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Abstract
In this work we present the I
possibilities and
characteristics of
ethnography in sport, which
began as a speciality of
anthropological science
whose aim is the study of
field of groups and signs
which present sport as a
basic cultural fact. This form
was presented by the author
of this article in his doctoral
thesis (UCM, 1997). In this
article we quote the most
important ethnological
approaches to the sporting
range, and we propose the
techniques of study and the
methodology of the collection
of information. The aim of
the science is to reach a
deep understanding of the
uses and customs, va lues,
problems and hopes of micro
societies so different as are
professional footballers and
clubs of acrobatic
parachuting. The work
finishes with the showing of a
prototype of ethnographical
questionnaire to develop with
the field work.
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Resum

les festes cerveseres del "tercer temps"

En aquest treball es presenten les possibi-

dels equips de rugbi són exemples d'as-

litats i les característiques de l'Etnografia

pectes culturals propis de subgrups deter-

de l'Esport, nascuda com a una especiali-

minats que presenten com a senyal bàsic

tat de la ciència antropològica, l'objecte

d'identitat el desenvolupament d'una acti-

de la qual és l'estudi de camp de grups i

vitat esportiva.
L'aportació metodològica d'aquest treball

manifestacions que presenten

l'esport

com a fet cultural fonamental. Aquesta

parteix de la consideració que cal consoli-

modalitat va ser presentada per l'autor

dar una àrea del coneixement que permeti

d'aquest article en la seva tesi doctoral
(U.C.M. 1997). A l'article se citen les més

dats amb la profunditat que mereixen.

l'estudi d'aspectes que no han estat abor-

importants aproximacions etnològiques

Ens referim als aspectes intrínsecs dels di-

en l'àmbit esportiu, i es proposen les

ferents grups formats al voltant del feno-

tècniques d'estudi així com la metodolo-

men esportiu, i que no han suscitat

gia de la recollida d'informació. L'objectiu

l'atenció de l'Antropologia de l'Esport com

de la ciència tracta d'assolir un coneixe-

ho han fet altres potser de més actualitat
(el paper de l'esport en la cultura dels po-

ment profund dels usos i costums, valors,
inquietuds i expectatives de microsocie-

bles, la violència als espectacles es~r

tats tan dispars com ara els futbolistes

tius, o d'altres).

professionals i els clubs de paracaigudis-

En el nostre temps, l'esport s'ha consti-

tes acrobàtics. El treball finalitza amb

tuït com a element aglutinant d'alguns

l'exposició d'un prototip de qüestionari et-

col'lectius, la màxima inquietud vital

nogràfic per ser desenvolupat amb el tre-

dels quals és l'activitat física I, segons la

ball de camp.

meva opinió, constitueix un factor de la
realitat ètnica, atès que crea una "identitat cultural" en els membres d'aquest
col·lectiu determinat (A.

L.

Epstein,

1978). En aquesta agrupació d'indi-

Presentació

vidus, els nexes d'unió no són merament

El caminar de futbolista, l'argot dels esca-

formals i preconcebuts, sinó que s'es-

ladors freekis, l'estètica dels surfistes, i

tableix un component afectiu implícit en

el sentiment de pertinença al grup (Pujadas, J. 1993; 50) per la qual cosa "el nivell de vinculació i lleialtat cap al grup
és nota ble".

L'esport constitueix un factor de realitat ètnica, en crear una identitat
cultural en els membres d'un collectiu determinat.

L'etnografia de l'esport
L'Etnografia, com a disciplina de camp
associada al coneixement etnològic, pot
ser utilitzada per a l'estudi d'aquests
col, lectius, encara que originàriament

383) sobre gestos motors que d'altres
autors considerarien "naturals" (G. Hébert, 1936: 6), com ara caminar o córrer. Mauss proclamava la importància
de l'hàbit corporal, resultat de costums i
d'activitats adquirides socialment. Per
tant, també les tècniques més senzilles,
com la locomoció o la marxa, passen desapercebudes per als seus components,
però presenten evidents signes d'especificitat i de caràcter genuí. S'aprèn de
manera inconscient i es considera de
manera natural mitjançant l'educació i
la imitació de models. En efecte, qualsevol esportista pensa que camina i corre
de forma "normal" (J. Poirier, 1968;
828). Malgrat tot, comprovem evidències del caminar de futbolista, en la

aquesta ciència ha estat vinculada a
l'anàlisi de societats primitives, prehistòriques, que resisteixen, de manera
més o menys aïllada, als elements exògens en diversos punts de la terra. Aporta les tècniques necessàries i precises
per a la investigació de camp de qualsevol cultura o grup humà (C. Martínez i
M. Ojeda, 1989: 13) i serveix com a

tècnica del qual incideixen, per damunt
de les repercussions anatòmiques de
l'activitat, la conducta apresa i la tradició. El mateix es pot dir d'altres disciplines esportives.
En les aportacions de Marcel Mauss s'hi

punt de partida a l'antropòleg per a treballs posteriors.
L'Etnografia, ciència que consisteix en
l'estudi descriptiu de les societats humanes, està experimentant una enorme diversificació pel que fa als àmbits d'estudi. Les possibilitats d'aplicació del
mètode etnogràfic, amb les seves diferents tècniques de recollida d'informació,
han conduït a especialitats recents com
ara "Etnografía de la Tercera Edad" o
"Etnografia de la Pobreza" (A. Aguirre
Batzàn, 1995) o "Etnografia del Turisme". Per això no creiem fora de lloc ni
exagerat encunyar el terme Etnografia de
l'Esport per esmentar la naturalesa del
nostre treball orientat a l'estudi descriptiu dels grups que d'alguna manera (des

