
Imatges metropolitanes

Joan Cre xells des cri u un par ti t de fut bol
ju ga t a Lon dres per l’Arse nal (1924)

§ CONRAD VILANOU
Uni ver si tat de Bar ce lo na

No hi ha dub te que la ciu tat –des de la

po lis gre ga a l’aglomeració ur ba na–

cons ti tueix una de les màxi mes ma ni -

fes ta cions de la cul tu ra hu ma na. De fet, 

els grecs ja veien en la po lis la con di ció

de pos si bi li tat per a la ci vi lit za ció de

l’home, o el que és el ma teix, el lloc

adient per a la for ma ció dels ciu ta dans.

Arist òtil ho dei xa ben clar en la seva Po -

lí ti ca: la ciu tat és el te los de la ci vi lit za -

ció, amb la qual cosa que da jus ti fi ca da

la seva vi sió de l’home com a zoon po li -

ti kon. En con se qüèn cia, fora de la ciu -

tat ro man el de sor dre i la barb àrie, de

ma ne ra que un dels càstigs més se vers

que s’aplicava a qui ha via tren cat les

lleis de la po lis era jus ta ment la con -

dem na a l’ostracisme, això és, viu re

allun yat de la seva ciu tat ori ginà ria,

sentència que s’aplicà a Sòcra tes que

–abans d’acceptar-la– de ci dí po sar fi a

la seva vida. Amb aquests an te ce dents

re sul ta lògic que un dels mèrits més

preuats pels ciu ta dans de les res pec ti -

ves po lis fos, jus ta ment, re pre sen tar-les 

en els Jocs Olím pics de l’Antiguitat i ob -

te nir triomfs que, a ban da de can tar la

seva ex cel·lència per so nal, pres ti giés el

nom de la seva ciu tat.

Amb tot, Ale xan dre –dei xe ble d’Aristòtil– 

va cons ta tar les li mi ta cions de la po lis

clàssi ca i, per tant, la ne ces si tat de fun -

dar un nou as sen ta ment a la riba del riu

Nil, que es va qua li fi car, per dis tin gir-la

de la po lis, amb el nom de ko mé po lis.

D’aquesta ma ne ra Ale xan dria es va con -

ver tir en una komé, una mena d’indret

que gràcies a la seva ca pa ci tat per con -

glo me rar co ses de pro cedè ncia di ver sa,

va pas sar a ser una cosm òpo li, ex pres sió 

que no dei xa de ser una tau to lo gia si

con si de rem que po lis tam bé sig ni fi ca or -

dre, dis po si ció i es truc tu ra. Enfront de la

frag men ta ció del te rri to ri en llocs po lí tics 

na tu rals –com va re co ma nar Arist òtil–,

Ale xan dre apun ta a l’aiguabarreig, a la

sín te si, a la ciu tat-univers, una na ció de

na cions que no co neix el li mes de la

fron te ra, ni les mu ra lles.1 Des d’una

pers pec ti va es por ti va és ben co ne gut

que les pràcti ques fí si ques es van uni ver -

sa lit zar, jus ta ment, gràcies a l’hel·le nit -

za ció dels cos tums del món que va en ge -

gar l’imperi ale xan drí i que els ro mans

van imi tar en uti lit zar els es pec ta cles per 

es ten dre el cul te im pe rial i uni fi car així la 

vida de l’imperi.

Altra ment es pot dir que Roma fou una

urbs que va acon se guir do mi nar el

món, en una ree di ció d’aquella an ti ga

Ba bilò nia, ma leï da per la tra di ció bí bli -

ca. I en ca ra que va ano rrear Je ru sa lem

–on sem pre va cau sar enuig la ins -

tal·la ció d’un gimnàs per ser con si de rat 

una ma ni fes ta ció alie na a la cul tu ra se -

mí ti ca–, Roma i el seu im pe ri van aca -

bar per su cum bir. El cris tia nis me, des -

prés d’utilitzar les grans ciu tats de

l’imperi per a la seva pro pa ga ció, va

pro po sar, a tra vés de Sant Agus tí,

aque lla ciu tat de Déu en la qual

l’esport ja no te nia ca bu da: el cris tià

–com a at le ta i se gui dor de Crist– ha de 

per se guir la glòria di vi na, de ma ne ra

que la ve ri ta ble vict òria no es tro ba en

aquest món sinó a acon se guir la vida

eter na.

Caldrà es pe rar a la Bai xa Edat Mit ja na i

al Re nai xe ment per tro bar una re cu pe ra -

ció del pa per de les ciu tats i, de re truc, la 

re cu pe ra ció de les pràcti ques es por ti ves. 

Fet i fet, l’enderrocament de les mu ra lles 

de les ciu tats –sím bol de la ma jo ria

d’edat del gène re humà, en des vin cu -

lar-se del pes de la tra di ció re li gio sa, po -

lí ti ca o fa mi liar– tindrà lloc a par tir de la

mo der ni tat a tra vés d’un lent pro cés que

cul mi narà en el se gle XIX. Alli be rat de la

pro tec ció de les mu ra lles que ofe rien se -

gu re tat, l’home de pendrà no més de la

seva pròpia cons cièn cia in di vi dual. Al

cap i a la fi, el ma teix Rous seau –un dels

pri mers ho mes mo derns– va de ci dir em -

pren dre el camí de la vida –un iti ne ra ri

que el va por tar a mos trar-nos una cons -

cièn cia per so nal mar ca da per la trans -

parè ncia de l’espontaneïtat– en tro bar

tan ca des les por tes de la seva Gi ne bra

na diua.

Molt pro ba ble ment, la cri si de la mo der -

ni tat no és pot des lli gar de la cri si del

crei xe ment de la ciu tat, per què la metrò -

poli –la gran ciu tat que es va de sen vo lu -

par ex traor dinà ria ment des prés de la Pri -

me ra Gue rra Mun dial (1914-18)– va ge -
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ne rar, pa ral·le la ment al pro grés ma te -

