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Paraules clau: Educació física, 
cultura física, poder, cos, dis
tinció social. 

LA DISPOSICIÓ REGULADA 
DELS COSSOS. 

Proposta d'un debat 
sobre la cultura física popular 

i els jocs tradicionals. 

Abstrad 

Startingfrom the concepts ofph ysical education and physical culture and their 
different meanings, in this article we show, in a critical way, but, above all, as 
a way of opening a debate, the dominant character that the models of corporal 
sports beha viour of our society ha ve. As all the di visions and social powers 
reveal themselves more evidently the more the rej7a ·t corporal divisions and 
powers exercised from the body and over the body, sport and within this the 
di stinguished specialties which make up social f orms that tend to perpetuate a 
regulated disposition ofth e human body that is dominant, i.e., a certain order 
emotive and practica I of social relations with whose power cultural di versity 
is destroyed which supposes, among other manifestations of physical culture, 
traditional games. 

Resum 

Si partim dels conceptes d 'educac ió 
física i cultura física i també de les 
diferents accepcions, en aquest arti 
cle es planteja d ' una manera c ríti ca, 
però sobretot com una forma d 'obrir 
un debat, e l caràcter dominant que 

tenen e ls models de comportament 
corporal esportiu de la nos tra soc ie
tat. En la mesura en què totes les 
di visions i poders socia ls es manifes
ten de manera més ev ident quant més 
refl ecte ixen di visions corporal s i po-

ders exercits des dels cos i sobre e l 

cos, l'esport i, dins d 'aques t, les es

pec ialitats distingides constitueixen 

formes soci als que tendei xen a perpe

tuar una di spos ic ió regulada dels 

cossos hegemònica, és a dir, que ten

deixen a perpetuar ce rt ordre e motiu 

i pràc tic de les re lac ions soc ia ls, amb 

el poder de les quals es destrueix la 

di vers itat cultural que suposen, entre 

altres manifestac ions de la cultura fí

sica, e ls jocs tradic ionals . 

L'articl e que presentem porta e l títo l 

de la disposició regulada dels cossos. 
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Pretén acostar-se críti cament a ls mo

de ls d'acti vitat física i usos de l cos 

dominants de la nostra soc ietat. 

Aquest és un tema en què les qües

ti ons. a propòsit del s jocs tradi c io

na ls, no constitue ixen e l nuc li del di s

curs . s inó més bé un refe rent sobre e l 

qual en última instànc ia es planteja el 

debat del seu es tatus cultural o, si es 

vo l. e l debat de la seva raó de trobar

se en una cultura en què e ls gestos i 

e ls gustos estan cada cop més deter

minats per les maneres que proposa i 

imposa la sens ibilitat esporti va. 

Per a això. partim de l' anàli sis de ls 

mecani smes soc ia ls pe ls quals es le

g itimen determinades manifestac ions 

i formes cultura ls i se' n des leg itimen 

unes altres. És a dir. de l' anà li si de les 

regles de l joc que en la nostra cultura 

ori enten O determinen la construcció 

de ls sabers. les sens ibilitats. els gus

tos i les va lo rac ions que reben les 

acti vitats corpora ls. en definiti va . les 

reg les de l joc que o ri enten o determi 

nen les pròpies pràc tiques corpora ls i 

la manera de comprendre l' educac ió 

física pe r als profess iona ls de les ac

ti vitats físiques . 

Atès que no seria productiu començar 

amb una anà li si de l concepte de cul 

tura i la seva relació amb a ltres con

ceptes del seu mate ix ento rn semàntic 

com ara la c ivilit zac ió o l' educac ió 

- tema que ja per si mate ix és bastant 

complex i interessant- , podem recó

rrer, per abreujar, a la coneguda defi

nic ió de Tylor formul ada a fina ls de l 

seg le passat. Per a aquest autor. la 

cultura és un complex que inc lou co

ne ixements. creences, art s. mora l, 

ll e is. costums i qua lsevol a ltre apti 

tud o hàb it adquirit s per l'home com 

a membre de la soc ietat. Als concep

tes que anomena Tylor -gairebé tots 

e ll s objectes no materia ls-, ca ldri a 

afeg ir. i de fet a ixí ho fa l' antropo lo

gia contemporàni a, tot e l conjunt 
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d' objec tes material s de creac ió hu 

mana. 

Serien objecte de la cultura to ts e ls 

productes socials materi a ls i s im

bòlics i, en aquest sentit , podem uti 

lit zar e l terme CU/IU ra/ per refe rir-nos 

a ls models de coneixement desenvo

lupats. a les normes es tablertes de la 

convivènc ia . a les formes de la sen
sibilitat. etc .. però també per qualifï 

car e l caràcter de ls utensili s, màq ui 

nes. aparells i tot tipu s de construc
cions. 

També per resumir. podem dir que 

s'entén per educac ió aquells pro

cessos més o menys intenc ionals i 

sistemàtics a través de ls quals es 

transmet i es reprodue ix o es recrea la 

cultura ( I) i la major càrrega dels 
qual s. es troba, per descomptat, fora 
de l'escola o de qual sevol altre insti

tuc ió in ventada ex professo per trans
metre- la (2). Mal grat que ex iste ixen 

di ve rses poss ibilitats per ano menar 
aques ta part majoritàri a de l' exerc ic i 

de la tran smi ss ió cultura l. segons e l 
mati s que es vulgui destacar (3), po

dem anomenar-la genèricament edu
cacirí inl'isib/e, j a que es trac ta d'una 

part de la transmi ss ió-reproducc ió no 

ex plic it ada i. per tant , de més difíci l 
observac ió. 

Ara e l que s' ha pl anteja com a proble

ma o com a objec te d 'estudi relacio

nat directament amb l' entorn profes

sionals de l' educac ió física és a llò 

que es refereix a la cultura corpora l i. 

per correspondènc ia. a l' educac ió 
corpora l o física. Què és la cultura 

corpora l i què és l' educac ió corpora l 
o. si es vo l dir, cultura física i educa
c ió física')( 4) . 

No sembl a fàcil un distinció entre dos 

as pec tes diferents de la cultura. un de 

simbòli c o inte l·lectual i un a ltre de 

físic o corporal. en la mesura que 

totes les produccions de la cultura són 

sempre resultat dels ac tes dels homes 
i no de ls seus cossos o dels seus il/ 

le /'/ecles separadament (5) (i a l seu 

torn tots e ls productes de l' home con

fi guren e l seu comport ament corporal 

o intel ·lectiu a la vegada). Malgrat 

tot. això no té perquè ser un escull : 
les reg les de l joc es tablertes . les que 

ens permeten parlar de certa discipli 
na anomenada educac ió física. més o 
menys identifi cada per determinades 
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APLICADES 

pràc tiques profess ionals i pe r deter
minats di scursos justifi catius 
d· aques tes. les que permeten que hi 
hag i una matèri a escolar i uns pro
fessors. e ls d 'educac ió física, que la 

fan amb més o menys reconeixement 
soc ia l o presti g i, ens permeten conti 
nuar fent cert ús tècnic i propi de les 

paraules, sempre que aq uest ús es ti 
gui convenientment definit i s ' integri 

de manera coherent i lòg ic dins de ls 
anomenats di scursos j ustifi catius . Si 
tenim en compte això, podem definir 
la cultura física com e l conj unt de 
sabers, creences, va lors, ll e is, reg les . 
hàbits. pràc tiques, usos. actituds, es
quemes perceptius i representatiu s. 
sensibilitats. utensili s. apare ll s, etc . 
adquirit s o construït s per l'home que 
estan directament determinats per ac
c ions corpora ls i que. a la vegada, són 
de terminants de l comportament cor
pora l (de les ac ti vitats fís iques) , mo lt 
espec ia lment tot a llò que cont ribue ix 
a confi gurar e l seu cos : la seva mor
fo logia fís ica i la seva morfologia 
simbò lica o representati va . 
Així. pert anyerien a la cultura física 
o corporal les fo rmes adquirides de 
re lac ionar-se corpora lment amb l' ex
te ri o r i amb un mate ix (6) . de les 
qua ls no es pot ex treure e l propi cos 
materia l. en tant que produc te soc ial. 
És a dir. 