nyen de la concepció natural de la motricitat humana i la situen dins del conjunt
de normes educatives i morals de cada
societat. Més recentment, comptem
amb altres antecedents com ara l'assaig
de Claude Blomberger sobre Etnologia
de l'espectacle esportiu (1989). El so-

dels practicants als observadors) participen en el fenomen esportiu.
Hem de buscar les arrels més profundes
d'aquesta vinculació entre motricitat humana i cultura en l'antropòleg Marcel
Mauss, qui el 1934, en el seu estudi "les
techniques du corps" va esmentar per
primera vegada la importància de
l'aprenentatge (M. Mauss, 1966; 363-

han inspirat d'altres autors, com ara
Bernard Guillemain (1955) i Jacques
Ulmann (1977), els quals també s'allu-

ciòleg francès Pierre Parlebas (1988),
d'altra banda, ja ha assenyalat la importància de l'estudi dels fenòmens esportius amb relació a la cultura i al medi
social en què es desenvolupen, designant amb el terme etnomotricitat "el
camp i la naturalesa de les pràctiques
motrius, considerades sota l'aspecte de

nogràfics i cal fer-ne, perquè són també
representatives de la cultura que les crea i
les modela.
Abordarem, mitjançant aquest mètode
científic, les tècniques utilitzades pel
subjecte esportiu per a realitzar la seva
activitat en el medi físic i en el grup
humà, les tècniques corporals i socials,
els rituals i els símbols propis de la seva
concepció animològica; en resum, la
seva cultura com a patrimoni material i
espiritual d'un grup. Solament des del
coneixement d'aquestes dades podem
abordar posteriors investigacions i accedir a un segon nivell científic, com ho
és l'Etnologia. El mètode etnològic consisteix en l'estudi analític i comparat de
pobles, grups i cultures. Mitjançant
l'anàlisi comparativa el científic interpreta les semblances i diferències entre
les societats (C. Martínez i M. Ojeda,
ibídem).

la seva relació amb la cultura i el medi
social en què s'han desenvolupat" (p.
114).

L'Antropologia, entesa com l'última anella de la cadena del coneixement, aborda teories generals sobre l'home i la

Les societats dels nostres dies, capaces
d'assumir tendències de distinta condició,
desenvolupen en l'actualitat manifestacions físiques tan dispars com els jocs tra-

seva naturalesa, basant-se en el coneixement previ de les variants físiques i

dicionals i els moderns esports. Els primers deriven de l'economia preindustrial i
els segons són hereus de la Revolució
Industrial. Ambdues manifestacions, tanmateix, mereixen l'atenció d'estudis et-

culturals (ibídem). Per tant, ens sembla
evident que una Antropologia de l'Esport
sense prou suport de l'Etnografia i l'Etnologia es converteix en un gegant amb
peus de fang, en un model sense el suport empíric necessari i propi d'aquestes
ciències socials.
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Ciències

a~licades

Amb aquest plantejament, volem allu-

Tècniques d'estudi

L'Etnografia, com a mètode científic, ens

nyar-nos dels tradicionals estudis d'Antro-

Com en altres estudis de camp, les tècni-

proporciona dues tècniques ben dife-

pologia de l'Esport quant a la seva naturalesa. Aquests s'han basat en l'anàlisi

ques per a desenvolupar la investigació

rents, i també enfrontades, de captació

arrenquen des de la pròpia personalitat de

comparativa dels grups esportius amb el
conjunt de la societat per conèixer la po-

l'autor. La personalitat de l'investigador
condiciona la metodologia a seguir, sobre-

d'un fenomen: les perspectives èmica i
ètica (emic i etic). Hem comprovat al

sició, valors i funcions de l'esport en cada

tot per fer valer la seva posició dintre de

societat. Tanmateix, la societat esportiva

l'època i l'espai en què es treballa (J. Caro

un ritual per a iniciats, on els qui en són

no ha estat considerada amb prou entitat

Baroja i E. Temprano, 1985: 23), atès

aliens no arriben a comprendre la signifi-

com per ser valorada per ella mateixa en

que en pot intuir i conèixer millor els as-

cació dels processos. Amb l'enfocament

estudis monogràfics o comparada amb

pectes més destacats i rellevants. Per

o perspectiva emic, derivada d'un conei-

altres grups esportius. En conseqüència,

tant, per abordar un estudi d'Etnografia

xement íntim i participatiu del fenomen i

l'Etnografia de l'Esport es configura com

de l'Esport, no solament hem de conèixer

del seu context social, ens endinsem en

una disciplina basada en la descripció

les tècniques pròpies de l'Etnografia, sinó

el patrimoni animològic dels col'lectius

dels grups esportius, tant dels factors
materials com dels animològics que in-

que també hem de posseir una experièn-

esportius, en descriure el fenomen tal i

cia profunda en el terreny esportiu per tal

com l'observa i el sent una persona que

tervenen en el desenvolupament vital

d'obtenir una posició privilegiada per

en les seves relacions

abordar aquests continguts, i una percep-

participa des de dins del sistema (E.
Adamson ¡T. Weaver, 1985: 633). Mit-

grupals. Per tant, l'individu serà abordat

ció més íntima de la realitat que no pas la

jançant l'enfocament ètic (etic o ethic)

segons dos vectors; el primer, mitjançant

d'un investigador sense experiència prèvia

es presenta la visió d'un fenomen per

les tècniques i mètodes amb què desen-

en aquest camp. L'investigador, doncs, a

part d'un observador situat a l'exterior

volupa l'activitat: tècniques corporals,

més a més d'enfrontar-se al patrimoni cul-

del grup.