rial, unes no ves con di cions psi colò gi -

ques. Enca ra més quan el crei xe ment de

la cul tu ra mo der na va pro pi ciar l’apa -

rició de l’home-massa amb la con se -

qüent des per so na lit za ció de la vida hu -

ma na. Ernst To ller, en la seva des crip ció

de la cul tu ra d’aquells anys, ens diu: “Els 

im pul sos so cials em pen yen la per so na

com a mas sa. I la per so na vol as so lir

l’objectiu, en ca ra que hagi de re nun ciar

a la idea mo ral. Aques ta con tra dic ció em 

sem bla in so lu ble, per què jo l’he vis cu da

ac tuant, i pro vo de do nar-li for ma. És

així com sor geix el meu dra ma Home-

mas sa”.2

L’escriptor Ste fan Zweig cons ta ta que el 

se gle XIX –en el qual va néi xer i créi xer–

era un món or de nat on, per exem ple,

abun da ven les per so nes obe ses, la qual

cosa con fir ma la tendència al se den ta -

ris me i el re buig de l’exercici fí sic. En

aquell món de la se gu re tat vie ne sa de la 

fi del se gle XIX, l’esport era con si de rat

una ocu pa ció bru tal que restà, ini cial -

ment, al mar ge de la bona so cie tat que

–a tot es ti rar– as sis tia a les cur ses de

l’hipòdrom. Les per so nes res pec ta bles

ca mi na ven a poc a poc, par la ven amb

me su ra, tot es feia amb cal ma i sen se

pres ses, se gons exi gia una vida tran -

quil·la i pla ne ra. En rea li tat, això era el

que es queia a una bur ge sia que ac cep -

ta va sen se re ser ves el sis te ma es ta blert

i s’emmirallava en la vida aris tocr àti ca

de la cort im pe rial. Aques ta si tua ció de

pla ci de sa no es va tras bal sar fins que el

par tit so cia lis ta d’Àustria, pro mo gut pel

doc tor Vik tor Adler, va acon se guir mo -

bi lit zar la clas se tre ba lla do ra, d’una

ma ne ra or de na da, amb ma ni fes ta cions

pa cí fi ques pel Pra ter vienès, lloc fins

lla vors fre qüen tat úni ca ment per les

clas ses be nes tants.

A poc a poc, aquells jo ves van co men çar

a per dre la con fian ça en l’autoritat que

re pre sen ta va la fa mí lia, l’escola i la mo -

ral bur ge sa del se gle XIX que, a més de

ser pu ri ta na a tota Eu ro pa, de fu gia el

tema de la se xua li tat per un sen ti ment

d’inseguretat in te rior, fins al punt de re -

co ma nar una do ble mo ral. Enca ra que

no es va prohi bir als jo ves ex pres sar la

seva se xua li tat, es va exi gir que la ca na -

lit zes sin de ma ne ra dis cre ta a tra vés de

la pros ti tu ció –una autè nti ca xa cra a

cau sa de les ma lal ties, en es pe cial la sí -

fi lis, que oca sio na va mol tes pèrdues de

vi des fins al des co bri ment de la pe ni -

cil·lina– que in tro du ïa el jo vent en un

món sòrdid i malsà i que la Pe da go gie

Spor ti ve (1922) de Cou ber tin vo lia com -

ba tre enè rgi ca ment. “Pot ser en cap al tra

es fe ra de la vida pú bli ca no s’ha pro duït

un can vi tan ra di cal en l’espai d’una ge -

ne ra ció com en les re la cions en tre els

dos se xes, a cau sa d’una sèrie de fac -

tors: l’emancipació de la dona, la psi -

coanà li si freu dia na, l’educació fí si ca, la

in de pen dit za ció del jo vent”.3 No de ba -

des, els su rrea lis tes van trans for mar el

cos humà en màqui nes amb un mar cat

carà cter erò tic i se xual. Tot ple gat, va

afa vo rir l’aparició de ma ne res de ves tir

més lleu ge res i es va aca bar amb el prin -

ci pi tra di cio nal de ta par i ama gar, se -

gons una cul tu ra de l’ocultació que va

afec tar molt ne ga ti va ment l’educació de

les noies.

A par tir de la se go na mei tat del se gle

XIX, ja no són les pla ces, les es glé sies i

els pa laus els ele ments que de fi nei xen

l’espai d’una ciu tat, sinó les vies de co -

mu ni ca ció –els nous ca rrers tra çats de

ma ne ra geomè tri ca, això és, en for ma

de pa ral·le les, dia go nals i me ri dians,

com pa le sa el pla Cerdà– que ha vien

de per me tre l’establiment d’una ràpi da 

xar xa vià ria de trans port ci vil i mi li tar.

Al ma teix temps, es van cons truir pre -

ci pi ta da ment ha bi tat ges per a la gent

que emi gra va mas si va ment del camp a

la ciu tat. En con se qüèn cia, es va pas -

sar, en po ques dèca des, d’una ciu tat

ar ti cu la da en ca ra al vol tant d’una es -

truc tu ra gre mial i me nes tral a una ciu -

tat in dus trial que veia com la so cie tat

s’atomitzava en in di vi dus aï llats.

Aques ta si tua ció va afa vo rir l’aixe -

cament ver ti cal d’edificis de di ver sos

pi sos i, el que és més des ta cat, la pri -

va tit za ció de l’espai i la pèrdua dels

vin cles so cials.4 En aquest sen tit, val a

dir que Nova York –per a molts el mo -

del de ciu tat mo der na que des prés de

1945 va arra bas sar la ca pi ta li tat del

món a ciu tats com ara Lon dres, Pa rís o

Ber lín– és una ciu tat po sa da dem peus.

Ara bé, tot i que el ter me “ciu tat” no és

po lisè mic, da rre ra d’aquest mot es de -

tec ten un se guit de con cep cions que per -

me ten di ver ses lec tu res. De fet, ens tro -

bem amb ad jec ti va cions es pa cials o

geogr àfi ques del ter me: ciu tat alta, ciu -

tat ve lla, ciu tat satèl·lit, ciu tat ober ta.

Se gons els ob jec tius, te nim la ciu tat uni -

ver sità ria, la ciu tat es por ti va, la ciu tat

olím pi ca, la ciu tat sa nità ria i, fins i tot, la 

ciu tat dels morts (necr òpo lis). En fun ció

de la pers pec ti va fi losò fi ca, re li gio sa, li -

terà ria, utò pi ca i ur ba nis ta apa rei xen la

ciu tat ideal, la ciu tat san ta, la ciu tat

eter na, la ciu tat in vi si ble, la ciu tat del
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Sol i la ciu tat jar dí. Tan ma teix, tam bé

po den re fe rir-se al tres for mes d’entendre 

el con cep te de ciu tat com el de ciu -

tat-paisatge, això és, la ciu tat que s’a -

faiçona se gons la re la ció de l’home amb

el seu hàbi tat a tra vés d’una sin ta xi que

co lo nit za el te rri to ri per mitjà de l’ar -

quitectura i l’urbanisme.

