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Parlar de violència als espectacles 
esportius és un tema que, malaura
dament, en els darrers anys resulta 
bastant habitual. Fa unes dècades 
van esdevenir uns successos alar
mants en l'àmbit nacional i interna
cional, que van treure a la llum un 
problema fins ara no reconegut 
com a tal i, a partir d'aquí, encerta
dament o no, es van establir estra
tègies de seguiment i prevenció de 
diferent tipus. Malgrat tot, el que 
també va passar és que els successos 
violents resultaven cridaners, crea
ven expectació, en definitiva, "ve
nien" i això va portar darrera seu un 
ús interessat i oportunista del tema, 
tant per part de diferents professio
nals, com dels mitjans de comuni
cació. 
l:estudi de la violència des de la 
sociologia de l'esport ens posa en 
guàrdia precisament amb respecte 
a aquesta última qüestió. El tracta
ment d'aquests temes en els mitjans 
de comunicació pot actuar com a 

amplificador d'aquests, de tal ma
nera que magnifiquen el problema 
o reforcen un caràcter de moda que, 
d'altra banda, nosaltres no de
sitgem donar-li. 
La mateixa raó ens porta a recordar 
que l'atenció que la societat conce
deix al fenomen de la violència ve 
determinat, entre d'altres motius, 
per les pròpies característiques de la 
societat en què vivim. En l'actuali
tat, el nivell de violència, en general, 
és menor que en d'altres èpoques 
històriques, però l'avanç i desenvo
lupament de la societat fan que 
cada cop més siguem més exigents 
amb les condicions de vida que ens 
envolten, fins a tal punt que de
sitgem resoldre problemes que, tot 
i no sent generalitzats, afecten sec
tors parcials de la societat i tenen 
una enorme ressonància sobre 
aquesta. 
Hem de recordar que, quan parlem 
de violència als espectacles espor
tius, ens referim als comportaments 
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dels espectadors. La violència que es 

produeix al camp, deguda al propi 
joc, no és el nostre objectiu més que 
com a possible causa de les esmen

tades conductes, tot i que en si 
mateixa pugui configurar un espe
cífic projecte d'investigació. D'altra 
banda, centrem la nostra reflexió en 

l'àmbit del futbol, ja que és aquí on 
es donen en gran part els compor
taments violents. Utilitzem l'expres

sió "àmbit de futbol" per reflectir 

que no ens referim només al simple 
fet de l'acte esportiu, sinó també a 
la condició d'espectacle de masses, 
de la qual és deutora el professiona

lisme. En aquest sentit, és necessari 

precisar que ens estem referint a 
una modalitat esportiva transfor

mada en esport professional. I fins 
a tal punt és important aquest acla

riment que podem avançar que la 
causa per la qualla violència, entesa 

de manera general, que va recaure 
en l'àmbit del futbol, es deu a la 
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configuració d'aquest esport en 
professional i espectacle de masses. 
Quan fem al'lusió a la violència, 
hem de ser conscients que estem 
davant una realitat molt complexa, 
multifactorial, per la qual cosa cal 
adoptar una perspectiva d'anàlisi 
àmplia. l:enfocament que predomi
na en l'actualitat és analític, teories 
que expliquen el fenomen parcial
ment des de les diferents ciències, 
tot i que hi ha propostes amb inten
cions globalitzadores (1). Des del 
nostre punt de vista, es fa necessari 
donar un pas més en la construcció 
d'un marc teòric únic. I aquest pas 
el podem donar des de la sociologia 
si adoptem una postura d'anàlisi 
molt més àmplia que l'''estricta
ment sociològica" presa en sentit 
restrictiu i reivindiquem l'enfoca
ment global que té aquesta ciència 
enfront d'altres que estudien només 
aspectes parcials de la realitat. 
El procés de reflexió que portem a 
terme té un caràcter inductiu-de-
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ductiu, atès que partim del coneixe
ment emprric del fenomen i a partir 
d'aqur, intentem identificar els 
agents presents en els esdeveni
ment observats: des d'allò més con
cret a allò més abstracte, des d'allò 
més proper a allò més llunyà, des 
d'allò individual a allò grupal. Bus
quem sempre una visió de conjunt. 
A mesura que ens anàvem abs
traient del cas concret, paradoxal
ment, comprenrem millor la seva 
realitat. 
Desestimem com a principi orga
nitzador del fenomen de la violència 
les diferents teories que van anar 
desapareixent en els darrers anys, 
així com els seus autors i les escoles 
que representava, ja que la seva 
classificació no permet la percepció 
de la violència -utilitzem la termino
logia de la teoria figuracional d'Elias 
(2)- com una sola "figuració", com 
una realitat amb diferents variables 
actuant de forma independent. Fer 
el contrari sera semblant a observar 
un partit de futbol, per exemple, i 
fixar-nos només en un equip. Pren
guem pel contrari, com a exemple 
articulador, els factors condicio
nants que propicien l'aparició de la 
violència en l'espectacle esportiu i 
en la seva explicació, a posteriori, sr 
serà el moment de fer referència a 
autors i teories. 
Els factors, entesos com a criteri 
organitzador, esgoten totes les pos
sibles causes del fenomen i unes són 
més pròximes i altres són més remo
tes i poden estar presents moltes 
d'elles o només alguna. Però, és 
necessari, per fer operatiu el seu ús, 
agrupar-les segons la seva proce
dència o àmbit des d'on sorgeixen i 
en el qual adquireixen la seva verta
dera significació. Són quatre els àm
bits que englobarien els diferents 
factors condicionants: l'individu, el 
grup, el context aliè esportiu i el 
context propi (lloc on passen els 
fets). 
Aquesta proposta sobre l'explicació 
de la violència als espectacles espor-
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tius es pot presentar gràficament si 
ens valem de la imatge d'un prisma: 
des de cada vèrtex tindrem la visió 
d'una cara de la figura i sabem que 
totes les cares tenen la mateixa im
portància per al conjunt, però, per 
poder comprendre-la en la seva to
talitat, cal observar totes les cares. 
El model esmentat ofereix l'avan
tatge que pot analitzar el problema 
des de qualsevol perspectiva, ens 
permet parar el temps i hipostasiar 
la visió que ens ofereix una cara 
enfront d'altres i inclús, per a 
aquells que consideren que només 
existeix una cara del problema, fer
se la iI ·lusió que comprenen la seva 
realitat. Però si volem afrontar de 
manera que ens pugui ser veraç el 
tema de la violència en l'esport, 
hem de valer-nos d'un model 
dinàmic que s'ajusti a la realitat can
viant en la qual estem submergits. 
Si representem cada àmbit del feno
men de la violència com un cercle i 
establim que cada un d'ells té una 
permanència o extensió temporal 
diferent que engloba concèntrica
ment un altre, podem situar en el 
centre el "context propi" o àmbit 
que agrupa els factors condicio
nants més propers a l'acte violent. 
Un cercle més gran, amb presència 
en el propi acte, aglutinaria altres 
factors que sorgeixen de la reper
cussió que el context propi té en el 
medi social esportiu, el "context 
aliè". Si englobem els dos anteriors 
i amb una trajectòria més dilatada 
en el temps, que igualment conver
geix en l'acte violent, situem factors 
condicionants més remots que sor
geixen a l'empara de les circumstàn
cies socials d'una època i un lloc 
concrets de la societat. Per últim, la 
omnipresent esfera de l'individu, 
amb les tares que li són pròpies; 
seria la matriu que envolta i impreg
na tota la resta d'esferes i que, si 
acull els seus propis factors possibi
litadors de la violència, consti
tueixen la causa més remota i per 