materials utilitzats, i formes d'ocupació

tural d'un grup o societat com a estudiós,

L'investigador pren una posició avantat-

de l'espai. El segon, considerant la forma

aprofita la seva experiència personal com

josa en treballar des d'una perspectiva

en què es vincula a un grup determinat i

a pròpia part d'aquesta cultura des de la

les relacions que s'originen entre els seus

qual adquireix el coneixement de la seva

emic, ja que pot accedir a l'essència del
coneixement del grup humà, als mateixos "àmbits cognitius" dels col-lectius

dels individus i

membres: estructura grupal, formació

essència.

del col'lectiu, la relació amb el medi, as-

pròpia li poden passar per alt aspectes es-

per tal de traduir i comprendre les seves

pectes de la vida domèstica i social, sexe

sencials abastables solament als ulls de

accions, i interpretar-ne les conductes en

-

aquesta

experiència

i reproducció, relacions de parentiu, re-

l'iniciat.

llenguatge antropològic (K. Blanchard i

sidència i filiació, l'estatus i els ritus que

Amb això evitem una visió superficial i

A. Cheska, A. 1986; 51). Lamentable-

s'hi vinculen, les pràctiques espirituals

simplista

Mauss,

ment, es pot esdevenir que no ens sigui

(com ara supersticions i cerimònies) i la

1967: 15), i accedim a les ensenyances

possible obtenir aquesta posició en al-

dels

processos (M.

utilització del flux d'energia, terme intro-

greus, reservades, que els grecs anome-

guns àmbits del coneixement (sobretot

duït per William Kemp (1975; 365) per

naven acroamàtiques (escoltades de la

en l'esport espectacle) per la inaccessibi-

definir "com es canalitza l'energia entre

boca mateixa del mestre) i epòptiques
(solament per a iniciats) que concedeixen

aquests casos, la perspectiva ethic o etic

les distintes activitats del grup per tal que
sobrevisqui" .

...

Sense

llarg de diferents treballs, que l'esport es
constitueix en nombroses ocasions com

litat manifesta dels protagonistes. En

les claus de la quinta essència de la natu-

(ètica), com a aproximació essencial al

Amb la consolidació de l'Etnografia de

ralesa humana (tal i com assenyala Plu-

comportament humà des de l'exterior

l'Esport s'aconsegueix un pas qualitatiu

tarc a Vides Paral·leles referint-se a Ale-

d'un sistema concret (I.

en el coneixement de les societats que

xandre Magne).

O'Higgins, 1981: 180), es complementa

Rossi

i E.

fan de l'esport la seva raó de ser, en ob-

No hi ha dubte que una bona relació amb

amb les aportacions documentals de di-

ten ir la independència científica neces-

els informadors millora la qualitat de la in-

versa naturalesa que descriurem poste-

sària per aïllar una societat determinada

formació etnogràfica (I. Rossi i E. O'Hig-

riorment. Hem de considerar que el bino-

d'esportistes i prendre-la com a objecte

gins, 1981: 164). Els informants suposen

mi de les perspectives èmica i ètica no
suposa la necessària tria de l'una d'elles,

d'estudi antropològic. En una segona

un suport fonamental per a l'investigador

fase, podrem comparar els resultats

(P. Bock, 1977: 481). En el nostre entorn,

sinó que totes dues aporten informació

amb altres grups que realitzin el mateix

els informants poden provenir tant del grup

valuosa a l'investigador, sovint informa-

tipus de pràctiques, amb la qual cosa

específicament d'esportistes, com també

ció contraposada, sobre la visió que indi-

estarem posant les bases per a l'Etno-

de professionals qualificats de la gestió es-

vidus o grups diferents poden tenir d'un
mateix fenomen (K. Pike, 1967: 37).

logia de l'Esport. Per tant, s'obren els

portiva, tècnics i responsables d'institu-

canals necessaris per abordar una Etno-

cions públiques dedicades a l'adminis-

La participació de l'investigador com a in-

logia del Futbol, del Surf o de l'Escalada.

tració de l'esport, comerciants de la zona i

tegrant de diversos grups estudiats atorga

fins i tot venedors de la revenda.

un nivell qualitativament superior a la
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tècnica malinowskiana de l'observació

tes, etc. (I. Rossi i E. ü'Higgins, 1981:

participant. L'autognòsia, o coneixement

166-174).

braç enlaire en posició de salutació pròpia
d'aquell Règim.

de la pròpia realitat viscuda, ofereix la

Hem d'incloure també una tècnica mixta

Vam utilitzar dos nivells qualitatius de

possibilitat de valorar la informació de for-

entre el treball de camp i l'estudi de fonts

fonts. La primera és directa a través de la

ma més profunda i enriquidora. Malgrat
tot, l'etnògraf ha de guardar-se d'oferir un

especialitzades. L'anomenem observació

contemplació a distància de l'esdeveni-

enfocament perillosament subjectiu i par-

a distància. Consisteix en la recollida
d'informació a través de la imatge del te-

subministrada per l'esportista durant les

cial (M. Hammersley i P. Atkinson, 1994:
114).