• Les tècniques i hàbits de repre
sentac ió corporal en les quals s ' han 
d 'i ncloure les formes de l vestit i de 

la higiene. les formes de la cosmèti 
ca. els gestos modals i ex press ius 
que rege ixen les formes de convi
vència, així com també, la cortesia. 
etc .. 

• les tècniques i hàbits alimentari s. 

• les tècniques i hàbits de comunica
c ió no verbal. 

• les tècniques i hàbits sex ual s, així 
com l' aprehensió de les re lac ions 
sexuals (percepció i valorac ió de l 
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sexe i gènere propi , percepció i va
lorac ió de l sexe i gènere no propi . 
percepció i valorac ió de les expec
tati ves intersexuals i alienes. etc.). 

• les tècniques i hàbits en les ac ti vitats 
laborals, 

• les pràctiques d 'expressió escènica, 

• les pràctiques de recreació i festi 
ves , 

• les pràctiques curati ves del cos, 

• les formes adquirides com a repre
sentac ió del propi cos i l' ali è. 

• les formes de comprendre la salut 
fís ica. 

• les formes de representac ió de l' es
pai en què es desenvo lupa e l cos i la 
forma pròpi a d' ocupac ió de l' espai. 

• les representacions de l pudor. la 
vergonya o la intimitat i l' autocon
tro l de ls impul sos que d' ell s es de
ri va. és a dir, l' emoti vitat somàti ca. 

• les representac ions i aprehensió de 
la be llesa i la lletgesa corporal. la 
mesura i vehemència. l' e legància i 
la vulgaritat. la no postura i de ixa
desa. la soltesa i la malaptesa o. en 
general. l' harmonia i la di sharmonia 

corporal. 

• e ls mecanismes pe ls qua ls e ls ideals 
mora ls prenen cos sobre simbolo
gies somàtiques (va lorac ions de l 
dretà i esquerrà. alt i baix. davant i 
darrera. cap i peus o cua i cul. cosa 
que fa que en bona part d 'ex pres

sions que indiquen postures i acti 
tuds corporals recordin i proposin 
estats anímics. representac ions cor

porals de les "irtuts i e ls "icis. etc.). 
aprehensió ètica. en definiti va. de 
tot el corpora l i de les relac ions 
somàtiques. 

• les formes en què e ls poders soc ials 
són exerc its des de l cos i sobre e l 
cos. o sigui. pràctiques de cont ro l i 
dominac ió corpora l. com ara la 
coerció. la di sc iplina. la vig il ànc ia. 
e l càsti g. etc .. 

• les formes de viure el cos. 

• etc. 

És a d ir. to ta una multipli c it at d ' as
pectes que constitue ixe n e l suport de 
cada ac te i de la pròpia ex istència 
que. a través d 'ex pectati ves i com
portament que generen l' estil de vida 
- o més pròpiament, e ls estil s de 

vida- o configuren uns estil s de vida 
que, en la c ivilitzac ió i cultura occ i

denta ls la tradi c ió de les qua ls ha es tat 
sov int qualificada d 'a li ena a allò cor
poral. posen de re ll eu una contradic
tòri a però inev itable presènc ia de l cos 
com a e ix des de l qua l s'opera to ta 
pe rcepc ió i rac ionalitzac ió de la rea
litat. 
A més a més de tot a ixò, són part de 
la cultura física les reg les soc ia ls, les 
reg les de l joc soc ia l que rege ixen la 

di stribuc ió de ta ls tècniq ues. hàbits. 
fo rmes i representac ions entre e ls in 
di vidus segons segui la seva pe rti 
nença a un o a ltre sexe. a una classe 
soc ia l o una a ltra. segons l' edat. la 
situac ió profess io na l o altres factors: 
unes reg les que pose n de manifest 
que e ls gustos i les tendències de 
comport ament físic no és quelcom 
aleato ri no e lectiu . sinó que la seva 
di stribuc ió constitue ix un vè rtex més 
en e ls mecani smes de la di stinc ió so
c ial. tal com ho han posat de manifest. 
entre d ·altres. Luc Boltanski (7). Jean 
Mari e Brhom (8) o Pi erre Bourdieu 
(9) (vegeu quadre I ). 

La correspondènc ia que s· estable ix 

entre cultura i educac ió ens autorit za. 
en qua lsevol cas. a definir l' educac ió 

fís ica com tots aque ll s processos més 
o menys intenc iona ls i sis temàti cs a 
través de ls qual s es transmete n o es 

reprodueixen e ls models de compor

tament i sensibilitat corpora l. Models 
de comport ament i sensibilitat que es 
concreten en l' adequac ió a aquests 
trets cultura ls amb e ls seus respec tiu s 
recursos tècnics. emoc ional s i ideo-
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lòg ics . és a d ir. que es concreten en la 

inculcac ió d' uns usos i unes repre

sentac ions de l cos i. segons l' apuntat. 
en la pròpia construcc ió materi a l de l 
cos . 

Per descomptat ex iste ixe n altres de
fïni c ions d 'educac ió física que po

dri en se r và lides en a lgun contex t. 

pe rò. en la mesura en què inc loguin 

termes com mil/ora de les qualiTats. 

desenvolupament de les potenciali 
tats o altres coses pe r l' estil . en clau 

pos iti va. les rebutj arem perquè con
tenen j udic is. a vegades di scutibles , 

pe l que fa al va lo r de l canvis que 

produe ix I·educac ió. La defini c ió que 

utilit zen de ixa oberta la poss ibilitat 

d' una inte rpretac ió críti ca de ls pro

cessos educatius, és a dir, ofere ix la 

poss ibilitat d ' una interpretac ió de 

l' educac ió física com part de l joc de 
poders a través de l qua l s'opera l'or

dre soc ia l i. eventualment. com un 

procés reg ress iu que re produe ix una 

cu Itura repress i va. 

De qua lsevol manera. la correspon

dènc ia que fè iem entre educació i 

educació invisible ens auto rit za tam

bé a parl ar d'educació fís ica il/ visible 
i la definim com la que té lloc a través 

de ls processos quo tidi ans, amb fre

qüènc ia menors, però insistents. pre
sent s en cada acte i a cada moment de 

la vida soc ia l pe l qua l som dotats 

cadasc un ( 10) d ' una sensibilitat. 

s' una fo rma de viure e l cos. així com. 

d' una fo rma de ser. d 'entendre ' ns i 

d ' organit zar-nos corporalment. Pro

cessos que tenen lloc des del moment 

en què naixem. si no abans, per la 

fo rma com ens pare ixe n, ens all eten. 

ens acaronen. ens transporten. ens 
parl en. ens asseuen. ens fiquen al llit. 

ens adormen. ens aixequen. ens des
pull en, ens vesteixe n; després . per la 

manera en què ens inc louen i ens re
c louen a la famíli a, a l' esco la o a la 

co ll a per crit eri s que tenen a veure 

ga irebé se mpre amb el nostre cos. pe l 

aponis. ¡dutD'ió fi.i'D i hport. 1997 (48)6·16 

Luc Sohanslci, quan estudia els usos sa<ials del cos, descobreix cam les desigualtats, quant a la 
representació i a la reladó que els individus mantenen amb el seu cos, depenen dels llocs ocupats en el 
sistema de producció. les regles que organitzen aquestes reladons -presentades com a regles de moral 
o cíviques- tendeixen a impedir una actitud reflexiva i canscient amb el cos en les classes populars 
- les que estan abligodes a utilitzar el seu cos intensament- a la vegada que fomenta l'esmentada 
actitud en les classes akes. 