Wal ter Ben ja min co men ta que els pa no -

ra mes de Da gue rre, a més d’anticipar un 

cap gi ra ment en la re la ció en tre l’art i la

tècni ca, són al ma teix temps ex pres sió

d’un sen ti ment nou de la vida. Si, en un

pri mer mo ment, se cer ca va fer dels pa -

no ra mes ar tís tics llocs d’una per fec ta

imi ta ció de la na tu ra, més tard el ciu -

tadà, que ha via ma ni fes tat la seva su pe -

rio ri tat po lí ti ca en front de la vida ru ral,

pro va de por tar el pai sat ge a la ciu tat,

que així s’eixampla en els pa no ra mes.5

Les fo to gra fies i la fil ma ció d’escenes ur -

ba nes con fir men una cosa que la pin tu ra 

im pres sio nis ta tam bé ha via cop sat: la

ciu tat aca ba per con ver tir-se en un au -

tèntic pai sat ge. 

Tot ple gat, va ge ne rar un can vi sob tat,

per què es va pas sar del pai sat ge na tu ral

–que van pos tu lar els clàssics i els

romàn tics– a una nova vi sió es ce nogr àfi -

ca de ter mi na da per la ra cio na lit za ció de

l’espai i les apli ca cions tec nolò gi ques, i

en les quals apa reix una ger na ció d’indi -

vidus que veuen com els au tomò bils as -

set gen i li mi ten l’espai pú blic. És el tri -

but al pro grés, al ma qui nis me i a la ve lo -

ci tat, as pec tes que els fu tu ris tes van fer

seus en pro cla mar l’adveniment d’u na

for ma de ci vi lit za ció que pre sen ta va l’o -

bra d’art a ma ne ra de con junts plàstics

en els quals con flu ïen els ma te rials i les

sub stàncies més dis pars i els me ca nis -

mes més sor pre nents, per tal de pro duir

no ves sen sa cions (llums, mo vi ments,

so rolls). Mal grat tot, el pai sat ge urbà

que van fil mar els ger mans Lu miè re,

l’any 1897, a di ver ses ciu tats eu ro pees

de mos tra que ales ho res era en ca ra fac ti -

ble l’harmonia en tre els usos de mo bi li -

tat i els usos de so cia bi li tat, si te nim en

comp te que el nom bre de vehi cles i la

seva ve lo ci tat màxi ma, sem blant a

la dels ca valls, es tro ba ven dins d’uns lí -

mits con vi ven cials. Però aviat es va dis -

si par aques ta pos si ble har mo nia, en arri -

bar la dèca da dels anys vint, mo ment en

què el ciu tadà va es de ve nir un sim ple

via nant. Jus ta ment, una de les ca rac te -

rís ti ques fo na men tals de la metr òpo li

serà aques ta: grans mas ses de po bla ció

que es des pla cen d’un lloc a un al tre, si -

tua ció que re cor da la imat ge de la Ba bel

bí bli ca.6

El pai sat ge

me tro po lità

D’en tra da, vo lem pre ci sar al gu nes de

les ca rac te rís ti ques que pre sen ta la

metrò poli, la ciu tat que ha cres cut des -

me su ra da ment: aglo me ra ció ur ba na,

in di ferè ncia, ano ni mat, misè ria sub ur -

bial, mor bo si tat in fan til, cos sos famè -

lics, atur, i tam bé el des per tar d’u na

cons cièn cia so cio po lí ti ca en tre la clas -

se obre ra. Com és sa but, les mas ses

tre ba lla do res tro ben en la ciu tat –la

Bar ce lo na d’en tre se gles, aque lla rosa

de foc del mo vi ment anar co sin di ca lis ta 

i lli ber ta ri n’és una bona mos tra– el lloc 

na tu ral per a la llui ta a fa vor de les se -

ves rei vin di ca cions. Enmig d’a quest

con text, Geor ges So rel for mulà el seu

sin di ca lis me re vo lu cio na ri, per tal de

des vet llar en les mas ses la vo lun tat

d’ac ció. Hem d’es men tar que aques ta

est èti ca re vo lu cionà ria, que tro ba en la

ciu tat el seu mi llor es ce na ri, va in fluir

so bre el fei xis me –amb la seva mar xa

so bre Roma (1922)– que va con fiar en

la for ça re vo lu cionà ria que ha via de

con duir el pro le ta riat a la con ques ta

del po der. Ben mi rat, –i heus aquí la

pa ra do xa del pro grés tècnic–, l’ho me

me tro po lità es tro ba en ca de nat a una

dinà mi ca opres so ra i as fi xiant: el seu

rit me vi tal és re gu lat pels sons de les

si re nes que con tro len l’en tra da i sor ti -

da dels ta llers, per l’im pe ca ble dring de 

cronò me tres que mar quen el rit me de

la pro duc ció in dus trial, pel mar te lleig

dels ci lin dres de la in dús tria pe sant,

per les com bus tions dels forns me -

tal·lúr gics, en fi, pels en ginys de tot ti -

pus que, sen se pa rar, cir cu len a di fe -

rents ni vells (sub sòl, su per fí cie i aire)

per la metr òpo li.

Si la po lis gre ga era el lloc de l’ordre i de

la ci vi li tat, la metr òpo li re pre sen ta una

cer ta per ver sió de la ciu tat que, amb el

seu crei xe ment des con tro lat, ha pro vo -

cat la pa to lo gia de la vida ur ba na. Així va 

sor gir una mena de ma lal tia que afec ta

la ci vi lit za ció con tem porà nia i que ma ni -

fes ta símp to mes de la in ci pient cri si de

la mo der ni tat que van te ma tit zar, abans

de l’esclat de la Se go na Gue rra Mun dial,

au tors com ara Jas pers, Hus serl i Guar -

di ni, al guns dels quals –és el cas de Karl

Jas pers, met ge i filò sof– van in clou re en

les se ves re fle xions el tema de l’esport
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com a fe no men de mas ses. “El de por te,

como fe nó me no de ma sas, or ga ni za do

como ha bi tual lo mis mo que un jue go

so me ti do a re glas, dis trae ins tin tos que

po drían, si no, lle gar a ser pe li gro sos

para el apa ra to. Lle nan do las ho ras li -

bres, cons ti tu ye una ma ne ra de sa tis fa -

cer a las ma sas”.7 Al cap i a la fi, el pro -

ta go nis me de la mas sa és in des tria ble de 

la vida me tro po li ta na: l’anonimat me tro -

po lità és el que pro mou els fenò mens de

mas si fi ca ció so cial com l’esport o les

grans con cen tra cions po lí ti ques or ques -

tra des pel fei xis me.

