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Resum
Les di fe rents con cep cions del cos al llarg 

de la hist òria han es tat mar ca des pels

as pec tes cul tu rals, so cials, edu ca tius,

po lí tics i d’idees de cada èpo ca, i així ha

que dat re flec tit en nom bro sos es tu dis.

Aques tes cul tu res del cos tam poc no

han res tat al mar ge de la in fluèn cia dels

as pec tes lú dics, fo na men tal ment ens re -

fe rim als jocs de tra di ció oral, que pro -

gres si va ment s’han anat adap tant a les

cir cumstàncies so cials im pe rants i que

al ho ra han con di cio nat la con cep ció del

cos, és per això que en aquest ar ti cle

ana lit zem la re per cus sió dels as pec tes

lu di co cul tu rals, per rea lit zar pos te rior -

ment unes re fle xions so bre el que això

ha su po sat i su po sa pel que fa a l’edu -

cació dels nens i ne nes de la nos tra so -

cie tat ac tual.

Introducció

“El cos és ob jec te i sub jec te de la cons truc -

ció cul tu ral”. (Her nán dez Álva rez, 1996,

p. 51)

Par tint d’aquesta cita hem d’entendre el

cos com a ob jec te in te grat i de pen dent de

la cul tu ra on es tro bi im mer git. Ens tro ba -

rem so cie tats en les quals la con cep ció del 

cos serà o ha es tat ra di cal ment di fe rent en 

fun ció de parà me tres re li gio sos, la bo rals,

est ètics, fi losò fics, edu ca tius, etc., és a

dir, del con junt de sig ni fi cats, ex pec ta ti -

ves i con duc tes que de fi nei xen un grup so -

cial i que con tri buei xen a con fi gu rar-ne les 

xar xes cul tu rals.

Abans d’endinsar-nos en les di fe rents

con cep cions del cos, cen tra des fo na -

men tal ment  en la re la ció i el pa per que

te nen en l’àmbit lú dic, con vé de dei xar

clar què en te nem per cos. McLa ren

(1997, p. 85) con si de ra que “Cos” és

un ter me pro mis cu que pot ser entès, en

un pri mer mo ment, com a ma gat zem

d’impulsos ins tin tius ar caics, però en un 

sen tit més am pli ha d’ésser con si de rat

“com un «cos/sub jec te», és a dir, com

un te rreny de la carn en el qual s’inscriu 

i es re cons trueix el sig ni fi cat”. La cul tu -

ra s’inscriu tant en el cos com al seu da -

munt, mit jan çant l’extensió de la ves ti -

men ta en fun ció de la lògi ca mer can til,

de la in dús tria, de la moda, de la fi lo so -

fia de vida... i per la ins crip ció en els

sis te mes mus cu lar i ossi de de ter mi na -

des po si tu res, for mes de ca mi nar; d’a -

questa ma ne ra, ens tro bem amb cos sos 

cui dats fins a ex trems in sos pi tats, amb

cos sos en apa ren ça des cu rats per ofe rir

una imat ge de ter mi na da i amb cos sos

que no te nen més pers pec ti ves que el

fet de so bre viu re, per la qual cosa es

pot dir que el cos in cor po ra idees i en

ge ne ra.

En aques ta lí nia, Her nán dez Álva rez

(1996, p. 52) i Vi cen te Pe draz (1999,

p. 2) in di quen que la vi sió que te nim del

cos es tro ba mo de la da per les for mes

cul tu rals del grup a què per tan yem i, pa -

ral·le la ment, pels in di vi dus. A tra vés de

les per cep cions del cos en in te rac ció

amb l’en torn, s’originen no ves ma ni fes -

ta cions cul tu rals re la cio na des amb una

de ter mi na da idea de cos, per què “el cos

és sotmès re pres si va ment o és alli be rat

se gons les idees he gemò ni ques que do -

mi nen un de ter mi nat pe río de hist òric, i

és uti lit zat de ma ne ra par tidà ria al ser -

vei d’idees glo bals so bre la so cie tat i els 

in di vi dus” (Her nán dez Álva rez, 1996,

p. 52). 

Així, la cul tu ra cor po ral es con cre ta en el

con junt de mo vi ments i hàbits cor po rals

d’un grup es pe cí fic, que re pre sen ten va -

lors i prin ci pis cul tu rals, i que de ter mi na -

ran con duc tes que ge ne ren di fe rents es tils 

de vida, en ge ne ral con di cio nats per la

cul tu ra cor po ral o cul tu ra fí si ca do mi nant. 

Així, la fe mi ni tat, la mas cu li ni tat, la

prudè ncia, l’atreviment, la ti mi de sa, l’ex -

traversió, la dei xa de sa, la po si tu ra, la gro -

lle ria, l’exquisidesa i tam bé la be lle sa i la

llet ge sa són for mes de viu re el cos con di -

cio na des per les “re gles del joc” de la cul -

tu ra do mi nant.

