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Del sentiment acrobàtic de la vida (del cos) 

Del sentiment tràgic de la vida 
MIGUEL DE UNAMUNO, 1913 

Miguel de Unamuno, en la seva obra cabdal, ens exposa amb crudesa punyent el drama de l'home concret per poder 
sobreviure a la mort (per assolir la immortalitat) mitjançant l'eterna lluita entre la raó i la fe. La vida, segons el pensa~ 
ment unamunià, és una agonia permanent entre ambdós elements, dos enemics que no poden sostenir-se l'un sense 
l'altre. Davant de tal conflicte, l'insigne autor fonamenta la creença de la immortalitat a través de l'esperança (no 
exempta de sotsobre i angunia, formes superiors d'expressió de la consciència) que es concep com una resurrecció 
del cos i de l'ànima, tot partint d'una concepció totalitzadora del món i de la vida que és diferent en cada individu. Ara 
trobem importants similituds entre el model esportiu, entès com un microcosmos social, ancorat en una tragèdia in
cruenta i incerta en què un o diversos contendents lluiten per assolir la victòria i evitar la derrota (si aquesta esdevé, li 
restitueixen la vida a l'esportista amb una nova competició). 

Malgrat l'omnipresent vigència del model corporal esportiu, manifestat en pràctiques de rendiment en què el fonament 
corporal és l'esforç sistemàtic, els canvis socioculturals i els nous gustos de la població han donat pas, al caient del canvi 
del segle de l'esport, a nous conceptes corporals (amb les respectives pràctiques). Entre aquests ens interessen aquells 
models que reinterpreten el cos no com un mitjà per assolir una fita, sinó com un fi en si mateix i, en particular, el model 
corporal i les pràctiques corresponents que encaixen en els gustos i els hàbits postmoderns dels sectors més dinàmics de 
la població, àvids d'experimentar noves emocions. El cos acrobàtic és potser un dels més suggeridors. 

El cos acrobàtic tracta d'inversions corporals, de percepcions i de sensacions, d'equilibris i desequilibris, d'acrobàcies i 
de reequilibris. Acrobàcies, segons el Diccionari Paidotribo de l'Activitat Física i l'Esport, són: "Contorsions i exerci
tacions que impliquen lo totalitat del eos ; que requereixen que en algun instant aquest se suspengui en l'aire 
totalment o parcial"; és a dir, es refereix a les accions motrius conscients que provoquen la pèrdua momentània de 
les condicions estables de l'individu i per tant una modificació de les referències perceptives. Amb l'observació i la va
loració d'aquest tipus de pràctiques es perceben els següents missatges: podem invertir per un moment el cos, agi
tar-lo, sentir la sensació de la pèrdua d'equilibri, jugar amb la inseguretat controlada, deixar-nos portar pel vertigen 
corporal, explorar les diferents trajectòries del centre de gravetat... 

El cos acrobàtic promou una motricitat alternativa, la finalitat de la qual consisteix en descobrir noves possibilitats cor
porals cimentades en la inversió. L'aplicació és múltiple, ajuda principalment al propi coneixement corporal de 
l'individu i, conseqüentment, a l'ajustament corporal en situacions noves, encara que les possibilitats són molt varia
des: l'àmbit escolar de l'educació física, l'àmbit de l'esport de rendiment o l'àmbit recreatiu en el temps d'oci actiu. 

És precisament en aquesta última àrea on trobem un major nombre d'aplicacions, en funció dels diferents models 
corporals existents en la nostra particular òptica intel'lectual: ascètic (l'esport), hedonista/natural (les activitats físiques 
d'aventura en la natura), etnomotriu (les pràctiques lúdiques tradicionals), narcisista (les gimnàstiques de la forma, el 
culturisme, el fitness), místic (pràctiques d'interiorització com el ioga, el tai-eh;, l'eutonia, etc.) i escènic (els grans jocs 
vivenciats o jocs de rol). Tots aquests models corporals coexisteixen amb èxit en l'època postmodema, un període 
caracteritzat per l'oferta lúdica plural en què els equilibris i les acrobàcies formen part imprescindible d'aquestes 
pràctiques. 

Tanmateix, en l'anomenat model hedonista/natural, les pràctiques d'aventura a la natura (conegudes popularment 
com a "esports d'aventura") es basen en el lliscament (per això alguns les han anomenat "pràctiques lliscants"), el ree
quilibri i les cabrioles acrobàtiques en el medi natural. La resolució de l'incertesa que disposa la natura i l'aprofitament 
de les energies lliures que allibera constantment amb l'inestimable ajut de la tecnologia, proporciona emocions de 
plaer a l'individu, sensacions de risc i, possiblement, la construcció d'una aventura figurada. És aquí on l'equilibri i 
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l'acrobàcia constitueixen el fonament primer de la pràctica per mitjà d'un cos informacional, és a dir, aquell que per
cep i emet contínuament informació. Aquestes pràctiques constitueixen, al nostre entendre, un dels passatemps més 
genu'fns de la nostra època i els jocs sistemàtics d'equilibris i acrobàcies (implícites en aquestes activitats) es consoliden 
com un dels símbols més emblemàtics d'aquestes activitats lliscants i, per difusió cultural, de gran part de les pràctiques 
postmodernes. 

