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Resum 

En aquest article es fa una descripció 
molt general dels diferents aspectes que 
contribueixen a explicar les activitats 
esportivo-recreatives; l'evolució dels 
conceptes temps lliure, oci i recreació 
des dels orígens fins a l'actualitat; la 
relació i l'evolució del temps de treball 
i la seva relació amb el temps lliure, i 
les diferents perspectives de l'oci des 
del punt de vista de diversos autors. 
S'explica també el concepte actual de 
recreació com la necessitat de l'ésser 
humà de saber fer una activitat vital que 
constitueixi un complement de la seva 
fonnació. Així mateix s'exposen les di
ferències que hi ha entre les activitats 
recreatives: les activitats receptives i 
les executives; les seves característi
ques, la relació de l'esport amb l'oci, 
una classificació de l'esport i de l'es
port oci. En definitiva, aquest article és 
més una exposició de matisacions aï
llades en les quals s' enfatitzen els as
pectes puntuals que no pas un treball 
del qual es puguin extreure unes con
clusions generals. 

Paraules clau: temps lliure, oci, 
recreació, activitats esportivo
recreatives. 

Evolució dellemps Ibure, l'oci i la 
recreació 

Encara que en la base de la nostra cul
tura occidental hi ha diferents maneres 
d'utilitzar el temps lliure, sobretot en 
els pobles o ciutats que podien assegu
rar políticament la llibertat completa 
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dels seus ciutadans (Esparta, Atenes i 
Roma en l'antiguitat) i en les comuni
tats religioses, els guerrers i els jocs po
pulars del poble de l'edat mitjana, el 
cert és que el veritable oci està unit a la 
prosperitat econòmica. 
És un problema de nivell de vida que 
es comença a notar en l'edat mitjana, 
quan sorgeix la burguesia (més drets, 
més seguretat, acumulació de béns que 
es transmeten, apreciació dels avantat
ges de l'educació, fonnació de gremis) 
a la qualla prosperitat assegura grans 
dosis d'oci. En aquesta època, per mitjà 
del joc, es podia demostrar la riquesa o 
el poder d'uns pocs sobre la resta. 
L'oci, en aquest sentit, crea també 
distàncies entre classes. El poble tam
bé juga, però molt menys, i la caracte
rística d'aquests jocs és la de ser gene
ralment derivats del tipus de treball 
(jocs populars). 
La història de l'oci canvia ben poc fins 
al segle XX; només unes quantes per
sones tenen temps per a desprendre' s 
del treball. A partir de 1920 té lloc un 
canvi total: l'oci comença a ser reco
negut com un valor inqüestionable des 
del moment en què es redueixen les ho
res de treball. Sorgeix una situació im
prevista: Què fer amb el temps lliure? 
És quan s'introdueixen la lectura, 
l'amor a la naturalesa, el turisme, el ci
ne, que durant les dues guerres mun
dials va omplir gran part de l'oci, i les 
competicions esportives. 
Paral·lelament, la classe obrera s'es
tructura socialment i crea grans orga
nitzacions, centres d'estudi, moviments 
juvenils, etcètera. També ho fan la bur
guesia i l'aristocràcia, les quals restau
ren els jocs olímpics, creen moviments 
de joventut i federacions internacio
nals. 

Després de la Segona Guerra Mundial, 
els progressos socials i econòmics han 
anat alliberant l 'home de les xacres de 
l'edat mitjana (por, temor a la vellesa, 
inseguretat, malalties) i pren força el 
concepte que la vida valIa pena viure
la. El treball no es esclavitud, sinó que 
s'entén com la contribució de cadascú 
a la prosperitat econòmica i la llibertat 
entre les hores de treball és una petició 
legítima. 
Dumazedier, un autor clàssic en els es
tudis sobre l'oci, ens dóna una panorà
mica encertada de l'evolució i la im
plantació de l'oci en les societats 
modernes. 
Malgrat que molts intel·lectuals, quan 
parlen de la societat, no tenen en comp
te l'existència de la noció d'oci, és clar 
que actualment es troba en el centre de 
la cultura de milions de treballadors i 
que no es pot parlar de la societat sen
se reflexionar sobre la incidència de 
l'oci. 

D'on ve i cap on va l'oci? 

En l'època de Karl Marx la durada mit
jana de la jornada laboral era de sis dies 
i tretze hores diàries (78 hores setma
nals). En l'època de Dumazedier (1940-
1950), era d'unes 45 hores per setmana, 
amb tres setmanes de vacances paga
des. Actualment la jornada laboral és 
de 37 a 40 hores setmanals; en moltes 
empres es treballa cinc dies la setmana 
i les vacances s 'han allargat fms a qua
tre setmanes l'any. Es calcula que el 
treballador industrial i urbà té més de 
2 o 3 hores diàries de temps lliure. 
A partir d'aquests fets (reducció de la 
jornada laboral, augment del nivell sò
cio-econòmic de gran part de la pobla-
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ció, més relacions socials, canvi en els 
hàbits culturals i augment de l'oferta 
pública i privada en institucions i pro
grames) s 'ha anat passant de concep
tes com "el treball com a essència de 
l'home"o "el treball justifica el bene
fici i qualsevol activitat que segui inú
til per a la societat és una activitat me
nor" (Marx i Max Weber) a un concepte 
que defineix una activitat moral de la 
diversió. 
Per a Weber tota la història de la hu
manitat és un ascens cap a la raciona
lització en forma d'un increment pro
gressiu del rendiment i l'eficàcia. Per 
a aconseguir-lo, segons Weber, hem de 
canviar la conducta; per això ens diu 
que ha estat el carisma el motor de la 
història perquè només aquest pot mo
tivar les conductes i dinamitzar-les. 
També indica que el més poderós ca
risma inventat fins al moment per la hu
manitat ha estat l'ètica protestant, con
substancial a l'esperit del capitalisme, 
que estén a tots els nivells socials la re
cerca del rendiment i l'eficiència. 
L'esport difós al llarg del segle XX per 
tot el món és un producte típic deIa so
cietat industrial, que aplica l'esperit 
del capitalisme al cos i al moviment 
humà. 
Davant d'aquesta visió de l'esport com 
a quelcom essencialment competitiu, 
reflex fidel del treball, s'estén aquesta 
altra idea segons la qual l'esport s'in
clou en el concepte modem d'oci, en el 
qual primen els conceptes de descans, 
diversió i recreació. 