Aquests as pec tes tam bé que da ran re flec -

tits en els jocs i ac ti vi tats re crea ti ves; en

mul ti tud d’ocasions, la pràcti ca d’aques -

tes ac ti vi tats obeeix a fac tors d’identifica -

ció i dis tin ció so cial, cosa que dóna lloc a

una de ter mi na da cul tu ra cor po ral. Bol -

tans ki, ci tat per Vi cen te Pe draz i Bro zas

(1997, p. 9), con si de ra que les de si gual -

tats pel que fa a la re pre sen ta ció i pel que

fa a la re la ció que els in di vi dus man te nen

amb el seu cos de pe nen dels llocs ocu pats 

en el sis te ma de pro duc ció. Les re gles que 

or ga nit zen aques tes re la cions –pre sen ta -
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Abstract

Many stu dies have mar ked that the dif fe rent

con cep tions of the body throug hout the his tory

have been la be led by the cul tu ral, so cial,

edu ca tio nal, po li ti cal and idea tio nal fac tors of

each era. Body’s cul tu res have also been

in fluen ced from the lu dic ele ments, we re fer

fun da men tally to the ver bal tra di tion ga mes

which have been adap ted to the pre vai ling

so cial cir cums tan ces and they have con di tio ned

the body’s con cep tion. In this ar ti cle we analy ze

the re per cus sion of the lu dic-cul tu ral as pects

and we also ac com plish some re flec tions on

what this has sup po sed (and sup po se) in

re la tion with the edu ca tion of the chil dren and

girls who live in our cu rrent so ciety.
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des com a re gles de mo ral o cí vi ques– ten -

dei xen a im pe dir una ac ti tud re fle xi va i

cons cient en re la ció amb el cos a les clas -

ses po pu lars (les que es tan obli ga des a

uti lit zar el seu cos in ten sa ment) al ho ra

que fo men ten l’actitud es men ta da en les

clas ses al tes.

En els jocs tra di cio nals po dem ob ser var

que el cos i la for ma que aquest té de re la -

cio nar-se amb el medi es tan can viant.

Anti ga ment, po díem veu re nens i ne nes

àgils i forts que rea lit za ven jocs en ge ne ral 

vin cu lats amb el seu medi o de ri vats de

l’activitat que ha vien d’exercir. En con tra -

po si ció, en l’actualitat és fàcil dis tin gir

nens i ne nes “fràgils”, rea lit zant cada ve -

ga da més ac ti vi tats lú di ques se dent àries o 

jocs di ri gits per adults (fa mí lia i pro fes -

sors), en els quals el ni vell de pro tec ció és

tan alt, que no acos tu men a rea lit zar ac ti -

vi tats que im pli quin un gran es forç fí sic o

que com por tin un cert risc.

Referències
i investigacions sobre
la influència dels aspectes
ludicoculturals
en la concepció del cos
i viceversa

Trac tant d’esbrinar qui na im portància té

el joc i els as pec tes lu di co cor po rals o,

com re cull Gil Dul cio (1998, p. 5), la im -

portància de les ac ti vi tats que es rea lit zen

en el temps de no-treball, en la con cep ció

del cos ac tual, ens tro bem amb po ques re -

ferè ncies i in ves ti ga cions:

La pri me ra re ferè ncia que tro bem és de

1694, del sa cer dot i ar queò leg Ro dri go

Caro (1978, p. 13), que ja al se gle XV re -

cull com el met ge Je ró ni mo Mer cu rial la -

men ta que els jocs gím nics dels an tics

s’hagin per dut, cosa que va re per cu tir ne -

ga ti va ment en la pèrdua de vi gor i for ça i

en la sa ni tat dels cos sos, atès que es van

in tro duir mol tes ma lal ties no co ne gu des

ni vis tes mai pels an tics. 

Vial (1988, p. 21) ba sant-se en la idea de 

Froe bel, que con si de ra els jocs com el ger -

men de tota vida que s’obre, en el qual tot

home es de sen vo lu pa i es ma ni fes ta, i on

mos tren les més for mo ses i més pro fun -

des ap ti tuds del seu és ser; pun tua lit za

que les pri me res ap ti tuds que es de sen vo -

lu pen i ma ni fes ten mit jan çant el joc són

les del seu cos. Així, arri ba a par lar de

“cos-joguina” quan l’individu no no més

posa en mo vi ment el seu cos, sinó que

aquest es con ver teix en l’objecte ma teix

del joc. Com a exem ple cita el “joc de les

po si cions” pres de Ca pi le; in di ca fi nal -

ment que amb l’edat dis mi nuei xen els

jocs de do mi nant cor po ral.

Shí ling (1993), rea lit za una apro xi ma -

ció molt in te res sant a la vi sió del “cos

com a ca pi tal fí sic”, en en ten dre que pot

ser un ex cel·lent mitjà per a l’obtenció

de ren di ments econò mics. N’hi hau ria

prou amb ana lit zar la pro fes sio na lit za -

ció dels es ports més ac cep tats so cial -

ment, o les re com pen ses en for ma de

be ques o aju des que re ben els at le tes

per part de di fe rents es ta ments pú blics o 

pri vats. Però no no més a ni vell d’esport

es pro dueix aquest ren di ment, les pas -

sa rel·les de moda, els por ters de dis co -

te ca i fins i tot les pros ti tu tes, po drien

ser d’altres ex cel·lents exem ples de la

uti lit za ció del cos com a for ma de ca pi -

tal. Per en trar en una anà li si més de ta -

lla da, aques ta au to ra ens pro po sa

d’examinar tres as pec tes re la cio nats di -

rec ta ment amb la idea del cos com a ca -

pi tal fí sic: la pro duc ció, la con ver sió i la

trans mis sió d’aquest ca pi tal. 

