
De les pràcti ques fí si ques pri migè nies
a l’esport edu ca tiu (II)
En la lí nia ex po sa da a la pri me ra part

d’aquest tre ball i dins de l’univers es por tiu,

de sen vo lu pem els tret ze grups d’activitats

que es van rea lit zar en els dos àmbits

d’actuació: Intern (cen tre es co lar) i Extern

(medi na tu ral). En aques ta edi to rial trac ta -

rem el pri mer camp, que con té set grups de

pràcti ques de li mi ta des i es de sen vo lu pa en

el marc es co lar. El se gon camp, que trac ta -

rem en la pròxi ma i úl ti ma edi to rial, cons ta

de sis grups d’activitats i es de sen vo lu pa en

gran me su ra en el medi na tu ral, mit jan çant

pràcti ques in de pen dents en règim in ten siu,

apro fi tant els di fe rents pe río des es ta cio nals.

Àmbit Intern
(centre escolar)

De les ca pa ci tats fi lo genè ti ques

als es ports in di vi duals

L’home i la dona, a tra vés del pro cés on to -

genè tic (de sen vo lu pa ment d’un in di vi du

d’una esp ècie) de sen vo lu pa de for ma breu 

i pre ci sa un re cord del pro cés evo lu tiu de

l’espècie hu ma na, des dels nos tres orí gens 

fins al mo ment pre sent (fi logè ne si). D’a -

questa ma ne ra, el nen/a té imprès en el

seu codi genè tic un con junt de com por ta -

ments mo trius que per tan yen a les di fe -

rents fa ses evo lu ti ves. Arros se gar-se, aga -

far, pren dre, ti rar, ga te jar, rea lit zar

 quadrupèdies i tripè dies, grim par, gron -

xar-se, gi rar, pen jar-se, ai xe car-se, ca mi -

nar, anar de pres sa, có rrer, sal tar, llen çar,

ne dar... són les ca pa ci tats bàsi ques que

ens vé nen do na des per herè ncia fi lo genè ti -

ca i ens pro por cio nen la nos tra mo tri ci tat

ca rac te rís ti ca com a esp ècie sin gu lar.

Des de la mo tri ci tat bàsi ca de font fi lo -

genè ti ca ac ce dim als es ports in di vi duals;

aquests es ba sen en les re gles que re gu len

la com petè ncia de cer tes ca pa ci tats es pe -

cí fi ques de l’home, en la seva re la ció amb

el medi am bient, per tal d’obtenir-ne un

ren di ment màxim.

De les tècni ques de llui ta

als es ports de com bat

Les tècni ques de llui ta són unes pràcti ques

sis te ma tit za des que es re mun ten a les èpo -

ques més pri mi ti ves i cons ti tuei xen una

cons tant, més o menys ins ti tu cio na lit za da,

en to tes les cul tu res, a tra vés de la hist òria.

L’aprenentatge de les tècni ques de llui ta

era im pres cin di ble per a cada in di vi du

d’una co mu ni tat, ja que de la seva des tre sa 

i ha bi li tat en la llui ta de pe nia la seva pròpia 

vida i la de la seva fa mí lia, d’aquí ve la

presè ncia unà ni me en tots els po bles de

l’antiguitat. Tam bé te nia al tres sen tits, com 

a ri tual d’iniciació, d’entrenament per a la

sub sistència, de de mos tra ció de po der, de

pas sa temps, i fins i tot d’exercici de con trol

i au to do mi ni.

Les ac ti vi tats de llui ta re pre sen ten no sols

unes pràcti ques més o menys agres si ves,

sinó que su po sen un ex cel·lent mitjà d’au -

toconeixement, au to con trol, res pec te, dis ci -

pli na o ri tua li tat; va lors de gran in terès pe -

dagò gic per a la for ma ció dels nos tres alum -

nes. A ho res d’ara, les llui tes tra di cio nals,

con ser va des en cada en torn cul tu ral, i els

es ports de com bat, han re co llit el tes ti mo ni

dels po bles de l’antiguitat i pro por cio nen

una ex cel·lent pos si bi li tat de rea lit zar com -

pe ti cions de llui ta amb un fort con tin gut

emo cio nal, on s’utilitzen im por tants re cur -

sos del cos amb fins no agres sius.