levisor o de la ràdio, durant retransmis-

entrevistes o programes monogràfics. La

sions en directe o en diferit de diversos

segona font és indirecta i utilitza la infor-

En qualsevol cas, és imprescindible la uti-

esdeveniments esportius. La grandesa,

mació subministrada pel mateix periodis-

lització de les diferents tècniques de reco-

detall i perfecció de les produccions tele-

ta. En aquesta font, l'informant passa a

llida d'informació i tractar les dades de

visives constitueix un llibre obert per a

ser el periodista, per la qual cosa hem de

forma rigorosa i variada. Encara que les

l'investigador que, sense poder despla-

copsar els seus aspectes subjectius, la
seva qualificació, la credibilitat del mitjà

ment pel mitjà televisiu i de la informació

interpretacions no sempre seran del tot

çar-se al lloc de la celebració esportiva,

objectives (Caro Baroja, J. 1985: 123)

observa i pot analitzar gairebé com in

per al qual treballa, i també la possible

podem treballar amb garantia d'obtenir

situ els fets que s'estan descabdellant,

manipulació de la informació amb fins

resultats fiables.

amb gran claredat i precisió. Evident-

tendenciosos o comercials.

ment,

Aquest és el cas de les retransmissions

l'observació

a distància

priva

l'etnògraf de participar completament en

per part de nombroses televisions públi-

Les fonts i tècniques per a l'obtenció

la vivència emocional col'lectiva que es
desenvolupa al lloc dels fets. Però també

ques autonòmiques del nostre país, que
s'estan erigint en capdavanteres i anima-

d'informació en un estudi d'Etnografia

és veritat que la quantitat d'informació

de l'esport són anàlogues a les d'altres

subministrada per l'ingent nombre de

dores dels equips esportius de la seva Comunitat, amb la consegüent parcialitat

treballs etnogràfics. Partint de l'expe-

càmeres, micròfons i periodistes que co-

en la informació i els comentaris, i amb la
davallada de l'objectivitat de l'informa-

La recollida d'informació

riència i la formació de l'investigador,

breixen

s'hi incorporen els coneixements propis

l'espectador una ingent font de dades

l'esdeveniment

dor (vegeu quadre 1).

del treball de camp i bibliogràfic. A més

susceptibles de ser utilitzades. Sense ser

En cap cas no podem, però, menysprear

a més de les fonts escrites, algunes

a l'Estadi Santiago Bernabeu, durant un

per aquest motiu la informació subminis-

d'elles informatitzades (mitjançant el

partit del campionat nacional de l'any

trada pels mitjans de comunicació. Els

Sport Discus), revistes i llibres especia-

1995, vam poder contemplar i escoltar

periodistes, pel seu estatus, ens porten

litzats, els documents audiovisuals (re-

nítidament

micròfons

una avantatge abismal pel que fa a la re-

transmissions televisives o de ràdio,

d'ambient, com un grup d'aficionats ul-

collida d'informació en alguns contextos,

fonts musicals) i enquestes, hem d'estar

tres de l'equip madrileny cantaven l'him-

com per exemple en l'esport professio-

atents a incorporar qualsevol dada que

ne franquista Cara al Sol mantenint el

nal. Aquest avantatge consisteix

a

través

ofereixen

dels

a

en el

ens proporcioni informació sobre el grup
estudiat. Hem trobat el retrat de l'ídol
esportiu en una tapa de iogurt, i l'escut
dels clubs de futbol professionals de Madrid fets amb nata i merenga com a

Quadre 1.
Comparativa entre els comentaris relatius a situacions de joc per part de les televisions autonòmiques en el
partit de Lliga celebrat el 10 de maig de 1997 entre el FC Barcelona i el Reial Madrid (/nf. El País,

11/5/1997).

guarniment de pastissos que compraran
els aficionats esportius els caps de set-

FET OCORREGUT

TV3·CATALUNYA

TELEMADRID

Min.B
Entrada d'en Roberto
Carlos (R.M.) a Giovanní (B)

És targeta groga, perquè
la cama aíxecada pot fer
mal

Roberto Carlos toca la pilota

Min.43
Cop de colze d'Alkorta (R.M.)
a Ronaldo (B)

Només faltaria que Ronaldo caigués lesionat també

A la cara s'infla tot molt
ràpid

Min.47
Penal d'en Roberto
Carlos (R.M.) a Figa (B)

Penal ben assenyalat. No
toca la pílota en cap moment

No el toca, no és penal. Es va
tirant abans

Min. 55
Falta d'en Stoíckov (B)

L'àrbitre està fent el paper
de la trista figura

L'àrbitre està tirant endavant
el partit, encara que amb dificultat

mana. Per això considerem fonamental
la realització d'un inventari amb una
base de dades on puguem incorporar noves informacions i revisar materials recollits amb la màxima brevetat.
El treball de camp inclou, a més a més
d'entrevistes a informants, les notes de
camp sobre els diferents aspectes observats (recollides en fitxes d'investigació i
al quadern de camp), confecció de mapes i plànols, documents gràfics i sonors
(fotografia, dibuixos, material audiovisual), estudis de casos concrets, enques-
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Quadre 2.
Fitxa de recollida d'informació.

són més importants del que pugui semblar.
Les anècdotes són símbols d'un compor-

Fitxa Núm: 121HORITZÓ: central./SECC: espectacle..
APUNT: recepció a l'Ajuntament de Madrid a Carlos Sàinz
com a Campió del Món de Ral·lis

tament, moral o creença (J. Caro Baroja,
1985: 62) i com aquests, posen de relleu fets i conductes de rellevància mani-

LLOC: plaça de la Villa, Madrid.

festa. Els símbols són "fonts d'infor-

DATA: 18 d'octubre de 1990.

mació externa que els humans utilitzen
per organitzar la seva experiència i les

FONT D'INFORMACiÓ: directa com a part del públic.

seves relacions socials" (I. Rossi i E.

ESPORT: Automobilisme de Ral·lis.