Què és l'oci? 

Tot i que ha estat Friedman el primer 
especialista en ciències humanes que 
ha reconegut la importància social de 
l'oci, i en particular de l'oci esportiu, 
utilitzarem, pel seu interès quant a allò 
que estem tractant,les obres de Duma
zedier qui, per mitjà d'un mètode ex
perimental, va aconseguir distingir amb 
precisió el que va ser, el que és, i el que 
probablement serà l'oci del nostre 
temps i del futur. 
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Una enquesta duta a terme simultània
ment en totes les regions de França va 
constatar que el 60% dels enquestats 
definia l'oci, en primer lloc, per oposi
ció al treball professional, a les tasques 
domèstiques, a les activitats rituals, fa
miliars i altres i, en general, a totes les 
activitats interessades, tot i que els sub
jectes enquestats no excloïen les acti
vitats tendents a la millora general de 
les aptituds. 
D'acord amb aquests resultats, es va 
elaborar una defInició, a títol provisio
nal, que servís com a instrument de tre
ball amb vista al futur, definició que 
Cagigal examina, com veurem més en
davant, des d'una perspectiva moder
na. 
Aquesta definición és la següent: "L'oci 
és un conjunt d'ocupacions a les quals 
l'individu pot lliurar-se per la seva vo
luntat, sigui per a descansar, per a di
vertir-se, per a desenvolupar la seva 
participació voluntària, la seva infor
mació o la seva cultura, després d'ha
ver-se alliberat de totes les obligacions 
professionals, familiars o de qualsevol 
altre mena" (Dumazedier). 
En aquest projecte d'estudi compara
tiu del 1957 , editat per la Unesco, hiha 
un intent de classificar les diferents ca
tegories d'oci: 

I. Ocupacions implicades en les obli
gacions. 
11. Ocupacions dominades per la ne
cessitat de descansar. 
III i IV. Ocupacions inspirades per la 
necessitat de distreure' s. 
V i VI. Ocupacions dominades per les 
necessitats culturals. 
VII. Ocupacions regides per la neces
sitat de participar en el funcionament 
de grups espontanis o organitzats. 

Com hem vist, Dumazedier (1964) in
dica com a funcions principals de l'oci: 

- El descans: allibera de la fatiga i del 
desgast físic i psíquic. 

- La diversió: ens allibera de l'avorri
ment del treball i de la vida ai11ada 
en les grans ciutats. 

- El desenvolupament de la personali
tat: permet la participació social, la 
creació de noves formes, etcètera. 

Aquestes funcions són solidàries i es
tan vinculades íntimament, encara que 
hi hagi graus variables entre elles i les 
persones (segons el que busqui cadas
cú): 

• Homo Faber. Domini del treball so
bre tota la resta de coses. 

• Homo Ludens. Domini del joc i dels 
elements creatius. 

• Homo Sapiens. Rebuda constant 
d'informació. 

• Homo Sociens. Predomini de l'ele
ment social. 

Podem dir, sense por a equivocar-nos, 
que som en aquests moments en un pe
ríode de transició, a la recerca d'una 
nova civilització en què l'oci domini 
per damunt del treball. 
Per a Marx,l' oci és "l'espai del desen
volupament humà"; per a Proudhon és 
"el temps de les composicions lliures"; 
per a Auguste Comte és "ia possibili
tat de desenvolupar l'astronomia po
pular' , i Engels reclama la disminució 
de les hores de treball perquè es dediqui 
temps a la participació en les activitats 
generals de la societat. 

Què és el temps lliure? 

Hi ha una certa confusió a l'hora d' em
prar les paraules "oci" i "temps lliure". 
De fet, en molts casos, s'usen indiscri
minadament i les diferències són difícils 
de discernir. Per això utilitzarem l'obra 
dels sociòlegs americans Norbert Elias 
i Eric Dunning (1992). 
Aquests autors han fet un estudi del 
temps lliure i han classificat totes les 
activitats possibles en cinc apartats: 

- Treball privat i administració fami
liar. 

- Descans, sobretot dormir. 
- Satisfacció de necessitats biològi-

ques. 
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- Sociabilitat. 
- Activitats mimètiques o de joc. 

D'acord amb aquesta classificació, po
dem comprovar que no tot el temps lliu
re és oci , i, per tant, només una part 
d'aquest temps lliure es pot dedicar a 
l'oci o entendre'l com a tal. 
Durant el temps lliure que dediquem a 
l'oci és quan les persones, la societat 
en general, satisfà la necessitat psi
cològica i social de fer les activitats que 
hem definit, d'acord amb Dumazedier, 
com a recreatives. 
Posteriorment, els autors analitzen allò 
que ells anomenen "l'espectre del temps 
lliure" amb la intenció d'aclarir defmi
tivament les diferències entre l'oci o la 
recreació i el temps lliure i indiquen 
que les activitats recreatives són acti
vitats de temps lliure, però no totes les 
activitats de temps lliure són recreati
ves (vegeu el quadre 1). 