sempre perenne de qualsevol con
ducta violenta humana. 
Amb la inclusió de la temporalitat 
com a criteri organitzador i articula
dor de tot aquest fenomen, podem 
acostar-nos a l'acte violent en si ma
teix, sense oblidar la seva gènesis 
més remota: l'individu. Si partim 
d'aquesta concepció, exposem el 
concepte de violència un cop plan
tejat el d'agressió. 

Hi ha teories psicologistes i biologi
cistes que consideren que l' instint 
d'agressió és humà i que el compar
teix amb la resta dels animals. Des 
d'aquesta perspectiva, podria pen
sar-se que aquesta dada és suficient 
per explicar qualsevol agressió de les 
persones; malgrat tot, l'home viu en 
societat i bona part de les seves 
conductes violentes vénen condicio
nades precisament per aquest àm
bit. 
La realitat social es nodreix d'uns 
esdeveniments quotidians que la 
configuren; l'àmbit esportiu és un 
agent important en aquesta defini
ció de la rea litat i el tractament que 
se'n faci d'ell donarà lloc a tota una 
sèrie de conseqüències que bé po
den influir tant en l'individu en si 
mateix com en la pròpia societat. 

Però, no només són l'individu, la 
societat i la repercussió social d'un 
esdeveniment els vertebradors del 
fenomen de la violència. És el propi 
joc entès en sentit ampli, un agent 
aixf mateix responsable en igualtat 
de condicions que les anteriors. Aixr 
doncs, queden dibuixades d'aques
ta manera les quatre cares del pro
blema plantejat. 

D'altra banda, parlar de violència en 
els espectacles esportius no significa 
només referir-se a la violència física : 
llançament d'objectes, baralles, 
destrosses, etc., sinó que també 
s'ha d'incloure la violència verbal: 
els crits, els insults, els xiulets, him
nes i cançons que fereixen o provo
cadores. La violència gestual referi
da a la mímica obscena, els aplau
diments sancionadors, salts i des-
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plaça ments a les graderies, agitar 
peces de roba, etc. I, per acabar, la 
violència simbòlica provocada per la 
vestimenta i sfmbols dels aficionats, 
pel contingut de les pancartes i els 
missatges de les banderes. Preocu
par-nos només de les agressions fr
siques que tenen com a conseqüèn
cia destrosses, ferits i morts suposa
ria abandonar la concepció "figura
cional " abans exposada. Reco
neixem que en els tipus de violència 
esmentats es pot establir una gra
dació, una categorització d'actes, ja 
que no estan tots al mateix nivell, si 
atenem a la gravetat de les seves 
conseqüències. Malgrat tot, fixar
nos només en la violència física sig
nifica legitimar actes que, tot i que 
quotidians, poden ser en si mateixos 
desencadenants de l'esmentada 
violència. 
A partir d'aquesta perspectiva teòri
ca, podrfem incloure el següent res
pecte de la violència en els especta
cles esportius. És un fenomen amb 
diferents cares, una realitat multi
factorial. per la qual cosa ha d'ana
litzar-se des d'un enfocament glo
bal. Les teories construïdes des de 
les diferents ciències ofereixen una 
visió encertada i vàlida, però incom
pleta perquè és parcial. En l'acte 
violent conflueixen factors dels qua
tre àmbits esmentats: individu, so
cietat, context aliè i context propi. 
Tots ells tenen la mateixa importàn
cia; no en pot quedar cap fora d'ex
plicació, però resulta definidor per 
entendre com es construeix la reali
tat de la violència considerar les re
lacions que s'estableixen entre ells. 
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