Q'Higgins, 1981: 57). En Etnografia

ESDEVENIMENT: campionat del Món de 1990.

hem de recollir nombroses referències a

PROTAGONISTES: Carlos Sainz, pilot de ral· lis, madrileny, de 27 anys. Copilot: Luis
Moya. Automòbil: Toyota Celica (Japó).

fets i persones concretes, sense conver-

DESCRIPCiÓ DE L'EsDEVENIMENT: recepció per part de l'alcalde de Madrid, Agustín Rodríguez Sahagún, al balcó de l'Ajuntament, acompanyat pels Campions del Món davant més de cinc mil persones. L'Alcalde assenyala que "Carlos ha portat el nom de
Madrid per tot el món".

tituir una base argumental per a la nos-

NOTES: Carlos Sàinz és condecorat amb el títol de Fill Predilecte de la Ciutat. Moya rep la
Medalla de la Ciutat.

tir l'estudi en un anecdotari. Algunes
són tan significatives que arriben a constra tesi i sense elles ens seria impossible
trobar les eines que tot investigador necessita per elaborar la seva teoria. Només parlaríem de conjectures i no de
fets provats.
Les informacions periodístiques, a tra-

lliure accés als informants, i en les relacions de cordialitat que normalment exis-
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fet, amb les especificacions temporals i
cronològiques. La part inferior de la fitxa

vés d'assaigs, columnes, reportatges,
entrevistes o notícies, publicades quoti-

teixen entre tots dos grups i això millora

es reserva a la descripció de l'assumpte,

dianament i que il·lustren a la perfecció

substantivament les possibilitats d'obte-

considerant les variables amb valor et-

els valors i trets característics de les pul-

nir valuoses informacions (M. Hammers-

nològic.

sions socials del moment a nivell mun-

ley i P. Atkinson, 1994: 69).

De vegades, per inexperiència, fatiga o

dial, han de formar part essencial del

Els professionals dels mitjans de comu-

pressa,

nicació desenvolupen la seva tasca tot

sense haver-li formulat les preguntes que,

esports professionals.

accedint lliurement a zones estrictament

amb el temps, descobrim que eren les

ments han de ser recollits i classificats,

podem

abandonar l'informant

material documental del treball basat en
Aquests docu-

reservades (llotges d'autoritats, terreny

més importants. I en alguna ocasió ens ha

per la qual cosa recomanem fer un arxiu

de joc, banquetes dels suplents, túnel
de vestuaris) als quals un desconegut

sabut greu no haver escrit o retallat una
notícia o dada que es perdrà sense remei

de dades (T. Rhys Williams, 1973:
123), normalitzat temàticament, que

etnògraf no tindria accés fora,

que

en la nostra memòria. Moltes de les anèc-

mitjançant la informàtica pot organit-

s'escapolís, de manera momentània, de

dotes o notícies que els mitjans de comu-

zar-se de manera pràctica i ràpida.

la feina dels agents de seguretat. També

nicació expliquen tenen un interès etno-

D'aquesta manera, accedir a un docu-

la recerca d'informació en aquests cer-

gràfic i etnològic real.

ment, retallo fitxa determinada només

cles, per persones alienes al periodisme

Des del nostre punt de vista, les dades i

suposa la localitzar-lo en la base de da-

causaria, sens dubte, un cert recel, i la

informacions aparentment trivials per a

des i aleshores cercar-lo a través d'un

sensació que aquest investigador és un
espia (P. Bock, 1977: 476).

la investigació, són vàlides sempre que

número dintre d'una ordenació.

l'etnòleg sigui capaç d'estructurar-les i

Pel que fa a l'estil literari, considerem que

Quina raó porten els manuals de la cièn-

dotar-les de sentit, d'acord amb les lí-

l'Etnografia i l'Etnologia han estat tradi-

cia quan assenyalen la importància de re-

nies interpretatives de l'estudi (J. Caro

cionalment lliures de rígids esquemes teò-

collir i anotar tota la informació que sigui

Baroja 1951: 260). Un sol detall pot do-

rics, cosa que ha permès una historiogra-

possible (P. Bock, 1977: 484). Només

nar-nos un punt de referència important

fia molt diversa i també personalitzada segons l'autor. Per això, s'obre a l'estudiós

un cop compilada i organitzada, es pot

per a la nostra comprensió i obrir-nos

emprendre la tasca de seleccionar la que

nous horitzons (R. H. Lowie, 1946:

una nova porta per crear camins propis,

té un més gran interès per al treball i

168). En aquest sentit, seguim els con-

evitant convertir un treball de descripció i

aparcar l'accessòria. Es fa evident,
doncs, la necessitat de comptar amb una

sells de Caro Baroja sobre l'atenció i el
tractament que ha de donar l'etnòleg a

anàlisi en una successió d'apartats, subapartats, divisions i llistes.

fitxa-tipus per a la recollida de dades informatives (vegeu cuadre 2). La primera

l'anècdota. Aquesta mena d'informa-

El treball més important de l'etnògraf és

cions, que sovint s'utilitzen simplement

obtenir les dades més essencials i signifi-

part correspon a les dades tècniques del

per acompanyar una exposició teòrica,

catives del grup d'estudi, per poder com-

unts

Educació Física i Es orts (63) (6-141

parar-los amb altres grups i àmbits de la

Cal advertir de si la manifestació estudia-

societat. Així mateix, hem de considerar
que la majoria dels processos moderns es-

da es realitza durant un període estacional (per exemple, l'esquí com a esport hi-

portius són anàlegs en diversos llocs de la

vernal), anual (una temporada de com-

nostra geografia nacional, i també mun-

petició), als caps de setmana (grups

dial. En les societats modernes, de l'entorn

d'esport recreatiu), etc.

postindustrial, l'esport ha esdevingut un
dels processos més clars d'allò que Marga-

• Descripció de l'esport o manifestació

ret Mead anomenava "Cultura Mundial", a

• Competitiu, recreatiu, ritual, festiu

causa de la semblança entre les pautes de
la tecnologia, el llenguatge, els costums i
els valors que prevalen entre els diversos
pobles del món (M. Mead, 1971: 33).