En re ferè ncia a la pro duc ció del ca pi tal fí -

sic, en tén que pot ser as so lit a tra vés de

to tes les ac ti vi tats re la cio na des de for ma

di rec ta amb la pràcti ca d’activitat fí si ca,

ja si guin rea lit za des amb una in ten cio na li -

tat re crea ti va, o que for min part d’un tre -

ball re mu ne rat. Aques ta pro duc ció de -

pendrà molt di rec ta ment de les li mi ta -

cions so cials, econò mi ques i cul tu rals de

què de pen gui l’individu. Les de si gual tats

da vant el de sen vo lu pa ment del ca pi tal fí -

sic es veu ran cla ra ment me dia tit za des en

fun ció de l’espai so cial al qual es per tan yi, 

per què les pos si bi li tats de de sen vo lu pa -

ment de pen dran en gran me su ra del

temps de lleu re dis po ni ble de l’individu

per al con reu del cos. Espais que es veuen 

aug men tats en la me su ra en què s’allunya 

la ne ces si tat del tre ball. (Bour dieu i Pas -

se ron, 1990)

El con text so cial al qual es per tan yi, a

més a més, con di cio na o pro vo ca l’ac -

ceptació, per part dels in di vi dus que hi

per tan yen, d’un con junt de dis po si cions

i es truc tu res prees ta bler tes que con di -

cio nen la for ma de re la ció amb les si tua -

cions fa mi liars o les no ves que es pre -

sen tin. (Bru bac ker, 1985, ci tat per

Shilling, 1993). Lògi ca ment, aquest as -

pec te serà cen tral per a la re pro duc ció

de de si gual tats so cials. La ubi ca ció del

nen en un con text de ter mi nat, no no més

pro vo ca l’acceptació d’unes es truc tu res

prees ta bler tes, tam bé li serà im po sat un

es til de vida de ter mi nat, en re la ció amb

les ac ti vi tats fí si ques i lú di ques; com a

exem ple, el po dem re la cio nar amb els

hàbits ali men ta ris de la clas se so cial de

per ti nen ça, que po ten cial ment po den

ju gar un efec te po si tiu o ne ga tiu so bre la 

sa lut i la for ma fí si ca de l’individu.

Aques ta ma ni fes ta ció de l’estil de vida la 

po dem tro bar, tam bé, en les di fe rents

tendències que en ca ra es ma ni fes ten pel 
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Cossos que so bre viuen.

Cossos cui dats.



que fa a les orien ta cions del cos que te -

nen els ho mes i les do nes. La con cep ció

ac ti va, pre sent en els pri mers, es veu

cla ra ment en fron ta da a la idea pas si va

que pre do mi na en les do nes (Wi llis,

1990). L’escassa ac cep ta ció so cial que

té un cos mus cu lós en la dona pot ser un

bon exem ple del que ex po sem.

En base a les idees an te riors, Bor dieu i

Pas se ron (1990) ar gu men ten que a cau -

sa de l’escassetat de temps de lleu re de

què dis po sa ha bi tual ment la clas se tre -

ba lla do ra, acos tu men a ten dir cap a una

vi sió més ins tru men ta lis ta del cos. De la

ma tei xa ma ne ra, les do nes de la clas se

tre ba lla do ra són les més per ju di ca des,

atès que a la ne ces si tat de bus car re cur -

sos ma te rials per po der sa tis fer les ne -

ces si tats im me dia tes de la seva fa mí lia,

afe gei xen el sa cri fi ci del seu temps de

lleu re, per pos si bi li tar el dels seus ma rits

i fills. En con trast amb el que aca bem

d’exposar, les clas ses do mi nants, pos seï -

do res de temps de lleu re, són lliu res de

trac tar el cos com una fi na li tat en si ma -

teix, i ator gar-li una do ble orien ta ció, en

fun ció de si es posa l’accent so bre el seu

fun cio na ment in trín sec (sa lut), o so bre

l’aparença cor po ral (el cos per a un ma -

teix o per a d’altres). Al cap da vall, es tem

as sis tint a una pro duc ció del ca pi tal fí sic

com ple ta ment he te rogè nia, se gons el

con text on se si tuï l’individu, els con di -

cio nants prees ta blerts i l’estil de vida im -

pe rant en l’entorn en què es de sen vo lu -

pa. Mal grat l’afebliment dels con di cio na -

ments del gène re i l’extracció so cial de

l’individu, la cen tra li tat de les tècni ques

cor po rals per a la iden ti tat cor po ral, i

l’efecte que aques tes te nen so bre la

grand ària, la for ma i l’aparença del cos,

afec ta a la for ma com la gent es re la cio na 

amb ella ma tei xa i amb el món que

l’envolta (Shí ling, 1993).

Pe le grín (1996, p. 78) es ta bleix que exis -

tei xen di fe rents no cions del cos: el cos lú -

dic, el cos ima gi na ri, el cos es pec ta cle i el

cos text. En una anà li si en re la ció amb l’ús 

ex pres siu del cos en el joc, afir ma que el

cos lú dic i el cos ima gi na ri són els que

pos si bi li ten que una per so na ju gui, en te -

nent com a cos lú dic el que està dis po sat

a gau dir del joc, que ex te rio rit za els sen ti -

ments, els afec tes po si tius i ne ga tius, la

ima gi na ció o l’humor-goig, en una ac ti tud

de dis po ni bi li tat cor po ral, en ober tu ra del 

jo cap a l’altre. Por ten en ells ma tei xos la

per cep ció d’impulsos psi co fí sics fo na -

men tals, mo vi ment, emo ti vi tat i lli ber tat

cor po ral; hom en ten dria el cos ima gi na ri

com aquell que ten deix a la mul ti pli ci tat

de sig ni fi ca cions per aprehen dre l’am -

bivalència simb òli ca. És a dir, el cos sim -

bòlic cons trueix un al tre cos, el del de sig

i la ima gi na ció, i exe cu ta un se guit de

trans for ma cions i ex plo ra cions que li per -

me ten d’experimentar di fe rents si tua -

cions. El cos lú dic i el cos ima gi na ri, en el

ma teix acte de ju gar, es ti mu len l’actitud

crea ti va, i po den es de ve nir ac tor, co-ac -

tor, com pany de jocs, di rec tor del joc i

 públic. 

