
Un estudi etnogràfic
sobre el voleibol de platja 

§ DAVID MATA VERDEJO

Insti tu t Espa nyol Se ve ro Ochoa (Tànger, Ma rroc).
Tècnic de Vòlei Plat ja de la RFEVb.
Se lec cio na dor Na cio nal de Vòlei Plat ja 1990-1993

Resum
S’es tu dia l’a va lua ció hist òri ca del vòlei

plat ja des del seu nai xe ment com una va -

riant re crea ti va del vo lei bol, in ci dint en la

des crip có dels sig nes d’i den ti tat sub cul -

tu ral d’a ques ta mo da li tat, abor da des des

de l’et no gra fia de l’es port. D’a ques ta ma -

ne ra s’es tu dia ran te mes com la con fi gu ra -

ció de grups au to tan cats, el com por ta -

ment ètic del ju ga dor de vòlei plat ja i les

tècni ques del cos pròpies dels nois de la

plat ja o beach boys.

Aproximació històrica 

En 1995, la Fe de ra ció Inter na cio nal de

Vo lei bol va com me mo rar el Cen te na ri del

nai xe ment de l’esport del vo lei bol. Al

col·legi de l’YMCA (Young Men’s Chris -

tian Asso cia tion) de la lo ca li tat d’Holyoke

(Mas sa chus sets), el pro fes sor d’educació

fí si ca Wi lliam G. Mor gan, aca bat de gra -

duar amb vint-i-cinc anys, va in ven tar un

joc que va ano me nar “min to net te” (Pa -

lou, 1992, p. 16). Aquell nom exò tic va

ser sub sti tuït per l’inventor, a pro pos ta

del pro fes sor del Spring field Co lle ge,

Alfred T. Hals tead, tot bus cant un nom

més atrac tiu i que es co rres pon gués amb

l’essència del joc. El ju liol de 1896 la re -

vis ta Physi cal Edu ca tion de fi nia l’esport

de la for ma se güent: “Vo lley ball is a new

game which is pree mi nently fit ted for the 

gymna sium or the exer ci se hall, but

which may be pla ced out of doors. Any

num ber of per sons can play. The play

con sists of kee ping a ball in mo tion over

a high net, thus par ta king of the cha rac -

ter of two ga mes -tennis and hand ball”.

(Dis tel, 1995, p. 70). 

Aques ta mo da li tat, menys in ten sa que el

bàsquet, con sis tia a en viar una pi lo ta feta 

amb la cam bra d’aire d’una pi lo ta de

bàsquet, a camp con tra ri per da munt

d’una xar xa que se si tua va a una al tu ra de 

sis peus i sis pol za des (1,98 m). El nou

es port, col·lec tiu i sen se con tac te, no re -

que ria un es forç fí sic tan in tens com el

bàsquet. Per tant, s’adaptava mi llor a les

ca rac te rís ti ques del grup d’alumnes, la

ma jo ria ho mes de ne go cis de mit ja na

edat, com ara un doc tor, el cap de bom -

bers i l’alcalde de la lo ca li tat (Shew man,

1995(1), p. 66). Expan dit a tra vés dels

col·le gis de l’YMCA pels Estats Units i per

al guns paï sos asià tics, com el Japó i la

Xina, va arri bar a Eu ro pa de mans de les

for ces mi li tars que van par ti ci par en la

I Gue rra Mun dial. Es van dis tri buir més

de set ze mil pi lo tes de vo lei bol en tre els

Cos sos Expe di cio na ris Ame ri cans (FIVB,

1978, p. 23). És cu riós com pro var el pa -

per de les ac ti vi tats es por ti ves de l’exèrcit

ame ricà a les cam pan yes mi li tars: van

prac ti car el surf a les cos tes de l’Extrem

Orient du rant la Gue rra de Viet nam, fet

que va ser por tat al ci ne ma a la pel·lí cu la

Apo caly psis Now per Frank Cop po la. El

vòlei plat ja va ser, d’altra ban da, una ocu -

pa ció dels temps d’espera de la ba ta lla a

la Gue rra del Golf de l’any 1991, al sor -

renc de sert arà bic. Aques ta in fluèn cia

arri ba a Espan ya en 1920, i se’n re gis tra

la pràcti ca a la plat ja de Mont gat (Bar ce -

lo na), per part de tu ris tes fran ce sos (J. i

N. Pa lou, 1985, p. 17). Tan ma teix, serà

des prés de la Gue rra Ci vil quan co men -

çarà a es cam par-se per tot el país. Van

ser les agru pa cions de pen dents del règim

fran quis ta, la Sec ción Fe me ni na i el Fren -

te de Ju ven tu des, les en ca rre ga des de fer

con èi xer a la jo ven tut aquest es port (Ca -

rre ro, 1965, p. 12), i van crear les se ves

pròpies com pe ti cions anys abans que es

cons ti tuïs sin els or ga nis mes fe de ra tius de 

la mo da li tat. El pro fes sor de l’INEF de

Ma drid, Luis Ca rre ro, un dels pri mers

tècnics na cio nals que va sor gí d’aquest

es port, ens in di ca que l’apogeu que va as -

so lir el vo lei bol en aques tes dèca des en -

tre les jo ves es pan yo les, a tra vés de la

Sec ción Fe me ni na, va fer que di ver sos

grups, com ara els tècnics de l’Academia

de Man dos, el ca ta lo gues sin com el “Ma -

ri ca-Ball” per con si de rar-lo un “joc de

 dones”. 

En el camp ad mi nis tra tiu, el vo lei bol, o

“ba lon vo lea” com s’a no me na va ales ho -

res, va re có rrer un llarg pe ri ple fins a la

cons ti tu ció de la Fe de ra ció Espan yo la de

Vo lei bol (1959), atès que va de pen dre

de la Fe de ra ció Espan yo la d’Hand bol

(1948-1950), Bàsquet (1950-1958) i

de Rug bi (1958-1959). A co men ça ment

dels anys cin quan ta, els clubs van ser les

en ti tats que van de sen vo lu par les com pe -
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ti cions na cio nals. L’e quip Bom bers de

Bar ce lo na va aco llir aques ta mo da li tat

im por ta da pels parcs de bom bers fran -

ce sos, i van acon se guir el pri mer tí tol

na cio nal el 1951. Altres clubs de com -

pe ti ció eren el Pi ra tas de Ma drid, l’His -

pa no Francès i el Ca noe. En àmbits

edu ca tius, com els col·le gis ma jors uni -

ver si ta ris i cen tres d’en sen ya ment, el

vo lei bol va co men çar a pro pa gar-se

amb for ça els anys cin quan ta i sei xan -

ta. Van ser els col·le gis re li gio sos els

que van so bre sor tir en les com pe ti cions 

na cio nals. Pa dres Ca pu chi nos de Múr -

cia, Obis po Pe re lló de Ma drid i ja en els

anys se tan ta, d’al tres com Re cuer do i

Sa le sia nos (tam bé a Ma drid) van ser

els cen tres de més gran re nom. En els

anys se tan ta, el ni vell dels clubs espa -

nyols s’e le va enor me ment amb la par ti -

ci pa ció en com pe ti ció d’e quips com el

Reial Ma drid (que venç de for ma con se -

cu ti va els cam pio nats na cio nals des de

1975/6 a 1979/80), l’Atlètic de Ma -

drid (amb tres vict òries en la dèca da) i

el Son Amar, aquest úl tim de Pal ma de

Ma llor ca. En aquests anys, el vo lei bol

s’a na va cons ti tuint com un es port de

com pe ti ció ca paç d’om plir els pa ve -

llons es por tius del nos tre país. Tan ma -

teix, li man ca va una qua li tat ca rac te rís -

ti ca dels es ports d’es pec ta cle. Mal grat

la con tí nua ex po si ció fí si ca que exi geix

l’es port (salts po tents, des pla ça ments

ràpids, cai gu des per sal var una pi lo ta,

re ma ta des de tre men da in ten si tat),

l’ac ti tud psi colò gi ca dels ju ga dors en

pis ta era enor me ment dis cre ta, fre da i

mo de ra da. Els punts se suc ce ïen l’un

da rre re l’al tre, amb l’a plau di ment del

pú blic i la con ten ció dels ju ga dors. Ens

as sen ya la el pro fes sor Luis Ca rre ro que

“en aquells par tits dels anys sei xan ta i

se tan ta, els ju ga dors gai re bé no s’a ni -

ma ven els uns als al tres ni es fe li ci ta ven 

per cada punt. Hi ha via una gran dis -

cre ció en la con duc ta de pú blic i ju ga -

dors”. 

En els anys vui tan ta, el vo lei bol va re -

gis trar un can vi sig ni fi ca tiu a ni vell

mun dial, de la mà de l’equip na cio nal

dels Estats Units. I el nos tre país va re -

bre aques ta in fluèn cia vin cu la da a la

mo di fi ca ció sub stan cial de les pau tes de

con duc ta dels ju ga dors de vo lei bol a la pis ta 

de joc. 

La gran revolució en les
pautes de comportament 

L’e quip que es va con cen trar a San Die go

(Ca lifò rnia), per a la pre pa ra ció dels Jocs

Olím pics de Los Ánge les de 1984 es ta va

for mat per jo ves ju ga dors que pro ve nien

de lli gues uni ver sità ries, la ma jo ria d’ells

ca li for nians as si dus a la pràcti ca del vòlei

plat ja. Tan fort va ser el xoc en tre el caràc -

ter rí gid i se ver d’un en tre na dor del mig

oest, Doug Beal, i el carà cter des preo cu -

pat dels ju ga dors ca li for nians, que n’hi va

ha ver uns quants que van cau re en el

camí de la pre pa ra ció: van ser des pat xats

o van aban do nar la con cen tra ció. Una

mos tra ine quí vo ca de la clas se i la potèn -

cia d’a quests ju ga dors va ser la seva con -

sa gra ció com a es tre lles del vo lei bol de

plat ja (Sin jin Smith, Tim Hof fland, Randy

Sto klos i Mike Dodd).

Del ri gor, la me ti cu lo si tat i la du re sa del sis -

te ma d’entrenaments, junt amb el ta lent i

les qua li tats dels jo ves ju ga dors que van ro -

man dre a la se lec ció, va néi xer un equip

que va do mi nar la com pe ti ció mun dial du -

rant qua tre anys (Jocs Olím pics de Los

Ánge les 1984, Copa del Món 1995, Cam -

pio nat del Món 1986, Jocs Pa na me ri cans

1987, Jocs Olím pics de Seül 1988). Un

dels grans lí ders de l’equip i tam bé as si du

ju ga dor de la plat ja, Pat Po wers, as sen ya la -

va que la clau del seu èxit es va ba sar en la

mo ti va ció. L’actitud del ju ga dor en cada en -

tre na ment, en cada si tua ció de joc, es ta va

ca rre ga da d’“em pen ta” (pus hing) en tre els

mem bres de l’equip. Cada ju ga dor ani ma va 

i cri da va (ye lling) al com pany, in de pen -

dent ment que ha gués ob tin gut èxit o fracàs

en l’acció, es xo ca ven els pal mells de les

mans i s’arribava a un es tat d’excitació

que fre ga va l’esquizofrènia (Po wers, 1994,

p. 120). L’esmentada ac ti tud no ser via no -

més com a ele ment de re forç po si tiu per a

les ex pec ta ti ves de l’equip, sinó que fun cio -

na va com a me ca nis me d’intimidació del

con tra ri. Per això, aques ta pau ta de con -

duc ta es va anar es te nent ex traor dinà ria -

ment pel món del vo lei bol de com pe ti ció

fins a es de ve nir una tècni ca bàsi ca de re -

la ció in tra gru pal dels equips de vo lei bol a

qual se vol ni vell. 