• Tipus d'esport
• Individual/col-lectiu

En especialitats com alguns esports tradicionals (sobretot de l'àmbit basc), la suc-

• Oposició/cooperació

cessió familiar és un element caracterísEn l'esport individual cada individu re-

tic. A la pilota basca, per exemple, es for-

Etnografia de l'esport:
qüestionari

presenta un interès i competeix exclusi-

men les dinasties de jugadors amb el nom

vament per ell mateix (per exemple, la

del cognom familiar. S'estudiaran afini-

natació) en contraposició a l'esport d'e-

tats entre modalitats esportives i grups so-

En el qüestionari següent hem recollit els

quip, en què les persones es troben agru-

cials (el polo, per exemple, com a esport

apartats més significatius per al desenvolupament d'una investigació etnogràfíca

pades

de la noblesa i la classe benestant),

(bàsquet). Es denomina esport d'opo-

sobre temes esportius. Mitjançant l'estu-

sició el que enfronta individus o equips

di d'aquests ítems aplegats en el quadern

contra altres de la mateixa composició

de camp, podrem assolir un coneixement

(per exemple, el tennis o el futbol), i es-

profund dels distints aspectes d'una ma-

port de cooperació aquell en què l'equip

• Específicament esportiu o adaptat

nifestació esportiva com a fet cultural

no s'enfronta a un altre de similar, sinó a

• Estable o canviant

vinculat a una determinada societat. Per

elements com ara el medi natural (una

això, hem afegit als ítems alguns comen-

cordada d'alpinisme).

• Dificulteu i estat del medi. Classificació

defensant

interessos

comuns

cions. Partint dels aspectes esportius

• Ocupació de l'espai de joc

• Descripció del medi físic

• Utilització i propietat del medi

taris de processos o fenòmens que poden
reclamar l'atenció de noves investiga-

equips d'empreses, etc.

• Grup o persona participant
• Nombre de participants

En aquest apartat detallarem una descrip-

més específics, aplicant conceptes de

• Distribució sexual o lliure

ció de l'espai de joc, considerant factors

manuals esmentats, i de l'obra clàssica

• Limitat per edats o lliure

com la seva funcionalitat (un camp de fut-

de Marvin Harris (1995), hem dissenyat

• Pertinença
lliure

el qüestionari següent:

a un grup determinat o

bol és un espa i específic esporti u, a diferència d'una paret del pavelló que s'ha
convertit en rocòdrom). En el medi estable

• Localització de l'activitat

Podem trobar activitats reglades on es li-

es juguen esports com el bàsquet o la na-

• País, província, lloc

mita l'accés a cada categoria atenent a di-

tació; en un medi canviant els elements

versos condicionants, com ara l'edat (in-

atmosfèrics, o espacials exigeixen una

Si l'objecte d'estudi es realitza en una

fantil, sènior, veterà ... ), el sexe (masculí,

adaptació a la situació (per exemple, la

àrea o zona allunyada de punts de refe-

femení, parelles mixtes -tennis-), el pes

mateixa pista d'esquí podem trobar-la

rència, com ciutats, poblacions rurals,

(judo, karate). En altres casos, la partici-

muntanyes, etc., caldrà detallar-ne les

pació en unes certes modalitats esportives

amb neu dura, plaques de gel, banyeres o
neu en pols).

coordenades geogràfiques i tots els altres

correspon, fora de regles escrites, a mo-

L'espai de joc pot estar catalogat segons

elements de referència que facilitin la lo-

des i tradicions (el rugbi, com a esport

la forma en què es manifesta (pistes ver-

calització del lloc a posteriors investigadors.

universitari, l'esquaix com a activitat es-

des, blaves, vermelles i negres en esquí;

gotadora per a "yuppies", el pàdel com a

vent de força X en surf de vela; onades d'X

nou esport d'empresaris i polítics).

metres o peus en surf) que indiquen dificultats graduals.

• Data de la investigació

• Durada de l'estudi

S'estudiaran possibles nonnes d'utilit-

• Estructura grupal (si n'hi ha)

• Estratificació social: grups i famílies
• Temporització de l'activitat

• Quan i cada quant temps es realitza

• Jeràrquic o paritari. Estudi
l'estructura
• Improvisat o reglamentat

de

zació i propietat: El lloguer d'una pista
municipal, l'ocupació d'un camp segons
la llei de "qui arriba primer", la llei del "rei
de la pista", les normes de propietat de
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Ciències a I¡cades

l'ona en surf (el que primer s'aixeca sobre

persones estudiades, com els normalit-

la taula n'adquireix la propietat).

zats pel grup: la salutació dels "motards"
(la V de la victòria i les ràfegues), i dels
surfistes, els cops de mans d'esports com

• L'energia utilitzada
• La producció d'energia (*)
• Influència del medi ambient (*.
• Nivell de consum energètic(**) vital

el bàsquet i voleibol. En les tècniques de
moviment estudiem les tècniques de cor-

(*) Es detallaran les diverses fonts ener-

asimètrics (com l'handbol amb el braç do-

gètiques (muscular, energies lliures, mo-

minant) o dels dos costats (saco). Intro-

tors d'explosió) així com la influència del

duïm en aquest apartat d'altres tècniques

vent en l'execució de la pràctica (un vent

del cos, com ara les reaccions d'auxili i

reguda, salt, girs, caigudes, acrobàcies,
ús prioritari d'un membre dels esports

fort és ideal per a la pràctica del surf de

perill (per exemple, els surfistes de planxa

vela però impossibilita el vol de l'ala de

o de vela), i les d'espera (un corredor de

pendent).

relleus esperant el testimoni, un tennista

(**) Cal reflectir la intensitat de joc amb què

la recepció del servei).

