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Coneixement

al servei de l’esportista

La mort d’un es por tis ta de for ma pre ma tu ra re no va la nos tra in quie tud pels efec tes po ten cial -

ment ne ga tius de l’es port. Ara, la re cent mort del ci clis ta Pan ta ni re pe teix la ma tei xa vivè ncia de

de sas sos sec i d’in quie tud que ens ha acom pan yat al tres ve ga des, arran d’al tres morts d’es por -

tis tes. Estem obli gats a pre gun tar-nos què està pas sant en l’es port en ge ne ral i, par ti cu lar ment,

en el d’alt ren di ment, quan hi ha per so nes que tot sem bla in di car que su cum bei xen a un es tat de

co ses a les quals no po den fer front i que els por ta a la des con cen tra ció, a bus car so lu cions a la

de ses pe ra da, o a es tats de de pres sió que po den aca bar en suï ci di.

La preo cu pa ció per aques tes qües tions de cai re hu ma nis ta i ètic no són no ves en aques ta re vis -

ta. Des ta quem el mo nogr àfic so bre “Hu ma nis me a l’es port”, que vam pu bli car per ini cia ti va del

De par ta ment de Cièn cies So cials de l’INEFC de Bar ce lo na. Ara, però, hem de des ta car que la

ca sua li tat ha vol gut que la sen si bi li tat dels nos tres au tors pels te mes ètics i so cio po lí tics de l’es -

port hagi coin ci dit amb un nou dra ma es por tiu, per so nal i col·lec tiu, a Itàlia i a tot Eu ro pa. Ens re -

fe rim als con tin guts del Fòrum “Esport Cièn cia i Cul tu ra” i als de l’a par tat d’“Opi nió” d’a quest nú -

me ro.

En els es crits so bre el do pat ge del Fòrum, en Je sús Ga li lea cri da l’a ten ció so bre l’ex ces si va im -

portància i di vul ga ció que es dóna al do pat ge es por tiu, al cos tat del fet es can da lós del so brees forç 

i la pres sió am bien tal que han de su por tar la ma jo ria d’es por tis tes. Les cròni ques pel cas Pan ta ni

in di quen cla ra ment que amb dues co ses han coin ci dit en la hist òria par ti cu lar d’a quest ci clis ta i que 

els te mes de sen vo lu pats pels doc tors Ga li lea i Se gu ra són cla ra ment per ti nents per a com pren -

dre-la.

En l’a par tat d’“Opi nió”, Joan Rius ens ofe reix un con junt de re ferè ncies de l’o bra de Váz quez Mon -

tal bán les quals po sen de ma ni fest el seu cri te ri so bre les im pli ca cions so cio po lí ti ques de l’or ga nit -

za ció de l’es port i, par ti cu lar ment, de l’es port es pec ta cle.

Aques ta re vis ta, no cal dir-ho, és un mitjà de pu bli ca ció cien tí fi ca de les re cer ques que es fan en

tots els àmbits re la cio nats amb l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port. El que avui vo lem fer, des de la di rec ció 

edi to rial, és rea fir mar que cal obrir el con cep te de re cer ca a tot allò que ens afec ta, fins i tot quan 

to quem els as pec tes mo rals i ètics de les co ses i, es pe cial ment, de l’or ga nit za ció de la com pe ti -

ció es por ti va. A no sal tres no ens obli ga la com pe ti ció es por ti va tal com es fa ac tual ment i tal com 

s’ad mi nis tra des d’un punt de vis ta po lí tic, so cial o me dià tic. Tam poc no ens obli guen els in te -

res sos econò mics i co mer cials que po den in vo lu crar-s’hi. Ens com pro met, en can vi, el co nei xe -

ment –com més cert i con tras tat mi llor– d’allò que s’es de vé i per què, i qui nes pro pos tes fem per

can viar-ho.
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S’ha dit que la cièn cia és llui ta teò ri ca, i la dis cus sió so bre les cau ses dels com por ta ments

n’és, evi dent ment, la part fo na men tal. De fet, el ma teix de bat ex pli ca tiu que ha apa re gut,

arran de la mort de Pan ta ni, so bre les cau ses de la seva de fun ció és un de bat de base cien tí -