L'espectre del temps lliure segons 
EHas i Dunning 
Rutines del temps lliure 

• Satisfacció rutinària de les necessi
tats biològiques i cura del propi cos; 
és a dir, menjar, beure, descansar, 
dormir, fer l'amor, fer exercici, ren-

tar-se, banyar-se, repondre's de les 
malaties. 

• Rutines de la casa i de la família, 
mantenir la casa en ordre, adminis
trar les despeses de la casa, educar 
els fills. 

Activitats intermitges del temps lliure 
Tendents, principalment, a satisfer ne
cessitats recurrents d 'orientació o au
torealització i expansió: 

• Treball voluntari privat, fet princi
palment per a altres; és a dir, partici
pació en assumptes de la localitat, 
com eleccions, activitats caritatives, 
etcètera. 

• Treball privat fet principalment per 
a un mateix, de caràcter exigent i so
vint impersonal; és a dir, estudiar amb 
vistas a progressar en el lloc de tre
ball, practicar aficions tècniques sen
se un valor ocupacional obvi però que 
requereixen perseverància, estudi es
pecialitzat i habilitats, com construir 
ràdios o l'astronomia. 

• Treball privat fet principalment per 
a un mateix d 'una naturalesa més lú
dica i que plantegi menys exigències; 
és a dir, practicar afeccions com la 
fotografia, el bricolatge o col·leccio
nar segells. 

ESPECTRO DEL nEMPO 

I\CTlVILJI\LJr S HECH[ I\ nVI\s 

Quadre 1 
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• Activitats religioses. 
• Activitats de naturalesa més vo

luntària, menys controlada social
ment i sovint casuals, que van des de 
les maneres més exigents i menys en
tretingudes d'obtenir coneixements, 
fins a les menys serioses i més en
tretingudes, amb molts matisos in
termitjos, com llegir diaris i revistes, 
escoltar una xerrada sobre temes po
lítics, assistir a classe d'adults. 

Activitats recreatives 

- Activitats purament o principalment 
socials , com assistir a reunions en 
certa manera formals (casaments, en
terraments o banquets). 

- Activitats mimètiques o de joc: 

• Activitats relativament organitza
des, com representacions teatrals 
o un partit de criquet o de futbol. 
La majoria de les activitats mimè
tiques comporten cert grau de "des
rutinització" i alleujament de les 
tensions mitjançant el moviment 
corporal. 

• Participació, com a espectador, en 
activitats mimètiques molt orga
nitzades sense formar part pròpia
ment de l'organització, com veu
re un partit de futbol. 

• Activitats no organitzades, com ba
llar, excursionisme, etcètera. 

- Activitats diverses, menys especia
litzades, com, per exemple, viatjar, 
tenir relacions amoroses, prendre el 
sol, etcètera. 

L'espectre de temps lliure ens indica 
les principals activitats de temps lliure 
en societats com la nostra. Amb la se
va ajuda podem diferenciar clarament 
les activitats de temps lliure i les re
creatives. Una activitat de temps lliure 
té la naturalesa de treball, si bé d'un ti
pus de treball diferent de l'ocupacio
nal; altres activitats de temps lliure són 
voluntàries, tot i que no totes són vo
luntàries ni totes són plaents, i algunes 
estan molt "rutinitzades". Les caracte-
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rístiques de les activitats recreatives no
més poden ser enteses quan són vistes 
no únicament amb relació al treball ocu
pacional, sinó també amb les diverses 
activitats de temps lliure no recreati
ves. Es així com l'espectre del temps 
lliure contribueix a precisar el proble
ma de l'oci. 
D'acord amb els mateixos autors, po
dem indicar les característiques distin
tives de les activitats recreatives: 

• El grau de "rutinització" sol ser me
nor que el de les altres activitats de 
temps lliure. 

• Les activitats recreatives tenen un 
grau elevat d' emocionalitat, aspecte 
normalment prohibit en altres acti
vitats de temps lliure i, sobretot, en 
activitats ocupacionals. 

• El grau de voluntarietat i l'elecció in
dividual és molt més gran en les ac
tivitats recreatives. 

• Les activitats recreatives comporten 
freqüentment certs riscos. Tendeixen 
a desafiar la reglamentació estricta 
de la vida rutinària de les persones 
sense posar-ne en perill la subsistèn
cia i la posició social. Permeten que 
la gent es relaxi o es burli de les nor
mes que governen la seva vida no 
ociosa, i que ho faci sense pensar en 
la consciència o en la societat. 

• La sociabilitat té un paper bàsic en la 
majoria de les activitats recreatives. 

• La recreació és sempre una activitat 
voluntària i mai obligatòria. 