Dibuix cortesia de Pedro ZorriJIa Sanz.

es practica l'activitat: si implica un consum
regular i discret de l'energia corporal (com
en els partits recreatius o "de costellada") o
pel contrari exigeix un buidament absolut
de les capacitats físiques de l'individu (com
ara els desafiaments personals en diversos

• Tècniques de comunicació
• Trets específics formals i de contingut del llenguatge
• Comunicació gestual i no verbal.
Gestos i actituds

esports tradicionals bascos, o els intents per
obtenir marques rècords).

Recollim els senyals de comunicació motriu visual i sonora (com les d'un base de

• Tècniques de vestit
• Tipus de vestimenta
• Possibles diferències estacionals
• Primeres matèries elaboració
Es descriuran des dels vestits específics
de la pràctica esportiva (siguin o no reglamentats) als ornaments i elements de

bàsquet mostrant la jugada a realitzar),
les contrasenyes tàctiques, l'argot de cada

• Vida domèstica
• Nuclis d'habitació: família, matrimoni
• Les tradicions esportives familiars
• Associacions no basades en el parentiu: companyonia, comunitat
• Centres d'esportistes

subcultura esportiva.
Als esports professionals com el futbol

• Alimentació
• Tècniques d'adquisició i consum
• Preferències i limitacions. Aliments
prohibits

trobem de forma majoritària el nucli familiar establert com a unitat al voltant
del futbolista; a partir d'aquell nucli es
poden donar casos de segones generacions de futbolistes (Marquitos-Marcos,

prestigi (l'anell de Campió de la Lliga de
bàsquet americana NBA).

L'adquisició i transport d'aliments per a
una expedició d'aventura o de muntanya

• Estris i equipament
• Descripció dels materials emprats.
• Primeres matèries i elaboració.
• Tècniques de transport i manteniment dels estris.
• Tècniques d'ús (específicament esportives).

requereix enormes esforços. S'estudien

convivència basades en el grup d'iguals,

les tècniques de transport dels aliments

com ara escaladors i surfistes de vela. Per

(per exemple, la butxaca del mallot i l'ai-

contra, l'estudi pot tractar sobre grups es-

guader dels ciclistes).

portius que s'allotgin en centres especials

Tradicionalment, els aixecadors de pedra

dirigits per les autoritats com ho són els

bascos, igual com els qui practiquen

centres d'alt rendiment.

l'halterofília, han mantingut una dieta
preferent de proteïnes (sobretot animals).

• Tècniques del cos
• Tècniques de salutació
• Tècniques de desplaçament i moviment
• Posicions d'espera i repòs
• Reaccions emocionals: efusió, mal,
auxili

Cruyff-Jordi Cruyff).
Als esports radicals existeixen formes de

Els aliments rics en hidrats de carboni

• Vida sexual
• Hàbits sexuals

(com la pasta) són en l'actualitat la base
de la dieta de tots els esportistes de re-

L'estudi recull la permissivitat o el con-

sistència.

trol estricte dels hà bits sexua ls dels es-

En esports com la gimnàstica rítmica, es

portistes i l'ambient social en què es de-

considera tabú la ingestió de dolços i pas-

senvolupa aquest criteri (durant una con-

tissos, i és severament perseguida pels

centració prèvia a un campionat regeix la

entrenadors. La permissivitat o prohibició

vida monacal; en ambients surfistes, la

En l'ampli ventall de tècniques corporals

de l'ús de l'alcohol no han de ser oblida-

promiscuïtat es percep com un factor de

recollirem tant els gestos individuals, de

des en l'estudi.

prestigi) .
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• Pràctiques màgico-religioses

• Estatus
• El cicle vital. Etapes i cerimònies

com a resum les aplicacions que conside-

• Culte i cerimònies

rem que poden tenir els estudis d'Etno-

• Supersticions i tabús

grafia de l'esport:

• Ritus d'iniciació, afirmació i pasCerimònies practicades per al grup espor-

satge

tiu o per aquest: l'ofrena del títol a la Patro-

• Aquesta disciplina ens aporta el mètode
i les tècniques necessàries per conèixer

Existeixen diferents situacions suscepti-

na de la localitat, missa d'acció de gràcies,

amb rigor el patrimoni material i espiri-

bles de la investigació etnogràfica, com

oracions. Supersticions per dominar els

tual que constitueix la cultura de l'es-

ara la pedrera de joves jugadors, les inno-

factors de l'atzar del joc, penjolls, amulets,

port, la més important manifestació so-

centades als nous integrants de l'equip, o

escenes rituals d'intimidació del contrari,

cial dels nostres dies.

les proves de selecció com a fórmula de

com la dansa de l'equip de rugbi de Nova

captació dels millors jugadors universita-

Zelanda Oid Blacks abans del partit.

neixen cadascun dels col'lectius, les seves senyes d'identitat, i els factors que

ris per als equips professionals americans. Cerimònies: del naixement a la

• Podrem conèixer els elements que defi-

• Art

mantenen la vinculació d'un grup a un

mort.