Jean Morit Srohm adverteix com en les sa<ietats capitalistes s'imposen certs models d'octivitot f1sica i 
els estils corporals sa<ialment controlots - fonamentalment en l'esporI- per perpetuar el sistema de 
dominació i determinant, per tant, una condició del cos políticament repressiva. 

Per a l'iem Sourrlieu, les representacions i manifestacions carporols constitueixen espais sa<iols diferents 
que depenen de l' hobitus mediador, és o dir, formen part dels gustos i, com aquests, són producte de 
pracessos sa<ials en els quals s'utilitza -<am a armcrconfiguradara i ocuko--Ia violència simbòlica 
legitimada. Així, en les Notes pro'lisionals sobre /o percepció sociol del cos, ens recorda que el cos, 
malgrat de ser el més estable de lo persona en allò que té de més natural aparen~a, és a dir, en 
les dimensions de lo seva conformació visible (pes, talla, volum, etc.) és un producte social que 
depèn de mediadors com ara les condicions de treball i els hàbits de consum i poden perpetuar-se 
més enllà de les seves condicions de producció, és a dir, que poden expressar les diferències de 
classe (en la mesura que lo relació amb el cos prapi permet experimentar la posició en l'espai 
social mitian~antla comprovació de la distància que existeix entre el cos real i el cos legítim). En 
aquest sentit, es podria dir que lo pertinen~o a les diverses classes socials i fraccions de classe 
s'observo no només en el tarannà i lo bona manera del cos o en lo manera de viure el cos, sinó 
que també s'observo en lo formo del cos. 

Quadre 1 

nos tre aspecte. la nostra fo rma, la 

nostra a lçada, la nostra força. la nos

tra habilitat o la nostra as túcia; des

prés, pe r les fo rmes i motius pe ls 

qual s ens casti guen. ens donen pre

mi s. ens indue ixe n. ens coacc ionen, 

ens posen a jugar o a treba ll ar, etc. 

Tot això ens construeix com a homes 

i dones, com a groll ers o refin ats, com 

a o rdinari s o exqui sit s, com a de ixats 

o ben plantats, com a prudents o go

sats. com a tímids o ex trave rtit s i fins 

i tot. com a ll etj os o boni cs en l' o rdre 

de la cultura física pròpia de la cl as 

se, de la facc ió de cl asse o de l g rup al 

qua l pe rtanyem. En qualsevol cas . 

ens situa dins o fora de l' ordre de la 

cultura fís ica dominant. perquè la fe

minitat. la masc ulinitat , la prudènc ia . 

la gosadia. la timidesa, l' ex trave rsió, 

la desgana. e l posat, la gro lleri a, l' ex

qui sidesa i també la be ll esa i la lI etge-

sa són, sobretot. models ges tua ls i 

maneres de viure e l cos ; maneres 

d 'organit zar corporalment l' emoti vi

tat que concorren en un ordre en què 

les propie tats corpora ls són di stri 

buïdes per les reg les de joc de la 

cultura dominant. 

Aquestes reg les tende ixe n a po la

ritzar les propietats i express ions cor

pora ls sublimant -les o deni grant -les 

(qua lificant-les com a exce l·lent s o 

vil s) segons siguin més freqüents en

tre aque ll s qui pe rt anye n a l' esmenta

da cultura dominant o entre aque ll s 

qui no pert anyen a e ll a. fan de la 

di stribuc ió de les esmentades propie

tats un de ls més contundents meca

ni smes de leg itimac ió i I/ atu ra lit:a

ció de la di stinc ió soc ia l. di stinc ió 

que. per mo lt leg itimada o natura

litzada que es mostri. no està exempta 

de tensions dinamitzadores en qua l-
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sevol de ls àmbit s de la vida soc ia l 

(vegeu quadre 2). 

En I" àmbit de les pràctiques fís iq ues. 

s ïnclouen jocs i acti vitats de pati. e l 

tre ball. fo rmes de presentac ió. les 

fo rmes de tracte. I" escenografia ce ri 

monia l. etc .. tensions que re fl ec

te ixen l' opos ic ió de les fo rces contra

d ictòries q ue es gene ren en e l si de les 

d i ferent s capes soc ial s i entre unes i 

a lt res capes . En les capes infe ri o rs. 

l' opos ic ió entre ( I ) les tendè nc ies a 

equi parar-se a les capes superio rs mi 

tj ançant I" adopc ió de ls seus costums 

i (2) les tendènc ies a afirm ar-se o a 

identifi car-se so lidàri ament a través 

de ls costums propis . I en les capes 

superi o rs. la cont radicc ió entre ( I ) les 

tendènc ies a di stingir-se mitj ançant 

unes fo rmes de comport ament pri va
ti ves (tendènc ia que fa buscar noves 

fo rmes quan les ve ll es ja no di stin
geixen) i (2) les tendè nc ies a imposar 

a tota la soc ietat ta ls trets. com ara e ls 

trets legítims i d' aquesta manera a 

fer-se hegemònics . Ta ls tensions 

constitue ixen I" estímul pe l qual con
tínuame nt s' o rdena i reorde na e l 

mapa de ls gestos (tot i q ue en una 

di recc ió concreta. cada cop més e la 
borac ió o re fin ament i cada cop ma

jor autocontro l sobre aques t ( I I» i 
segons e l qua l apare ixe n definides 

soc ia lment les fo rmes de l comport a

ment com a fo rmes cultes o popul ars. 
fo rmes fines o groll eres . exqui sides o 

vulgars. etc . segons apareg uin o no 

ac redit ades pe r un s i altres indi vidu s 

que les prac tiquen. I a ixò va l tant pe r 
a les pràc tiques rec reati ves com per a 

les pràctiques labora ls o a les fo rmes 
de l tracte entre d ·altres. 

Do ncs bé. I" educaci lÍ.fí.\" ica il/ I' i sih l e. 

a la qual estem tractant d 'aprox imar

nos. es tari a confi gurada pe l conj unt 

de processos cultu ra ls no necessàri a
ment premedit ats a través de ls qua ls 

e ls individus queden in vo luc rats en 

una determinada la titud de l mapa 
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de ls gestos i de la sensibilitat corpo

ra l o. e l que és e l mate ix. en una fo rma 

prev ista de comport ament. és a d ir. 

atrapats en la retíc ul a de les reg les de 

joc de l pode r o. com diri a P. Bourdieu 
( 199 1. 11 8) ( 12) . eI/Ili disl }().\" i c i lÍ re

g uladll d el .\" co.\".\"o.\". aquesta di spos i

c ió de la qua l to t ordre soc ia l heli 

o rdel/a t en treu s istemàti cament pa r

tit. Unes reg les per les qua ls cadasc ú 

configura la seva co rpora lit at en un 

espai soc ial determinat i fora de l qua l 

di fíc ilment enca ixa I" esmentada con

figurac ió corporal. Això fa que resul 

tin rid ícul s determinats gestos en de

terminats ll ocs i contex tos pe rquè són 

massa fin s o perquè són massa vul 

gars. pe rò també. pe l mate ix. e l que 

fa que en a lguns àmbit s soc ial s o cl as

ses resultin impropi s. o rdina ri s. de 

mal gust i fin s i tot. vergo nyosos . no 

només de terminats costums. sinó 

també dete rminades aparences. pràc

tiques . ges tos . ex press ions. ac tes i 

gustos que en d ' altres se ri en absolu 

tament normals ( i fin s i to t. correc tes 

i de bon gust) o. simplement passa

rie n desape rcebuts( 13) . 