Pi car de mans els uns amb els al tres des -

prés de cada ac ció. Co re jar un crit de

guer ra o, sim ple ment, cri dar per in cul car

ànim eren tècni ques que per tan yien a

l’estil es por tiu ca li for nià (on tro bem d’al -

tres exem ples, com l’especial am bien ta -

ció de l’equip de bàsquet Los Ánge les La -

kers). Aques ta for ma de viu re l’esport,

amb al tes do sis d’eufòria i ex tra ver sió, es

tro ba va a les plat ges de Califòr nia quan

aques ta se lec ció na cio nal de vo lei bol co -

men ça va el seu pe ri ple de tí tols in ter con -

ti nen tals. Per tant, van ser els ju ga dors de 

vòlei plat ja els qui van can viar l’esperit

del vo lei bol, un joc que fins als anys vui -

tan ta es ca rac te rit za va per un com por ta -

ment so cial dels ju ga dors a la pis ta for ça

dis cret i re fi nat. Com ens in di ca Mi guel

Ocón, ju ga dor pro fes sio nal a la lli ga ame -

ri ca na en els anys se tan ta i des prés se lec -

cio na dor na cio nal es pan yol, “els ju ga dors 

ame ri cans van en sen yar al món del vo lei -

bol la im portància dels re for ços ex terns

en la mo ti va ció del ju ga dor. L’esperit d’e -

quip aug men ta amb l’animació con tí nua,

la ce le bra ció de l’obtenció de punts i la

mi no ra ció dels efec tes d’un fracàs amb el

su port dels com panys. A tra vés d’aquest

es pe rit, el ju ga dor perd la por al fracàs, se 

sent cres cut i em pa rat pels qui l’envolten. 

I aquí tam bé hi hem d’incloure el pú blic.

Els ame ri cans van apren dre a con viu re

amb el pú blic, a trans me tre-li la ne ces si -

tat de su port, i a uti lit zar-lo en pro fit pro -

pi, fins i tot quan es trac ta va d’un pú blic

con tra ri als seus co lors”. 

Com és que els jo ves ca li for nians van ser

ca pa ços de can viar el con cep te de re la -

ció in tra gru pal del vo lei bol, i ex pan dir el

seu mo del a ni vell mun dial, quan amb

prou fei nes te nien tra ject òria en el món

de l’al ta com pe ti ció d’a quest es port? La

res pos ta es tro ba en el medi so cial on es

van de sen vo lu par, i en el seu es port pre -

fe rit: el vòlei plat ja. Con tra al gu nes opi -

nions que si tuen aques ta mo da li tat com

un dels nous es ports vin cu lats a l’a no -

me na da so cie tat pos tin dus trial (J. i A.

Oli ve ra, 1985, p. 17), vo lem mos trar i

de mos trar de qui na ma ne ra, a tra vés de



la seva pro lon ga da tra ject òria a la cos ta

ca li for nia na, es va arri bar a crear tam bé

una sub cul tu ra del vo lei bol de plat ja al -

gu nes dèca des abans que d’al tres es -

ports, com el surf de vela o el ska te -

board, ex por tes sin la moda ame ri ca na al 

Vell Con ti nent. 

Característiques
del vòlei platja 

El vo lei bol de plat ja no és, doncs, una

mo da li tat re cent com d’altres es ports ca -

li for nians que de sen vo lu pa rem en l’ho -

ritzó mar gi nal. En els seus orí gens, a fi nal

dels anys vint, es va con ce bre com una

va riant re crea ti va del vo lei bol als clubs de 

plat ja de San ta Mo ni ca (Ca lifò rnia), com

ara l’Edgewater Beach Club. En 1930,

qua tre jo ves: Paul John son, Char ley

Kahn, Bill Brot hers i Johnny Allen, ju guen 

el pri mer par tit de vòlei plat ja re gis trat

(Smith i Fei ne man, 1988, p. 2) amb dos

ju ga dors per equip, i no sis com en el vo -

lei bol. La nova mo da li tat (beach vo lley -

ball) es pre sen ta va com una afi ció per als

nois ca li for nians de la plat ja (beach boys), 

so bre tot per als mo ments i els dies en què 

les ona des no eren bo nes per fer surf.

Aquest bi no mi, surf-vòlei plat ja, con ti nua 

sent, a ho res d’ara, un de no mi na dor dels

ju ga dors ca li for nians de vòlei de plat ja,

en ca ra que la seva pro gres si va pro fes sio -

na lit za ció vers aquest es port hagi re le gat

el surf a una ocu pa ció d’oci i no de ne -

goci. 

La re duc ció del nom bre de ju ga dors per

equip va com por tar pro fun des mo di fi ca -

cions en les pau tes de com por ta ment

dels prac ti cants. Com as sen ya lem al co -

men ça ment de l’apartat, el vo lei bol va

néi xer amb l’esperit de ser un es port poc

fa ti gant. La mida re duï da de cada camp

(qua drat de nou me tres), com par tit per

sis ju ga dors, con fe reix la pos si bi li tat de

gau dir i par ti ci par d’un joc d’equip, ja si -

gui a un ni vell re crea tiu o ago nís tic, sen se 

“pa gar un preu mas sa ele vat de fa ti ga,

risc, au to mor ti fi ca ció, au to con trol i exas -

pe ra ció” (Anto ne lli i Sal vi ni, 1982,

p. 223). Tam bé a ni vells d’alta com pe ti -

ció tro bem les con se qüèn cies psi colò gi -

ques de la pràcti ca d’aquesta mo da li tat.

Així, els es tu dis de Naul i Voigt van arri -

bar a la con clu sió que el tret tí pic de

l’equip na cio nal de la Re pú bli ca Fe de ral

Ale man ya era “l’elevat ni vell d’extra -

punitivitat”, a la qual cosa acom pan ya va

una fe ble ca pa ci tat au to crí ti ca i es cas sa

in cli na ció al sa cri fi ci (ibí dem). En con tra -

po si ció al vo lei bol, el vòlei plat ja exi gia

una re dis tri bu ció di fe rent de l’espai de joc 

i de les res pon sa bi li tats dels ju ga dors a la

pis ta. Dues per so nes han de co brir un

qua drat de 9 x 9 me tres que en vo lei bol

és co bert per sis ju ga dors. Ja no ser vei xen 

de gai re les ex cu ses o la re cer ca de cul pes 

en erra des d’altres com panys. L’essència

del joc del vòlei plat ja es for ja so bre el

com pro mís de com pan yo nia a ul tran ça,

un vin cle de pa re lla qua si ma ri tal (Mata

et al., 1994, p. 207). 

Els ju ga dors de plat ja ca li for nians in cor -

po ra ven di ver sos avan tat ges més so bre

la po bla ció del vo lei bol con ven cio nal de

pis ta. En pri mer lloc, el medi on es de -

sen vo lu pa, la so rra tova de la plat ja, su -

po sa una di fi cul tat afe gi da per al ju ga dor 

a l’ho ra de rea lit zar els des pla ça ments i

salts. Aquest medi, que con si de rem com 

un sòlid de for ma ble no rí gid o un fluid

molt vis cós (Mata et al., 1994, p. 23),

dis mi nueix la ca pa ci tat de salt ver ti cal

en com pa ra ció amb la pis ta de vo lei bol.

Però aques ta so brecà rre ga dota les ca -

mes del ju ga dor de plat ja d’u na potè ncia

enor me, que tras lla da da al pa ve lló es

con ver teix en un es pec ta cu lar salt ver ti -

cal. Per tant, l’en tre na ment de la plat ja

ator ga va a aquests ca li for nians un avan -

tat ge afe git so bre els ju ga dors del mig

oest o de la cos ta atlànti ca. En se gon

lloc, el medi so cial d’a quests jo ves es

vin cu la a la plat ja i al vòlei plat ja. La to -

ta li tat del temps lliu re es gau deix a la

plat ja prac ti cant l’es port sen se des cans,

per la qual cosa el ni vell de joc as so leix

al tes co tes, fins i tot abans de la seva

ma du re sa. La tra di ció de ju gar par tits

l’un da rre re l’al tre, “over and over” fins

que es pon gués el sol es com bi na va amb

la ne ces si tat de la vict òria per man te nir

la po si ció en el camp i po der con ti nuar

ju gant fins que una de rro ta o la fa ti ga im -

pul ses sin a dei xar el camp de joc a una

al tra pa re lla. En aques ta dinà mi ca, els

ju ga dors es veien mo ti vats per la pres sió

cons tant de bus car la vict òria per con ti -

nuar ocu pant la pis ta i ju gant. Da vant

aquest am bient d’e xigè ncia com pe ti ti va, 

els jo ves ca li for nians ben se gur que van

en for tir l’as pec te psi colò gic de la per so -

na i van ali men tar la base d’allò que es

va arri bar a dir la clau de l’èxit del vo -

leibol ame ricà en els anys vui tan ta: el

“te rri ble will to win” o de sig irre fre na ble

d’a con se guir la vict òria (D. Beal i P.

Murphy, 1989, p. 2). Un exem ple de la

de di ca ció a aquest es port va ser Ron Von 

Ha gen, ju ga dor dels anys sei xan ta i se -

tan ta, es de vin gut una lle gen da pel seu

ex traor di na ri pal marès i per la for ma de

pre pa ra ció es pe cial, en la qual in clo ïa

l’a li men ta ció es pe cial i el tre ball de mus -

cu la ció. Sens dub te, la base del cam pió

s’as sen ta va en la pràcti ca ex haus ti va.

“Du rant di vuit anys, Von Ha gen va fer

ma jo rità ria ment una cosa: ju gar a vòlei

plat ja” (S. Byron, 19952, p. 95). 

Mal grat el to tal ama teu ris me d’a quells

jo ves, el ni vell de com pe ti ció en què par -

ti ci pa ven se si tua va en el ni vell més alt

del vo lei bol, i du rant dèca des, els mi llors 

ju ga dors ame ri cans de vo lei bol pro ce -

dien de Ca lifò rnia i ha vien prac ti cat el

vo lei bol de plat ja as sí dua ment. El cas

més llam pant, que uneix les tra di cions

del vo lei bol i del vòlei plat ja, ha es tat

Karch Ki raly. El 1977, por ta l’ins ti tut de

la seva lo ca li tat (San ta Bar ba ra High

School) a fi na lit zar im ba tuts en el cam -

pio nat. Un any més tard, acon se gueix el

ma teix propò sit par ti ci pant amb la Uni -

ver si tat Ca lifò rnia Los Ánge les (UCLA).

El 1978, amb di nou anys i acom pan yat

d’un al tre jove ca li for nià (que es ta va cri -

dat a ser el ju ga dor més do mi nant de la

hist òria del vòlei plat ja mun dial), Sin jin

Smith, van de rro tar to tes les pa re lles

con sa gra des als cinc tor neigs Open que

van dis pu tar. Els triomfs van fer créi xer

la seva fama en els anys se güents, fins

que es va ins criu re en l’e quip na cio nal de 

vo lei bol, on va des ta car com el ju ga dor

més va luós i pro vi den cial del con junt

que va acon se guir dues me da lles d’or

olím pi ques con se cu ti ves i d’al tres tí tols

in ter na cio nals, com in di quem al co men -
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ça ment de l’a par tat. Per ho no rar aquest

de ves sall de ta lent so bre la pis ta, el Pre -

si dent de la Fe de ra ció Inter na cio nal de

Vo lei bol, Dr. Ru bén Acos ta, va crear la

dis tin ció “El Mi llor Ju ga dor del Món” per

lliu rar-l’hi el 1986. Acos ta va as sen ya lar 

que Ki raly re pre sen ta va “el pro to tip del

que un ju ga dor de vo lei bol hau ria de ser” 

(FIVB, 1987, p. 110). Des prés d’ha ver

guan yat to tes les com pe ti cions per na -

cions, Karch Ki raly va par tir, amb un

con trac te de mig mi lió de dòlars per any,

amb el seu com pany Ste ve Tim mons, a

la con ques ta d’Eu ro pa, i va par ti ci par

dues tem po ra des amb l’e quip ita lià Il

Mes sa ge ro de Ra ven na en la més po tent

lli ga mun dial, la ita lia na. Des prés de la

con ques ta del cam pio nat ita lià en la pri -

me ra tem po ra da, en què van vèncer tots

els par tits (per enè si ma ve ga da en la

seva vida), el club va du pli car la quan tia

de la fit xa del con trac te per al se gon any.