Al cos tat d’aquesta con cep ció re crea ti va

del cos, Ló pez Me le ro (1999, p. 45), ens

in di ca que la so cie tat post mo der na re pre -

sen ta, tam bé, al vol tant del cos “la cul tu ra 

del nar ci sis me”. En aques ta ma tei xa lí nia

To rres Gue rre ro (1999, p. 47) ma ni fes ta

que el cos s’ha trans for mat en un ob jec te

de con sum i de cul te. Aques ta con si de ra -

ció gai re bé úni ca d’allò que és est ètic es

con ver teix, en al guns ca sos, en ve ri ta bles

ob ses sions so cials; la qual cosa, en oca -

sions, és un obs ta cle per gau dir i re -

crear-nos amb el nos tre cos, per què cal

“man te nir-lo en for ma”. Aques ta ma tei xa

idea de cura del cos, però des de la pers -

pec ti va de la sa lut, i no de l’estètica, és re -

co lli da per Vi cen te Pe draz (1999, p. 2),

con si de rant-la com a un dels ex po nents

de la co lo nit za ció nor ma lit za do ra de les

so cie tats de con sum, és a dir, sota una

tendència ‘do mi no mor fis ta’ de les so -

cietats de con sum en l’àmbit de l’ad -

ministració po lí ti ca dels cos sos; des de

“el po der” es trac ta de le gi ti mar una for -

ma de re pre sen ta ció i d’actuació cor po -

ral, “un es til de vida sa lu da ble”, cons truït

so bre un or dre mo ral i ra cio nal que ten -

deix cap a l’homogeneïtzació de gests i

gus tos, però que man té in tac tes al guns

dels seus res sorts di na mit za dors, com ara 

la frag men ta ció de la so cie tat i la dis -

tinció.

Una al tra con cep ció del cos que no po -

dem pas sar per alt, és la que re cull Vi la -

nou (1999, p. 98) i que con si de ra im pa -

ra ble en aques ta so cie tat post mo der na,

el cyborg,* abre via tu ra de ci ber ne tic or -

ga nism. Es ca rac te rit za en un és ser hí -

brid, ci bern ètic, re sul tat de la com bi na -

ció d’organismes o cos sos amb màqui -

nes que no te nen gène re; els lí mits en tre

allò que és fí sic i allò que no ho és s’es -

vaeixen ra di cal ment, i tant les màqui nes 

com els or ga nis mes biolò gics, s’entenen 

com a tex tos co di fi cats i des co di fi cats

per la in form àti ca, la bio lo gia i la me di -

ci na. Pot ser per això cada ve ga da es

juga menys amb al tres nens i/o ne nes i

amb d’altres ho mes i/o do nes als col·le -

gis, als ca rrers, o a les ca ses i ens re la -

cio nem més i ju guem amb és sers vir -

tuals que ens apa rei xen en l’espai d’una

pan ta lla, per a la qual cosa no més ens

cal mou re, di guem que amb pre ci sió, els 

mús culs d’una mà.

Repercussions
en l’àmbit educatiu

Din tre dels tre balls de Bour dieu i Pas se -

ron (1967); Gi roux (1992); McLa ren

(1997); Bru ner (1997) i Pé rez Gó mez,

(1998), en tre d’altres, es pot cop sar la

idea que les es co les no són ins ti tu cions
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Cyborg.

* Vi la nou (1999, p. 98) re cull que el cyborg és una fi gu ra me ta fòri ca acu nyada per Ha ra way en 1985 que re pre sen ta l’hu mà com una po ssi bi li tat vir tual.



neu trals dis sen ya des per pro por cio nar als

alum nes les tècni ques de tre ball o ei nes

pri vi le gia des de la cul tu ra, sinó que es tro -

ben in vo lu cra des pro fun da ment en for mes 

d’inclusió i ex clu sió que pro duei xen de ter -

mi na des ve ri tats i va lors mo rals. Entenc

que aques ta idea abas ta les di fe rents con -

cep cions del cos que des de l’escola es

trans me ten o fo men ten en de tri ment

d’altres que hi po gues sin ser pre sents,

però que per con di cio na ments po lí tics,

so cials i fins i tot econò mics no in te res sen

a la clas se so cial do mi nant. Tots els que

s’es capen del mo del són con si de rats

“mar gi nals”, “pro blemà ti ques so cials

emer gents”, etc. Un clar exem ple d’això

po den ser les ano me na des tri bus ur ba nes, 

que te nen una iden ti tat i imat ge cor po ral

pròpia, però que no aca ben d’ésser ac cep -

ta des pel sis te ma, en ge ne ral, i menys en -

ca ra pel sis te ma edu ca tiu en par ti cu lar.