fi ca en què cal apro fun dir si es vol fer un bon ser vei a la so cie tat. En aquest sen tit, cal dir que 

en la li te ra tu ra cien tí fi ca pre do mi na el plan te ja ment di cotò mic i cap ciós so bre si la cau sa de

l’en so rra ment per so nal dels in di vi dus és de gu da a fac tors am bien tals, o s’a fir ma, contrària -

ment, que les ca rac te rís ti ques per so nals són les més de ter mi nants. En te nim una bona

il·lus tra ció en el cas que co men tem quan, a la va lo ra ció i crí ti ca de l’or ga nit za ció es por ti va,

ju di cial o me dià ti ca, s’hi con tra po sen les ca rac te rís ti ques per so nals, els orí gens o els tras -

torns psi co pa tolò gics que es pre sen ten com si fos sin pre vis i de pen dents de cada in di vi du

con cret.

Un plan te ja ment cien tí fic del tema hau ria de po der de sen vo lu par al tres apor ta cions que do -

nes sin més pro fun di tat al trac ta ment de la com ple xi tat de les co ses, so bre tot, en te mes tan re -

lle vants com  la vida de les per so nes. No més com a apunt, po dem dir que hau ria de ser in te -

res sant con èi xer i pu bli car els efec tes se cun da ris –a ni vell fi siolò gic i psi colò gic– dels fàrmacs 

que s’u ti lit zen a dis cre ció per ren dir més o per sor tir d’u na si tua ció di fí cil o de de pres sió, per

exem ple. Cal dria, d’al tra ban da, que els fi siò legs de l’e xer ci ci do nes sin a con èi xer in ves ti ga -

cions que con tras tes sin l’e fec te de la pre pa ra ció fí si ca per a la mi llo ra del ren di ment, amb el

man te ni ment de la sa lut dels at le tes. Cal dria, tam bé, plan te jar-se la ne ces si tat d’u na pre pa ra -

ció psi colò gi ca sòli da dels es por tis tes i in cor po rar-la a l’en tre na ment, so bre tot, quan se sap

que els es por tis tes han de viu re sota pres sions i exigè ncies pú bli ques. Aques ta pre pa ra ció

psi colò gi ca no hau ria d’ob viar, d’al tra ban da, la con si de ra ció de la ne ces si tat de te nir au to no -

mia per so nal, tant en l’es port com en l’e xistència in di vi dual en ge ne ral. Crec que és opor tú re -

cor dar que una màxi ma de la ini cia ció al ci clis me ha es tat la de dir que el pri mer que s’ha de fer 

en aquest es port és “apren dre a so frir”. Des d’un punt de vis ta psi colò gic, no que da gai re mar -

ge al dub te en dir que un pen sa ment com aquest com por ta in duir a uns hàbits en què la sa lut

que da su pe di ta da al ren di ment o, el que en ca ra és pit jor: pot suc ceir que aca bi agra dant fer

un ni vell d’es port que com por ta do lor i so fri ment i que això pot ac cep tar-se com a nor mal, bo o

de sit ja ble.  No cal dir que, en un al tre or dre de co ses, la re cer ca so ciolò gi ca hau ria de ser ex -

plí ci ta i in sis tent so bre tot allò que té a veu re amb l’a fec ta ció per so nal de l’or ga nit za ció es por -

ti va, so bre tot quan aques ta va lli ga da a va lors gru pals que s’or ga nit zen amb una con si de ra ció 

molt re la ti va de la sa lut in di vi dual, però tam bé de l’es forç i les pos si bi li tats de ca das cun dels

es por tis tes. 

L’es tu di d’a quest en tra mat de co ses pen sem que és el que ens ha d’o cu par i el que ens ha de mo ti -

var en el tre ball cien tí fic i pro fes sio nal en l’àmbit de l’es port. De fet,  així és com acon se gui ríem

l’ob jec tiu ge ne ral de la cièn cia que és, com deia el gran fi siò leg i psicò leg que fou I. P. Pav lov, el

d’a con se guir les mi llors con di cions de vida per als ciutadans. 

JO SEP ROCA I BA LASCH
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