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EL CRONOMETRE, UN SIMBOL ACTUAL DE 
L'ESPORT 

Des de la remota menció expressada per la mitologia grega de Kronos ---déu 
del temps- i dels diferents tipus de mesura d'aquest temps a través dels 
diversos rellotges creats per l'ésser humà (rellotges de sol, de sorra, etc.) 
l 'home ha tecnificat i generalitzat aquest instrument de mesura temporal. 
El primer esment documental que disposem d'un cronòmetre amb segun
dera apareix en el London-Gazette (1701). Més endavant, un tractat anglès 
d'hípica dóna una marca en hores, minuts i segons. El cinquè segon apa
reix el 1866; la dècima, entre les dues guerres mundials; la centèsima ha arri
bat a ser avui de rigor en les grans competicions esportives. 
Gràcies al cronòmetre, el rècord, l'esdeveniment, la notícia esportiva, s 'han 
fet possibles. El terme cronòmetre es limita al temps racional, lineal, en 
definitiva, un temps marcat per la modernitat, un temps marcat per i per a 
l'esport. 
Però el cronòmetre pren diverses formes per mesurar amb exactitud el 
temps, amb diversos estris i noves tècniques. Les sortides de determina
des especialitats atlètiques són objectivades utilitzant sensors elèctrics 
(cronòmetre electrònic). Per observar les arribades en les curses s'utilitza 
1afoto-finish; de la mateixa manera, els sensors en les piscines i en l'entre
nament, els pulsòmetres o cardiòmetres per registrar i anotar la relació 
esforç/freqüència cardíaca/temps. 
El cronòmetre sofisticat en les seves diverses formes es presenta en l'actua
litat com un element objectiu i alhora implacable de qualsevol rendiment 
esportiu. El cronòmetre, des d'una dimensió esportiva, mesura, a més del 
temps, la relació que s'estableix en l'insistent i esgotador esforç per part de 
l'esportista per baixa o mantenir, però mai augmentar, el temps de la prova 
de la qual és especialista. 
Avui el cronòmetre és un símbol de l'esport actual que mesura les mar
ques, els temps dels partits, els temps del descompte, el temps de l'entre
nament, el temps de pulsacions per minut, el temps de la sortida, etc. El 
que evidentment no mesura és el temps de la qualitat esportiva, de la varia
bilitat tàctica, de l'agressivitat, de la voluntat, de la determinació, de la 
qualitat humanística de l'esportista. El que compta avui en l'esport és el 
temps, al qual podem sumar el gol, la cistella, el punt, entre altres, que són 
tan importants com el temps -en l'àmbit esportiu-, però d'aquests ter
mes en parlarem en un altre moment. 
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