En aquest sentit. la d istribuc ió d· hàbits. 

entre e ls quals es troben e ls hàbits de 
comportament físic, en func ió de les 

classes soc ials no només manifesta que 

determinades acti vitats queden rese r

vades per a aquell s qui tenen capac itat 

econòmica de suportar-les . Abans que 

res. posa de relleu que la construcc ió 

del s gustos --en aquest cas. e ls d'acti 

vitat física- o pels quals en darrera ins

tànc ia es configura una forma de ser i 

d·actuar corporalment. respon a factors 

d ' identificac ió i di stinc ió soc ial dels 

quals ev identment no es pot excloure. 

com un element més i de gran pes. el 

poder econòmic. Sembla clar que hi ha 

moltes ac ti vitats que econòmicament 

estan a l'abast de mo lts i. malgrat tot. 

no les practiquen i sobretot. no els hi 

agraden perquè no pertanyen a I"uni 

vers de la seva cultura física. Així ma-

te ix, persones de classes inferi ors i ren

da menor no se senten at re tes per les 

pràctiques típiques de les classes supe

riors . també perquè no pe rtanyen a 

I"uni vers de la seva cultura física. o 

és estrany. en aquest sentit.l" expressió 

de II/aric(}/Il/dll amb la qual són quali 

ficades aque ll es pràctiques de re lac ió 

abstracta o simbòlica amb e l cos per 

part d' aq ue lls qui han après a tenir una 

re lac ió instrumental i producti va de l 

seu cos i. viceversa.l" expressió al/ima

lada amb la qual aquests darrers ten

de ixen a qua lificar les pràctiques. pot 

ser més esforçades. que solen agradar 

als primers. 

Tot i ai xí. la dinàmica d 'aquest pro

cés mogut per les tensions diferenc ia

dores i identifi cadores de les qua l 
parlàve m abans, fa que poc a poc les 

c lasses do minants vagin imposant e ls 

seus gustos i e ls seus ges tos a les 

do minades en allò que es po t consi

derar com una manera de co lonia

litzac ió cultu ra l: sobre tot. la co lo

nit zac ió que fa que cada cop més 

sïdentifiqui e l hOI/ g ust. les bOI/ es 

li/ ll I/ eres i en genera l. I" estil de vida 

de.\"e lll'o luf}(/ t amb e l IUIII gu.\"t . les 
fUlll e.\" IIil/l/eres i I" estil de vida de les 

capes soc ials i grups do minant s. ge

nera lment amb I" es til de vida de la 

burges ia urbana (que al seu to rn ten

deix a prendre les seves maneres de ls 

models ari s tocràti cs) que exerce ix la 

seva do minació sobre a ltres g rups ur

bans i suburbans, així com sobre 

grups no urbans des leg itimant les se

ves fo rmes cultu ra ls . A ixí mate ix. la 

co lonit zac ió que fa que s ïdentifiquin 

les formes de comportament òptimes 

o des itjables amb les formes pròpies 

de ls grups d'edat do minant s (l'estil 

j uve nil sobre e l senil ) o amb I" estil de 

vida de l sexe do minant ( I" estil viril 

sobre e l fe mení). Respec te això. es 

po t d ir que l'es til de vida esportiu . en 

tant que mani fes tac ió privil eg iada de 

la cultura fís ica dominant (burgesa , 
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urbana. ju ve nil i masc ulina). de trets 

unifo rmes i uniformit zant. tende ix a 

ass imilar i per tant. a destruir altres 

fo rmes d 'ex pressió corporal. fona

menta lment les fo rmes típicament no 

burgeses. suburbanes . rural s. típi ca

ment d' adult s i de ve ll s i típi cament 

prac ti cades per dones. debilita la ca

pac itat de di ve rsificac ió i desenvo lu

pament. en gene ra l. de les formes de 

la cultura física popul ar. 

En aques t contex t. que és e l de la 

re lati vitat cultural. pe rò ev identment. 

e l de l joc de l pode r per imposar mo

de ls de sensibilitat i. al seu torn. per 

obtenir les credencia ls de la distin ció. 

escau situar no només l' anà li si de 

l' educac ió física in visible. s inó tam

bé e l de l' educac ió física visible o . s i 
es vo l, esco lar i e l de ls continguts que 

la configuren. El que vo lem dir és que 

seri a precís partir d' aques ts planteja

ments per comprendre de manera crí

ti ca la manera com ha estat configu

rada soc ialment la cultura física do

minant i e ls mecani smes de poder 

pe ls quals es produeix una se lecc ió 

que leg itima unes coses com a 

pròpies de l' educac ió física i en des

leg itima d 'a ltres. i quan es diuen co

ses , és precís entendre tant contingut s 

com formes pedagòg iques . És a dir, 

les ac tiv it ats que omplen e l temps i 
l' espai de l'educac ió física. l' esceno

grafi a i rituals propi s de les sess ions. 

e ls instruments que s 'utilitzen, les 

concepc ions generals de l cos i de la 

soc ietat que o ri enten la pràcti ca. les 

di scursos l' es mentada pràcti ca. etc . 

Uns contingut s i unes maneres sobre 

els quals rarament ens preguntem i. s i 

ho fem. ho fem en clau tècnica, és a 

di r. segons uns ana lit zadors que po

den arribar a qüesti onar ce rt s e le
ments de la lòg ica interna de l sistema 

pe rò que impede ixe n qüesti onar e l 
mate ix sistema: és a dir, qües ti onen 

una o altra regul ac ió di sposada de ls 
cossos. però no és e l fet mate ix de la 
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Si Iem una ulloda als mecanismes de construcció dels hàbits en el procés de /o civilització, segans una anàlisi 
cam /o que va dur a terme Narbert Elias en El procés de /o civilització, ens adonarem que pat oferir-nos 
algunes de les clous del funcionament d'aquestes tensions dinamitzodores. Si analitzem les formes de 
sensibilitat medieval, vertadera gènesi de la sensibilitat occidental, jo que és el moment en què comencen 
o fo~ar-se gran port de les formes de lo socialitat que ens caracteritzen i les formes de sensibilitat que guien 
una bona part dels nostres coneixements, observem com les diferents categories socials d'aleshores, els estats 
o els estaments, apareixien corporalment caracteritzats.; l'aristocràcia cavalleresca, a causo de l'ostentació 
dels trets corporals exceHents, trets que inicialment podien cristaHitzar en la força, la gosadia i el valor i 
posteriorment amb el procés d'acortesament en la mesura, el tracte mesurat i la regularitat gestual, és a 
dir, la cortesia per oposició a la vulgaritat, rudesa i vehemència característica de les capes inferiors. A mesura 
que aquestes capes anaven adquirint les maneres típiques de les capes superiors com a manera d'identificadó 
i, per tant, d' CJS(ens social, aquelles anaven reconstruint el mapa dels seus gestos, inventant noves formes i 
cous estils d'actuoció corporal com a mitjà per preservar el seu estatus com a mitjà de preservar la distinció. 
I cal d'incloure-hi des de l'ús dels artefactes, com la forquilla o el tovalló, fins a les pràctiques refinades de 
la higiene, passont per les activitats de recreació. Aquest és bàsicament la manera com construeixen, es 
compliquen i es refinen les regles de camportament públic i prim de què formen port l'evolució dels gestos 
i els gustos i, en general, del desenvolupament de la nostra sensibilitat somàtica (prejudids, escrúpols, 
sentiments de vergonya i pudor, emotivitat, control de l'agressivitat) que en la nostra cultura són inseparables 
dels processos de legitimació de la distinció. 

En aquest aspecte, cal aturar-se en la semàntica que hi ho en els actuals modals de cortesia, el comportament 
ordenat a la taula, en els costums respecte de les necessitats corporals, en les exigències del bon gust, etc. 
en relació amb les diferents categories socials vigents. 

Quadre 2 

di spos ic ió regul ada com a fo rma de 

dominac ió. Una di spos ic ió que, pro
veïda en e l procés de natura lit zac ió

leg itimac ió, fa ve ure la realitat ex is

tent com a natural (la que fa ve ure la 

infànc ia . e l joc. l' ac ti vitat motriu . 
l' esport , l' educac ió. etc. i les re la

c ions entre si segons e ls de finidors 

habitua ls (per exe mple , din s la nostra 

cultura profess iona l, la considerac ió 

de l' esport -o les pràc tiques espor
ti ves- com a e lement pedagòg ic de 

primer mag nitud en e l desenvolupa
ment de la pe rsonalit at in fantil ) i, en 

conseqüènc ia. certs contingut s, ma

neres i di scursos com a intocables . 
així com altres són vistos com a im

pensables i. per tant. ni tan so ls di g

nes de considerac ió. 