Amb tot, cal fer no tar que la metr òpo li

plas ma bona part dels prin ci pis de la

mo der ni tat, si l’en te nem com l’ex tre ma

con cen tra ció i ex hi bi ció d’allò tècnic

que es con cre tit za –per exem ple– en els

grans es ta dis que, al seu torn, s’ex hi bei -

xen com a grans obres d’en gin ye ria que

com bi nen el fe rro amb el ci ment. En

pro nun ciar la pa rau la metr òpo li, se’ns

des vet lla un món de do mi na ció tècni ca

que l’art de la mo der ni tat as su mirà en

de sa par èi xer la mi me si del pai sat ge na -

tu ral. El fo to mun tat ge de Paul Ci troën

Metr òpo li (1923) il·lus tra aquest am -

bient, aquest nou pai sat ge cons ti tuït

per un con glo me rat d’e di fi cis de di ver -

sos es tils, on no apa reix cap fi gu ra hu -

ma na, ni gai re bé cap ele ment na tu ral:

tal ment fa la im pres sió com si la tec no -

lo gia ar qui tect òni ca fos l’ú ni ca i ex clu si -

va pro ta go nis ta del pai sat ge me tro po -

lità. Es trac ta, per tant, d’u na re pre sen -

ta ció des hu ma nit za da en la qual la

presè ncia de l’ho me es de tec ta, in di rec -

ta ment, a tra vés de les se ves crea cions

tec nolò gi ques. En con se qüèn cia, l’ho -

me és vist, sim ple ment, com un homo

fa ber que ha acon se guit –amb el tre ball

i la tec no lo gia– mo di fi car les con di cions 

del seu hàbi tat: la na tu ra, sim ple ment,

obeeix.

Altra ment, en el pai sat ge me tro po lità

s’in tueix la presè ncia hu ma na da rre ra

del gran nom bre de fi nes tres que s’es -

te nen a tra vés d’u na tra ma ata peï da

d’e di fi cis en tre els quals s’al cen im po -

nents gra ta cels. D’a quí que la metrò -

poli –amb la pro jec ció de l’es pai in te -

rior vers l’ex te rior mit jan çant la llum

elèctri ca, la pri me ra gran no ve tat del

se gle XX–8 ge ne ri una vi sió es pec tral,

d’u na gran for ça i be lle sa plàsti ca, so -

bre tot du rant la nit. Àdhuc, aques ta

imat ge noc tur na es per fi la com una

mena de joc de llums i om bres que re -

cor da –si més no a tra vés de la fil mo -

gra fia dels pri mers anys de la hist òria

del ci ne ma– el fa mós mite platò nic de

la ca ver na. En fi na lit zar la seva jor na da 

la bo ral, els tre ba lla dors –com si es

trac tés d’u na nova ver sió dels es claus

de l’an ti gui tat– sur ten, des d’un món

so te rra ni boi rós i la be rín tic, a la su per -

fí cie. I per tant bus ca ran –a par tir del

dis sab te al mig dia, se gons l’ho ra ri de

la set ma na an gle sa– aque lles es to nes

d’o ci que tro ba ran als camps de fut bol.

El ci ne ma re flec teix per fec ta ment

aques ta am bien ta ció d’e le ments es pec -

trals –a vol tes, qua si fan tas magò rics–

que do nen vida a la metr òpo li, tal com

re cu llen dues pel·lí cu les em blemà ti -

ques: Metrò poli, de Fritz Lang (1926) i

Ber lín, sim fo nia d’u na gran ciu tat, de

Wal ter Rutt mann (1927). A tra vés d’a -

quests films ale manys es posa de re lleu

el nom bre d’o brers que, cada matí i a

trenc d’al ba, des fi len pels ca rrers en di -

rec ció a unes fàbri ques, on són sot me -

sos a una pro duc ti vi tat re gu la da per una 

di vi sió del tre ball que fa que l’ac ti vi tat

la bo ral si gui una cosa im per so nal i au -

to ma tit za da. És, doncs, ben com pren si -

ble que a la pel·lí cu la Metr òpo li –nom

d’u na ciu tat des co ne gu da per l’es pec ta -

dor i que trans met una vi sió de gra da da

del fu tur–,9 la ro bo tit za ció de la vida hu -

ma na si gui al gu na cosa més que un

sim ple som ni: l’ho me es veu de gra dat a

la con di ció d’apè ndix d’u na sim ple

màqui na, si tua ció que tam bé Cha plin

va cri ti car àci da ment a Temps Mo derns

(1936).

L’es port,

fe no men me tro po lità

S’ha d’insistir que l’esport és un fe no -

men tí pi ca ment mo dern, que s’ha de

vin cu lar al crei xe ment de les ciu tats i a

l’aparició d’un mo del de vida me tro po -

lità. Ste fan Zweig, en les se ves ex -

cel·lents memò ries, ja ci ta des an te rior -

ment, cons ta ta que en el se gle XIX en ca ra 

no ha via en trat a Eu ro pa l’onada es por ti -

va que pe ne trarà amb for ça amb

l’arribada del nou se gle. Zweig, que s’ha -

via for mat en aquell món de la se gu re tat

de l’època de l’imperi aus tríac, an te rior a 

la Pri me ra Gue rra Mun dial, ho dei xa ben 

clar: “La llui ta, els clubs d’atletisme, els

rècords de pe sos pe sants, a la nos tra

èpo ca en ca ra eren tin guts per ac ti vi tats

de ba rria da, i el seu pú blic era in te grat

per car nis sers i camà lics; a tot es ti rar,
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les cur ses, més no bles i aris tocr àti ques,