Her nán dez Álva rez (1996, ps. 56-60)

rea lit za un breu re co rre gut tot al llarg de la 

hist òria trac tant de re la cio nar les di fe rents 

con cep cions del cos i la for mu la ció de di -

fe rents con cep cions de l’Educació Fí si ca,

fins arri bar a la seva in fluèn cia en la cons -

truc ció del cu rrí cu lum d’Educació Fí si ca a

la LOGSE:

“El can vi ex pe ri men tat en el trànsit de la

so cie tat prehist òri ca a la so cie tat pos tin -

dus trial ha orien tat una trans for ma ció en

els con tin guts que, com a for mes cul tu rals, 

se se lec cio nen en el cu rrí cu lum de

l’Educació Fí si ca es co lar. De la preo cu pa -

ció so cial pel de sen vo lu pa ment d’habi litats 

i ca pa ci tats per a la su per vivè ncia, en llui -

ta amb l’entorn na tu ral o con tra el po der

d’altres so cie tats, s’ha anat evo lu cio nant

cap a una so cie tat que es ca rac te rit za per

la ine xistència d’una ne ces si tat ur gent de

de sen vo lu par les ca pa ci tats fí si ques i que,

pre ci sa ment, ha anat ge ne rant pro ble mes

pa tolò gics ori gi nats per l’habitual se den ta -

ris me que pro vo ca. Al ma teix temps,

aques ta so cie tat pos tin dus trial es ca rac te -

rit za per la preo cu pa ció de do tar de con tin -

gut ac tiu al crei xent temps lliu re dels seus

ciu ta dans, orien tant una re cer ca de con -

tin guts amb pos si bi li tats de di ver sió més

que d’utilitarisme fun cio nal”. (Her nán dez

Álva rez, 1996, pp. 56-57)

Veiem com en aquest breu repàs hist òric

es pas sa d’una con cep ció del cos uti li ta -

ris ta, per a la su per vivè ncia, a una con -

cep ció del cos re crea ti va, per al gau di per -

so nal. Això ha anat mo di fi cant els di fe -

rents con tin guts de l’Educació Fí si ca al

llarg de la Hist òria, i dels exer ci cis de llui -

ta i de pre pa ra ció fí si ca dels grecs i ro -

mans, pas sant per la in fluèn cia de les es -

co les gimnàsti ques ale man ya, sue ca i

fran ce sa, d’influència mar ca da ment mi li -

tar, i de l’escola an gle sa, ca rac te rit za da

per la uti lit za ció de l’esport, hem arri bat a

una Edu ca ció Fí si ca on cada ve ga da pro li -

fe ren més els jocs i es ports al ter na tius, els 

new ga mes, les ac ti vi tats ex pres si ves i rít -

mi ques i la re cu pe ra ció de jocs tra di cio -

nals. Aques ta evo lu ció so cial, que en opi -

nió de Kird (1990, p. 78) junt amb el fet

que els con tin guts de l’Educació Fí si ca

ha gin es tat es tre ta ment vin cu lats a les

pròpies ca rac te rís ti ques de l’entorn na tu -

ral can viant en les di fe rents re gions, ha

su po sat que en l’actualitat exis tei xi una

àmplia sèrie de tòpics i ac ti vi tats, que pro -

vo quen que hi hagi una cer ta con fu sió en -

tre els edu ca dors fí sics d’allò que es pe ren

d’aconseguir a les es co les. 

En aquest sen tit, Cos tos (1999, p. 45)

ens ad ver teix que ac tual ment exis teix un

di vor ci en tre el cu rrí cu lum ofi cial d’E -

ducació Fí si ca i l’activitat fí si ca que de -

man da la jo ven tut per al seu temps de

lleu re, en con sonà ncia amb la con cep ció

del cos que te nen ells, en la qual, en no

po ques oca sions, el cos no no més acom -

pan ya les ac ti vi tats que ells/es rea lit zen

sinó que n’és l’objectiu. 

En tot cas, però, l’educació per a la sa lut i

l’educació per al lleu re, són les dues con -

cep cions pre do mi nants de l’Educació Fí si -

ca ac tual. De ri va des d’una ne ces si tat so -

cial pro vo ca da per la for ma de vida de les

so cie tats pos tin dus trials i pro mo cio na des

per les cam pan yes pu bli cità ries re la cio na -

des amb l’activitat fí si ca, pres sio nen per

pro vo car que en l’Educació Fí si ca els con -

tin guts si guin plan te jats des d’una pers -

pec ti va re duc cio nis ta cap a aques tes dues 

con cep cions he gemò ni ques, amb la pos -

si ble re sistència dels do cents, Her nán dez

Álva rez (1996, p. 68). 