Quant a això. hauríem de preguntar

nos què és e l que fa pràcti cament 
obli gatori l'ús de la roba esporti va en 

la c lasse d' educac ió física. què fa tan 

infreqüent e ls jocs de ba les o xapes 

alhora que és tan freqüent l' ex igènc ia 

de realit zar correctament una tomba

rella , un pi. no sé quin tipu s de sa lt i. 

amb e ll s, una determinada gamma 
d· esport s. Ai xí mate ix, l' escassa aco

llida de la di scussió (que fari a 

somriure més d ' un ) de s i escau o no 

ensenyar tècniques corporal s domès

tiques en la c lasse d 'educac ió física: 
fonaments de costura. fontaneria. 

e lectric itat o o fi c i de paleta. l'habili 

tat çe ls qual s sov int requerim o. ai xí 
mate ix, e ls modal s i gestos de corte

sia - ens referim a ls altes modals i 

gestos de la cort que no són es 

ports- , tots els qua ls pertanye n a o 
es re lac ionen amb l' uni ve rs de la mo

tri c itat que s·aprèn. 

Dins d 'aquesta lòg ica. s 'hauri a de 
parl ar i fer rev isió. pe r no ha ver 
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d ' anar més lluny, de conceptes que 

estan al s límits de la pròpia de finici ó 
(dominant ) de l' educac ió fís ica esco

lar com ara són: 

• e l concepte de salut. excessivament 
objecti vitzat i en els darrers temps, 

en els temps esportius que corren, 

desmesuradament re lac ionat amb la 
pràctica esporti va, 

• e l concepte de capac itat física i efi
c iència física, excessivament rela

c ionat amb el rendiment i, en e ls 

temps esportius que corren, desme
suradament relac ionat amb e l rendi 
ment esportiu . 

• e l propi concepte d' ac ti vitat fís ica, 
també desmesuradament esporti 

vitzat fi ns al punt que ordinàriament 

es confone n els termes act ivitat físi

ca i esport, 

• el concepte de desenvolupament 

realit ;:.ació personal. relac ionat de 

manera pràcticament ax iomàtica 

amb la pràcti ca fís ica i hàbits qua
siespurtills, 

• e l propi concepte i representac ió del 
cos, 

Sembla ev ident que tot això obee ix a 
factors se lectius no ne utrals ni natu 

ra ls estre tame nt re lac ionat s amb la 
d inàmica i l' exe rc ic i de pode r de les 
capes soc ia ls dominant s. En aques t 

cas, e l poder de la burges ia per impo
sar (a l ll arg de ls seg les XIX i XX, e n 

què la configurac ió de l' educac ió fí

s ica escolar presenta un punt d'infl e

xió) e ls seus mode ls di stintius que , s i 

abans van es tar re lac ionats amb la 

milíc ia - i secundàri ame nt amb l'or
topedi sme- , després s' han re lac io

nat amb aquests mode ls rec reatius 

emine ntment burgesos a ls qua ls ano

me nem esport s i que, com han posat 
e n re ll eu j a mo lt s soc iò legs c ríti cs, 
constitue ixe n mode ls d 'acti vit at fís i

ca que invo luc re n l'indi vidu e n un 

s is tema de re lac ions idè nti c al s iste-
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ma de producc ió-ex plotac ió de l capi 

tali sme. Un s mode ls imposats mo ltes 

vegades a cos ta de ls mode ls tradi c io
na ls i populars, no c ultes , d' ac ti vit at 

fís ica i rec reati va a través de ls quals 

les classes dominants exerce ixe n e l 

seu domini en la mesura que difone n 

un estil de vida, l'esportiu , que és un 

estil de la burges ia i les c lasses a\:o

modades (malgrat la di fusió cap avall 

de moltes moda litats esporti ves que 

j a són patrimoni suburbà) . Aquestes 

fo rmes s 'imposen com e ls mode ls 

corpo ra ls i no ben bé de l gust, sinó 

de l ta lant emprenedor, actiu, cumpe
titiu, duminador - al cap i a la fi 

agress iu- que la soc ietat merit o

c ràti ca va lo ra i estimula . Uns mode ls 

que fan, a aque ll s qui no hi te ne n 

accés (voluntària o obli gadame nt ), 

c reditors de l ma l gust. de la vulgarit at 

i f ins i tot de l desarre lame nt. molt 

espec ia lment. c redito rs de la ma lap

tesa expe rimentada com a impossibi 

lit at de sal var la di stànc ia entre e l cos 
real (e l cos propi ) i e l cos leg ítim (e l 

cos ideal i publicitat) ( 14) una es

pèc ie d' anòmia cultural de l cos . 

Ev identme nt en una soc ietat espo rti 

vit zada fin s la medul ·la, j a no es trac
ta tant de se r o no ser esportiu, sinó 

de veure quin espa i espo rtiu s'ocupa 

quant a gustos i pràc tiques de tal for

ma que la di stinc ió soc ia l es dóna e n 

la mesura en què e ls gustos i hàbit s es 

di stinge ixe n soc ialme nt segons clas

s ifi cado rs que tende ixe n a la po la

rit zac ió. En un ex trem, e l go lf. l'hípi 

ca, esport s nàuti cs i, e n gene ral. aque

ll es pràctiques que tene n a ve ure cada 

vegada més amb una utilit zac ió suau 

de l cos i, e n l'altre ex trem, la boxa, 

les arts marc ia ls, e l futbo l i, e n gene

ra l. aque ll es pràctiques que te ne n a 

veure amb una utilit zac ió ex hausti va , 
es fo rçada, instrume ntal de l cos ( 15) , 

de mane ra que reprodue ixe n així e ls 

usos i representac ions que cada qual 
fa de l seu cos en la rea litat no es por-

ti va . D'aques ta mane ra, es posa e n 

re ll e u que l' espo rt. no només obee ix 

a les mate ixes reg les ni es juga amb 

les mate ixes reg les que e n la resta 
de ls àmbit s de l si stema que l' in ve nta, 

s inó que apare ix com un conjunt de 

reg les que es pre ne n com a bàs iques 

o impresc indibles per al s istema, en 

la mesura que es compleixe n les fun 

c ions que en a ltres moments com

plie n a ltres in stituc ions soc ials, com 

ara l' esco la o l' esg lésia. I és que l' es

port apare ix com una gran esco la, 

com una g ran esg lés ia (amb un poder 

d' evange lit zac ió mo lt supe rior a 
qual sevol altre esg lés ia reconeguda) 

on tothom, a l capdava ll. quedem 

ideològ icame nt in vo lucrats i emocio

na lme nt ide ntifi cat s fins i to t e n les 

di stinc ions que la ideolog ia de l' es

po rt leg itima: compleix les mate ixes 

fun c io ns que complie n aques tes pe l 

fet que esmorte ix les te nsions soc ia ls 

a través de les adhes ions incondic io

na ls que fo me nta i a través de ls sen

time nts de pe rtine nça inte nsos, pe rò 

simples que desperta ( 16). 