atreien unes quan tes ve ga des l’any

l’anomenada bona so cie tat a l’hipò -

drom, però no pas a no sal tres, a qui

qual se vol ac ti vi tat fí si ca ens sem bla va

una ab so lu ta pèrdua de temps”.10

En rea li tat, s’hagué d’esperar a les pri -

me res dèca des del se gle XX –i en es pe cial 

a la fi de la Pri me ra Gue rra Mun dial– per

tal que l’esport cons ti tuís un ele ment

més de la cul tu ra me tro po li ta na, que ha -

via ge ne rat unes no ves con di cions i que,

a la llar ga, afa vo ri rien l’aparició d’una

ca te go ria so cial des co ne gu da fins ales -

ho res i que vo lia tren car de ci di da ment

amb el món an te rior: la jo ven tut que va

apar èi xer amb for ça des prés de la Pri me -

ra Gue rra Mun dial. Fou lla vors quan

s’assistí al crei xe ment es pec ta cu lar de

les ciu tats i a la mi llo ra de les per so nes

que es “van fer més be lles i sa nes gràcies 

a l’esport, a una ali men ta ció mi llor, a la

jor na da de tre ball més cur ta i a un con -

tac te més ín tim amb la na tu ra”. La des -

crip ció que fa Zweig, re fe rint-se a la seva 

Vie na na diua, és ben sig ni fi ca ti va: “Nin -

gú, tret dels més po bres, ja no es que da -

va a casa els diu men ges, tot el jo vent

sor tia a ca mi nar, a es ca lar i a llui tar, en -

tre nat en tota mena d’esport...”.11

Ja hem dit que en tren car-se els lli gams

que ha vien pre si dit la so cie tat de l’an tic

règim, la des per so na lit za ció de la vida hu -

ma na afa vo ria, de re top, l’e mergència de

sen sa cions i ma ni fes ta cions col·lec ti ves

que, a par tir d’a les ho res, van ser uti lit za -

des po lí ti ca ment pels go ver nants, que ha -

vien de le gi ti mar que aquells ma tei xos jo -

ves que feien es port, mar xes sin con tents

vers els fronts de gue rra. Al cap i a la fi,

l’es port ha es tat con si de rat com una do -

mes ti ca ció de la gue rra o, el que és gai re -

bé el ma teix, una ca na lit za ció de la violèn -

cia. D’al tra ban da, l’es port –i molt es pe -

cial ment el fut bol– es pot en ten dre com

una reac ció neo vi ta lis ta, arre la da en una

tra di ció cul tu ral de carà cter agra ri, con tra

l’o na da mecà ni ca de la pro duc ció in dus -

trial. Tan ma teix, el pai sat ge me tro po lità

va can viar ra di cal ment amb la cons truc ció 

de velò droms, pis tes de pa ti nat ge, camps

de fut bol, es ta dis i pis ci nes a l’ai re lliu re.

Aquells gim na sos del se gle XIX –ins tal·lats

en llocs fos cos i in sa lu bres– van pas sar a

mi llor vida. L’es port ha via arre lat de fi ni ti -

va ment en la vida de la metr òpo li, tal com

es pot sim bo lit zar en la cons truc ció de

l’es ta di de Mont juïc, inau gu rat l’any

1929, en oca sió de l’Expo si ció Inter na cio -

nal, que va des ti nar tot un pa ve lló a l’es -

port que, en aquells mo ments –hi in sis tim

de nou–, sig ni fi ca va una mos tra de pro -

grés i mo der ni tat i, el que és més des ta cat, 

una in dús tria emer gent que ca lia mos trar

pú bli ca ment. Com és sa but, la gran dife -

rència en tre l’Expo si ció Uni ver sal de 1888 

i l’Expo si ció Inter na cio nal de 1929 fou

jus ta ment l’a pa ri ció de l’es port, atès que

l’any 1888 –lle vat d’al gu nes ma ni fes ta -

cions ci clis tes pels ca rrers de Bar ce lo na–

no va te nir cap mena d’in cidè ncia en

aquell es de ve ni ment.

A més a més l’es port, amb la seva es -

tètica energ èti ca i vi ta lis ta, que es re col -

za en una vi sió mo to rit za da del cos

humà, fou pre sen tat com un an tí dot als

fu nes tos efec tes que es des pre nien d’u -

na so cie tat –he re va de la in dus tria lit za -

ció del se gle XIX– me ca nit za da. No en va 

l’es port –i aquí po dem in clou re a més

del ci clis me, el mo to ci clis me i l’au to -

mo bi lis me– fou un dels te mes pre fe rits

dels fu tu ris tes que, en exal tar el di na -

mis me i la ve lo ci tat, van pro cla mar l’ad -

ve ni ment d’u na for ma de ci vi lit za ció

que pre sen ta va l’o bra d’art a ma ne ra de

con junts plàstics en què con flu ïen els

ma te rials i les sub stàncies més dis pars i 

els me ca nis mes més sor pre nents, per

tal de pro duir no ves sen sa cions (llums,

mo vi ments, so rolls). Re sul ta lògic,

doncs, que l’es port fos pre sen tat per les

avant guar des cul tu rals i ar tís ti ques –el

Ma ni fest Groc sig nat per Sal va dor Dalí,

Lluís Mon tanyà i Se bas tià Gasch, l’any

1928 així ho pa le sa– com un ele ment

in no va dor. Aquests an te ce dents con fir -

men el pro cés d’ins ti tu cio na lit za ció de

l’es port com una pràcti ca so cial que, tot 

i les ma ni fes ta cions eli tis tes d’es ports

com ara l’e qui ta ció, l’es gri ma o el

tennis, arri ba fi nal ment a to tes les ca -

pes so cials. Per úl tim, l’a pa ri ció en

l’èpo ca d’en tre gue rres (1919-39) de

l’es port de mas sa –el fut bol, es pe cial -

ment a Eu ro pa– ge ne ra un fe no men nou 

que a la llar ga re cor darà aque lla cul tu ra

de l’es pec ta cle –el pa i circ, ja cri ti cat

per Ju ve nal a la Roma im pe rial.12

Esta blert això, no és de ba des dir que si

la so cie tat in dus trial del se gle XIX s’ha -

via fet neo se dent ària amb el crei xe -

ment de les ciu tats, la so cie tat me tro -

po li ta na –aque lles grans urbs de l’èpo -

ca d’en tre gue rres– va per me tre l’e -

mergència d’u na vida neonò ma da,

mercès a pràcti ques com l’ex cur sio nis -

me, el càmping o el tu ris me, re tro bar

aque lla na tu ra le sa per du da i que ara es 

res ca ta va amb una ac ti tud cer ta ment

romà nti ca. En con se qüèn cia, i per tal

de fu gir d’a quest pa no ra ma me tro po -

lità, es van de sen vo lu par, du rant les

dues pri me res dèca des del se gle XX, tot

un se guit de pro pos tes me to dolò gi ques 

a l’ai re lliu re (colò nies es co lars, es col -

tis me, acam pa des, etc.) en ca mi na des

a po sar els in fants en con tac te di rec te

amb la na tu ra.
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Joan Cre xells i l’es port

Tot i que aquest no és el mo ment d’as sa -

jar una bio gra fia de Joan Cre xells

(1896-1926), bo serà re cor dar que el

seu per fil in tel·lec tual es pot de fi nir amb

els qua li fi ca tius se güents: li be ral, demò -

cra ta, re pu blicà i lai cis ta amb ten -

dències so cia lit zants.13 De fet, com binà

una sòli da for ma ció hu ma nis ta –es tu dià

Dret i Fi lo so fia i Lle tres– amb una in cli -

na ció vers els nous co rrents del pen sa -

ment (lògi ca, fi lo so fia del llen guat ge, es -

ta dís ti ca, etc.). L’any 1921, en ne gar-li

la “Jun ta para Amplia ción de Estu dios”

una pen sió per es tu diar a Angla te rra –on

flo ria la fi lo so fia ana lí ti ca– el nos tre au -

tor va de ci dir pre pa rar-se per a les opo si -

cions al càrrec de Cap Mu ni ci pal d’Esta -

dís ti ca de l’Ajun ta ment de Bar ce lo na,

per la qual cosa es des plaçà a es tu diar

es ta dís ti ca a Ber lín i Lon dres. En amb -

dues ciu tats va fer de co rres pon sal de

prem sa, de ma ne ra que va cop sar el gust 

per la passió científica de la cultura

germànica i el sentit liberal i democràtic

del model universitari anglès. 