La tor na da de Ki raly a Amèri ca va anar

acom pan ya da d’un di le ma: tor nar a la

se lec ció na cio nal per llui tar per la ter ce ra 

me da lla con se cu ti va als Jocs Olím pics

de Bar ce lo na, o co brir una as sig na tu ra

pen dent des de la seva jo ven tut: ad qui rir 

el tí tol de King of the Beach, con sa -

grar-se com a fi gu ra del vo lei bol de plat -

ja. De can tat per aques ta se go na in quie -

tud, no va tri gar a eri gir-se en el ju ga dor

més va luós (Most Va lua ble Pla yer) del

cir cuit na cio nal de l’Asso cia tion of Vo -

lley ball Pro fes sio nals. El 1992, al cos tat

del seu com pany Kent Stef fes, va gua -

nyar 13 tor neigs con se cu tius. Els anys

pos te riors es van om plir de tí tols, fins

que, amb tren ta-cinc anys, i amb aquest

ma teix com pany, as so lia la seva ter ce ra

me da lla d’or olím pi ca als Jocs d’Atlan -

ta-96, on aques ta mo da li tat de bu ta va en 

el pro gra ma olím pic. So la ment una le sió

va apar tar el ja ve terà ju ga dor de par ti ci -

par en els jocs de Sid ney-2000. La ver -

sa ti li tat i lon ge vi tat de les ha bi li tats del

ju ga dor que da ven una ve ga da més de

ma ni fest. La seva fi gu ra, com a es ten -

dard i am bai xa dor d’amb dues mo da li -

tats, mos tra que vo lei bol i vòlei plat ja

com par tien en la seva vida el ma teix es -

pe rit i in quie tud, com a pràcti ca ago nís -

ti ca.

Pautes
de comportament
del vòlei platja 
Tan ma teix, el vo lei bol de plat ja és una

mo da li tat ca rre ga da de pe cu lia ri tats an -

tro polò gi ques, per què ha es de vin gut el

punt cen tral al vol tant del qual s’es truc tu -

ren grups hu mans que de no ten tècni -

ques, ri tuals i pau tes de com por ta ments

es pe cí fi ques. En la seva tra ject òria a tra -

vés del temps fins als nos tres dies, tro -

bem al guns can vis sig ni fi ca tius, d’al tres

as pec tes que han evo lu cio nat de mica en

mica, i al guns que con ti nuen cons ti tuint

l’essència d’a quest es port. Abor da rem a

con ti nua ció al guns dels as pec tes que no

hem ana lit zat al punt an te rior, per con si -

de rar-los es pe cí fics de la sub cul tu ra del

vòlei plat ja; ens re fe rim a: les tècni ques

de ves tit, els hàbits de con duc ta, i les

con se qüèn cies de la po pu la rit za ció de

l’es port. 

Tècni ques

de ves tit 

Al vòlei plat ja s’ha ju gat tra di cio nal ment

amb una úni ca peça de roba de ves tir, el

ban ya dor. Si fu lle gem la bi blio gra fia de la

hist òria d’aquest es port, con tem pla rem

que des dels pri mers tor neigs ca li for nians 

dels anys qua ran ta, fins a la pro fes sio na -

lit za ció de l’esport als vui tan ta, els ju ga -

dors ex hi bien els seus cos sos bron ze jats

amb els pan ta lons curts com a úni ca in -

du ment ària. Tan ma teix, a ho res d’ara,

per in flux de di ver sos fac tors (tec nolò gic,

co mer cial, est ètic), l’esportista ha mul ti -

pli cat el seu ves tua ri de joc. Com en al tres 

ca sos, con tem plem una ex por ta ció ma jo -

rità ria ment ame ri ca na dels nous equi pa -

ments, fruit de la co mer cia lit za ció i del

pa tro ci ni dels ju ga dors amb els pro duc tes 

que ves teix. 

Un ju ga dor pro fes sio nal i un jove apre -

nent po den arri bar a ves tir exac ta ment

igual, i lluir els ma tei xos com ple ments

cor po rals. Tan ma teix, les in quie tuds

que es des per ten amb el seu ús no són

exac ta ment les ma tei xes. Els tres grups

de fac tors es men tats han su po sat la

mas si va in cor po ra ció d’e le ments a l’e -

qui pa ment de vòlei plat ja. Una ve ga da

es ta blerts, es con ver tei xen en ex po -

nents d’a ques ta sub cul tu ra, i en nou ju -

ga dor que s’a pro xi ma a aques ta mo da li -

tat, el pri mer que sent és la ne ces si tat

d’i mi tar els mo dels dels cam pions per

ad qui rir els sig nes ex terns de per ti nen ça 

a aques ta sub cul tu ra. Se guint en una

es ca la des cen dent, co men ça rem pel

cap. El cap es pro te geix amb una go rra

amb vi se ra. Aquest apè ndix pro te geix el

ju ga dor de l’ex po si ció de la cara i els

ulls al sol. En el cas que, per la po si ció

del ju ga dor al camp, el sol cas ti gui l’es -

que na de l’es por tis ta, és usual gi rar la

go rra per què la vi se ra co brei xi el cla tell.

Com que la vi se ra ha de per me tre un

mo vi ment as cen dent i des cen dent, per

ade quar-la al sol, les vi se res dels ju ga -

dors po den por tar imprès en se ri gra fia el 

lo go tip pu bli ci ta ri, tant a la part su pe -

rior com a la in fe rior, per què quan el ju -

ga dor por ti la vi se ra apu ja da la pu bli ci -

tat con ti nuï sent vi si ble. Hi ha d’al tres

mo dels de vi se ra que dei xen al des co -

bert el cap. Així, el ca bell que da lliu re

de l’em pre so na ment de la go rra. La part 

in ter na de la vi se ra, que re po sa so bre el

front i el nai xe ment dels ca bells, va co -

ber ta per una roba de to va llo la de tac te

suau i que re cull la suor de l’es por tis ta.

La cara rep di ver ses tècni ques de trac -

ta ment. La pri me ra és l’a pli ca ció de cre -

mes blo que jants de raigs so lars, que

 incideixen so bre tot en els punts pro mi -

nents de la cara: nas, pòmuls i lla vi in fe -

rior. Amb aquest ti pus de cre ma es pro -

te gei xen aquests punts de les abra sions

so lars. Al mar ge del carà cter hi gie ni co -

pre ven tiu, s’hi in cor po ra l’e le ment es -

tètic. Aques tes cre mes es co mer cia lit -

zen amb di fe rents tints de co lor, amb la

qual cosa els ju ga dors pas sen a uti lit -

zar-les com a pin tu res de gue rra. Una o

dues fran ges obli qües de co lor creuen

dia go nal ment pòmuls i gal tes del ju ga -

dor, com si es trac tés d’in dis apat xes.

Els ju ga dors bra si lers uti lit zen aques tes

cre mes amb el co lor groc, sím bol es por -

tiu del seu país. Un al tre ele ment que

rea lit za la fun ció prio rità ria de fre a l’ac -

ció so lar són les ulle res. En els anys vui -

tan ta, el de sen vo lu pa ment tec nolò gic

de les ulle res es por ti ves es va adre çar a
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l’ob ten ció de com pos tos plàstics ul tra -

re sis tents a la rup tu ra. En vòlei plat ja,

l’im pac te del mòbil amb la cara del ju -

ga dor és una si tua ció co mu na en el joc.

Si la pan ta lla de les ulle res es tren qués,

pro dui ria le sions se ve res en l’òrgan de

la vi sió, per la qual cosa els fa bri cants

s’han es for çat a crear ulle res irrom pi -

bles. Les ulle res pre sen ten tots els ele -

ments des mun ta bles, per a po der ser

sub sti tuïts in di vi dual ment en cas de

rup tu ra o de can vi en les cir cumstàncies 

am bien tals. La pan ta lla és úni ca; no

res pon a la dis tri bu ció tra di cio nal d’as -

sig nar un vi dre a cada ull. En vo lei bol de 

plat ja s’u ti lit zen pan ta lles que se sub -

jec ten fàcil ment a la part su pe rior de la

mun tu ra, i po den ser in ter can via des per 

una al tra de mida o co lor di fe rent, se -

gons la in ten si tat de llum so lar. D’al tra

ban da, el su port na sal de la mun tu ra es

rea lit za en ma te rials elà stics, com el

caut xú, per tal d’e vi tar les in ci sions al

nas en cas d’im pac te. Les pa ti lles de les 

ulle res, fi nal ment, tam bé de plàstic, po -

den por tar dues parts llis cants una

 sobre l’al tra per tal de per me tre l’a jus ta -

ment ne ces sa ri de mida, se gons l’in di vi -

du que les por ti. 

Con ti nuant amb la in du ment ària, arri bem 

al mem bre su pe rior de l’es por tis ta. Enca -

ra que és poc fre qüent, al guns ju ga dors

d’alt ni vell es col·lo quen un bra ça let de

roba en un avant braç. Aques ta peça s’u ti -

lit za per ei xu gar la suor del front del ju ga -

dor. Per tant, la col·lo ca ció d’a quest ad di -

ta ment no és ca sual, sinó que res pon a un 

rao na ment clar: aques ta zona del cos no

en tra en con tac te amb la pi lo ta i fins i tot

du rant les ac cions de fen si ves en què l’es -

por tis ta ha de llan çar-se a te rra per evi tar

que la pi lo ta to qui el camp, aques ta és la

zona cor po ral que menys es taca de so rra. 

En rea lit zar l’ac ció d’ei xu gar la suor, el ju -

ga dor no es fre garà la so rra per la cara.

Els avant bra ços tam bé po den ser vir

de su port pu bli ci ta ri en tre es por tis tes de

com pe ti ció, mit jan çant cal co ma nies.

Aques ta tècni ca in fan til d’im plan tar ta -

tuat ges fàcil ment eli mi na bles va ser in tro -

duï da en aquest es port pels ju ga dors

fran ce sos Chris tian Pé ni gaud i Phi li pe Jo -

dard a co men ça ment dels no ran ta, per

lluir l’a na gra ma del seu pa tro ci na dor en

les com pe ti cions in ter na cio nals i elu dir

així la ri go ro sa re gla men ta ció so bre la dis -

po si ció d’es pai pu bli ci ta ri en l’e qui pa -

ment de joc. 

El re llot ge de pol se ra fi gu ra com un ele -

ment prohi bit en l’es port de com pe ti -

ció. Du rant la ce le bra ció d’un par tit de

 qualsevol dels es ports col·lec tius per ex -

cel·lència (fut bol, bàsquet, hand bol, vo -

lei bol, rug bi, beis bol o fut bol ame ricà) els

ju ga dors te nen prohi bit l’ús del re llot ge.

L’àrbi tre mana atu rar el par tit i or de na de

re ti rar el re llot ge a l’es por tis ta que s’o bli -

da de treu re-se’l. Fins i tot hi ha una tra di -

ció edu ca ti va ge ne ra lit za da d’en sen yar

els jo ves es por tis tes a des pren dre’s del

re llot ge abans de ju gar per no le sio nar

una al tra per so na o au to le sio nar-se (això

úl tim, so bre tot al beis bol). En el vòlei

plat ja, tan ma teix, la tra di ció dels ju ga -

dors de con ser var el re llot ge de ca nell du -

rant el trans curs dels par tits ha pre val gut

so bre les for ces de con trol re gla men ta ri.

Als Estats Units, el cir cuit pro fes sio nal

està coor di nat pels ma tei xos ju ga dors a

tra vés de l’AVP. Per tant, els ju ga dors vet -

llen pels seus pro pis in te res sos i han

man tin gut la per mis si vi tat de l’ús d’a -

quest or na ment sota la seva res pon sa bi li -

tat. Aquests ju ga dors sa ben que tant per

la lo ca lit za ció del re llot ge en una àrea

d’escàs nom bre de con tac tes amb la pi lo -

ta, com per les se ves ca rac te rís ti ques ma -

te rials, no es pro duei xen danys cor po rals

com a con se qüèn cia d’un im pac te de la

pi lo ta. L’es til de re llot ge d’a quests es por -

tis tes de plat ja pre sen ta un as pec te ju ve -

nil, de co lors vius, poc vo lu mi nós i fa bri -

cat en plàstic re sis tent. Gai re bé no s’hi

con ser ven ele ments metàl·lics (com el

piu del can vi d’ho ra); fins i tot la co rret ja i

la tan ca són plàstics, per no dan yar la

pell. No són re llot ges ex clu sius de ju ga -

dors de vòlei platja: són línies de disseny

adreçades també al surf, el surf de vela,

la bicicleta de muntanya, i d’altres

modalitats que s’han anomenat, per la

seva estètica, “esports californians” (E.