Concepte adual de la recreació 

Com a professors o com a responsables 
de la formació humana, hem de cons
cienciar-nos del fet que l'ésser humà té 
una tendència universal a l'oci. És a dir, 
ens dirigim cap a un punt ideal on l 'ho
me treballa tan poc com pot, obté el mà
xim salari i disposa de molt temps lliu
re per a ell i les seves activitats no 
ocupacionals. 
El problema sorgeix quan es constata 
que molt pocs éssers humans estan pre
parats per a utilitzar de manera ade-
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quada aquest temps lliure. Només cal 
observar els llocs d'estiueig, els parcs 
o simplement les llars, on predominen 
insistentment els entrenaments passius 
com a principals mitjans de recreació. 
L'home necessita sortir de la rutina 
d'obligació i deixadesa, i requereix ca
da cop més una formació que li permeti 
ordenar totes les seves possibilitats de 
desenvolupament, enriquir-se amb una 
gran varietat de pautes culturals que fa
cin possible la participació activa; per 
a això utilitza la seva creativitat i afa
voreix l'augment de la seva vida inte
rior. 
En resum, ja que el món té una tendèn
cia clara cap a l'oci, cal que dirigim les 
nostres aptituds docents cap a la for
mació de nens, joves i adults per tal que 
puguin fer un ús sa de l'oci al llarg de 
tota la seva vida, entenent que les acti
vitats recreatives no són un comple
ment de la vida seriosa o ocupacional, 
sinó que són tan fonamentals com el 
treball, el son o l'alimentació. 
També cal indicar que, com més for
mació cultural tenen les persones, més 
possibilitats tenen d'escollir, ja que co
neixen més coses i saben més. Al con
trari, la limitación de pautes culturals 
limita l'accés a nombrosos tipus de re
creació. Per això la persona inculta no 
aprecia, perquè no les coneix, les nom
broses activitats d'esbarjo que la vida 
quotidiana li ofereix. 

Oassificadó de les adivitats 
recreatives 
Hi ha dues formes bàsiques de recrea
ció: la primera és aquella en la qualles 
persones connecten passivament amb 
els continguts recreatius, l'actitud és 
només receptiva (lectura, espectacles, 
televisió); en la segona, l 'home actua 
directament, és actor dels seus proces
sos recreatius. 

• Activitats receptives: lectura, audi
ció musical, assistència a conferèn
cies,espectaclesteatrals,cinemato
grafia, radiotelefonia, televisió, 
informàtica. 

• Activitats executives: conversa, pas-

sejades, activitats expressives, tenir 
cura d'animals, esports, filantropia, 
cuina, dansa, composició escrita, ex
periments, dramatitzacions, jocs, 
cançons, interpretació musical. 

Tot i que la llista d'activitats no és com
pleta, ens dóna una idea de la immensa 
gamma de possibilitats que ens ofereix 
la recreació amb vista a triar les que ens 
agradin. L'home les necessita ambdues 
i mai no hauria d'haver-hi un domini 
absolut d'una forma o d'una altra. Com 
a docents hem de ser conscients del fet 
que es descarten les activitats purament 
d'entreteniment, i hem de donar im
portància a les formes purament recre
atives. 

Caraderístiques de les activitats 
recreatives 
Una activitat es considera purament re
creativa quan: 

• S'efectua lliurement i espontània
ment, amb absoluta llibertat per a 
l'elecció. 

• Es fa en un clima i amb una actitud 
predominantment alegre i entusias
ta. 

• Es fa desinteressadament, només per 
la satisfacció que proporciona. 

• Deixa un sediment positiu quant a la 
formació i quant a les relacions so
cials. 

• Dóna lloc, de vegades, a la manifes
tació de valors que no són els predo
minants en l'estructura espiritual de 
la persona. 

• Ajuda a alliberar les tensions pròpies 
de la vida quotidiana. 

• No espera un resultat final, sinó que 
només busca el gust per la participa
ció. 

Per a tancar el tema de la recreació, ci
tarem, per considerar-ho d'interès, els 
19 principis de la recreació donats a 
conèixer per la National Recreation As
sociation dels Estats Units durant la dè
cada dels trenta i la forma d'acció del 
professor sobre cadascun d'ells, tot i 
que és evident que, d'acord amb l' èpo-
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ca en què van ser formulades, algunes 
apreciacions no tenen relació amb el 
moment actual. 

- Qualsevol nen necessita prendre part 
en jocs i en activitats que afavorei
xin el seu desenvolupament i que han 
causat plaer al llarg de la història: en
filar-se, córrer, rodar, caminar, ne
dar, ballar, patinar, jugar a pilota, can
tar, tocar instruments musicals, fer 
teatre, fer coses amb les mans. 

- Qualsevol nen necessita descobrir 
quines activitats li ofereixen més sa
tisfacció personal. Ha de ser ajudat 
per tal que n'adquireixi les habilitats 
essencials. Algunes han d'estar rela
cionades amb la natura i es poden 
continuar practicant en la vida adul
ta. 

- Qualsevol persona necessita practi
car certes formes d'esbarjo que ocu
pin espai i puguin desenvolupar-se 
en petites fraccions de temps. 

- Qualsevol persona necessita conèi
xer bé cert nombre de jocs d 'interior 
i a l 'aire lliure, que resultin tan agra
dables que mai no hi hagi un moment 
en què no se sàpiga què fer. 

- Qualsevol persona ha de ser ajudada 
a adquirir l'hàbit de trobar plaer en 
la lectura. 

- Qualsevol persona necessita conèi
xer bé algunes cançons de bona mú
sica per a poder cantar quan així ho 
desitgi. 

- Qualsevol persona hauria d'aprendre 
a fer alguna cosa bella amb les líne
es, els colors, els sons i l'ús harmo
niós del seu cos. I si no fóra capaç per 
si mateixa de satisfer-se amb aques
tes activitats, hauria de trobar el pla
er eilla pintura, la talla, l'escultura, la 
fotografia, la dansa, etcètera que al
tres realitzen. 

- Qualsevol persona hauria d'aprendre 
a tenir costums actius: a respirar a 
l'aire lliure i al sol. Com que l ' ob
jectiu de la vida és viure i no nego
ciar, les nostres ciutats haurien de pla
nificar-se més per a viure que per a 
treballar i comerciar-hi. El sol, l'aire, 
els espais lliures, els parcs i els camps 
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de joc abundants són essencials per 
a una vida amb satisfaccions perma
nents. 

- Caldria animar totes les persones per
què tinguin una o més afeccions. 

- És de gran importància educar el rit
me en les persones, ja que sense rit
me l'home és incomplet. 