Val a dir que Cre xells no va se guir cap

de les lí nies de pen sa ment es ta bler tes

du rant els anys vint a l’Estat es pan yol,

de ma ne ra que es va des mar car tant

del nou cen tis me d’or sià ins tal·lat a

Bar ce lo na com de l’his to ri cis me vi ta lis -

ta d’Orte ga y Gas set. De fet, Cre xells

s’a llunyà ex pres sa ment de la ge ne ra ció 

nou cen tis ta –“el que pas sa és que els

nos tres nou cen tis tes no han arri bat als

clàssics: s’han que dat a la Ben Plan ta -

da”, va de nun ciar agu da ment– i rei vin -

di ca, des d’u na po si ció neohu ma nis ta,

el con tac te di rec te amb la cul tu ra

clàssi ca, per què al seu pa rer, “l’i deal

grec de la vida hu ma na era un ideal in -

su pe ra ble”.14

Tal com va suc ceir a Ale man ya amb

Wer ner Jae ger, Cre xells re pre sen ta, per

a la Ca ta lun ya dels anys vint, un es pe rit

ama rat de pla to nis me, que poc te nia a

veu re amb la pre te sa res tau ra ció

neoclàssi ca d’Eu ge ni Ors, que es va di -

luir en un dis curs ideolò gic me di te rra nis -

ta. El cos mo po li tis me de Cre xells fa que

con ju mi ni la tra di ció clàssi ca amb la mo -

der ni tat po lí ti ca (el sis te ma de mocr àtic)

i fi losò fi ca (la lògi ca i la fi lo so fia del llen -

guat ge). Fet i fet, el clas si cis me de Cre -

xells co men ça en la fi lo so fia –d’a quí la

seva vo ca ció per tra duir els Dià legs de

Pla tó– que el mena fins a l’es port que ja

era prac ti cat en les po lis gre gues. A més, 

la seva do ble vo ca ció –anglòfi la i clàssi -

ca– exi gia la im por ta ció de l’es pe rit

brità nic, atès que es po dia es ta blir un

pa ral·le lis me en tre el sen tit de mocr àtic

atenès i el ta rannà li be ral anglès. Enmig

de l’am bient pes si mis ta que pla na va so -

bre una Eu ro pa que con tem pla va amb

pas si vi tat l’as cens dels to ta li ta ris mes,

Cre xells apos ta a fa vor de la de mocr àcia

i del sis te ma par la men ta ri, la qual cosa

jus ti fi ca la di men sió cí vi co mo ral que

ator ga a l’es port, que ha de res tar al ser -

vei de la de mocr àcia. Po lí ti ca i es port no

són dos com par ti ments aï llats, sinó que

exi gei xen una ma tei xa in cli na ció: el sen -

tit es por tiu, o el que és el ma teix, el joc

net (fair play). L’es port no pot com por tar 

un em bru ti ment de l’ho me, sinó una

exal ta ció dels va lors mo rals: “En el

Protà go res de Pla tó, Sòcra tes fa bur la

d’a quells que vo len imi tar els la ce de mo -

nis en llurs exer ci cis fí sics sen se fi xar-se

en l’as pec te es pi ri tual de llur edu ca ció, i

per imi tar-los –diu– es fan mal bé les ore -

lles a cops de puny i s’em bo li quen les

mans amb tires de cuiro i porten

mantells curts, com si fos per això que

els lacedemonis són els més forts entre

els grecs”.15

Ben mi rat, l’am bient de cri si que se guí la 

Pri me ra Gue rra Mun dial va reha bi li tar de 

bell nou la fi lo so fia platò ni ca, en un in -

tent de com ba tre la trans mu ta ció de va -

lors pro po sa da per Nietzsche –mort l’any 

1900– i el nihi lis me, que s’a po de ra va

d’u na jo ven tut eu ro pea cada ve ga da més 

pro cliu a la teo so fia, l’o cul tis me, l’an tro -

po so fia i el mis ti cis me. Per re sol dre

aquest es tat de co ses, res mi llor que el

con tac te amb la tra di ció clàssi ca que,

des d’a ques ta pers pec ti va, no es pot

con si de rar una in vi ta ció a la reac ció,

sinó un autè ntic exer ci ci d’hu ma nis me i

de mocr àcia. En con se qüèn cia, re sul ta

con gruent que Cre xells –sota l’em pa ra

d’un idea lis me obert al món dels va lors–

de fen sés una fi na li tat es pi ri tual i mo ral

de l’es port que ul tra pas sa els plan te ja -

ments na cio na lis tes, que van ser re cu pe -

rats du rant els anys vint per les doc tri nes 

po lí ti ques i eu genè si ques que pre te nien

mi llo rar les ra ces. Per a Cre xells la cosa

està cla ra: sen se per dre de vis ta la tra di -

ció clàssi ca, l’e le ment mo ral s’ha de cer -

car en el mo del anglès, per al qual l’es -

port cons ti tueix un mitjà edu ca tiu fo na -

men tal. En rea li tat, l’es port s’ha d’in -

clou re en un con cep te de la cul tu ra ideal

que vol evi tar els pe rills que es de ri ven

de l’es pe cia lit za ció. No es trac ta de sa -

ber de ma ne ra eru di ta mol tes co ses, sinó 

d’en tendre-les in tel·li gent ment. D’a -

ques ta ma ne ra, el fet de viu re s’im po sa a 

un sa ber en ci clopè dic. Més que l’a cu -

mu la ció de co nei xe ments, con vé de sen -

vo lu par els va lors hu mans que l’es port

pro mou, per què “les persones que tenen 

un criteri sa i un sentit de la vida noble i

elevat saben, en moments, que la regla

moral no existeix o és equívoca”, i per
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tant, “quina actitud s’ha d’adoptar per

procedir correctament”.