Laraña, 1986, p. 10). 

La in fluèn cia de la moda ame ri ca na de

ju gar amb re llot ge s’ha ex pan dit a d’al -

tres paï sos on es prac ti ca aquest joc, i a

les com pe ti cions in ter na cio nals s’han

pro duït in te res sants pro ces sos d’a cul tu -

ra ció. Per exem ple, du rant el Cam pio nat

del Món de l’any 1991, ce le brat a Rio de 

Ja nei ro, un àrbi tre bra si ler, ex pe ri men tat 

en vo lei bol, però amb es cas sa tra ject òria 

i co nei xe ment de la sub cul tu ra del vòlei

plat ja, va avi sar un ju ga dor ame ricà per -

què es tra gués el re llot ge abans del par tit 

(com ha bi tual ment com pro va un àrbi tre

abans d’un par tit de vo lei bol). L’es por tis -

ta el va ig no rar i va con ti nuar l’es cal fa -

ment pre vi al par tit. Des prés de la rei te -

ra ció de l’a vís ar bi tral, el ju ga dor hi va

co men çar una dis cus sió en ce sa en de -

fen sa del seu or na ment, al·le gant que no 

po dia per ju di car nin gú, lle vat d’ell ma -

teix. La in ter ven ció de l’àrbi tre prin ci pal

del par tit va po sar fi a la dis cus sió. El ju -

ga dor es va que dar amb el re llot ge po sat

i el nou vin gut àrbi tre va com pren dre que

el vo lei bol i el vòlei plat ja es mouen amb

im pul sos per so nals di fe rents. Ens que da

la pre gun ta, per què es por ta re llot ge du -

rant un par tit? No sal tres hem con tem -

plat cen te nars de com pe ti cions amb

equips d’al ta com pe ti ció i mai no hem

vist un ju ga dor mi rant l’ho ra du rant un

par tit. En vòlei plat ja el temps no can via

gens les co ses. Tant se val que si gui una

mica abans o una es to na des prés del que 

es pen sa va. El cam pió del món d’a ques -

ta es pe cia li tat, l’a me ricà Sin jin Smith,

ens do na va una ex pli ca ció molt sim ple:

“it ma kes mo ney”. El re llot ge ad qui reix,

doncs, una uti li tat al tra que la seva fi na -

li tat es sen cial (el con trol del temps mit -

jan çant l’or na ment cor po ral). El re gla -

ment ofi cial de la FIVB prohi beix ta xa ti -
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va ment, des del 1996, l’ús del re llot ge.

Aquest ele ment ad qui reix un in terès

enor me per a les em pre ses fa bri cants,

atès que el ma teix de sen vo lu pa ment del

joc el col·loca en una po si ció en ve ja ble.

El vòlei plat ja es juga es sen cial ment amb 

tocs fets amb els avant bra ços i les mans. 

El re llot ge que da al mig, sen se in ter ve nir

en l’ac ció, però apa reix a to tes les imat -

ges al cos tat dels es ten dards del joc: la

pi lo ta de cuir de di vuit seg ments i el braç 

del ju ga dor. Per sota del ni vell de l’al ta

com pe ti ció, tro bem ju ga dors afi cio nats

que tam bé prac ti quen el vòlei plat ja amb 

el re llot ge de pol se ra, sen se re bre di ners

per aquest fet, i fins i tot pa gant-ne la

com pra i les re pa ra cions. Els jo ves ju ga -

dors cop sen l’es pe rit del ju ga dor de vo -

lei bol de plat ja com el d’u na per so na

amb re llot ge. El pro cés d’i mi ta ció sor -

geix, igual com d’al tres pro ces sos, des

de la je rar quia i el po der, en aquest cas

del ren di ment fí sic. 

Com ex posà vem al co men ça ment, la

ves ti men ta ori gi nal i re gla ment ària de

joc han es tat els pan ta lons curts en la

mo da li tat mas cu li na. Tra di cio nal ment,

i ara com ara, s’u ti lit za el tei xit de ban -

ya dor, a fi de po der fer una re fres cant

cap bus sa da al mar, un cop fi na lit zat

l’en tre na ment o des prés d’un par tit.

Des prés del joc, aquest tei xit, que com -

bi na cotó i po liès ter, re dueix el temps

per ei xu gar-se i evi ta que el ju ga dor ro -

man gui un temps pro lon gat amb la roba 

mu lla da. Això cons ti tui ria un in con ve -

nient im por tant en cas que l’es por tis ta

ju gués un al tre par tit a con ti nua ció, en

em pas ti far-se de so rra el ban ya dor mu -

llat. Una al tra de les ca rac te rís ti ques

dels pan ta lons de vòlei plat ja són les

but xa ques. La ma jo ria dels mo dels por -

ten but xa ques per trans por tar per ti nen -

ces de mida re duï da. Du rant la pràcti ca

es por ti va, les but xa ques que den bui des

per no per dre-les. Però po drien om -

plir-se de so rra, cosa que in co mo da ria

al gu nes ac cions i gests de cai gu des a te -

rra. Per això, els fa bri cants han re solt el

pro ble ma in tro duint but xa ques de roba

ca la da, que evi ta l’a cu mu la ció de so rra.

La sa ma rre ta de joc ha cons ti tuït un ele -

ment d’ins ti tu cio na lit za ció re cent. Amb

això in di quem el po der dels or ga nis mes

ofi cials (les fe de ra cions es por ti ves), i

els in te res sos co mer cials (pa tro ci na -

dors). En les pri me res com pe ti cions

ame ri ca nes, de carà cter afi cio nat, l’e -

quip guan ya dor ob te nia com a pre mi un

lot de pro duc tes, que po dia ser un bar ril

de cer ve sa, unes sa ma rre tes o uns

dòlars (D. Mata i G. Encar na ción,

1993, p. 76). Els ju ga dors abi llats amb

els pan ta lons curts, llu ïen el tors jove i

mus cu lós al des co bert. L’es pe rit de la

imat ge del ca li for nian li fest yle era molt

pre sent en aques tes com pe ti cions, que

en ca ra que no con ce dien pre mis subs -

tanciosos, sí que cons ti tu ïen un esde -

veniment so cial a les plat ges califor -

nianes d’Her mo sa Beach, So rren to,

 Redondo, o Man hat tan Beach. Les  sa -

marretes amb mus cle res van co men çar

a es ten dre’s en els anys vui tan ta, coin -

ci dint amb el crei xent pro cés de co mer -

cia lit za ció d’a ques ta mo da li tat. Els ju -

ga dors van tro bar en la in dús tria de la

roba es por ti va una font ex traor dinà ria

per ob te nir in gres sos com ple men ta ris,

quan aques tes com pan yies van com -

pren dre l’am pli mer cat que s’o bria en el

seu ho rit zó, mar cat no so la ment pel

crei xent in terès per l’es port sinó per

l’ex pan sió de la roba es por ti va en la res -

ta de la po bla ció. L’em pre sa Si deout,

apa re gu da el 1983, es va cons ti tuir

com la pri me ra com pan yia ame ri ca na

que dis sen ya va roba d’a ques ta mo da li -

tat. Anys més tard es tro ba va es cam pa -

da per co mer ços de mig món (Vo lley -

ball, 1995, p. 95). A di ferè ncia d’al tres

mo dels d’or ga nit za ció es por ti va, les

com pe ti cions or ga nit za des per l’as so -

cia ció ame ri ca na de ju ga dors (AVP)

man te nen la in de pendència del ju ga dor

i la for ça de l’in di vi dua lis me en la seva

re gla men ta ció. Enca ra que els equips es 

com pon guin de dos ju ga dors, ca das cun

pot anar abi llat amb els mo dels que ell

ma teix triï, se gons els seus gus tos i les

lí nies de moda del seu pa tro ci na dor. Per 

tant, tots dos ju ga dors apa rei xen en el

ma teix camp de joc amb mo dels i co lors 

di fe rents. Les com pe ti cions or ga nit za -

des per les fe de ra cions es por ti ves con -

ser ven, d’al tra ban da, les lí nies for mals

bàsi ques de les se ves re gles. Els par ti ci -

pants d’un Cam pio nat del Món no sal -

ten al camp com dos ju ga dors de plat ja

que han fet de la seva mo da li tat un es til

i un mitjà de sub sistència, sinó com a

es por tis tes d’al ta com pe ti ció uni for -

mats se gons els es tric tes re gla ments de

la Fe de ra ció Inter na cio nal de Vo lei bol,

que en el seu Ma nual es ti pu la tam bé les 

di men sions dels es pais pu bli ci ta ris i la

ubi ca ció exac ta dels di fe rents ana gra -

mes ofi cials (FIVB, 1996, p. 23). En els 

pri mers anys dels no ran ta, la FIVB fins i

tot va op tar per una me su ra in term èdia,

en co rres pondència amb les sol·li ci tuds

dels ju ga dors. La sa ma rre ta per tan yia a

l’or ga nit za ció del tor neig, i ha via de ser

lliu ra da al ju ga dor per què se la po sés.

Els pan ta lons que da ven com a peça pro -

pie tat de cada ju ga dor per anar ves tit

se gons els seus gus tos i com pro mi sos

in di vi duals. Pos te rior ment, aques ta as -

so cia ció in ter na cio nal va pas sar a exi gir

l’e qui pa ment si mi lar en els pan ta lons

dels com po nents de l’e quip. A ni vell de

com pe ti ció na cio nal, ens tro bem amb

un mo del sem blant, ins pi rat en l’an te -

rior. Hem de pen sar que per als pa tro ci -

na dors, la presè ncia co mer cial a les sa -

ma rre tes de joc aug men ta la ren di bi li tat 

pu bli cità ria, atès que són els ju ga dors
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els qui apa rei xe ran en imat ges als di fe -

rents mit jans de comunicació. 

La mo da li tat fe me ni na pre sen ta ca rac -

te rís ti ques si mi lars a la mas cu li na, pel

que fa a l’e vo lu ció de la ves ti men ta. Del

ban ya dor d’u na o dues pe ces, d’e lec ció

in di vi dual, s’ha pas sat a l’o fi cial de

dues pe ces (pan ta lons i top) per a les

com pe ti cions in ter na cio nals. A l’as so -

cia ció pro fes sio nal de ju ga do res ame ri -

ca nes (WPBA) es man té la lli ber tat in di -

vi dual per es co llir el ti pus i el dis seny

del ves tua ri. 

Pel que fa a les peces de roba de ves tir,

a ban da de l’e qui pa ment es tric ta ment

de joc, hem d’en glo bar-les en un grup

més gran i cer ta ment ho mo ge ni, que

for ma el ves tua ri dels es ports de plat ja

(on s’in cor po ren d’al tres mo da li tats im -

por tants i de gran tra di ció, com ara el

surf i el surf de vela). La in dús tria co -

mer cial ca li for nia na s’ha ocu pat de ves -

tir to tal ment l’es por tis ta de les se ves

plat ges, no so la ment per mos trar el seu

ren di ment fí sic, sinó tam bé per de sen -

vo lu par la seva vida so cial. Pan ta lons

llargs, am plis i in for mals, de co lors bri -

llants, des sua do res amb ca put xa i pe -

ces de roba d’a bric im per mea bles per

als dies rú fols, que per me ten al ju ga dor

con ti nuar man te nint la seva imat ge so -

cial un cop aca ba da la tas ca es por ti va

(si tua ció anà lo ga amb els prac ti cants

del surf de vela). Vo lem as sen ya lar, en

con clu sió, que la plat ja, com a medi

geogr àfic per a la pràcti ca es por ti va,

exi geix un alt ni vell d’a ten cions cor po -

rals, hi gie ni co sa nità ries i nu tri cio nals.

Les llar gues jor na des d’en tre na ment o

com pe ti ció en sen yen el ju ga dor a pro te -

gir-se del sol men tre la pell no es ti gui

bron ze ja da; a uti lit zar cre mes i pro duc -

tes pro tec tors; a por tar pre pa ra da roba

d’a bric no so la ment per al fred, sinó

tam bé per a la ca lor o una plu ja sob -

tada. 