A mb ai xò prete nem di r. que l' espo rt 

de nos tres soc ietat s es mostra com un 

gran co lonit zador de la c ultura fís ica 
fin s a l punt que apare ix com a princ i

pa l de finido r d 'aquesta e n to ts e ls 

ento rns: s'es tén a to ts e ls pobles de la 
terra po rtant mode ls d'acti vit at que 

no e ls són propi s, així com e l capita

li sme e ls imposa mode ls econò mics i 

de producc ió-ex pl otac ió que tampoc 

e ls són propi s. Aquesta ex te nsió-ex 

portac ió es po t dir que té dos front s, 

un llunyà i un pro pe r: el primer és e l 

de ls països d' ò rbites cultu ra ls tradi 

c iona lme nt a li e nes a l capitali sme 

com Àsia i Àfri ca on e ls últims reduc
tes estan sent irreversibleme nt con

querit s i l'a ltre front és e l de les cul 
tures autòctones de l nostre e nto rn 

més prope r, fin s fa pocs an ys ide nti 

!icables per les seves peculiaritats 

- també les de l comportame nt cor-
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poral - i cada vegada més despro

veïdes d'allò propi com a conseqüèn

c ia de la penetració de l' es port . So bre 

aquest as pecte. ca l asse nya lar que no 

es tracta no més que l' esport substi 

tue ixi i pe r tant. fac i desaparèixer. per 

exemple. e ls jocs autòc to ns i altres 

pràctiques físiqu es. s inó que. e n ge

nera l. s'esporti vit za la prò pia vida 

quotidiana es pec ialme nt vis ible e n 

les pràctiques recreatives infantils o 

e n les festes de ls po bles. e n g ran me

sura i cada vegada més organitzades 

a l vo ltan t de les competicions espor

ti ves. En e ll es . e ls e leme nts ritual s i 

mito lòg ics caracte rísti cs de ls jocs i 

altres pràc tiques són substituïts pe l 

ritua l espo rtiu essencia lme nt dife

re nt. Un ritual. l' espo rtiu . que es re

ve ia: 

• mancat d·espontaneïtat. 

• desarrelat de les condicions d' ex is

tències loca ls. 

• desconnectat de les formes de vida 

quotidi ana. 

• hiperreg lamentat. objecti vit zat 

quantificat. 

• transcendentalitzat r agoni sme i els 

seus resultats. 

• desproveït de la senzillesa i variabi
litat pròpia d 'all ò popular 

• desproveït d ' elements tradic ionals 
de rel ac ió amb r entorn . 

Així mate ix. semb la clar que si e l joc 

i altres pràctiques corporals tradi c io

na ls i populars han evoluc io nat a lma

te ix temps que la prò pia realitat social 

i a mbienta l o n s 'insere ixe n. complint 

mo ltes vegades fun c ions catàrtiques. 

l' esport introdue ix e lements de canvi 

propis de les soc ie ta ts urbanes i tec

no lòg iques e n e nto rns e l ritme dels 

quals és diferent i provoca desajusta

me nts c ulturals i. e n conseqüè ncia . 

confli c tes relacionals. és a dir. in 

cohe rènc ia en la re lació de ls di versos 

objectes c ultural s entre sí i e n la re la-
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c ió emoti va i pràctica que les perso

nes estable ixe n amb e ls es mentat s 

o bjectes. 

Referent a això. seria interessant fixar

se en l'impacte que suposa e l po lies

portiu o uniesportiu (en ge neral en to

tes les comunitat s però. sobretot. en les 

petites comunitats rurals ) enfront a les 

vertaderes po lifuncionals era i plaça 

de l poble. no només des de l punt de 

vista ambiental i estè tic sinó. fin s i to t. 

funcional. L' era i la plaça del poble 

eren al seu torn tertúlia. mercat. plaça. 
plaça de braus. saló de ball. cinell1a. 
teatre. carpa de circ o camp de joc: era 

terreny comunita ri de tot a ll ò que. per 

ser-ho. permetia que e l joc participés 

obertament una mica de tot a la vegada. 

enfront e l tancat. encotill at i desarre lat 

esport . Malgrat tot. e ls models d' ac ti

vi tat física dominants. e ls esports. im

posen la seva lòg ica i amb ell a. els seus 

equipame nts i les estructures emoti ves 

i de pensament que fan desaparèixer no 

ja e ls models populars d 'acti vitat físi

ca. sinó tïns i tot e ls mode ls populars 

de convivènc ia i de re lació amb el medi 

ambient. Transforma la cultura tèc nica 

pràctica de tradic ió no fi xada. però no 

imposada. en una cultura tècnica teòri 

ca de tradició forçada. 

Un ex pone nt d'aques t feno me n és la 

reconvers ió de ls jocs i altres pràcti

ques autòc to nes e n esport. amb e l 

propòs it ex plíc it de contribuir a l 

mantenime nt de tals pràctiques . fruit 

d'una recent sensibilitat eco lòg ica (o 

e tno lòg ica) cap a les cultures minori

tàr ies i no do minants. Ma lg rat tot. ca l 

assenyalar que aquesta estra tègia 

constitue ix una arma que es torna 

contra la pròpia intenc ió conserva

c ionista. ja que. si bé és cert que e n 

mo ltes ocas io ns ev ite n la desaparició 

total d 'a lg una dete rminada. ho fan e n 

detrime nt de l sentit tradi c io nal de la 

prò pia pràcti ca transformada e n allò 

que no e ra. És a dir. acaben a mb l' es

mentada pràcti ca. És cert que la lluita 

ll eonesa s ' ha conservat. però en de

trime nt d'all ò que la lluita ll eonesa 

s ignificava pe r aque lls qui parti c ipa

ve n d' e ll a e n un o altre sentit: s' ha 

esport i vit zat (burocratit zat. cap it a

litza t. reestructurat conforme a a ltres 

mode ls ad mini stratius es portiu s. s' ha 

remodelat tècnicament confo rme a 

altres mode ls tècnics de lluit a espor

ti va de maj or eficàc ia es porti va. s 'ha 

reconduït i readaptat a ls poliesportius 

i fin s i to t. s' ha sotmès a les anàlisis 

praxiològiques que . es vul g ui o no. 

transforme n la dinà mica d'unes ac

c ions motrius que fin s fa poc estave n 

inserides dins la prò pi a dinàmica 

d 'a ll ò popular. en la dinàmica tradi 

c io nal. El mate ix es pot dir d'innume

rables pràc tiques autòctones popu

lars de la geog rafi a e uropea. i mo lt 

espec ia lment de l' espanyo la . mal grat 

que ev ide ntme nt i per fo rtuna. ex is

te ixe n encara pràctiques que fins i tot 

e n c iutat s mitjanes i g ra ns subsis 

te ixe n amb certa autonomia cu ltural 

a l costat o al marge de la cultura física 

dominant. Aques t és e l cas del joc de 

bitlles ll eonès i mo ltes de les vari ant s 

que perviue n e n la regió e n què e ls 

aficionats pràcti cament e ncara no es 

posen e l xandall. ni esca(fen abans de 

cada sessió. En aquest sentit. es pot 

dir que e l màx im expone nt cerimo

nial de la uni ve rsa lit zac ió de r espor

ti visme. e ls Jocs Olímpics. e l fantas 

ma de l qua l sotja moltes de les pràc

tiques e ncara no reciclades a l' estil i 

forma es porti va i les integra com a 

seccions d'exhibició primer. i com a 

ve rtaderes secc io ns competiti ves del 

propi s Jocs més tard. constitue ix una 

veritable amenaça per a les pràcti

ques autòctones d'activitat física lú 

dica competiti va e n la mesura que 

a ixò suposa la claudicació a les reg les 

de joc de la c ultura dominant i les 

seves gegantesques escenografies 

al ienes. segons l' assenya la t anterior

me nt. a all ò loca l i quotidià en què les 
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es mentades pràctiques van so rgir i es 
van dese nvo lupar. 