És obvi que Cre xells va re la cio nar el po -

ten cial mo ral de l’es port amb la idea

d’au to no mia i au to go vern arre la da en la

tra di ció pe dagò gi ca del re for mis me pe -

dagò gic anglès, ini ciat per Tho mas

Arnold en el se gle XIX, quan di ri gia l’es co -

la se cund ària de Rug bi. Per això, Cre -

xells in sis teix en la di men sió pe dagò gi ca

de l’es port, so bre tot en tot allò re la cio nat 

amb l’èti ca es por ti va, tal com re flec teix

en des ta car l’e le ment mo ral en l’es port:

“Edu car els jo ves en l’es port, per què a

cada mo ment de la vida ac tuïn amb

aque lla cla re dat i no ble sa que ano me -

nem es por ti vi tat, vet aquí una no ble fi -

na li tat mo ral de l’es port. Que quan es

plan te gi una qües tió qual se vol, en lloc

de cer car en llur memò ria qui na és la

regla moral i legal que s’hi pot aplicar, hi

apliquin habitualment el seu sentit

esportiu”.

Des del punt de vis ta de la fi lo so fia, l’o ri -

gi na li tat de Cre xells fou que va con tac tar

amb els nous co rrents de la fi lo so fia ana -

lí ti ca, de ma ne ra que fou l’in tro duc tor, a

l’es tat es pan yol, del que s’ha ano me nat

po si ti vis me lògic (Fre ga, Rus sell, etc.),

és a dir, de la fi lo so fia preo cu pa da per

do nar a la lògi ca el mèto de ri go rós de la

ma temà ti ca en in tro duir el seu sim bo lis -

me. D’a quí el seu in terès per la lògi ca i la 

fi lo so fia del llen guat ge, que el portà a es -

tu diar es ta dís ti ca al cos tat del pro fes sor

Karl Pear son, di rec tor del Se mi na ri

d’Esta dís ti ca de l’Uni ver sity Co lle ge de

Lon dres. Aques ta cir cumstància l’a -

propà a la vida col·le gial brità ni ca i, na -

tu ral ment, al món de l’es port. L’any

1921 de cla ra a La Pu bli ci tat: “Sóc par ti -

da ri en tu sias ta de l’es port”. Amb tot, fa

un ad ver ti ment: “Entu sias tes de l’es port, 

i so bre tot del fut bol, però ene mics ra di -

cals que en l’es port hi hagi sim ples es -

pec ta dors. L’es port és per a és ser fet, i

no per a és ser con tem plat, al menys, no

per a és ser contemplat per gent que és

exclusivament espectadora”.16

Re sul ta lògic, doncs, que les referèn -

cies es por ti ves aflo rin en les se ves

cròni ques pe rio dís ti ques en via des des

de Lon dres per a La Pu bli ci tat: “...la

Uni ver si tat an gle sa, en can vi, és un

lloc de for ma ció ge ne ral. Al pati del

mig de l’Uni ver sity Co lle ge, a Lon dres,

hi ha un camp de tennis. To tes les pa -

rets de la Uni ver si tat són ple nes d’a -

nun cis de con cur sos es por tius uni ver -

si ta ris o de dis cus sions po lí ti ques en tre 

es tu diants. A Oxford i a Cam brid ge es

rema, es juga al cric ket, al fut bol, a la

boxa, al rug bi, es neda, es co rre i es

llen ça el disc; es va a fer es ports d’hi -

vern a Suïs sa; es dis cu teix gai re bé

cada dia, en reu nions molt con co rre gu -

des, de la uti li tat de l’e xistència del

par tit lli be ral, de l’im post so bre el ca pi -

tal...”.17 Cre xells ho té clar: es port i po -

lí ti ca cons ti tuei xen les dues grans ocu -

pa cions de l’es tu diant anglès. A part

d’això, i a més a més, es tu dia.

Na tu ral ment, aques ta an glo fí lia de Cre -

xells –que des d’u na pers pec ti va cul tu -

ral fa que apos ti a fa vor d’u na cul tu ra

ge ne ral de sig ne hu ma nís tic, que con ju -

mi na el co nei xe ment de les llen gües

clàssi ques amb l’es tu di de la ma temà ti -

ca– ha via de com por tar un in terès per

l’es port, cosa que en el seu cas és més

im por tant, per què com pa ra la rea li tat

an gle sa amb la ca ta la na. Cre xells fou

un in tel·lec tual que, des de bon co men -

ça ment, es preo cupà de l’es port: l’es pe -

rit es por tiu és la nota del ve ri ta ble gent -

le man. En sin to nia amb el seu hu ma -

nis me, Cre xells de nun cia a la prem sa

Els lí mits de l’es port (La Pu bli ci tat, 4

se tem bre 1924) on co men ta –a re dós

del cam pio nat de fut bol de Ca ta lun ya i

del fet que el Fut bol Club Bar ce lo na

s’ha gués con ver tit, du rant la Dic ta du ra

de Pri mo de Ri ve ra, en un fe no men so -

cial– que “a Bar ce lo na hi ha un nom bre

ex ces siu de gent que mira ju gar fut bol

en lloc de ju gar-hi”. Cre xells de fen sa

que l’es port no és un fi en ell ma teix per -

què, des de l’èpo ca dels Jocs Olím pics

an tics, no ho ha es tat mai: l’es port ha

de res tar al ser vei de la mo ral i, per ex -

ten sió, d’u na mo ral de mocr àti ca. La

seva ar gu men ta ció és dià fa na: “Els an -

gle sos diuen que la ba ta lla de Wa ter loo

fou guan ya da en els camps de cric ket. I

Cher ches ton, en un ar ti cle ad mi ra ble,

afe geix: en els camps de cric ket on es

ju ga va ma la ment. La ba ta lla de Wa ter -

loo fou guan ya da pel va lor, l’e ner gia, la

se re ni tat i la te na ci tat de la mas sa de

l’exè rcit anglès, qua li tats tal ve ga da do -

na des per l’es port...”. 

Bon co nei xe dor de la fi lo so fia clàssi ca

–no en de ba des va co men çar la tra duc ció 

al ca talà de l’o bra de Pla tó, que va co -

men çar a pu bli car la Fun da ció Ber nat

Met ge–, Cre xells des ta ca L’e le ment mo -

ral de l’es port (La Pu bli ci tat, 27 de fe -

brer 1925). D’a quí que la seva an glo fi lia

no si gui in des tria ble d’u na de fen sa apas -

sio na da de la lli ber tat, per què al seu pa -

rer –i de fet així va ser per a mol ta gent

d’a que lla ge ne ra ció post nou cen tis ta–

“l’es pe rit es por tiu no con sis teix en l’o be -

dièn cia a unes nor mes, sinó ul tra això,

en el rec te ins tint de triar l’ac ti tud no ble

en el mo ment no pre vist per les nor mes”. 