Les pràctiques al terra (skateboard, snowboard, esquí acrobàtic, escalada lliure), d'aigua (surf, hidrospeed, salts, 
windsurf acrobàtic) i aire (puenting, caiguda lliure en paracaiguda, ala delta amb acrobàcies) que componen aquestes 
activitats representen una bona mostra del caràcter d'aquestes pràctiques. Totes elles es fonamenten, en gran part, 
en la pèrdua momentània de la nostra seguretat corporal, amb ajut de la tecnologia i els accidents de la natura, per tal 
d'obtenir de manera individual fortes sensacions en funció de la interacció equilibri-desequilibri-reequilibri . 

Els equilibris i les acrobàcies en el fons constitueixen una retroprogressió (feliç terme encunyat pel filòsof Salvador Pa
niker), és a dir, un tornar als orígens, als nostres avantpassats homínids, que vitalment mediatitzats per una motricitat 
de caràcter acrobàtic cimentada en l'escalada, en la suspensió i en la coordinació oculomanual amb sistemàtiques in
versions del seu centre de gravetat, van descobrir altres formes de motricitat fonamentada en la posició erecta, el bi
pedisme i un nou equilibri . I, conjuntament, un avanç cap endavant de l'home de finals del segon miHeni de la nostra 
era, que sol, licita noves sensacions i experiències corporals que capgiren momentàniament el sacrosant equilibri vital 
en el moment històric de major seguretat personal. 

Les pràctiques acrobàtiques han estat desenvolupades al llarg de la història per molts pobles i, en concret, per col'lec
tius especialitzats; tenen finalitats lúdiques i, en ocasions, fins espectaculars amb ànim de lucre. Entre aquests últims, 
recordem els contorsionistes de l'Antiguitat que actuaven a places i mercats públics per tal d'obtenir el reconeixement 
del públic i diners o espècies per subsistir. Dels saltimbanquis i els joglars que distreien en les festes medievals als grans 
senyors i a la seva cort amb salts espectaculars i acrobàcies sense límit, es deia que tenien un cos posse'ft pel dimoni. 
Els acròbates musulmans, veritables pioners en la construcció de torres humanes que efectuaven exhibicions periòdi
ques pels pobles. Els especialistes que anaven a les festes de les ciutats i els pobles amb números sorprenents que en
tusiasmaven al públic fent servir el primer i únic instrument de l'home: el seu propi cos. Després, en el segle XIX, en 
ple procés d'industrialització i urbanització de la societat sorgirien els circs, i en els seus espectacles itinerants es van 
desenvolupar de manera extraordinària les acrobàcies i els equilibris difícils. 

També és conegut el ric patrimoni cultural dels diferents pobles de la humanitat que al llarg de la seva trajectòria his
tòrica han desenvolupat pràctiques ludicofestives al voltant de les acrobàcies i els equilibris: danses culturals, suspen
sions invertides des d'altures considerables, salts acrobàtics a l'aigua, hàbils salts per superar obstacles, lluites acrobàti
ques, concursos hípics amb habilitats arriscades, passeigs aeris en estels o diversos jocs basats en les cabrioles corpo
rals. El bagatge ludicocultural en relació amb aquestes activitats de la població és notable i així ens consta a partir de la 
literatura històrica, els contes, els relats, les pintures, les ceràmiques o les representacions festives i religioses que han 
perdurat. 

En l'actualitat, els equilibris complexos i les acrobàcies s'han popularitzat i són a l'abast de tota la població; constituei
xen una oferta interessant per a grans sectors de la població que desitgen provar la interacció equilibri-desequili
bri-reequilibri. Avui la seva execució és possible per tot aquell que vulgui sotmetre's al seu influx malèfic. Hem passat 
de l'admiració cap els especialistes d'aquestes pràctiques en llocs específics: circs, gimnasos, fòrums festius o exhibi
cions públiques, al desig individual de realització d'aquestes experiències. També hem recuperat part del nostre ric 
bagatge ludicofestiu al voltant d'aquestes activitats; ens hem retrobat amb elles a través de les noves pràctiques 
d'indubtable caire postmodem . 

Les noves pràctiques postmodemes en la societat postindustrial molt tecnològica han inclòs entre les seves activitats, 
conscients d'aquesta creixent demanda social, els equilibris i les acrobàcies. Aquestes representen la ruptura dels 
cànons establerts per recuperar-los poc després, el desequilibri i la inversió corporal es constitueixen en el paradigma 
de la novetat, d'allò temut i admirat (gairebé d'allò prohibit), i és el procés i no la meta el que es pretén. El viatge resul
tant és el producte d'un desig rupturista que busca experiències noves i plaenteres, susceptibles d'explicar-se 
(d'aquesta narració personalitzada sorgeix el concepte d'aventura figurada) que propicien l'autoconeixement del cos i 
incrementen el reconeixement i la seguretat personal. 

Davant d'aquell sentiment tràgic de la vida que ens va transmetre Miguel de Unamuno amb tanta força (basat en el bi
nomi raó i fe), fidelment reflectit i representat en el model esportiu durant aquest segle (refermat en l'antinòmia: vic
tòria i derrota), proposem amb el canvi de segle i de mileni un sentiment més acrobàtic de la vida (cos), que es perme

ti explorar el món màgic, atractiu i Pertorbador dels equilibris i de les acrobàcies i, simultàniament, ens condueixi cap a 
un tarannà més flexible, lúdic i plural. 

Javier Olivera Betran 
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