Dels jocs col·lec tius

als es ports d’equip

Els jocs col·lec tius dels po bles re pre sen ten 

pràcti ques re crea ti ves evo lu cio na des, de

gran ac cep ta ció so cial; el sig ni fi cat ri tual i

simb òlic d’aquestes pràcti ques lú di ques

de no ta el ni vell so cio cul tu ral d’aquesta ci -

vi lit za ció. Els po bles de més alt ni vell de

ci vi lit za ció te nien una bona es truc tu ra i

una no ta ble com ple xi tat en els seus jocs

col·lec tius, en els quals la com pe ti ció i

l’atzar en cons ti tu ïen els trets més fo na -

men tals. Ge ne ral ment, aques tes pràcti -

ques van te nir una gran ac cep ta ció so cial i 

es van de sen vo lu par al vol tant d’un mòbil

ple de sig ni fi ca cions lu di comà gi ques. La

pi lo ta va ser el mo tiu més re co rre gut per la 

seva am bi valè ncia i es fe ri ci tat. So vint, les

cir cumstàncies del joc, la in cer te sa del re -

sul tat i la sort més o menys ca pri cio sa te -

nien for tes im pli ca cions ma gi co re li gio ses
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Apun ts per al segle XXI

“Els exer ci cis cor po rals són, pel seu ori -

gen, un mitjà per a mi llo rar la ca pa ci tat

pro duc ti va”

(WOLFGANG  EICHEL, 1953) 

“Al pa leo lí tic sor geix la dan sa cul tu ral, la

for ma més pri mi ti va d’exercici fí sic. A la

dan sa es dóna per pri mer cop un mo vi -

ment nas cut de la uni tat vi tal de l’home,

en raó de fins i ob jec tius ex terns al mo vi -

ment ma teix”

(ULRICH  POPPLOW, 1955) 



que eren fi del ment in ter pre ta des pels alts

dig na ta ris re li gio sos. A tra vés dels jocs

col·lec tius po dem es bri nar en part la cos -

mo vi sió d’alguns po bles de l’antiguitat,

l’estructura so cial, ele ments simb òlics i ri -

tuals i con èi xer el seu es ta di tec nolò gic,

així com el seu ni vell de ci vi lit za ció.

Molts jocs col·lec tius de pi lo ta han es tat

autè ntics pre ce dents dels ac tuals es ports

d’equip. Mit jan çant un pro cés crei xent de

com ple xi tat, pro po sem un pro cés que va

des dels jocs col·lec tius d’organització

més sim ple fins als es ports d’equip mit jan -

çant una apro xi ma ció es truc tu ral i fun cio -

nal co mu na. A con ti nua ció, abor da rem els 

es ports de ma ne ra sin gu lar, ja que cada

un d’ells im pli ca un do mi ni de des tre ses i

ha bi li tats di fe rents en re la ció amb l’ocu -

pació de l’espai i el temps de joc, co dis

de co mu ni ca ció di fe ren ciats i un ti pus de

con fron ta ció di fe rent en ca das cun.

De les pràcti ques amb ob jec tes

als es ports amb ins tru ments

El cos ha es tat el pri mer ins tru ment de

l’home du rant tota la seva tra ject òria his -

tòrica i les pri me res tècni ques hu ma nes

van ser ex clu si va ment cor po rals. No obs -

tant això, l’espècie hu ma na, en el seu

cons tant es forç pot mi llo rar les se ves con -

di cions de sub sistència, co men ça a des co -

brir ob jec tes ex tra cor po rals, i els con ver -

teix en ins tru ments al seu ser vei. En un

prin ci pi, per ne ces si tat i uti li tat vi tal, des -

prés per en ri quir el seu ba gat ge d’objectes

i ins tru ments lú dics i ri tuals, que es fan

ser vir en les pràcti ques cor po rals efec tua -

des en el temps lliu re. D’aquelles pràcti -

ques lú di ques amb ob jec tes han de ri vat

els es ports amb ins tru ments més clàssics

(tennis, golf, ho quei, beis bol, fron tó amb

pala...) i al tres més nous i amb carà cter

més al ter na tiu (floor ball, in dia ca...).

L’instrument és el sím bol de la tècni ca del

pro grés de l’home (des de l’os més pri mi -

tiu uti lit zat per l’home prehist òric fins a la

peça tècni ca més so fis ti ca da). Les pràcti -

ques fí si ques amb ins tru ments im pli quen

una coor di na ció dinà mi ca molt fina i ajus -

ta da en torn de l’equació: ull-seg ment cor -

po ral-ins tru ment-mòbil (si n’hi ha); per

això, cal in cor po rar aques tes ac ti vi tats al

nu cli d’experiències mo to res fo na men tals

en el marc d’un pro cés ra cio nal d’educació 

es por ti va.

De les ha bi li tats la bo rals

als es ports tra di cio nals

En la vida quo ti dia na dels po bles que ens

van pre ce dir, és una cons tant l’aprenen -

tatge sis temà tic d’habilitats i des tre ses la -

bo rals que fa cul ta ven l’especia lització i

l’eficàcia de l’individu da vant del grup so -

cial, i en de mos tra ven la uti li tat i la vàlua.

Una part d’aquestes ha bi li tats la bo rals

pas sen al joc po pu lar en tre els nens i a la

com pe ti ció fes ti va per adults. Per als pri -

mers, es trac ta va d’assajar, de ma ne ra lú -

di ca i es pont ània, les arts i els hàbits pro -

duc tius dels adults (el joc po pu lar) i per a

aquests re pre sen ta va, en el marc fes ti vo -

re li giós, una for ma d’emulació, de do mi ni i 

de pres ti gi dins la seva ma tei xa co mu ni tat

(l’esport tra di cio nal).