Con si de ra cions

so bre el mas clis me 

Pro ba ble ment, per a algú aliè al vo lei bol

de plat ja, una de les es cas ses re ferè ncies

que hagi po gut re bre so bre aques ta mo -

da li tat per tany al ti pus de per so nes que la 

prac ti quen: mus cu lo sos i bron ze jats. Da -

rre ra aques ta es ti ma ció fí si ca, es tro ben

pre sump cions so bre el carà cter for ta ment 

pro mis cu i ex hi bi cio nis ta d’a quests es -

por tis tes. So bre la pri me ra opi nió hem

apro fun dit en l’a par tat an te rior. No hi ha

dub te que la pràcti ca d’a ques ta ac ti vi tat

de sen vo lu pa la mus cu la tu ra de l’a pa rell

lo co mo tor, i que l’ex po si ció pro lon ga da al 

sol con ce deix un to bru a la pell, com a

me ca nis me d’a dap ta ció. Però tam bé

que den bron ze ja des les mul ti tuds de per -

so nes que des prés d’un tar-se de cre mes,

pas sen ho res i ho res aje guts en una gan -

du la o a la to va llo la, amb l’ú ni ca in ten ció

de to rrar la pell. Res pec te al tòpic que si -

tua els ju ga dors de vòlei plat ja com a in -

can sa bles play boys, hem de re tro ce dir

fins als anys cin quan ta per re cu pe rar les

arrels de la qües tió. En aque lla èpo ca, el

vòlei plat ja ha via ad qui rit una cer ta re per -

cus sió so cial a les plat ges de Ca lifò rnia.

Els tor neigs lo cals po sa ven en com pe ti ció 

els mi llors ju ga dors de la zona. La pa re lla

que fi nal ment re sul ta ria guan ya do ra del

tor neig de Sta te Beach de l’any 1954, es -

ta va for ma da per Ber nie Holt zman i Gene

Selz nick. Van acon se guir, a tra vés d’un

amic, convèncer l’es tre lla de la re vis ta de

Holly wood Pa namà Tops, Gre ta Tyson,

per què fos la rei na del tor neig. La presèn -

cia en el cam pio nat de la diva ca li for nia -

na i els pe tons amb què va ob se quiar els

guan ya dors es van con ver tir en por ta des

de re vis tes i re por tat ges te le vi sius. El

vòlei plat ja es feia con èi xer pels mit jans

de co mu ni ca ció a la ve ga da que l’ac triu

de Holly wood as sen ya la va que ha via

trobat els homes del vòlei platja

“incredibly sexy” (Smith i Feineman,

1988; introduction). 

En aquells anys, en què pre do mi na va

l’es pe rit de di ver sió (fun) i l’a ma teu ris -

me, per da munt de la dis ci pli na de la

pro fes sio na lit za ció, les fes tes a ca ses de

ju ga dors, a clubs de plat ja i als bars es -

de ve nien com a ins ti tu cions en el grup

de ju ga dors i adl àters. El ma teix Selz -

nick, a més a més de pas sar a la hist òria

de l’es port per ser el ju ga dor més gran

del seu temps, va so bre sor tir pel seu es -

pe rit de beach boy a la ma ne ra ha waia -

na: va ser un gran ani ma dor de vet lla des, 

or ga nit za dor de fes tes i fins i tot era ca -

paç d’a ga far el micr òfon en un tor neig

per di ver tir al pú blic que s’hi ha via con -

gre gat. Ba lla rí de nit, ju ga dor de dia, i

en fron tat amb el po der de la Fe de ra ció

Ame ri ca na de Vo lei bol per la seva llui ta

per mo der nit zar les re gles de l’es port, va

mar car una fita en la hist òria del seu es -

port (B. Shew man, 19952, p. 92). Un

dels seus com pe ti dors més gue rrers,

Mike O’Ha ra, ex pli ca va que, fins i tot

sen se que hi ha gués grans tro feus o pre -

mis en metàl·lic, “aca bar sent el rei del

turó con ce dia un es ta tus real. Les do nes

es mo rien per que dar amb tu; els ho mes

llui ta ven per fer-se amics teus” (Smith i

Fei ne man, 1988, p. 20). 

Des de la pers pec ti va d’a quests pri mers

tor neigs, s’as sis teix a una es pe cial co -

mu nió es pe cí fi ca del ju ga dor amb el pú -

blic d’a ques ta mo da li tat. El vòlei plat ja

és l’ac ti vi tat prio rità ria i so vint ex clu si va 

de les ac ti vi tats fí si ques que es rea lit zen 

a l’a re na de la plat ja (amb això s’ex -

clouen les ma rí ti mes, com el surf). Els

afec cio nats po den seu re arran de pis ta i

con tem plar el de sen vo lu pa ment del joc

i les ac cions dels ju ga dors. So la ment als 

anys no ran ta, els cam pio nats pro fes sio -

apunts 75 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (5-19)

ciències aplicades a l’activitat física i l’esport

11

Randy Sto klos, “King of the Beach”, gai re bé una dèca -
da, la ima tge del beach boy.



nals han exi git a l’es pec ta dor el pa ga -

ment d’u na en tra da per pre sen ciar els

par tits. Fins ales ho res, els més ma ti -

ners ana ven a col·lo car la seva ca di ra de 

plat ja a peu de la pis ta cen tral per pren -

dre po si cions ho res abans del co men ça -

ment de la jor na da. Altres, sim ple ment

s’as seien a la so rra o s’ho mi ra ven des

del moll o el pas seig. El tor neig de Man -

hat tan Beach (Los Ange les), ins tau rat el 

1960, va sig ni fi car el col·lap se ab so lut

de la plat ja des de pri me ra hora del

matí, per tal d’o cu par un lloc amb bona

vi sió. 

Els cam pions de vo lei bol de plat ja es

van eri gir en mo dels a se guir pels jo ves

de plat ja, que en co pia ven la roba, els

ban ya dors i fins i tot se guien aquests ju -

ga dors als lo cals de moda (ibid., 47). El 

ju ga dor ame ricà Sin jin Smith, do mi na -

dor del joc du rant la dèca da dels vui tan -

ta (va vèncer més de cent tren ta tor -

neigs ofi cials), ex pli ca va que des de la

in fan te sa, els anys se tan ta, va per ce bre

el gran ca ris ma so cial dels ju ga dors de

vòlei plat ja: “Puc re cor dar-me de quan

feia setè curs i vo lia ju gar a un es port de 

noies, com el vo lei bol. Però ha via vist

aquells nois ju gant i sa bia que eren més

que he rois vi vents” (N. Fei ne man,

1990, p. 111). Amb l’aug ment pro gres -

siu dels di ners per a pre mis, en els anys

se tan ta, es va as sis tir a la se gre ga ció

d’a quest col·lec tiu en dos bàndols: els

que ana ven als tor neigs per ne go ci, i

els qui man te nien l’es pe rit ori gi na ri de

la di ver sió. Sor tir de nit a ba llar, di ver -

tir-se, beu re i, si s’es queia, con que rir

una dona abans d’a nar-se’n a dor mir,

era la pri me ra part del de sa fia ment. La

se go na ses sió arri ba va l’en demà al

matí. Ca lia de mos trar que en ca ra te nies 

prou for ces per sal tar a la pis ta i vèncer

qual se vol ri val que s’en tra ves sés en el

camí del tí tol. Aquest dua lis me d’in -

quie tuds (la de l’o ci noc turn i el ren di -

ment es por tiu) han es tat i són molt mals 

amics, so bre tot quan el ni vell de com -

pe ti ció arri ba a co tes de to tal es pe cia lit -

za ció. Els es por tis tes ne ces si ten es tar al 

cent per cent en to tes les se ves qua li tats 

fí si ques i coor di na ti ves. No hi ha dub te

que un des cans curt la nit an te rior, junt

amb el con sum d’al cohol, dei xa min va -

des aques tes con di cions per a l’en -

demà. Aquests hàbits són con tra ris a

l’en tre na ment biolò gic i in vi si ble (C.

Álva rez del Vi llar, 1985, p. 725). 

Tan ma teix, aquest cos tum es de vé una

ex hi bi ció de ga llar dia, un ritu d’a fir ma ció

de mas clis me que hem tin gut oca sió de

con tem plar en llocs on es prac ti ca el vòlei 

plat ja, a ho res d’a ra, a un ni vell afi cio nat

si mi lar al que es vi via a la Ca lifò rnia dels

sei xan ta-se tan ta. El ju ga dor bra si ler Mar -

co Tu llio, sub cam pió del Món al Cam pio -

nat d’Alme ria, 1991, ens de fi nia aquests

ju ga dors com “els úl tims romà ntics”. Del

ju ga dor Ati la, Tu llio ens deia que “com

més tard tor na va a la nit, mi llor ju ga va

l’en demà. Era in creï ble, ho feia tot bé,

sen se mos trar cap por o ner vis, o símp -

tomes de fa ti ga”. En anys pos te riors,

aquest ti pus de ju ga dor amb prou fei nes

acon se guia d’a van çar en els qua dres de

com pe ti ció, i la seva par ti ci pa ció hi te nia

una presè ncia gai re bé simb òli ca. A Es -

panya, l’or ga nit za ció del I Cir cuit Na cio -

nal de Vòlei Plat ja per part de la Fe de ra -

ció Espan yo la de Vo lei bol va sig ni fi car el

tret de sor ti da d’a ques ta mo da li tat a ni -

vell com pe ti tiu en el nos tre país. En

aquell cam pio nat, així com en els tres se -

güents, el tre ball d’a quest can di dat al

doc to rat al cap da vant de la di rec ció tècni -

ca va per me tre un co nei xe ment di rec te de 

l’am bient so cial ori gi nal creat pel grup

par ti ci pant, i dels cos tums que van anar

nai xent i de sa pa rei xent. 

Pel que fa a aquest apar tat, con si de -

rem que exis teix un fe no men de con -

vergència res pec te a al tres paï sos, atès

que tro bem un fe no men anà leg d’am -

bient so cial noc turn sen se que exis tei -

xin ele ments que pu guin evi den ciar una

in fluèn cia d’e le ments ex terns en aquest

as pec te. Els es por tis tes van acu dir a la

cri da de la com pe ti ció. Alguns eren jo -

ves pro ce dents de llocs cos ta ners

(Alme ria, Màla ga, Huel va), que ha vien

co men çat a en tre nar amb els seus pe tits 

grups de plat ja. Altres eren ju ga dors

con sa grats del vo lei bol, se mi pro fes sio -

nals d’a ques ta ac ti vi tat, amb in quie -

tuds de bus car un so bre sou es tiuenc.

Fi nal ment, s’hi re gis tra ven pa re lles pro -

vi nents de pro vín cies de l’in te rior, com

Ma drid o Va lla do lid, amb es cas sa adap -

ta ció fí si ca al medi de plat ja. Des del

pri mer tor neig es va evi den ciar que la

di ver sió era el fac tor do mi nant en tre les

in quie tuds de la ma jo ria dels equips.

Els di ven dres a la nit, des prés de ce le -

brar-se la ron da prèvia del tor neig, era

comú as sis tir a les mi llors dis co te ques

de la lo ca li tat. A cau sa que els llocs de

ce le bra ció dels tor neigs eren zo nes amb 

gran im plan ta ció tu rís ti ca (Puer to de

San ta Ma ria, Mar be lla, Gan dia, Sa lou)

o grans mu ni ci pis (La Co run ya, Bar ce lo -

na, Ala cant-Sant Joan), exis tia una gran 

ani ma ció tu rís ti ca allà on arri ba va el

cam pio nat. Si a això hi afe gim que els

pa tro ci na dors dels di fe rents cir cuits han 

es tat be gu des al cohò li ques (Ballan -

tine’s i J&B) ens tro ba rem a un no drit

grup de ju ga dors ba llant a les dis co te -

ques de moda amb les in vi ta cions per a

co pes a la but xa ca. Altres es con for men

a fer un pas seig amb la seva pa re lla d’e -

quip abans d’a nar a des can sar. A la dis -

co te ca, els ju ga dors de vòlei plat ja des -

ta quen de se gui da. En un lloc de plat ja,

els ju ga dors po den es tar menys bron ze -

jats que la res ta d’es tiue jants, però no

és ca sua li tat que hi hagi un grup de jo -

ves d’un me tre no ran ta d’al ça da amb

sa ma rre tes de ves tir de vòlei plat ja de

co lors vi ro lats. So vint, anun ciats pel

discjòquei, els ju ga dors es con ver tei xen

en cen tre d’a ten ció de l’es ta bli ment. 