Està lluny de la nostra intenció defen
dre el joc tradic ional enfro nt I" esport , 
perquè aque ll s ofere ixin més i més 
vari ades fo rmes motrius i amb inte
racc ions més ri ques en e l seu conj unt 
que e ls models restringi ts de ls es
port s, tot i que això no sigui rea lment 
a ixí (segons les afirm ac ions, per 
exemple, de l' autoritzat Pierre Parl e
bas) ( 17 ), pe rquè no són e l joc ni 
a ltres pràc tiques fís iques tradi c ionals 
com a medi de l' educac ió fís ica e l que 
vo lem destaca r, sinó les esmentades 

pràctiques tradicionals com a objec
tes de les cultures (no dominants) que 
potser poguess in fe r-se c reditors 
d 'alguna atenció pedagògica. E. trac
ta de di scutir sobre e l va lor etnològ ic, 
soc ial, emoc ional d 'aquestes pràc ti 
ques i. a la llum del ri sc que suposa 
l' esporti vitzac ió de la cultura física 
de les esmentades pràctiques, obrir e l 

debat sobre les poss ibles alternati ves. 

Roland Renson (1994, 2-4), pe l que 

fa aq ues t tema, estable ix una di sj un
ti va que es xifra en e ls te rmes contra
posats de preservac ió o conse rvac ió. 
La preservac ió seri a l' a lte rnati va de
ri vada de considerar e ls jocs tradic io

na ls com productes cultura ls ana
c rònics i acabats q ue només hauri en 
de ser observats a di stància en el seu 
entorn natura l com qualsevol espèc i
men en ex tinc ió de l qual, en tot cas , 
es porta un exemplar a l museu i s'ex
plo ta turís ti cament. La conservac ió 
se ri a l'a lternati va deri vada d 'aquell s 
qui consideren e ls jocs tradi c ionals 
com objectes culturals valuosos en la 

mesura en què segueixen complint 
una func ió en la societat actua l. Mal
grat to t, atès que les condic ions i les 
reg les de l joc de la cultura fís ica do

minant han imposat models d 'ac ti vi
tat fís ica a l costat de ls quals d ifíc il 
ment poden subsistir e ls jocs tradi 
c ionals, la seva conservac ió passa per 
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l'adaptac ió a ls nous temps, és a dir, 
per a l seva esportiv it zació. 

Potser aquest s igui un punt de parti da 
no gens menyspreable per al debat 
proposat, però només això, un punt 
de partida . Des de l nostre punt de 
vista, hi hauri a una a ltra poss ibilitat 

potser menys prag màti ca i fin s a cert 
punt menys rea li sta, però que hauria 
tenir-se en compte, almenys com a 
forma de presa de pos ic ions dava nt el 
que ve nim anomenant les reg les del 
joc de la cultura física, és l'alternati 
va de ri vada de la cons iderac ió críti ca 
de la cultura dominant. és a dir, de 
l'esport en tant que colonit zador cul 
tural sobre e l qual prendre dete rmina
des reserves. Una poss ibilitat segons 
la qual, l'es forç hauria d 'anar enca
minat al desenvolupament de ls hàbi 
tats cultu rals minoritari s i no do mi 
nants des de ls seus propis tre ts amb 
e l respec te a la seva identitat. Una 
poss ibilitat que ex ige ix in vestigac ió i 
documentac ió sobre e l patrimoni de 
les tècniques de l cos. Una poss ibilitat 
que, per descomptat, parte ix de I" ob
servació de l'esport , la cultura espor
ti va i les reg les de comport ament que 
imposa com a mecani smes i instru 
ments de poder en una cultura hege
mònica, se lecti va i exc loent que exer
ceix hegemoni a, se lecc ió i exc lusió. 

Ev identment. es tracta d' una a lterna

ti va no exempta de problemes , no 
només en a llò pràcti c, si nó també en 
l' ideo lòg ic. En e l terreny d ' allò pràc

ti c, caldri a preguntar-se per les pos
sibilitat rea ls de portar a terme, en 
primer lloc, una acc ió potenciadora 
de ls hàbitats culturals. En segon lloc, 
una acc ió descolonitzadora que tin 
gui en compte les condic ions d 'ex is
tència de la soc ietat tecno lògica, unes 

condic ions en les q uals una bona part 

de la responsabilitat en l'orientac ió i 
tendències de l comportament i la sen
s ibilitat correspon a ls mau media, els 
di scursos subjacents de ls quals estan 

en la pràc ti ca mo lt allunyats de l fo
ment de la d ive rsitat. Però, fin s i to t 
si e ls poders medi àti cs i la seva fi 10-
sofia uniformadora i dominoformi sta 
( 18) no constituïss in en la pràc ti ca un 

escull. ideològicament també se ri a 
necessari preguntar- se, pe r exemple, 
si d' una anàlis i com la que antecedeix 
es podri a desprendre la necess itat 
d' una inte rve nció (pedagòg ica) que 
permetés mantenir les pràc tiques po
pulars i autòctones fo ra de l contac te 
co lonia li sta de la cultura esporti va 

dominant. Cald ria preguntar-se si e l 
fe t d 'evitar e ls ri scos d' inte
rio ritzac ió de l'o rdre dominant de la 
cultura fís ica no seri a més greu q ue 
aq uesta inte rioritzac ió en la mesura 
que pri vari a encara més e ls seus pro
tago ni stes (les cl asses populars res i
dents en e ls hàbitats culturals no do
minant s) de ls sabers i les pràc tiques 
legitimades ( 19). Una pri vac ió que, 
lluny de presti g iar i permetre la su

pervivè ncia cultural de ta ls hàbitats, 
aprofundiri a poss iblement en la seva 
desqualificac ió, en la mesura que e l 
ritme de canvi de la cultura dominant 
obriri a encara més la bretxa de la 
d istinció res pecte d' aque ll s qui, a l 
cap i a la fi, seguiri en sent en e l millor 
de ls casos innocents o simples i, en e l 
pitjor de ls casos, ignorants o primi
tius en un ordre hipere laborat i hiper
formalitzat en e l qualles cultures po
pulars no passari en de ser reserves, 
momi ficac ions de la civilit zac ió, pai

satges pintorescos en a lgun racó 
d' una geografia mo nòtona que 
potse r quedaran a mercè de la moda 
turísti ca. 

Notes 

( I ) Mi tjançant I" educació. es transmeten fona

mentalment els e lements de la cu ltura sim

bòlica per la qual cada ésse r humà construeix 

apunIs. Edu,a,ió Fili,a i Espar1l1 997 (48) 6·16 



el modc l de sensibililal dc l seu enlom. Ev i

delllme nl. no és cducaci(í el mecanisme pel 

qual reben e ls objeCles maleriab. malgral que 

sí el mecani sme pel qual s'adquireix cerla 

sensibililal pritClica ° afecli va cap als esmen

IaIs objec les i que conlribueix a la seva per

pelUació o al seu descnvo lupal11c nl com a 

objeeles cu llurals vigen!s . (Vegeu malgral 

101. ks referències al conceple cullura física 

de nrllUra física en ci lexl i nOIes segUems). 

(1) Segons un informe de la UNESCO. apunlal 

per Juli an Miranda. un 80'h- d'allòque el ncn 

sap ho aprèn fora de rcscola i d ' allò que 

aprèn dins d·aquesla. només un 5 ~k li és úli l 

per a la seva vida adulla. A Juli:in Miranda. 

( 1989. 5(¡) . E/jlle i ¡-edIlCllciúfís i("(/ . 11II1'~ra 

(' iti () re \'isití:J
, dins la revisléJ Apunt.\'. núm. 

I (¡- I 7. Barce lona . 

LI) Per excmple. exiSleix un le rme anlropològk 
l' lIelll/ll me;';. que deslaca cls aspceles de 

l' ass imilació l'llllural cspecialmelll re lacio

nals amb la difusió de ducs culluresdifercms: 

ex isleix el lerrne .",eillli/: lIe;'; quc posa en 

rellcu sobrclol eis processos dïnclusió: així 

com lamoc ex islcixen difercnb lermes peda

gllg ic's que ,aproximcn segons difcrems ma
ti so~. com ara (JdIlC(I{'irí i/~/'o ,.m(l1 o l'lIIlClIc iú 

1111 .fllrllJlIl . sensc oblidar-nos. pa des 

comp!al. del ellrríelllrllll lIelll/ que . Iol i per

!anye lli a la inslilució escolar illlramurs. no 

conslilUcix una variable de Iraclamen! peda

gòg ic. 