El nen/a, mit jan çant aques tes pràcti ques,

s’endinsa en la hist òria de la nos tra cul tu ra 

ma te rial a tra vés el joc i hi des co breix nous 

rols, va lors, hàbits i tes ti mo nis del temps

més llunyà, que te nen un no ta ble in terès

en el co nei xe ment del nos tre pas sat.

De les dan ses ri tuals als es ports

de rit me i ex pres sió

Alguns au tors si tuen les dan ses ri tuals i cul -

tu rals com l’origen de les pri me res ac ti vi -

tats fí si ques en el temps lliu re de l’home

pri mi tiu. L’home ha tin gut un ins tint na tu -

ral pel mo vi ment, el joc, o la llui ta, que neix 

en el mo ment en què aquest s’allibera de

les ne ces si tats, se sent lliu re, i crea el seu

pro pi món lú dic, amb unes re gles pròpies,

in ven ta des per ell, i no im po sa des per la

na tu ra le sa. La dan sa ri tual de cul te a una

di vi ni tat o a un és ser sem blant de sa pa re -

gut, igual que l’art, ha com plert, des dels

temps més re mots, la fun ció d’alliberament 

de l’home pel que fa a la dura llui ta per la

sub sistència. A tra vés de l’etnologia s’han

tro bat dan ses ri tuals i cul tu rals en la pràcti -

ca to ta li tat dels po bles pri mi tius es tu diats,

cosa que de mos tra la seva im portància en

la ne ces si tat de l’home de sa tis fer el seu

ins tint na tu ral de mo vi ment lliu re i en el

com pli ment de fun cions so cials, re crea ti -

ves, re li gio ses ero ti co se xuals i est èti ques.

De les pri migè nies dan ses ri tuals i cul tu rals

han de ri vat, en l’actualitat, les pràcti ques

rít mi ques i de per cus sió que han do nat lloc

als es ports de rit me, al guns dels quals es

tro ben a ho res d’ara en pro cés d’espor -

tivització (gimnàsti ca rít mi ca, aerò bic,

hip-hop, Funky). L’expressió cor po ral, la co -

mu ni ca ció no ver bal, l’adaptació rít mi ca, el

sen tit mu si cal, la co reo gra fia, la in te gra ció

so cial i cul tu ral, l’activitat fí si ca de carà cter

hi giè nic o l’equiparació de se xes i ni vells,

són al gu nes de les raons per a la in tro duc ció

d’aquestes pràcti ques an ces trals i de les

mo da li tats mo der nes en l’àmbit de l’educa -

ció es por ti va.

Dels re cur sos ci negè tics i bèl·lics

als es ports de con trol i pre ci sió

Els ho mes del Pa leo lí tic van uti lit zar l’arc i

la flet xa i la ja ve li na com a ins tru ments per

a la caça, així ho tes ti mo nien les pin tu res

ru pes tres, les pun tes de flet xa de sí lex i les

res tes de ja ve li nes que apa rei xen en múl ti -

ples ex ca va cions ar queolò gi ques. Aquests

ins tru ments ci negè tics es fa ran ser vir, més

tard, com a ar mes de com bat; tots els exèr -

cits del món an tic i me die val van uti lit zar

l’arc i la flet xa, a més a més de les llan ces i

les es pa ses, fins que va apar èi xer la pól vo ra 

i es de sen vo lu pa ran les ar mes de foc.

Aquest ti pus de pràcti ques són con si de ra -

des, a Orient, com a mit jans tra di cio nals

d’educació, en un pro cés ple de ce rimò nies

ri tuals que po ten cien, a tra vés d’un ade -

quat con trol to ni co res pi ra to ri, la con cen tra -

ció, l’autodisciplina i el do mi ni d’un ma teix. 

El seu ús per a la for ma ció pro dueix una

sor pre nent in ver sió, ja que pro vo ca la

trans for ma ció d’uns hàbits agres sius i mor -

tí fers en pràcti ques d’interiorització amb un 

mar cat carà cter edu ca tiu.

Pro po sem que aques tes ac ti vi tats de ti pus

in tro jec tiu pas sin a for mar part del cu rrí cu -

lum d’experiències mo trius que l’alumne ha 

de pos seir per tal d’assolir una for ma ció

com ple ta. El pro cés que ha de se guir és

par tir de les ex pe rièn cies bàsi ques més

pro pe res, com ho feien els po bles pri mi tius, 

i anar pro gres sant fins arri bar als es ports de 

con trol i pre ci sió ac tuals: l’esgrima, el tir

amb arc, el ken do, el kyu do, etc.

Ja vier Oli ve ra Be trán

4

Editorial

apunts EDU CA CIÓ FÍ SI CA I E SPOR TS (68) (Editorial)