- Dedicarem un any de cada deu ex
clusivament a menjar. Cal procurar 
que aquesta desena part de la vida 
humana estigui il·luminada pel joc 
de la intel·ligència per tal que men
jar no sigui una funció precipitada i 
només fisiològica, sinó una oportu
nitat per a exercir la companyonia i 
desenvolupar la personalitat. Men
jar ha de ser un aconteixement so
cial i en la llar, quelcom semblant a 
una veritable cerimònia cordial i ín
tima. 

- La reflexió, la contemplació, el des
cans i el repós són per si mateixos 
formes de recreació i mai no han de 
ser substituïts per formes actives. 

- Les activitats recreatives més im
portants són les que la persona do
mina d'una més completament, de 
manera que pugui perdre-s 'hi i en
tregar-s 'hi totalment. 

- La satisfacció suprema de l'esbarjo 
només s'obté per mitjà d'alguna au-

torealització, sigui del tipus que si
gui. 

- Els tipus d'esbarjo de l'adult, sovint 
però no sempre, haurien de permetre 
l'ús de part de les capacitats que no es 
fan servir en la resta de la vida. 

- La persona només haurà triomfat en 
la seva vida recreativa, en la forma 
d'activitat que esculli, quan creï en 
ella esperit de joc i un sentit de l'hu
mor que, en certa manera, es trans
meti a les seves hores de treball i 
l'ajudi a trobar plaer en els petits 
aconteixements de la vida. 

- Els jocs feliços de la infantesa són 
essencials per a un creixement nor
mal. Les persones normals solen ha
ber estat nens que van jugar bé i ale
grement, i continuen conservant 
més fàcilment aquesta normalitat si 
mantenen aquests hàbits infantils 
de joc. 

- Participar com a ciutadà en la crea
ció d'una millor forma de vida que 
tots puguem compartir és un dels as
pectes més permanents i satisfacto
ris de la creació. 

- A fi que homes, dones i nens desit
gin viure millor aquestes formes de 
vida, l'experiència ha demostrat la 
necessitat de l'acció del grup social o 
de la comunitat (vegeu el quadre 2). 

1. Todo el mundo debe participar. sln que el sexo o el nlvel 
de entrenamlento se oonvlertan en factores limitadores 

2. Las reglaa pueden ser ereadas o adaptadas 
3. El8Jugar con los demés es més Importante que el 

Jugar contra los dfmés!' 
4. Aunque no 888 au principal objetivo no debe 

descartarae el esfuerzo ftslco 

Quadre 2. AdiYilals esportlvo-reaeatlves 
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L'esport com a activitat d' oci 

Un cop fet l'estudi sobre l'oci, el temps 
lliure i la recreació, i comprovat el lloc 
que ocupen les activitats esportives en 
les societats modernes, analitzarem amb 
detall els aspectes més importants de 
l'esport i la' problemàtica que, en 
aquests moments, pressiona sobre l' es
port entès com a activitat recreativa. 
En primer lloc, cal indicar que el mo
viment modem de l'esport, que s'ha 
anat estenent per tot el món, és el que 
sorgeix durant el segle XIX a Anglater
ra. Aquest conserva totes les caracte
rístiques que van imposar els seus cre
adors i que són un reflex fidel, com ja 
hem dit anteriorment, de la societat in
dustrial que aleshores sorgia. Igual com 
en el treball es busca l'increment del 
rendiment i de l'eficiència, el culte al 
cos esdevé una necessitat per a aug
mentar la capacitat d'un individu im
mers en una societat que cada cop li exi
geixmés. 
En segon lloc, cal dir que no esta de
inostrat en absolut que aquest esport 
tingui alguna cosa a veure amb els mo
des anteriors de fer esport; per tant, més 
aviat sembla un producte característic 
de la societat industrial. 
Aquest esport, molt reglamentat, que 
es desenvolupa per mitjà de clubs i fe
deracions esportives que han anat es
tenent la seva influència per totes parts 
i a tots nivells, inclòs el camp educa
tiu, està patint un seguit de canvis per a 
adaptar-se precisament al concepte mo
dem de l'esport recreatiu. 
El nostre país, com tots els altres, ha es
tat totalment colonitzat per aquest cor
rent esportiu d'origen anglosaxó. Si mi
rem al nostre voltant, comprovarem 
que, tant les insta1·lacions com els pro
grames i la formació dels quadres diri
gents, han rebut una influència absolu
ta d'aquest corrent, malgrat la nostra 
cultura esportiva tradicional, riquíssi
ma en possibilitats esportivo-recreati
ves, i en detriment d'aquesta. 
El més antic text espanyol que al·ludeix 
a aquesta qüestió es refereix a jocs de 
pilota; apareix en les Etimologías de 
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Sant Isidor de Sevilla, redactades cap 
a l'any 630. Posteriorment, una minia
tura del manuscrit de les Cantigas del 
rei Alfons X el Savi representa una es
cena de joc de pilota en el segle XIII. 
El famós Código de las Partidas, tam
bé d'Alfons el Savi, promulgat pels 
volts de l'any 1265, menciona també 
el joc de la pilota i prohibeix als cler
gues que hi juguin, la qual cosa és un 
clar testimoni de l'enorme popularitat 
de què gaudia. 
L'estudi fIlològic de la paraula "esport" 
fet per Miguel Piernavieja ens indica 
que des dels seus orígens va significar, 
sobretot, diversió (segles XII i XIII) i 
una marcada tendència a l'exercici físic. 
També, però amb menys insistència, 
apareixen accepcions que indiquen pau
sa, joc amorós, burla i diversió obsce
na. 
En el Diccionario de Autoridades, es 
defineix l'esport en una primera ac
cepció com a diversió, folgança, pas
satemps. l després (1737), com l'acti
vitat humana que es manifesta i es 
concreta en la pràctica dels exercicis fí
sics de manera competitiva (rècord, su
peració d'un mateix o de l'adversari). 
Com podem veure, el sentit i la signi
ficació que es dóna de l'esport en el 
nostre país en diferents èpoques no di
fereix molt del concepte de l'esport com 
a activitat d'oci. És solament en els úl
tims anys quan es destaca en l'esport 
l'aspecte fonamentalment competitiu i 
se n'obliden els aspectes lúdics. 
Per això hi ha actualment un fort mo
viment que, sense enfrontar-se a la re
alitat de l'esport molt competitiu, ens 
indica que hi ha un altre esport al qual 
poden accedir tota mena d'individus, 
que és un mitjà valuós d'ocupació del 
temps lliure i que intenta integrar tot el 
que es pot recuperar de l'esport tradi
cional amb els esports moderns, dins 
del concepte que l'esport és una de les 
possibilitats més valuoses que tenim 
per a omplir el nostre temps d'oci. 
Aquest esport recreatiu, formatiu, in
tegrador, és eminentment ociós i reu
neix, per tant, totes les característiques 
de l'oci modem, tal com el va definir 