En con tra po si ció amb al tres col·lec tius

cer ve sers (com els ju ga dors de rug bi o

els “mo tards”), aquests jo ves acos tu -

men a beu re “cuba li bres” de whisky,

no so la ment per què els pa tro ci na dors

els con ce dei xen al gu nes in vi ta cions.

Aques ta tra di ció ja la vam ob ser var anys 

en re re quan al guns d’a quests jo ves es -

ta ven en ro lats en equips de vo lei bol, i

acu dien a les mi llors dis co te ques de la

seva lo ca li tat, on, gai re bé com per art

de màgia, co nei xien les cam bre res que

els in vi ta ven so vint a co pes. Quan vam

acom pan yar al guns amics per tan yents

a equips de la Di vi sió Na cio nal, al gu nes

nits, hem de dir que gau dien dels mi -

llors am bients de dis co te ca sen se que

se’n res sen tís la car te ra. La imat ge so -
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cial d’a que lla mena d’es por tis tes, de

gran presè ncia fí si ca, elegà ncia en el

ves tir i ma ne res edu ca des, sem pre va

en cai xar bé amb la imat ge pro to tip del

client mas cu lí que les dis co te ques vo len 

te nir. Els ju ga dors més ben plan tats i

atrac tius es ves tei xen per a l’o ca sió. Un

d’a quests, amb una es ta tu ra que s’a -

cos ta als dos me tres i una llar ga ca be -

lle ra ros sa, co ne gut com “el ví king”, va

a la dis co te ca amb un al tre ju ga dor.

Tots dos ves tei xen bo tes de cow boy

(mal grat la tem pe ra tu ra es tiuen ca) que

en ca ra els fan res sal tar més al lo cal.

Tor nant a l’am bient noc turn del vòlei

plat ja, tro bem les hos tes ses del tor neig

a la dis co te ca, con trac ta des per la mar -

ca de be gu des, tre ba llant com a re -

lacions pú bli ques, lliu rant ob se quis i

 difonent la imat ge del tor neig que s’està 

ce le brant a la lo ca li tat. Aques tes sen yo -

re tes, es co lli des te nint molt pre sent la

seva imat ge fí si ca, te nen ter mi nant -

ment prohi bit pels or ga nit za dors les re -

la cions de pa re lla amb els ju ga dors. En

cas de trans gre dir aquest acord, i sa -

ber-se o sos pi tar-se al gun ro manç, la

noia de sa pa reix de la plan ti lla de tre ba -

lla dors en el tor neig se güent. 

En aques ta cir cumstància de to tal fra ter -

ni tat en tre els ju ga dors, i de de sin hi bi ció

dels te mors i les ti mi de ses per l’e fec te de

l’al cohol i l’eufò ria, l’art de la se duc ció es -

de vé una ope ra ció de caça. Alguns d’ells,

des prés de re sul tar re but jats al gu nes ve -

ga des, a pe nes dis cri mi nen se gons el seu

gust per so nal i llan cen atacs in dis cri mi -

nats amb l’ú nic ob jec tiu d’a con se guir una 

con ques ta se xual. Se’ls sent ano me nar

les do nes “ga lli nes”. Aquell que ha es tat

co rres post per una dona es pot con si de rar 

afor tu nat: des prés de de ma nar i su pli car

al seu com pany d’e quip i d’ha bi ta ció que

re tar di una mica la seva hora d’a nar a

dor mir, de sa pa reix de la dis co te ca en di -

rec ció a l’ho tel en què s’a llot ja. L’en demà 

al matí, es pro cu rarà dis si mu lar les ca res

de can sa ment i de son abans de la com -

pe ti ció. Nin gú no par larà ni farà co men ta -

ris so bre el seu can sa ment o so bre les po -

ques ho res de son. Si de cas, sí que tro ba -

rem al gun es de ve ni ment noc turn com a

tema de xa far deig, re la tat en clau d’hu -

mor i enal tint, sens dub te, el pro ta go nis ta 

i re fer mant el seu es ta tus de noi de plat ja, 

fal di ller i des preo cu pat. 

Fins i tot vam po der con tem plar, a la lo -

ca li tat de La re do, el 1991, com una de

les pa re lles lo cals, que gau dia de tot el

su port del pú blic, arri ba va amb re tard per 

par ti ci par a les se mi fi nals d’u na pro va del 

cir cuit na cio nal. Hi ha via més de dues-

cen tes mil pes se tes per a la pa re lla guan -

ya do ra del tor neig, una xi fra su pe rior al

sou d’a quests jo ves com a tècnics es por -

tius a la lo ca li tat; no sem bla una quan ti -

tat tan ne gli gi ble com per dei xar-la per dre 

per una nit de di ver sió, al cohol i noies.

Per a aquests jo ves afec cio nats del vòlei

plat ja, la lògi ca i el rao na ment sem blen

tro bar-se a l’al tre cos tat del camp de joc.

Da vant l’ab so lu ta de ses pe ra ció del seu

en tre na dor, els ju ga dors van arri bar al

camp amb evi dents sig nes d’ha ver-se

man tin gut tota la nit en “vi gí lia al cohò li -

ca”, acom pan yats d’un grup de jo ves se -

nyoretes prac ti cants de vo lei bol. De poc

va len els in tents de ga llar dia quan l’e quip

ri val és igual o mi llor i es tro ba en una si -

tua ció fí si ca i psi colò gi ca apta per com pe -

tir. La pa re lla lo cal, mal grat la cridòria de

la seva afició i el seu matusser esforç, va

ser materialment esborrada de la pista

pels seus oponents. 

Irres pon sa bi li tat, im ma du re sa, so bre va -

lo ra ció de les pròpies for ces... Aquests i

d’al tres rao na ments ens acos ten a com -

pren dre el fe no men humà. Però pot ser la

mi llor de fi ni ció per a aquests grups se ria

la d’“ado les cents per pe tus” amb què eren 

de fi nits els an tics beach boys ha waians

(G. Tim mons, 1989, p. 15) per la lleu ge -

re sa amb què es pre nien les responsabi -

litats. 

L’as si mi la ció de la idea del ju ga dor de vo -

lei bol de plat ja vin cu lat a noies de fí sic ex -

cel·lent es fo na men ta en la par ti ci pa ció

d’a quest ti pus de do nes jo ves (que a Ca -

lifò rnia són ano me na des Bim bo) com a

part de l’es pec ta cle. Enca ra que no més

un re duït nom bre de ju ga dors del món viu 

pro fes sio nal ment dels seus guanys als

cam pio nats de vòlei plat ja, aques tes

com pe ti cions són una ex traor dinà ria

opor tu ni tat per ob te nir al tes su mes de di -

ners. Molts dels ju ga dors del vòlei plat ja

prac ti quen du rant la tem po ra da d’hi vern

el vo lei bol. La plat ja es con ver teix, per a

ells, en una ma ne ra de con ti nuar com pe -

tint i d’in gres sar alguns diners sense estar 

sotmès a la disciplina d’un equip de

voleibol. 

Els or ga nit za dors de cam pio nats s’encar -

reguen de mun tar un gran es pec ta cle al

vol tant de l’es de ve ni ment per cap tar així

l’a ten ció del pú blic i om plir les gra des,

amb la qual cosa es co breix una im por -

tant fa ce ta: la pu bli ci tat i la imat ge del

tor neig a tra vés de la te le vi sió. Les hos -

tes ses del tor neig, a les quals ja ens hem

re fe rit an te rior ment, ate nen, amb cen yits

ban ya dors, les pe ti cions de be gu des per

part dels ju ga dors. Fins i tot al gu nes te -

nen l’ú ni ca mis sió de pas se jar-se per

unes cer tes zo nes per do nar imat ge de

mar ca. Un al tre atrac tiu per al pú blic són

les ac tua cions de jo ves als des can sos

dels par tits, per evi tar que els es pec ta -

dors aban do nin les lo ca li tats. Per exem -

ple, al Cam pio nat del Món ce le brat a Rio

de Ja nei ro (Bra sil), el 1991, es va es co llir 

la Ga ro ta do ver ão (noia de l’es tiu), in -

cloent-hi la des fi la da de les ga ro tas en

ban ya dor a l’es til bra si ler, da vant la gat -

za ra del pú blic. Aques ta mena d’en tre te -

ni ment no cons ti tueix una no ve tat sinó

que és tra di ció an ti ga a les plat ges ca li for -

nia nes. 

Al I Cam pio nat d’Espan ya de Vòlei Plat ja, 

ce le brat a la plat ja de Mar be lla el 1991,

els or ga nit za dors vam de ci dir, a pro pos ta

del pro mo tor lo cal, in clou re al guns nú me -

ros d’en tre te ni ment aliens a la com pe ti -

ció. La gra da de la pis ta cen tral es va que -
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Exhi bi ció d’ae ròbic al I Cam pionat d’Espa nya de Vòlei
Platja. Mar be lla.



dar pe ti ta quan van apar èi xer les com po -

nents d’un grup gimnàstic de Mar be lla

per ofe rir una ex hi bi ció d’aerò bic. La gent

que ana va pel pas seig s’a tu ra va a veu re

l’es pec ta cle. I al gun avi des pis tat ens

preguntava: “Però, això que fan és el vòlei 

platja?”. 

Ara com ara, la fama de fe me llers dels

ju ga dors de vo lei bol de plat ja con ti nua

vi gent. Alguns pro fes sio nals ame ri cans

van ser el blanc d’un ar ti cle apa re gut a

la re vis ta erò ti ca ame ri ca na Play boy, el

1984, ti tu lat “Vo lley ball Gods”, on són

tit llats de ser uns mo co sos sal vat ges i

uns ob ses sos se xuals. El que aquí ano -

me na ríem uns pin xos de plat ja. La seva

po si ció en el pe tit però crei xent món del

vòlei plat ja se si tua en el cer cle an tro -

polò gic de l’í dol, les ca rac te rís ti ques del 

qual abor dem en l’a par tat de l’es port

es pec ta cle. L’a pro fi ta ment del seu es ta -

tus, com a per so na ad mi ra da i ob jec te

de mi ra des d’es pec ta dors, es tras llueix

en la fa ci li tat per acon se guir de bon grat 

una pa re lla de for ma gai re bé espon -

tània. De se nes de jo ve ne tes es pe ra ven

a la sor ti da de l’es ta di de Rio de Ja nei ro

l’a pa ri ció dels ju ga dors ame ri cans, dis -

po sa des a ac cep tar qual se vol mena

d’in vi ta ció. En aquest sen tit, as sen ya la -

va un pe rio dis ta bra si ler: “Hoje, o vôley, 

além de es por te, sig ni fi ca aza raç ão,

mul her bo ni ta, praia, at le tas mais in te -

li gen tes e re con ho ci men to in ter na cio -

nal” (S. Ga ram bo ne, 1994, p. 6). Fins i

tot al Cam pio nat del Món Alme ria-91,

quan a tra vés de la me ga fo nia vam

anun ciar que un dels pubs de la ciu tat,

que va col·la bo rar en el pa tro ci ni de

l’es de ve ni ment, re bria la vi si ta dels par -

ti ci pants al ves pre, l’es ta bli ment es -

men tat, igual que el ca rrer, va que dar

des bor dat pels afec cio nats, en tre els

quals pre do mi na ven les noies que hi

 assistien amb les se ves mi llors ga les

d’es tiu. 

En aquest cam pio nat, mai no po drem

obli dar l’es tam pa d’un ju ga dor ame ricà

que ha via can viat el bit llet de tor na da al

seu país, per anar de va can ces cap a Mar -

be lla amb una jove ad mi ra do ra, en un

cot xe llo gat. La in cor po ra ció al cam pio nat 

pro fes sio nal ame ricà, amb un tor neig

cada set ma na, po dia es pe rar. Com ens va 

dir en aco mia dar-se, “spa nish girls are

beau ti ful”. 