( 4 ) No hi ha correspondència en aquesl arlicle 

cnlre els conccplcs prodlle/es o IIhjl'e/es fí

sin dc la cullUra i cu llura física. Aquesla 
s ' usa en sC lllil lècnic que es dóna e n renlorn 

profess ional de l' cdu<;ació física. Iol i que 

amb malisos que es ve uran més endavam. 

(5) José María Cagiga l ja es va referir a aquesl 

maleix aspecle en CllllllrtI físiell i clIl/llrt1 

ill/d lee/lIl1l. Cagigal. J . M. ( 1979. 14). CIII

IIIrtI .físiclI i CilI/11m ill/el· ln /llal . ed . Kapc

lusz. Bucnos Aires 

«(¡) Adquisició que es contigura. sobre 101 i moll 

abans que com a resullal d ' un procés d 'en

senyamenl-apreneIHalgc. com a adhes ió 

consliluliva i incondidonal i inevilable a ks 

condicions de l jllc . al lerreny del qual no 

s·eJllra. sinó dins del qual es neix . 

(7) Bollanski. L. . ( 197 I) Les 1I.\"f/ges slIcillllX dll 

CII /l l.1". A Re.."" des AlI/llIles ESC. núm . I. 
(8) Brohm. J .M. ( 1981) S'lI"illlll~í(ll'lIlí/i("{/ del 

del'"r/e. Ed. Fondo de Cullura Económica. 

Méj ico. 
(9) Bourdieu. P. ( 199 I ) Lli dis/illci';lI. Ed. Tau

rus. Madrid . 
( 10 ) Diem cadll '111l11 com expressió abreujada 

d ' allò que en ri gor vol dir cada c ivilització. 

cada cullura. cada poble i. sObrelo1. cada 
clas-e. cada facció de classe. cada co l·lecliu 

o grup menor dins de cada facci ó de classe 

·ol ·lecliu professional. scxual. d·cda!. de 
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procedència geogràfica. d ' opció ideològica. 

elc . 

( I I ) Vegeu. pel que fa a això. d ·Elías. N. El 

procés de la cÏ\'ilit:ac;ó. IIl\'esligac;o1'ls .\'0 -

cingellè1iques i p.\· icnKellè(iqllt~.\· . ed. Fondo 

de Cullura Económico de Madrid. 1988. 

(12) Ens referim a les l'II.mdes e ll l's("(' lIa que 

suposen lanl Ics grans cerimònies corn all res 

manifeslacion, me nors amb la illlenció d ' or

denar els pensamen!s i de suggerir eb SC llIi 

menIs. Bourdieu. El sellli/ pràctic. ed . Tau

rus . Madrid. 199 I . 

( 13) El fel que delenninades aparences. usos . 

guslns . elL".. passin desapercebuls en deler

minal àmbil o grup soc ials (és a dir que no 

arribin a merèixer c n primera inslànc ia qua

liJï calius com ara grol ler. normal o exqu isill. 

pOl inlerprclar-se C'om un aspecle més del 

caràCler hegem(lJlic de la eullura física domi 

nalll en la mesura en què l' esme Illada apa

rença.lls o gusl manca. per al grup. dïndicis 

signi lïcalius pels quals emel re una qualitica

c ió. Per exemple. combi nar xanda ll i sabales 

pOl resullar vulgar per a un grup. aque ll que 

d'alguna forma ha acnnseguil imposar com a 

norma del bon gusl J" IIIlili""l/{' i allò de cadll 

eflSll lIlIII> lII/,} sell: un al lre grup. al qual 

podríem anomenar illlel11ledi . seria aquell 

per al qual 101 i consideranl-Io no exquisil. i 

que. per lalll no dublarien e n rebUljar en 

dClerrninades siwacions. no seria consideral 

com quelcom especia lmelllfiml de IfI : i tïnal

menI un allre grup. silual en r CX lrCm oposal 

de la cullura dominanl. se ria aque ll per al 

qual !al ús passaria desapercebul cn la mc,u

ra en què els seus palrons de l"omporlamen! 

i sensibi li!al es lroben massa allunyals dels 

palrons dominallls d ·elegància. bon gusl. 

CIC .. - e ls palrons que detineixe n lambé la 

vul garilal- i. per !anl. no parlicipen de l re

l'crem que silUa en delenninals usos e n!re la 

ridi culesa i e l seu cOlllrari. 

Seria inleressanl . en aquesl seJllil. analilzar 

per exemple què és el que fa que sembli 

groller - almenys per al cerck de cullura 

dominanl- me njar amb les mans la major 

pari dels alimenls (però no IOls). de manca de 

delic'adesa gralar-se e n públic. de mal gusl 

parlar amb la boca plena. vul gar abocar-se a 
determinades inclinacions com ara escoltar 

música «bacalao» i. al cnmrari . que sembli 

de bon gusl ulililzar la pala del peix. fi mcnjar 

la fruila amb coberls. eleganl combinar de

lerminades peces i co lors. !i usar delermina

des expressions. exqui sil abocar-se a deler

minades inclinacions com ara jugar al golf i 

que 101 això sigui re laliu a la classc soc ial. 

cnlre d' allres aspecles. de Iai forma que allò 
que en un àmbil és correCle. en un allre és 

groller i allò que en alguns és cxquisil. en 

d'allres és cursi. 
( 14) Scgons Pierre Bourdieu ( 191Q. 184). 

( I S) En aquesl paràgraf. ens celllrem en el car1tc
ler d islinliu de la pràclica esporliva i. per 

això. cOlllraposem CSpOrlS dc «gusl exquisil » 

a esporls de «guSl no exquisil » al s ulls de la 

cullura dominant No e ntrem a analilzar al 

Ires pràcliques corporals .\"I/{/IIS no esporli vcs 

COI11 ara la tlan~a o I c~ an()mcnadc~ " O \ 'l',\' 

l'rite/i'lll''s de "I/ihera";'; eorl'oral ("iol'lIer 

gè lica , ges ta/t , elc.) en oposició i. O)m a 
formil de dislinció. a les pràcliqucs quolidia

nes o domèsl iques de di sle nsió. 

( 16) Quanl a això. es pOl dir quc r esporl lTlodern 

forma pari del l"Onjunl si mbülic i ideològ ic 

que funciona d'una manera no mo ll difcrenl 

a corn ho fan les religions Iribals: lé un all 

componcn! de fascinació emoliva quc cana

lilza el pensamcnl crÍlic cap a lerrenys ideo-

1('g icamclll segurs. fomcma la uniforrnilal de 

geslos i guslos a Ira vés dels va lors que difon 

i. !ins i 101. en allò ex lern . el rilual espor1iu 

s'assembla en molls as¡>celes al de Ics ceri 

mònies reli gioses . En aquesl semil. malgral 

que són molls e ls contlic:les que es gencrcn 
en J" àmbil de J"esporl (ex plosions de violè n

cia. exacerbació localista i nacionali sla. elc.). 

aquesl s quedcn reabsorbils o disso lls per IOl 

un conjulll aUlOreproducliu que lé més dïn

legracionisla (o illlegri sla ) que dcl conlrari . 

( 17) Segons Roland Rcnson ( 1991. 3). 

( 18) «Uniformadora» perquè lendei x cap a la 

unicilal cu llUra l i dominoliJrJni sla. perquè 

rúnica forma que difon és la de la cullura 

dominanl. 

( 19) En aquesl aspecle . IOl i que no es rd"ereix a 

Ics pràcliques físiques . Claude Grignon 

( 1993. 127 a 136) ha posal en relleu el grcu 

ri sc segregacionisla que podria corre ' s amb 

l'aplicac ió d ' una polÍlica cducali va en !als 

lermes: és allò que e ll qualitica de «dcriva 

populisla». 
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