En aquest sen tit, Vi cen te Pe draz i Bro zas

(1997, p. 9) con si de ren que Edu ca ció Fí -

si ca no és no més allò que es rea lit za a

l’escola. Exis teix una Edu ca ció Fí si ca in -

vi si ble, en te sa com la que té lloc a tra vés

dels pro ces sos quo ti dians, pre sent en

cada acte i en cada mo ment de la vida so -

cial, per la qual som do tats d’una sen si bi -

li tat, d’una for ma de viu re el cos, així com

d’una for ma de ser, d’entendre’ns i

d’organitzar-nos cor po ral ment, en re la ció

amb la tra di ció i la for ma d’expressió del

grup so cial on es de sen vo lu pa. Res pec te

als con tin guts de l’Educació Fí si ca es co lar 

o Edu ca ció Fí si ca vi si ble ens in di quen,

que és pràcti ca ha bi tual plan te jar-se en

clau tècni ca qües tions com ara les ac ti vi -

tats que om plen el temps i l’espai de

l’Educació Fí si ca, l’escenografia i els ri -

tuals pro pis de les ses sions, els ins tru -

ments que s’utilitzen, les con cep cions ge -

ne rals del cos i de la so cie tat que orien ten

la pràcti ca, etc. Al con tra ri, no és ha bi tual

plan te jar-se aques tes qües tions com una

de ter mi na da for ma de do mi na ció, din tre

d’un pro cés de na tu ra lit za ció-legitimació,

que fa veu re aques tes pràcti ques com a

na tu rals i, per tant, uns certs con tin guts,

for mes i dis cur sos com a in to ca bles i, al -

ho ra, in dis pen sa bles, da vant d’altres que

ni tan sols són dig nes de con si de ra ció. En

aques ta lí nia, Sha pi ro & Sha pi ro (1996,

p. 56) con si de ren que la post mo der ni tat

ha oca sio nat que el cos si gui entès com

un fo cus per a l’estudi de la cul tu ra, el po -

der i la re sistència, on l’educació ha de

vèncer la dua li tat exis tent en tre ment i

cos, ex pe rièn cia i co nei xe ment, edu ca ció i 

en tre na ment, per do nar pas a una vi sió

d’integritat hu ma na i so cial, de to ta li tat i

de ser sen si tiu.

Da vant d’aquests mo dels, mal grat tot,

està co men çant a sor gir una con cep ció

més pro pe ra als pres supò sits plan te jats

an te rior ment, que orien ten la vi sió del cos

no com a mer or ga nis me biolò gic, sinó

tam bé do tat de grans sig ni fi cats so cials

(Shí ling, 1993; De war, 1987; Theer ge,

1991; Con nell, 1987; Kirk, 1993).

Cossos masculins
i cossos femenins
en la cultura lúdica

Com hem vist en la so cie tat post mo der na

on ens tro bem: in dus tria lit za da, con su -

mis ta, me dià ti ca, glo ba lit za da... la con -

cep ció del cos no ha que dat al mar ge dels

can vis des crits an te rior ment, i això ha
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pro vo cat un can vi sig ni fi ca tiu en el va lor i

la fi na li tat que hom li ator ga. La im -

portància de la imat ge cor po ral té un pa -

per fo na men tal, ens aju da a man te nir

un de ter mi nat es ta tus so cial i, se guint

Shilling (1993), el cos co men ça a en ten -

dre’s com a for ma d’afirmació in di vi dual

que, con ce but com una part im por tant de

la iden ti tat de la per so na, ha de ser tre ba -

llat i mi llo rat. Això com por ta que l’elecció

de les ac ti vi tats fí si ques i lú di ques es ti gui

con di cio na da pel pa per que “ju guem” en

la so cie tat. Una cosa que pot sem blar

molt evi dent en els adults que de ci dei xen

d’anar al gimnàs per cul ti var el cos, prac -

ti car el golf, o ba llar sal sa, per què es con -

si de rin les ac ti vi tats es tre lla del mo ment,

tam bé està pre sent en els nos tres nens i

jo ves, que es tro ben din tre d’aquesta ma -

tei xa so cie tat, i en els seus jocs i ac ti vi tats

lu di co cul tu rals s’hi al bi ra la ma tei xa cul -

tu ra, ni nes anorè cti ques i ni nots forts i

mus cu lats que con ti nuen im plan tant un

cos mas cu lí di fe rent al fe me ní; o bé no en

te nen prou amb dis po sar d’un pa ti net i

sor tir a ju gar al ca rrer, sinó que això cal

fer-ho amb una in du ment ària de ter mi na -

da per con ser var o ad qui rir una de ter mi -

na da imat ge-consideració din tre del grup.

No no més és un pro ble ma del gène re fe -

me ní, tam bé en els nois es pro dueix

l’efecte, en trac tar d’assolir cos sos idea lit -

zats, so vint amb la uti lit za ció de pro duc -

tes gens re co ma na bles per a la sa lut (ana -

bo lit zants, es te roi des, hor mo nes, etc.).

Cal des ta car, tal i com re cull Hall, ci tat

per Shilling (1993), la in sa tis fac ció que

ma ni fes ten gran part dels nens i ne nes de

nou anys res pec te als seus cos sos; això

ens ha de fer re fle xio nar so bre la pro fun da

in fluèn cia que els mit jans de co mu ni ca ció 

exer cei xen en aques tes edats, i com es

trans me ten, err ònia ment, es te reo tips es -

tètics res pec te al cos que im pac ten i me -

dia tit zen la for ma ció de la pròpia iden ti tat

cor po ral en els nens i ne nes. És pro ba ble

que els res pon sa bles de l’educació del cos 

co men cin a qües tio nar-se el pre do mi ni

que en ca ra s’atorga al ren di ment, en la

seva ves sant fí si ca o es por ti va, per da -

munt de la seva im portància com a ins tru -

ment de co mu ni ca ció. Se ria in te res sant

re co llir la pro pos ta de Frank (1990), pel

que fa a re but jar els “ti pus ideals” d’ús

del cos cons truïts des de l’opressió, amb

la in ten cio na li tat d’oprimir o de ni grar uns

al tres, o els que no més bus quen de va lo -

rar-se en fun ció de la ca pa ci tat que ma ni -

fes ten (cos sos dis ci pli nats, re flec tors i do -

mi nants). Per con tra, es de can ta per un

mo del “co mu ni ca tiu”, que si gui ca paç de

re la cio nar-se amb els al tres, res pec tar di -

ferè ncies i com pro me tre-s’hi de for ma

 activa. 