REA TÈCNICO-PROFESSIONAL 

Dumazedier i que Cagigal va analitzar 
punt per punt: 

Ocupació voluntària: l'esport exigeix 
generalment una dedicació que de
pendrà del nivell a què es practica (sem
pre com a activitat voluntària i no obli
gatòria). 
Descans: per canvi d'activitat o per a 
restablir l'equilibri perdut per una vi
da sedentària i de molta tensió (estrès, 
vida agitada, "idees paràsites"). 
Diversió: l'esport constitueix una gran 
possibilitat de gaudi emocional o pas
sional, per mitjà del seu aspecte com
petitiu o mitjançant l'exercici físic, per 
a aconseguir tranquiHitat i assossec. 
Formació i informació: a aquestes alça
des, una formació ociosa deficient 
s'acusa tant com una formació acadè
mica insuficient. L'esport mateix ofe
reix possibilitats formatives; mitjançant 
el seu aprenentatge, contraresta el se
dentarisme, millora la salut, afavoreix 
la relació amb els altres, la iniciativa, 
la creativitat i dóna a conèixer el límit 
de les nostres pròpies capacitats. 
Participació social: la societat indi
vidual de les grans urbs i el treball 
personal, quasi sempre diluït en l'obra 
col· lectiva, fa que les persones sen
tin la necessitat de realitzar-se i 
pal·liar la solitud. Els clubs i les as
sociacions esportives fan possible que 
es formin grups socials sense preju
dicis, on funcionen tots els paràme
tres propis de la dinàmica de grup i 
on tot el món pot expressar i crear 
d'acord amb un paper determinat (ac
ceptació de les regles, els interessos 
de grup, l'àrbitre). 
Desenvolupament de la capacitat cre
adora: l'esport ofereix la possibilitat 
de posar en joc la personalitat, solu
cionar problemes diversos, discórrer 
sobre diverses alternatives, prendre de
cisions. Davant de l'anonimat de la 
massificació, en l'esport el subjecte pot 
sentir-se protagonista, actiu. 
Recuperació dels estralls produïts pel 
sedentarisme: la seva prevenció i re
cuperació es poden fer amb eficàcia per 
mitjà de l'esport, que ha d'adaptar-se 
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a les condicions i necessitats de l'indi
vidu (vegeu el quadre 3). 
Un altre document de referència obli
gada per a tenir una idea exacta del 
que s'entén actualment per esport re
creatiu és la Carta Europea d'Esports 
per a Tots, on es defmeix l'esport com 
"una activitat física amb caràcter de 
joc, que adopta forma de lluita amb 
un mateix o amb els altres, o consti
tueix una confrontació amb els ele
ments naturals". 

- L'esport, quan s'adapta a les neces
sitats i habilitats específiques de ca
da individu, constitueix una font de 
salut i equilibri. 

- L'esport anima l 'home a actuar i par
ticipar en un camp que queda al mar
ge de les necessitats de la vida quo
tidiana. Desenvolupa l'afecció de 
l'home a prendre noves iniciatives i 
a exercir responsabilitats. 

- Dóna a l 'home l'oportunitat de 
conèixer-se, d'expressar-se, de su
perar-se. Permet disciplinar les ac
cions i augmentar-ne el rendiment. 
L'allibera de certes limitacions físi
ques. 

- Com a factor de desenvolupament 
de l'individu i com a part essencial 
de qualsevol organització social, 

l'esport contribueix al progrés 
humà. 

Classificació de l'esport 

Tot i que s'han formulat diverses clas-' 
sificacions de l'esport, amb diversos 
criteris, cal destacar en primer lloc que 
l'esport modem es mou en tres àmbits 
essencials que podríem entendre com 
la primera gran classificació de l'es
port: l'esport a l'escola, l'esport en les 
estones d'oci i l'esport de competició. 

L'esport a l'escola. 
L'esport és des de fa temps una part im
portant de l'educació dels joves. Con
tribueix no solament a un desenvolu
pament físic harmoniós, sinó també a 
la preparació per a l'ús de l'oci de jo
ve i d'adult. Perquè l'home practiqui 
esport durant tota la vida, cal que en la 
infantesa adquireixi l'hàbit i el costum 
de fer-lo. Correspon a l'escola adaptar 
els seus programes i la seva pedagogia 
per tal que aquest hàbit i la dita afecció 
quedin profundament arrelats. 
L'esport a l'escola ha de reunir les ca
racterístiques formatives adequades i 
adaptades a les necessitats educatives 
dels programes escolars. És important 

OCUPACION 

Quadre 3 
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indicar que aquestes característiques 
estan molt més a prop del concepte de 
l'esport recreatiu que no de l'esport 
competitiu, tot i que això s'oblida amb 
freqüència. 

