tracta d’in

dividus que gaudeixen en la seva relació amb els altres. 
Per això, molts d’ells s’autodefineixen com a rodadors, 
una expressió que atenua el component físic del running: 
més que córrer, “roden”, és a dir, es deixen portar pel 
grup.

d) I a l’últim es troben els grupalistes disciplinats, 
un perfil que se situa al quadrant en què apareixen els 
corredors que presenten un elevat grau d’orientació rela
cional i formalització tècnica de la pràctica del running. 
Es tracta d’individus que prioritzen l’objectiu de millo
rar la seva condició física i mostren una elevada discipli
na d’entrenament en grup. Solen seguir plans de treball 
rigorosos i cuiden molt els aspectes de la seva condi
ció física relacionats amb l’alimentació, les aportacions 
energètiques, l’equipament esportiu i les sabatilles. Així 
es van expressar alguns entrevistats que clarament encai
xaven en aquest tipus ideal:

[…] els meus entrenaments i les meves proves són una part 
molt important de la meva vida; compleixo la planifica
ció estrictament; és la base per mantenirse en forma. Tot 
depèn del mètode que tinguis i del sentit de sacrifici. És 
sacrificat, és clar, però és la manera de ferho bé.

La disciplina amb què adopten la pràctica del run-
ning es pot referir també a la manera que els grupalistes 
disciplinats viuen la seva pertinença a clubs, associa
cions o grups d’entrenament. El running és per ells tam
bé una font d’adscripció social: els permet pertànyer a 
un grup social concret amb una estructura definida:

[…] córrer ha estat i és molt bo per a mi, però també ho 
va ser entrar al club. M’ha donat molts amics i vida social; 
per a mi ha estat molt bo.

Es tracta de persones que encara que es caracterit
zen per la possessió de marques discretes, mostren uns 
nivells de dedicació i exigència elevats. Per tot això, de 
vegades són protagonistes de situacions en què les au
toexigències que es plantegen amb el running acaben 
condicionant altres activitats de la seva vida quotidiana 
relacionades amb el treball o la família. De fet, no és 
infreqüent que es produeixin tensions o frustracions que 
els portin a abandonar el grup a què pertanyen i fins i tot 
la pràctica del running:

[…] no és el meu cas, però et podria dir que conec algunes 
persones que tenen problemes a casa per la manera com 
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han acabat prenentse això de córrer, i fins i tot sé d’un cas 
que s’ha divorciat, encara que, bé, hi havia altres coses. 
Però sí, hi ha gent que es pren això molt fort; això és un 
món i de vegades la gent perd el cap [… /…] hi ha hagut 
casos, ja et dic, de persones que han hagut de deixar de 
córrer perquè s’estaven obsessionant molt en això i al final 
havien descuidat el treball o la família, i només pensaven a 
córrer i a competir. 

En suma, la pràctica del running dels grupalistes 
disciplinats mostra un elevat grau de disciplina que es 
refereix tant al component tecnicoformal de la pràctica 
com a la manera que viuen la seva pertinença al grup 
en què corren. En aquest tipus ideal les autoexigències i 
pretensions de rendiment es combinen amb un alt com
ponent relacional materialitzat en la pertinença a un club 
d’atletisme, associació o grup d’entrenament. No obs
tant això, es tracta d’una vinculació social que pot ser 
forta però que es troba molt supeditada a la consecució 
d’uns objectius físics.

Conclusions
La investigació presentada en aquest treball ha posat 

de manifest l’existència d’una important heterogeneïtat 
sociocultural en els perfils dels corredors populars que 
pot posarse en relació amb les dues dimensions que es
tructuren la pràctica del running: el seu caràcter relacio
nal (individual contra grupal) i el seu grau de formalitza
ció tècnica (major o menor). La identificació d’aquestes 
dues dimensions ha permès engendrar una taxonomia 
de quatre tipus ideals (en sentit weberià) de corredors a 
partir de la formació d’un espai bifactorial generat per la 
intersecció d’ambdues. 

Els quatre tipus ideals de corredors són els solitaris 
hedonistes, els individualistes competitius, els corredors 
sociables i els grupalistes disciplinats. Els primers es 
caracteritzen per nivells baixos tant en la dimensió re
lacional com en el grau de formalització tècnica de la 
pràctica. Els individualistes competitius presenten un 
baix caràcter relacional però un elevat grau de forma
lització tècnica. Els corredors socials són el revers dels 
anteriors, amb un elevat caràcter relacional però un es
càs grau de formalització tècnica. A l’últim, els grupa-
listes disciplinats mostren un elevat caràcter relacional i 
una formalització tècnica de la pràctica. 

Els aspectes que diferencien els corredors que han 
estat identificats en la present investigació haurien de ser 
tinguts en compte a l’hora de desenvolupar estratègies 
de motivació, plans d’entrenament, tècniques d’establi
ment d’objectius, definició del tipus de treball físic a se
guir o les característiques de les sessions de preparació, 
ja que l’adscripció de cada corredor a un o altre perfil 
farà més convenients i adequades unes estratègies que 
d’altres.

La línia d’investigació en què s’inclou aquest treball 
planteja encara alguns objectius a desenvolupar en prò
ximes investigacions. En primer lloc, a partir del mateix 
material qualitatiu amb què s’ha fet el present treball 
quedaria per fer una anàlisi en què s’identificarien els 
itineraris que condueixen d’uns perfils a d’altres al llarg 
de la vida d’un corredor. En segon lloc, una vegada 
finalitzada la fase d’anàlisi qualitativa, està prevista la 
 realització d’una fase quantitativa que implicarà l’elabo
ració i validació d’escales específiques per a cadascuna 
de les dues dimensions amb què s’ha construït la tipolo
gia, així com la seva aplicació a una àmplia mostra de 
corredors populars. Aquesta segona fase permetrà con
trastar la validesa de la tipologia presentada en la pre
sent comunicació i permetrà estimar el pes aproximat de 
cadascun dels tipus entre els corredors espanyols.
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