Sen se aban do nar la con cep ció cul tu ral de

cos, crec que és im por tant atu rar-nos a

ana lit zar quin mo del s’utilitza en els di fe -

rents jocs. Cal plan te jar-se si per sal tar a

cor da, ju gar a go mes, o rea lit zar jocs de

pas sa dís i de pi car de mans és ne ces sa ri

un cos fe me ní di fe rent del mas cu lí, el qual 

s’ha de po sar en fun cio na ment per ju gar a

la bal du fa, a les ba les o a la pi lo ta. Men tre 

que en al tres jocs com acuit a có rrer, fet i

ama gar, geps, etc., no més exis tei xen cos -

sos. Estem en una so cie tat que por ta una

xa cra de mol tes ge ne ra cions fent diferèn -

cies en tre els cos sos mas cu lins i els fe me -

nins en els jocs. Enca ra que co men cem a

al bi rar jocs i ac ti vi tats on les diferèn -

cies co men cen a mi ni mit zar-se, man te -

nim d’al tres on es po sen de ma ni fest de -

ter mi na des con cep cions so cials de l’home 

i de la dona. 

Exis teix un con sens ge ne ra lit zat en re la ció 

al fet que nens i ne nes en ge ne ral, si no és

d’una for ma in duï da, no ju guen junts ni a

les clas ses ni fora d’aquestes. Pot ser la

cau sa es ti gui en el fet que els nens i ne nes 

in te rio rit zen i apre nen amb els jocs, que

no són, jus ta ment, al tra cosa que les con -

cep cions, va lors i ac ti tuds de la seva so -

cie tat. Per tant, no po dem con si de rar

“cul pa bles” els jocs pel que fa als pro ble -

mes de dis cri mi na ció se xual, sinó la so -

cie tat on són rea lit zats i, con cre ta ment,

l’àrea d’Educació Fí si ca, la con cep ció so -

cial que ha exis tit du rant molt de temps. A 

cau sa, en part, de l’absència de pro fes -

sors es pe cia lis tes i del con text so cial exis -

tent, rèmo ra que no és fàcil d’eliminar en

dos dies, atès que ha es tat una cul tu ra

molt arre la da. Un exem ple clar d’això el

veiem a les il·lus tra cions 1 i 2 re co lli des

per Ote ro (1998, p. 85 i p. 111) d’una

car ti lla es co lar d’Educació Fí si ca i del lli -

bre Pri mi cias del par vu la rio res pec ti va -

ment.

Coin ci dint amb allò que ex pres sa Ri ve ra

(1999, p. 602) con si de rem que es con ti -

nua te nint el dub te, quan es plan te ja el

tema del gène re din tre de les ac ti vi tats lú -

di ques, de si la par ti ci pa ció o no d’un

gène re o un al tre en un joc és un pro ble ma 

de com petè ncia mo triu o de la pos ses sió

d’un cos per tan yent a un de ter mi nat gè -

nere.

En al guns ca sos, aques ta si tua ció es veu

in cre men ta da quan va as so cia da a la con -

cep ció que te nen de la dona al gu nes cul -

tu res di fe rents de la nos tra. Aques tes

 cultures es tro ben  cada ve ga da més pre -

sents en la so cie tat i als cen tres edu ca -

tius, i de man den una res pos ta que ine vi -

ta ble ment haurà de ser cons truï da des de

la di ver si tat. En una cla ra re ferè ncia a la

cul tu ra àrab i gi ta na, el xoc que es pro -

dueix quan es tro ba amb la cul tu ra do mi -

nant en te mes de gène re su po sa, en molts 

ca sos, un di le ma per al do cent. En el pri -

mer cas, per la bai xa con si de ra ció so cial

que es fa de la dona i la seva pro gres si va

ex clu sió del cer cle mas cu lí. En el cas gi ta -

no, no és tant d’integració de gène res, ja

que les ne nes d’aquesta cul tu ra es mos -

tren molt par ti ci pa ti ves en el con text es co -

lar, sinó pel pre coç aban do na ment de

l’escola a l’edat de dot ze o tret ze anys.

Un al tre as pec te so bre el qual es re flec tei -

xen les di fe rents con cep cions que es te -

nen del cos mas cu lí i del cos fe me ní es

ma te ria lit za en la uti lit za ció del llen guat ge 

pro pi dels jocs. S’acostumen a em prar al -

guns ter mes di fe ren cia dors: la mare, que

és qui la paga, se la que da o di ri geix el joc, 

men tre que els sal va dors o he rois acos tu -

men a ser fi gu res mas cu li nes, etc. Afor tu -

na da ment tam bé co men cem a tro bar-nos

in fluèn cies del con text so cial que aju den a 

su pe rar la con cep ció se xis ta d’uns certs

jocs tra di cio nal ment con si de rats de nens

o de ne nes, però en ca ra ens que da un

llarg camí per re có rrer.