Grups

au to tan cats

Des dels seus orí gens a les plat ges de

San ta Mo ni ca, Ca lifò rnia, els grups de ju -

ga dors de vòlei plat ja han mos trat una

 estructura gru pal for ta ment tan ca da,

 escassament permea ble. En els pri mers 

anys d’e xistència, a més a més, era una

mo da li tat que po dríem ano me nar es -

nob, vin cu la da als jo ves be nes tants, so -

cis dels lu xo sos clubs de plat ja. Aquests 

grups gau dien de l’es port mit jan çant

par tits en tre pa re lles de ju ga dors for -

mats en el si de les co lles de plat ja, i

l’ar ribada de jo ves es tranys al grup per

sol·li ci tar un par tit, nor mal ment era re -

but ja da. Fins i tot quan es trac ta va de

ju ga dors amb un ni vell com pe ti tiu acre -

di tat, la res pos ta ne ga ti va da vant el de -

sa fia ment d’un par tit era la res pos ta

més ha bi tual. Un es de ve ni ment molt

il·lus tra tiu d’a ques ta ac ti tud, cer ta ment 

clas sis ta, és re co llit per Byron Shew -

man (19952, p. 88). Quan en 1964 els

ger mans Rudy i Ernie Su wa ra, ju ga dors

d’e lit del vo lei bol de Nova York, van

anar a les plat ges del sud de Ca lifò rnia a 

ju gar so bre so rra, en ge ne ral van ser re -

but jats pels grups amb un mis sat ge d’a -

ques ta mag ni tud: “This is a cool game

for cool peo ple. Come back when you

‘re cool”. Cer ta ment el co lor pàl·lid de la 

pell del més gran dels ger mans evi den -

cia va la seva pro cedè ncia ex ter na. La

res pos ta, d’al tra ban da, afe geix un cert

sen ti ment de xe nofò bia i aver sió cap a

tot el que ve de l’ex te rior. 

En les dèca des dels qua ran ta i els cin -

quan ta van co men çar a pro pa gar-se, a

més a més dels clubs pri vats, camps de 

vo lei bol a plat ges pú bli ques, on qual -

se vol jove po dia ju gar si es pe ra va el

seu torn. La com petè ncia i la ri va li tat

en tre els ju ga dors de clubs pri vats i pú -

blics es va fer fe rot ge. No hi ha dub te

que la més gran com pe ti ti vi tat ofer ta a

les plat ges mu ni ci pals va in ci dir de ci si -

va ment en l’aug ment del ni vell dels

grups de jo ves que hi ju ga ven, en per ju -

di ci dels se lec tes beach boys dels

clubs. D’a ques ta si tua ció, la co ne gu da

pa re lla de ju ga dors Saenz/Holt zman,

en treien be ne fi cis. Pel seu re co ne gut

nom eren ad me sos als clubs pri vats, on 

guan ya ven mig dòlar per par tit guan -

yat, un sou per a ells, per la qual cosa

ana ven fent col·lec tes de club en club

(Smith i Fei ne man, 1988, p. 24). A les

plat ges on ha via arre lat una tra di ció vo -

lei bo lís ti ca, va co men çar a ori gi nar-se

un fort sen ti ment de ri va li tat que en ca -

ra ro man. Her mo sa Beach, Man hat tan

i Sta te Beach con ser ven l’es pe rit ali -

men tat en dèca des. El 1990, quan

vam as sis tir al Cam pio nat de Man hat -

tan Beach Open, el més im por tant i de

més gran tra di ció del ca len da ri ame ricà 

(pro vé de 1960), vam po der com pro var 

aques ta si tua ció tras lla da da a un tor -

neig pro fes sio nal. 

El pú blic lo cal no no més ani ma va amb

en tu sias me els ju ga dors d’a ques ta plat ja, 

sinó que una bona part xiu la va, es bron ca -

va i fins i tot s’es col ta ven tota mena d’in -

sults con tra al tres equips pro vi nents de

les plat ges ri vals. Co nei xent l’e nor me pro -

xi mi tat del pú blic a l’es por tis ta en aques -

ta mo da li tat, fins a mit jans dels no ran ta,

en què s’ha es truc tu rat de for ma sis temà -

ti ca la ubi ca ció del pú blic, po dem com -

pren dre el per ju di ci que su po sa per a un

ju ga dor es col tar gai re bé a cau d’o re lla, tot 

mena d’in sults per so nals. El gran cam pió

Sin jin Smith, poc es ti mat per aquest sec -

tor d’a fec cio nats lo cals, ens co men ta va

des prés d’a ca bar el tor neig: “cada any és

igual. Sem bla men ti da que ju guem a la

nos tra ciu tat. Co nec al guns dels nois

(guys) que ens es cri das sen i ens in sul ten.

Són amics de ju ga dors que es tan al tor -

neig; i aquests els ma nen que ens mo les -

tin quan ju guem”. Aques ta ma tei xa con -

duc ta po dem tro bar-la al tor neig d’Her -

mo sa Beach, on tam bé els equips lo cals

d’a ques ta plat ja són enor me ment aplau -

dits pels seus in con di cio nals (E. M. i G.

Aro no vich, 1989, p. 27). La bi blio gra fia

ens re cull anè cdo tes d’a ques ta mena suc -

ceï des qua tre dèca des en re re. El ju ga dor

Holt zman, tot re cor dant com va con èi xer, 

en 1950, el com pany amb qui va con que -
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rir nom bro sos triomfs, Selz nick, apel·lava 

al carà cter de te rri to ria li tat da vant l’a rri -

ba da d’un jove de ma nant un par tit. Sta te

Beach i Her mo sa Beach (to tes dues a Los 

Ánge les) eren ene mi gues irre con ci lia bles. 

“Si algú d’u na al tra plat ja ve nia a ju gar i

no ro ma nia ca llat, tots els ju ga dors de

Sta te Beach ho pre nien com un in sult

per so nal” (ibid., p. 13). 

Arri bar en una plat ja ri val i de sa fiar els

seus cam pions en la pis ta més im por tant 

(court A) era un sig ne de to tal atre vi ment 

i pro vo ca ció que ha via de ser res post.

Com avui, els par tits es ju ga ven a un set

de quin ze punts, i era ac cep ta da la fór -

mu la que si un equip acon se guia un re -

sul tat par cial de vuit a zero, es con si de -

ra va fi na lit zat el par tit, amb la res pec ti va 

hu mi lia ció per al per de dor. En l’o ca sió

re la ta da no es va pro duir aquest re sul tat, 

atès que la qua li tat de l’e quip de sa fia dor

va obli gar els lo cal caps a es for çar-se al

màxim per acon se guir una vict òria per

quin ze a dot ze. La in clu sió en un grup de 

ju ga dors lo cals es de vé, so vint, un tràmit

molt més do lo rós del que es pu gui su po -

sar en un prin ci pi. Cada plat ja té les se -

ves pròpies re gles per po der gau dir de les 

ins tal·la cions. Però la tra di ció de mar gi -

nar l’es trany con ti nua es sent mo ne da de

can vi a Ca lifò rnia. Pat Po wers, cam pió

olím pic a Los Ánge les-84 amb la se lec -

ció ame ri ca na de vo lei bol, criat a la plat -

ja de Mis sion Beach, San Die go, es cri via

en un ar ti cle de re vis ta es pe cia lit za da:

“La gent mai no és ad me sa fàcil ment en

un grup de vòlei plat ja. I de ve ga des la

hu mi lia ció és part del pro cés de po sar a

pro va el co rat ge d’u na per so na” (P. Po -

wers, 1993, p. 128). En aquest ar ti cle

re su mia l’i dea ri del ju ga dor no vell. (Ve -

geu es que ma)

Per tant, po dem afir mar que pa tir una se -

ve ra de rro ta com a re sul tat del pri mer

par tit es cons ti tueix com un ritu d’i ni cia -

ció, una pro va per com pro var si els vin -

guts d’al tres plat ges s’hi han que dat en

ac ti tud de tor nar per apren dre i ser hu -

mils, o per con tra, la supè rbia els im pe -

dirà de tor nar a un camp d’on han sor tit

se ve ra ment ma cu lats. En el fons, és una

qües tió d’ho nor. Quan vam anar a Mis -

sion Beach, ens va re bre una plat ja im -

men sa ment am pla, d’a re na fina i flon ja,

que fa que el cos s’en fon si fins als ta lons.

Aquest ti pus de so rra és, sens dub te, el

que di fi cul ta més la lo co mo ció i el salt.

Qui s’a cos tu ma a ju gar-hi ad qui reix una

ca pa ci tat de salt des co mu nal. Ali neats en 

dues fi le res, vam tro bar dot ze camps de

vo lei bol, uns amb ac ti vi tat i d’al tres no.

De se gui da t’a do nes de quin és l’a no me -

nat “camp A” o dels reis de la plat ja. És

sem pre el si tuat més a prop del pas seig

ma rí tim, per la qual cosa re sul ta el més

vi si ble per al pú blic. Els camps es dis po -

sa ven pro gres si va ment de ma ne ra jeràr -

quica, de tal ma ne ra que el camp dels

pas se rells o prin ci piants (no vi ce pla yers)

era el més allun yat de la pis ta A, i el més

pro per a la riba del mar. Així, les pi lo tes

que es per den sen se con trol des de l’úl ti -

ma pis ta no ani ran a rau re als camps de

ju ga dors de més ni vell. Al se gon camp (el

B), hi par ti ci pa ven ju ga dors que de ve ga -

des ho feien a l’A i hi ju ga ven al tres par tits 

de pre pa ra ció. El sis te ma de joc i de torns 

depèn del lloc, la tra di ció, i el ni vell dels

ju ga dors. Per als grups d’a fec cio nats,

fanà tics de la mo da li tat, que ro ma nen a

la plat ja fins que es fa fosc, el sis te ma im -

pe rant és el del de sa fia ment al cam pió o

“challen ge system”. L’e quip que guan ya

el set de quin ze punts té dret a con ti nuar.

A l’al tre cos tat de la pis ta se si tua l’e quip

de sa fia dor a qui co rres pon per torn. En

l’ac tua li tat, al camp A de cada plat ja hi

ha di ver sos ju ga dors pro fes sio nals o se -

mi pro fes sio nals, que van als tor neigs

amb pre mis en metàl·lic que s’or ga nit zen

en gran nombre de localitats a nivell

estatal. Igualment, els professionals van

a entrenar en aquests camps després de

tornar d’un torneig i abans de sortir per al

següent (és a dir, de dilluns a dijous). 

Les re la cions

de com pan yo nia 

En aques ta dinà mi ca, el vòlei plat ja ha

per dut l’es pe rit del de sa fia ment en nom

d’un con trol dels es for ços su pe rior i d’u -

na mi llo ra de les ca pa ci tats. Els ju ga -

dors ac tuen se gons els seus plans d’en -

tre na ment, ela bo rats amb l’a ju da de

pre pa ra dors fí sics i per això no abu sen

de ju gar un par tit rere l’al tre. Acor den

par tits en tre pa re lles de ni vell sem blant, 

i fins i tot can vien o al te ren la com po si -

ció dels equips, per no arri bar en con -

flic te amb el com pany al pròxim tor neig, 

en al tres pa rau les, per des can sar del

com pany d’e quip. Amb la no ve tat de

com pany s’in tro dueix un “me ca nis me

que evi ta la sa tu ra ció de la pa re lla”

(Mata et al.,1994, p. 208). Amb els en -

tre na ments de pa re lles al ter na ti ves, al -

guns equips han acon se guit de man te -

nir-se units llar ga ment. El cas més ex -
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1. No et pre ci pi tis a sol·li ci tar de ju gar. Asseu-te una es to na, com pro va com fun cio na aquest

grup i des co breix qui hi do mi na. 

2. Cada plat ja té un savi que tot hom res pec ta. Co neix-lo i fes amis tat amb ell. Et do narà un

munt d’in for ma ció. 

3. Res pec ta la tra di ció. Infrau ti lit za els teus punts forts i no ex plo tis les de bi li tats dels con -

tra ris.

4. Com pro va el sis te ma de la plat ja per par ti ci par en el joc. De ve ga des cal ins criu re-s’hi i en al -

tres llocs n’hi ha prou amb bus car un con tra ri. 

5. La tram pa és part de qual se vol joc i el vo lei bol no n’és una ex cep ció. Quan s’es de vin gui,

posa en evidè ncia el con tra ri da vant els seus amics, tot man te nint si len ci. 