L'esport com a oci 
Es referiex a l'esport en sentit modem, 
és a dir, a una activitat física lliure, es
pontània, practicada en les hores d'oci 
i que engloba esports pròpiament dits 
i activitats físiques diverses; suposa un 
programa esportiu que busca donar un 
màxim de possibilitats a un màxim de 
persones a les quals fixa com a objec
tiu l'estímul de la participació en tots 
els àmbits. 
L'esport com a oci està dirigit a la po
blació en general, a joves i grans, in
closes les persones de la tercera etat. És 
l'esport recreatiu, les característiques 
del qual ja hem analitzat detinguda
ment. La diferència bàsica amb l'esport 
educatiu és que en aquest cas hi ha sem
pre voluntarietat, i en l'altre és sempre 
obligatori, ja que és dins del currícu
lum escolar. 

L'esport de competició 
L'ideal de perfeccionament i de supe
ració que comporta l'esport competi
tiu du inevitablement a l'esport de com
petició, i d'aquí a l'esport espectacle i 
al professional. L'esport deixa de ser 
voluntari i esdevé un treball dur i molt 
disciplinat. 
Si observem el que marca la diferència 
entre les tres maneres de veure i de fer 
esport, ens adonarem de seguida que 
no és la naturalesa de l'exercici la que 
fa aquí un paper determinant, sinó la 
intenció que promou l'acte; és la in
tenció amb què ens apropem a l'esport 
la que marca la diferència. L'esport a 
l'escola, dins dels programes escolars, 
és sempre obligatori i amb una inten
ció educativa. L'esport recreatiu té una 
intenció fonamentalment lúdica i vo
luntària i l'esport d'alta competició bus
ca el màxim rendiment i, per tant, des 
del moment en què esdevé professio
nal, deixa de ser voluntari i es fa obli
gatori. 
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Hi ha molts intents d'establir una clas
sificació de l'esport que n'inclogui to
tes les possibilitats. La majoria esta
bleixen la classificació a partir del tipus 
d'activitat, la seva relació social, si és 
individual o col· lectiu, esport amateur 
o esport professional. 
Així, Luschen i Weis (1979), segons 
els aspectes sociològics, estableixen 
quatre categories fonamentals: 

- Esport organitzat formalment en 
clubs i federacions. 

- Esport de grups espontanis. 
- Esport institucional que es practica 

al si d'una altra institució. 
- Esport comunicatiu, corn a esbarjo 

diari en els mitjans de comunicació 
o corn a espectacle. 

Cagigal empra la classificació següent: 

- Esport corn a espectacle (esport com
petició). 

- Esport corn a pràctica apta per a tots 
(esport-oci). 

Caillois (1967) considera quatre tipus 
d'activitats esportives: 

- Esports individuals. 
- Esports de pilota i baló. 
- Esports d'origen marcial. 
- Esports basats en la vida i en la tèc-

nica. 

Bouet (1968) elabora una classificació 
que reuneix els esports en cinc grups: 

- Esports de combat. 
- Esports amb utilització de pilota o 

baló. 
- Esports atlètics. 
- Esports de la naturalesa. 
- Esports mecànics. 

Parlebas (1971) estableix una classifi
cació en funció de tres criteris: existèn
cia o no d'incertesa a causa del medi 
extern, coexistència d'un company i 
existència d'adversari. Aquests crite
ris li permeten considerar dos grans ti
pus d'activitats esportives: 
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Activitats psicomotores, fetes en soli
tari, sense comunicació motora. 
Activitats sociomotores, fonamental
ment de comunicació motora (amb co
operació, amb oposició, amb coopera
ción i oposició). 
G. Marrero (1989) elabora la classifi
cació següent: 

- Existència o no de dedicació profes
sional de l ' atleta. 

- Que es practiqui de manera indivi
dual o col· lectiva. 

- La utilització o no d'instruments. 
- La presència de cooperació, oposi-

ció o d'ambdues alhora. 

Manuel Hernandez (1989) classifica 
els esports segons el lloc on es practi
quen: 

Esports de sala i pista: són tots els que 
utilitzen instal·lacions convencionals, 
fetes per l'home (pistes d'atletisme, po
liesportius, piscines, hipòdroms, cir
cuits de curses). 
Esports terrestres: esports que es fan a 
l'aire lliure, en entorns naturals, siguin 
urbans o rurals, i que utilitzen corn a 
terreny de joc els espais naturals (mun
tanyisme, bicicleta de muntanya, esquí, 
orientació, escalada esportiva). 
Esports aquàtics: són totes aquelles ac
tivitats que utilitzen corn a medi natu
rall' aigua: (vela, surf, surf de vela, sub
marinisme, piragüisme, baixada de 
rius). 
Esports aeris: són els esports que es 
practiquen a l'aire (parapent, ala delta, 
paracaigudisme esportiu, ultralleuger, 
estel). 