De ma ne ra que s’im po sa “edu car els jo -

ves en l’es port per què a cada mo ment de 

la vida ac tuïn amb aque lla cla re dat i

noblesa que anomenem esportivitat, vet

aquí una noble finalitat moral de l’es -

port”.
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El fut bol, un es pec ta cle

me tro po lità

Joan Cre xells fou –sen se ne gar al tres

pos si bles qua li fi ca tius– un pu bli cis ta, és

a dir, un in tel·lec tual que es va ser vir del

pe rio dis me per tal de di fon dre un con -

junt d’i dees que ha vien d’ac tua lit zar el

pa no ra ma in tel·lec tual ca talà. En aquest 

sen tit, s’ha de des ta car la cròni ca

“Impres sions de Lon dres” pu bli ca da a

La Pu bli ci tat el 2 de ge ner de 1924 i en

què des criu les se ves sen sa cions, tot just 

aca bat d’a rri bar a la ca pi tal brità ni ca

des prés d’u na llar ga es tan ça a Ber lín.18

A Lon dres, Cre xells quedà im pres sio nat

per l’es pec ta cle de la boi ra, de ma ne ra

que es criu que veu re un par tit de fut bol

en un dia en el qual la boi ri na –i no la

boi ra opa ca i pe sant– cau, és un es de ve -

ni ment ino bli da ble. Enmig d’a quest am -

bient hi ver nal i boi rós, Cre xells s’a propà

amb el fe rro ca rril me tro po lità fins al

camp de l’Arse nal, on es dis pu ta va un

par tit de fut bol, un dis sab te a la tar da de

les da rre ries de 1923:

El fut bol

Veu re un par tit de fut bol, un dia així, és

una joia cons tant per als ulls. He anat al

camp de l’Arse nal a veu re un par tit. El

fut bol té un cert punt de tris te sa a Lon -

dres. És dis sab te a la tar da. La gent surt

del tre ball i co rre al camp. El diu men ge,

en una gran ciu tat, la gent es di fe ren cia.

Però el dia de fei na tot hom és igual. El

tei xi dor mil cinc-cents ca tor ze és, el

dia de fei na, igual que el tei xi dor mil

cinc-cents quin ze. El diu men ge, en can -

vi, di ríeu que ca das cú reprèn la seva per -

so na li tat. Doncs bé; aquí, el fut bol és

cosa de dia de fei na. Per això té aque lla

in ven ci ble tris te sa que té la so cie tat mo -

der na, on el tre ball està or ga nit zat so bre

la base del màxim menyspreu per la per -

so na li tat hu ma na.

Per anar al camp de l’Arse nal cal pren dre

un me tro po lità. Men tre hi anem sen to

dis cu tir so bre el pos si ble re sul tat del par -

tit, però sen se aque lla mag ní fi ca des pro -

por ció en l’a pas sio na ment que ca rac te -

rit za el nos tre pú blic. A l’ho ra de bai xar,

les ga le ries del me tro po lità són pe ti tes

per con te nir tan ta gent. Len ta ment anem

sor tint, ca mi nant es trets pels pas sa dis -

sos, fins que al cap de deu mi nuts hem

po gut arri bar a fora. Una cua de gent va

sor tint sen se par lar, de la por ta del me -

tro po lità. Di ríem que són mi nai res als

quals tot just sor tits de la mina els és

ofert un di ver ti ment del pa tró.

El camp és da vant ma teix de l’es ta ció.

Som tren ta mil. Tren ta mil pro le ta ris, di -

ria jo. Una ban da de mú si ca toca mar xes

po pu lars. La im pres sió de tris te sa i –di -

guem-ho clar– de misè ria, aug men ta. 

Però sur ten els ju ga dors i us obli deu del 

pú blic i de tot. Heu vist com és bell a

casa nos tra l’es pec ta cle d’un par tit

quan el sol es co men ça de pon dre?

Doncs aques ta cla ror de sol és la que

cau ara so bre el camp. El sol és alt, però 

roig, d’a quell roig de pos ta i us el po deu

mi rar sen se que els seus raigs us fa cin

mal. L’her ba del camp és d’un verd

fosc. Els ju ga dors de l’Arse nal por ten

jer seis ver mells i pan ta lons blancs. L’e -

fec te d’a ques tes ta ques ver me lles i

blan ques so bre el verd del camp és me -

ra ve llós.

...I el par tit? El par tit, amics, avui és cosa

se cund ària. Per a un mo dest ca ça dor d’e -

mo cions la caça d’a vui ja és prou gros sa.

I si algú es pre gun ta pel re sul tat del par -

tit que es ju ga va aque lla tar da de dis sab -

te al camp de l’Arse nal, no s’ha de preo -

cu par, per què el ma teix Cre xells te nia

ben clar que el mar ca dor era una cosa

se cund ària: la for ça del re lat re cau, so -

bre tot, en la des crip ció d’u na mas sa que

sa tisfà les se ves ho res lliu res a tra vés de

l’es port que –al seu en ten dre– ha via

de ser al gu na cosa més que un sim ple

es pec ta cle. Fi del a la tra di ció clàssi ca

que en aquells mo ments de pre go na cri si 

ha via de ser var els va lors de l’hu ma nis -

me, Cre xells no en tén l’es port sen se la

seva di men sió mo ral que com por ta

la seva pràcti ca. El que de ma na és una

cosa molt sen zi lla: un es port amb ros tre

humà.

Que lluny que da tot això en una so cie tat

com l’ac tual, que ha con ver tit l’es port en 

un vul gar es pec ta cle me dià tic. Tal ment

fa la im pres sió com si aque lla di men sió

èti ca de l’es port ens hagi aban do nat per

sem pre més, per què la vict òria –aque lla

nike clàssi ca trans mu ta da ara en mul ti -

na cio nal es por ti va– és la que guia tots

els ob jec tius: par ti ci par ha pas sat a mi -

llor vida, no més preo cu pa guan yar. Al

cap i a la fi, l’es pec ta cle –i l’es port és el

gran es pec ta cle d’u na so cie tat post mo -

der na i glo ba lit za da, que ens apro pa te -

le vi si va ment als grans esdeveniments

competitius– només s’interessa pels

vencedors.
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