• Manifestacions artístiques

altre de més extens. Així, accedim a la

Igualment, l'apartat dedicat al cicle vital

• Tècniques d'exhibició i virtuosisme

comprensió de les seves pautes de conducta, difícilment explicables des d'una

aprofundirà en les activitats pròpies de
cada cicle, i les diferències apreciables al

En aquest punt han de ser investigades dife-

posició externa al grup.

voltant del joc o l'esport estudiat, i presen-

rents manifestacions artístiques tant sobre

• Amb el coneixement íntim dels diferents

tarà les característiques del cicle diari i es-

l'equipament (oma ments en motos o en

grups s'obté una informació absoluta-

tacional (son-vigília, activitats desenvolu-

planxes de surf de vela) com sobre les tècni-

ment específica i original, que en anar

pades segons el moment diari, o el perío-

ques motrius realitzades amb simple objec-

evolucionant amb les noves tendències

de de l'any).

tiu artístic i no pas funcional esportiu: són

es perdria. L'esport, de la mateixa ma-

les exhibicions de virtuosisme de cada es-

nera que la societat en què es desenvo-

port com a mostra d'art efímer i espontani.

• Llei i ordre

lupa, es troba sotmès a una evolució que
no exclou grans canvis o revolucions

• Lideratges

• Personalitat i cultura
• Educació infantil i personalitat

• Conflictes socials
• Normes grupals

• Transcendència nacional del fet esEn aquest apartat es contemplen les figures del líder representatiu (capità) i del lí-

portiu-esport nacional
• Societats automarginades

tècniques o artefactes en la societat.
• Solament coneixent les escales de valors, i els aspectes animològics dels
practicants i dels qui els envolten (com
ara els espectadors) es podran crear es-

der carismàtic de l'equip, els seus possibles enfrontaments; els conflictes socials

produïdes per la inclusió de nous valors,

En aquest punt es recollirà la inculcació

tratègies adequades per enfrontar-se

intragrupals, la formació de bàndols amb

d'uns certs valors socials i personals en els

als problemes socials originats en els

interessos contraposats, els grups de po-

esportistes infantils per part d'entrenadors:

fenòmens esportius com per exemple la

der, les pautes de conducta (deures, obli-

el desenvolupament de l'esperit del defen-

violència juvenil en els espectacles i

gacions,

sor futbolista, o les tècniques de murrieria

l'alt nombre de sinistres entre els joves

grups.

competitiva. Si la manifestació esportiva

conductors de moto.

que estem estudiant es presenta en el grup

• Adquireixen importància científica sec-

• Esdeveniments socials
• Festes i celebracions
• Vida social i rutines

amb unes connotacions similars a altres

tors que tradicionalment no han suscitat

privilegis,

etc.) d'individus

i

col'lectius del territori (allò que anomenem

l'interès per part dels investigadors més

"l'esport nacional"), han de reflectir-se els

coneixedors dels aspectes particulars de

seus elements definitoris.

les grans

manifestacions esportives.

L'etnògraf, mitjançant l'estudi, comprèn

Les festes com a fites dintre del cicle
anual: el final de temporada, els àpats de

• Informants

i domina les manifestacions socials mar-

confraternització, les concentracions d'es-

Es recullen les aportacions descrites pels

ginals. Així pot valorar-les adequada-

portistes. També s'hi recullen les dades

informants, així com les seves dades i re-

ment, i no segons els prejudicis negatius

més significatives de les rutines dels dife-

ferències personals.

fruit del rebuig cap allò que es presenta
com estranya allò que és comú.

rents col'lectius (les jornades simples o
dobles d'entrenament, les recuperacions
de les lesions, la jornada de l'escalador,
les comprovacions rutinàries de l'equipa-

Aplicacions de l'etnografia
de camp

• El coneixement dels costums i les tècniques utilitzades en algunes noves activitats desenvolupades en el medi natural

ment del practicant d'ala de pendent,

Tractant d'assolir els objectius operatius i

és condició indispensable per a l'ela-

etc.).

funcionals de la Ciència, volem indicar

boració de programes adreçats a pal'liar
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aquest continu i progressiu deteriora-

d'exercir una tasca de pont entre les reali-

Hammersley, M. i Atkinson, P. (1994), Etnogra-

ment del medi.

tats socials canviants i les accions institu-

fia. Métodos de investigación. Barcelona:
Paidós Bàsica.

• Com a científic, l'antropòleg ha de posar
els seus coneixements al servei de la so-

cionals (reglamentàries i legislatives), tot
proposant

estratègies

per

potenciar

cietat per tal de col'laborar en la cons-

aquests valors. De la mateixa manera,

trucció d'un món més just, tolerant i

juga un important paper social en assen-

humà.

yalar l'aparició i la causalitat d'elements
conflictius i en contribuir, mitjançant el
seu coneixement, a eradicar els factors

Si no som capaços d'inculcar a les pròximes generacions el respecte al medi natural, a l'altre individu o grup, encara que si-

perjudicials que puguin sorgir, per a la
convivència, en el transcurs dels temps.
Aquesta és la nostra responsabilitat.

gui l'adversari, i al nostre propi cos mit-

Kemp, W. (1975), "El flujo de energia en una
sociedad de cazadores", Introducción a la
Antropologia Biológica y Social. Scientific
American. Madrid: Hermann Blume.
Lowie, R. H. (1946), Historia de la Etnologia.
México: FCE.
Martínez, C. y Ojeda, M. (1989), Cómo dominar
la Antropologia. Madrid: Playor.
Mauss, M. (1966), "Les techniques du corps".

jançant la pràctica esportiva, haurem perdut l'essència dels valors humanístics de

Harris, M. (1995), Introducción a la antropologia general. Madrid: Alianza Editorial.

Sociologie et anthropologie. París: PUF.
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