Algunes reflexions
a manera de conclusió

L’escola con ti nua sent un lloc on es trans -

met un de ter mi nat ti pus de cul tu ra cor po -

ral, la do mi nant, ob viant-ne qual se vol al -

tre ti pus, tam bé la cul tu ra po pu lar de

l’entorn i la dels ma tei xos nois i noies. La
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fal ta d’un en fo ca ment crí tic cap a les di fe -

rents con cep cions cor po rals, fa que el mo -

del he gemò nic es per pe tuï des de l’escola

en ge ne ral i des de les clas ses d’Educació

Fí si ca en par ti cu lar.

La cul tu ra con ti nua sent un ins tru ment de

do mi na ció en les mans del po der po lí tic i

so cial, i és cla ra ment uti lit za da per po sar

en pràcti ca di fe rents for mes d’inclusió i

d’exclusió de de ter mi na des ve ri tats i va -

lors. Por tant-ho al marc de l’activitat lu di -

co re crea ti va, po dem ob ser var que a l’es -

cola ens tro bem que es le gi ti men o de sau -

to rit zen la pràcti ca de de ter mi na des ac ti -

vi tats fí si ques i, doncs, de de ter mi nats

jocs i di fe rents for mes d’entendre la rea li -

tat cor po ral. Al fi nal, tots aquests as pec -

tes es tra duei xen en el pre do mi ni d’una vi -

sió fun cio na lis ta del cos, tot man te nint de

for ma im plí ci ta, i de ve ga des ex plí ci ta, els

vells tòpics que han en vol tat la cul tu ra

cor po ral.

Estem per dent a l’escola l’oportunitat de

con nec tar amb les arrels cul tu rals de la

nos tra so cie tat i les con cep cions del cos

en les di fe rents èpo ques, des d’on po der

en ten dre el pre sent i pren dre cons cièn cia

dels can vis so cials es de vin guts, tot apre -

nent a va lo rar en pa ral·lel el pa tri mo ni

cul tu ral i lú dic de la cul tu ra a què perta -

nyem.

Assis tim a una cla ra pri ma cia de la cul tu -

ra acadè mi ca so bre la cul tu ra ex pe ri men -

tal i so cial. En el cas con cret de les ac ti vi -

tats lu di co re crea ti ves, a més a més, els

pro fes sors ten dei xen a im po sar la que ells

por ten im plí ci ta des del seu co nei xe ment

pro fes sio nal. Pre sen ciem un de sen vo lu -

pa ment pràctic del cu rrí cu lum pel que fa a 

les ac ti vi tats lu di co re crea ti ves cla ra ment

de pen dent de la in fluèn cia de les ex pe -

rièn cies i for ma ció, tot ob viant el con text

so cio cul tu ral en què es de sen vo lu pa. 

La glo ba lit za ció i uni ver sa lit za ció de les

cul tu res està fent fo rat en els as pec tes lu -

di co cul tu rals. Hi ha una tendència a uni fi -

car els in te res sos i mo ti va cions en re la ció

amb les ac ti vi tats de lleu re i es bar jo; la

ma jo ria dels jocs i ac ti vi tats re crea ti ves

són coin ci dents i en al guns ca sos de pen -

dents de cam pan yes pu bli cità ries i de

màrque ting que arri ben fins a l’últim dels

ra cons. Igual ment, els con di cio nants de la 

so cie tat post mo der na tam bé es dei xen

sen tir, i en ca ra que en oca sions nens i ne -

nes ma ni fes ten que pre fe rei xen ju gar al

ca rrer, la rea li tat és que la ma jo ria d’ells

de di quen més temps a veu re la te le vi sió o

a rea lit zar ac ti vi tats d’entreteniment se -

dent àries vin cu la des amb la uti lit za ció de

les no ves tec no lo gies (or di na dors i ma qui -

ne tes de jocs). 

El joc so cial s’intercanvia pel joc in di vi -

dual. Fi del re flex de la so cie tat in di vi dua -

lis ta en la qual cada ve ga da es tem més

im mer gits, s’està pro duint un can vi en les

pre ferè ncies de les ac ti vi tats lú di ques. Els

nens i ne nes, fon da ment con di cio nats per

la glo ba lit za ció, pen sen que si no fan el

ma teix que “tot hom” co rren el risc d’ésser

dis cri mi nats din tre del seu grup de refe -

rència. 

Da vant d’aquesta si tua ció, crec que és el

mo ment de plan te jar-nos la qües tió se -

güent: edu quem crí ti ca ment els nos tres

nens i jo ves o dei xem im pas si bles que

l’etnocentrisme se n’apoderi? Aquest és

un as pec te obli dat o trac tat molt su per fi -
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cial ment en l’educació. Hem de pren dre

cons cièn cia de la di fi cul tat que com por ta

tren car la con cep ció est èti ca que pre si -

deix la cul tu ra del cos, per do nar lloc a un

en fo ca ment in te gral, on es con ju mi nin as -

pec tes sa lu da bles, re crea tius, est ètics,

fun cio nals, o cul tu rals. Iden ti fi cat com a

fe no men d’opcions i elec cions, els pro fes -

sio nals de l’activitat fí si ca i es pe cial ment

els edu ca dors im pli cats di rec ta ment en la

seva edu ca ció a l’escola, han d’assumir la

tas ca d’orientar ade qua da ment el seu

alum nat so bre les op cions més ade qua des 

a triar per com ple tar aques ta obra ina ca -

ba da que és el nos tre cos.
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