Per últim, donarem la classificació que, 
al nostre entendre, reuneix les caracte
rístiques més completes, d'acord amb 
el concepte actual de l'esport, i que fou 
elaborada per un grup d'experts format 
amb aquesta finalitat pel Consell d'Eu
ropa (1968). Per a ells, el terme esport 
"s 'ha de comprendre en sentit modem, 
és a dir, en el d'activitat física lliure, 
espontània, practicada en les hores d'oci 
i que englobi esports pròpiament dits i 

activitats físiques diverses, sempre que 
exigeixin un cert esforç". Aquestes ac
tivitats es divideixen en tres grans ca
tegories: 

- Jocs i esports, caracteritzats per l'ac
ceptació de regles i el fet d' enfron
tar-se a un mateix, a altres o al medi 
natural. Aquí s'inclouen activitats 
corn jocs infantils, jocs tradicionals, 
jocs malabars o habilitats manuals, 
nous jocs, esports alternatius, esports 
anglosaxons, jocs i esports de raque
ta, jocs i esports de lluita. 

- Activitats a l'aire lliure, en les quals 
els participants tracten de dominar 
un terreny determinat (camp, bosc, 
muntanya, curs d'aigua o cel). Els 
reptes provenen del fet de vèncer les 
dificultats i varien en funció del ter
reny escollit i d'altres factors, corn el 
vent i les condicions meteorològi
ques (esports terrestres, aquàtics o 
aeris). 

- Activitats estètiques, com la dansa i 
l'expressió COIpOral. Quan es practi
quen, l'individu, en comptes de mi
rar més enllà d'ell mateix i respon
dre als reptes artificials o naturals, 
dirigeix la seva atenció sobre si ma
teix i reacciona davant el plaer del 
moviment corporal coordinat, corn 
per exemple en el ball, el patinatge 
artístic, la gimnàstica rítmica, la na
tació sincronitzada i, també,les dan
ses tradicionals. 

Concepte di esport recreatia 

Camerino i Castañer (p. 14) entenen 
per activitats recreatives les que tenen 
flexibilitat d'interpretació i canvis de 
regles que permeten la contínua incor
poració de formes tècniques i de com
portaments estratègics, amb capacitat 
d'acceptació per part dels participants 
dels canvis de papers en el transcurs 
de l'activitat, constitució de grups he
terogenis d'edat i sexe, gran im
portància dels processos comunicatius 
i de l'empatia que es pot generar, apli
cació d'un tractament pedagògic con-
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cret i no especialització, ja que no es 
busca una competència ni un assoli
ment complet. 
Manuel Pérez (1986) defineix l'esport 
recreatiu com un concepte comprensi
ble d'esport i de formes esportives cen
trades principalment en la recreació, en 
les quals poden o no aplicar-se regles 
ofiCials. Er més important és el plaer, 
la diversió, sentir-se alegre i la possi
bilitat de tenir contacte social per mitjà 
d'una pràctica que tothom pot desen
volupar a la seva manera. Segons aquest 
autor, els aspectes que distingeixen les 
activitats recreatives són els següents: 

• Tothom hi ha de poder participar sen
se que l'edat, el sexe o el nivell d'en
trenament esdevinguin factors limi
tadors. 

• Les regles poden ser creades o adap
tades pels participants mateixos so
bre el terreny. 

• Hi ha possibilitats d' opci6 quant al 
tipus d'activitats, com practicar-les, 
etcètera. 

• "Jugar amb els altres és més impor
tant que jugar-hi en contra". Guanyar 
o perdre, element agonístic de la pràc
tica, passa de ser l'objectiu a ser el 
mitjà emprat per a divertir-se. 

• La pràctica recreativa no descarta 
l'aprenentatge d 'habilitats, tècniques 
o actituds. 

• Encara que no sigui l'objectiu prin
cipal, no s'ha de descartar l'esforç fí
sic. 

La diferència de l'esport recreatiu rau en 
el seu paper lúdico-social, mentre que 
un altre esport busca aconseguir uns 
aprenentatges de tècniques, i un altre 
busca el rendiment més alt possible. 
L'esport recreatiu i el de rendiment te
nen moltes coses en comú i, a cops, és 
molt difícil diferenciar-los, per la qual 
cosa la millor manera de separar-los és 
l'accent final posat en els objectius, que 
en el nostre cas serà sempre el factor 
lúdic i l'afectiu. 

Pedagogia de l'esport reaeatiu 
La fonamentació de l'acció educativa 
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en l'àmbit de l'esport recreatiu, segons 
Rovira, ha de tenir en compte els as
pectes següents: 

- L'esport recreatiu és un dret. La pos
sibilitat d'emprar una part del temps 
lliure en activitats motrius i esporti
ves és una necessitat que s 'ha de sa
tisfer. L'esport recreatiu ha de ser una 
possibilitat que s'ofereix a tothom 
(gent gran, nens, adults, malalts), i 
està recollit en la lògica de l'esport 
com a oci-participaci6. 

- L'esport recreatiu ha de respectar 
l'autonomia dels participants. Ha de 
garantir l'autonomia dels esportistes 
en la decisi6 d'iniciar l'activitat i en 
la seva organització i regulació. L' es
port recreatiu ha de potenciar la 
col·laboraci6 de tots els participants. 
Per això, ha de dur a terme una tasca 
educativa global com a experiència 
de socialització i convivència. 

- L'esport de recreació és un instru
ment de creativitat. En aquest punt, 
es tracta de descobrir les bases mo
trius del propi cos i de les infinites 
possibilitats del joc corporal. Hem 
d'anar cap a la realitzaci6 de movi
ments espontanis i reglats per l' es
port sense caure en el mecanicisme i 
la tecnificació que imposa l'esport 
de competici6. 

- El gust i l' autosatisfacci6 com a ob
jectius inalienables en l'esport re
creatiu. Els objectius essencials de 
l'esport recreatiu són l' autosatisfac
ci6 i el gust per l'activitat mateixa. 
Consisteix a trobar el plaer, que ha 
de ser present en l'oci. 
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