6. No ju guis al vol tant de la pis ta amb una al tra pi lo ta. Si hi cau din tre en ple joc, algú es pot tor -

nar boig. 

7. Aju da a man te nir els camps. Si hi ha al gun en ca rre gat, dóna-li pro pi na. 

8. Com por ta’t de for ma res pec ta ble. En el mo ment en què et po sis fu riós, no hi haurà nin gú a

qui li in te res si ju gar amb tu.

Re gles per l’ad mi sió en un gru p ca li for nià de vólei (es co lli des del tex t de Pat Po wers, 1993, p. 128).



pres siu és el de Sin jin Smith/Randy Sto -

klos, que van ro man dre du rant onze

anys com a com panys i van pas sar a ser

la pa re lla més guar do na da de la hist òria 

(ibid., p. 303). La fa ti ga de la com pe ti -

ció, el de sen cant amb el ren di ment del

com pany i el fracàs de re sul tats por ten

els ju ga dors de vòlei plat ja a can viar so -

vint de com pany. Això com por ta un ball

de noms, ru mors, tru ca des de telè fon,

co men ta ris, in vi ta cions per ju gar, dig -

nes de les re vis tes del cor. En aquest es -

til va ti tu lar la pe rio dis ta ita lia na Ga -

brie lla Man ci ni el seu ar ti cle “Non ti vo -

glio piú” (1991), re fe rint-se a la re la ció

dels ju ga dors de vòlei plat ja com si fos

una hist òria d’u na can çó d’a mor i de -

sen gany a la ita lia na. Quan una pa re lla

no con ques ta les ex pec ta ti ves pre vis tes

de re sul tats, es desfà, i a la set ma na se -

güent tots dos han bus cat ja un al tre

com pany, amb qui van a la plat ja per

rea lit zar els seus en tre na ments junts,

per tal de coor di nar el joc. En set me sos

de com pe ti ció i més de vint-i-cinc tor -

neigs per tem po ra da, els “idil·lis” i “de -

sen ganys” se suc ceei xen a rit me ver ti gi -

nós. Fins i tot al cir cuit na cio nal espa -

nyol, dis pu tat du rant els me sos d’es tiu,

i on es re par tien pre mis en metàl·lic

 entre els set ze mi llors equips, en els pri -

mers qua tre anys d’e xistència (1991-

1994) ni una sola de les pa re lles es va

man te nir uni da més enllà d’u na tem po -

ra da. Sin jin Smith ens in di ca va que “el

vòlei plat ja man té la més in ten sa re la ció 

de com pan yo nia en l’es port” (Mata i

Encar na ción, 1991, p. 76). La res pon -

sa bi li tat com par ti da en tre dues per so -

nes i no en tre sis com en el vo lei bol,

aug men ta, com as sen ya lem en l’a par tat 

an te rior, la ma du re sa es por ti va i el con -

cep te d’hon ra de sa. 

La con duc ta èti ca

del ju ga dor 

Al qua dre an te rior hem re co llit unes re -

gles in di ca des per una lle gen da del vòlei

plat ja i del vo lei bol, Pat Po wers, so bre la

in clu sió dels prin ci piants en els grups de

vòlei plat ja. Obser vem que fa re ferè ncia a

fer tram pes (chea ting) com una cosa ja

uni ver sal en l’es port. L’èti ca del ju ga dor

de vòlei plat ja tra di cio nal re but ja ro do na -

ment la tram pa com a ele ment de joc, i

mal grat el con sell edu ca tiu que pro po sa

Po wers (aquest ve terà ju ga dor ins trueix

els nous es por tis tes en cur sos d’es tiu a

San Die go), hem con tem plat com en

aques ta lo ca li tat una si tua ció d’a quest ti -

pus va aca bar amb la re ti ra da de l’e quip

per ju di cat i, des prés d’u na enor me dis -

cus sió en tre la ma jo ria dels pre sents, la

sor ti da de l’e quip que ha via obrat de for -

ma irre gu lar. La con di ció del ju ga dor de

vòlei plat ja, que com hem in di cat, està

acos tu mat a ju gar du rant els en tre na -

ments con tra els que el cap de set ma na

se ran els seus ad ver sa ris, con ce deix un

carà cter es pe cial a la re la ció in ter gru pal.

Hi ha una cer ta con vivè ncia i re la ció que

ex clou l’op ció de la tram pa. Els que avui

són equips ri vals fa un temps for ma ven

equip, o han ju gat en el ma teix con junt de 

vo lei bol, o es co nei xen des de fa temps.

Du rant els par tits d’en tre na ment al llarg

de la set ma na, els ju ga dors s’ar bi tren tots 

sols. Als Estats Units, el re gla ment de

l’AVP exi gia l’o bli ga to rie tat d’ar bi trar als

ma tei xos ju ga dors (any 1989), si de cas

no hi ha via àrbi tres en el tor neig. Per tant, 

és un es port on els ju ga dors do mi nen per -

fec ta ment l’anà li si ar bi tral de les ju ga des

i es con si de ren, en cer ta for ma, do tats de

les atri bu cions de l’àrbi tre. Quan arri ba

l’ho ra dels cam pio nats, fins i tot hi ha

mo ments en què el ju ga dor es col·loca

per da munt de la de ci sió ar bi tral i in for ma 

el col·le giat que la de ci sió pre sa és errò -

nia i que ha de rec ti fi car... en per ju di ci

pro pi. És a dir, el ju ga dor pot re con èi xer

ha ver to cat la xar xa o as sen ya lar que la

pi lo ta ha bo tat dins del seu pro pi camp

quan l’àrbi tre, en un error d’a pre cia ció,

ha as sen ya lat “pi lo ta fora”. A ve ga des, la

si tua ció en ca ra es pot car go lar més: una

ju ga da que l’àrbi tre de can ta cap a l’e quip

A. L’e quip B re cla ma a l’àrbi tre, per què

con si de ra que hi ha ha gut un error ar bi -

tral. Da vant la ne ga ti va de l’àrbi tre a rec -

ti fi car, de ma na que l’e quip A re co ne gui

l’e rror ar bi tral. L’e quip A ac cep ta la pe ti -

ció del ri val. L’àrbi tre can via la de ci sió de

la ju ga da. L’es de ve ni ment més gran diós

dels que vam con tem plar du rant el Cam -

pio nat d’Espan ya de 1992 va ser el que

pas sem a re la tar. La pa re lla de La re do

(Cantàbria), for ma da per Mi guel del Río i

Pe dro Ruiz, es tro ba ven dis pu tant un par -

tit del seu qua dre de clas si fi ca ció. En una

de ter mi na da si tua ció de joc, l’àrbi tre as -

sen ya la com a guan ya do ra de la ju ga da la 

pa re lla cànta bra. Des prés de la re cla ma -

ció del ri val da vant l’e rra da ar bi tral,

Ruiz/del Río do nen la raó als seus ad ver -

sa ris, da vant la mi ra da de l’àrbi tre que,

mal grat l’e vidè ncia de mos tra da pel “re co -

nei xe ment de cul pa”, s’en tes ta a man te -

nir la de ci sió. Un cop re bu da l’or dre de

ser vei, l’e quip de La re do en via di rec ta -

ment la pi lo ta al con tra ri per tor nar l’a -

van tat ge de la ju ga da an te rior, guan yat

de ma ne ra in jus ta. El pú blic va cop sar

aques ta ini cia ti va dels ju ga dors, que van

re bre de la Fe de ra ció Espan yo la de Vo lei -

bol, el Pre mi a l’Espor ti vi tat. Men tres tant, 

que da va pa tent que un àrbi tre, adoc tri nat 

i ave sat a les pis tes de vo lei bol, era in ca -

paç de com pren dre l’es pe rit di fe rent del

joc que im preg na el vòlei plat ja. Dis sor ta -

da ment, les pau tes de con duc ta èti ca de

què ens hem van tat, a fa vor dels ju ga dors 

de com pe ti ció de vòlei plat ja, es van es fu -

mant en l’es fe ra de la pro gres si va pro fes -

sio na lit za ció de l’es port i de l’aug ment

dels pre mis en metàl·lic. Els di ners, com

en al tres es ports, es tan se pul tant els va -

lors pro pis d’u na sub cul tu ra tan ge nuï na

com el vo lei bol de plat ja, a fa vor d’un ma -

jor es pec ta cle es por tiu. Fins i tot un dels

grans ri tuals dels ju ga dors, el bany al mar 

per in di car el fi nal d’u na jor na da es por ti -

va far ci da d’e mo cions i amis tat, co men ça 

a és ser sub sti tuït per les dut xes preins -

tal·la des pels organitzadors amb aigua

dolça. 

Con se qüèn cies

de la po pu la rit za ció

es por ti va 

El vòlei plat ja cons ti tueix un exem ple sig -

ni fi ca tiu d’u na ma ni fes ta ció de l’ho rit zó

es por tiu cen tral. Es va for jar i es va de -

sen vo lu par com un pro duc te re crea tiu de

la cul tu ra del sud de Ca lifò rnia. Els va lors

que ob ser vem en aques ta uni tat geogr àfi -

ca i cul tu ral han es tat i con ti nuen pre -
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sents en l’es port que abor dem: vida so cial 

a la in temp èrie, ex qui si des aten cions fí si -

ques i de la sa lut, ob ses sió per la imat ge,

carà cter au to tan cat dels grups i un cert

es no bis me. Com as sen ya len Smith i Fei -

ne man (1989, p. 17), “life is a beach” a

l’àrea del sud de Ca lifò rnia. La vida so cial

es rea lit za al vol tant de la plat ja. Les

nom bro ses lo ca li tats cos ta ne res tro ben

en aquest medi el lloc per a nom bro ses

ce le bra cions, des de fes tes, bar ba coes a

tota mena de con cur sos i com pe ti cions

(be lle sa, for ça fí si ca, etc.), que en ca ra

per sis tei xen i que no sal tres vam po der

apre ciar de manera repetitiva en nom -

brosos centres, des de Santa Barbara a

San Diego, durant els estius de 1989 i

1990. 

Les plat ges de Rio de Ja nei ro, so bre tot

Ipa ne ma i Co pa ca ba na, van co men çar a

ex pe ri men tar, a la fi dels anys qua ran ta,

un fe no men com pa ra ble al que es vi via a

les plat ges ca li for nia nes amb el vòlei. A

Ipa ne ma, en aque lles da tes, es van co -

men çar a col·lo car pals i xar xes al vol tant 

dels llocs de vi gilà ncia de la plat ja i s’or -

ga nit za ven par tits amb equips de tres,

qua tre i sis ju ga dors. En els anys cin -

quan ta, la prem sa es pe cia lit za da (Jor nal 

dos Sports, Co rreio da Man ha) va co -

men çar a or ga nit zar i pa tro ci nar tor neigs

lo cals als quals acu dien en tram via nom -

bro sos es pec ta dors des d’al tres punts

de la ciu tat (E. i M. Aro no vich, 19892,

p. 39). Els mit jans de co mu ni ca ció van

con tri buir de ci si va ment a po pu la rit zar

aquest es port. La més gran fi gu ra lo cal,

Pons, co ne gut com O Gran de Co quei ro,

va tras lla dar tam bé la pràcti ca a la plat ja 

veï na, Co pa ca ba na, a cau sa de la mas si -

fi ca ció dels camps a Ipa ne ma. El seu

carà cter obert i gran es til de joc atreien

els mi llors ju ga dors na cio nals i es tran -

gers que arri ba ven a Rio: “Els mi llors ju -

ga dors ame ri cans sem pre van ju gar a la

nos tra xar xa, igual com els ju ga dors na -

cio nals de vo lei bol” (ibí dem, p. 37).

Però ca lia es pe rar a mit jan anys vui tan ta 

per con tem plar l’a rri ba da de les mi llors

pa re lles pro fes sio nals ame ri ca nes a les

are nes de Rio. Amb l’a pa ri ció en es ce na

d’em pre ses de pro mo tors de di cats al

món de l’es port (Koch Ta va res), els tor -

neigs bra si lers van co men çar a ad qui rir

carà cter in ter na cio nal i fama mun dial

(M. Pech li va nis, 1992, p. 10). La fama

del Cam pio nat del Món que va co men çar 

a ce le brar-se anual ment a Rio, el 1986,

es va es ten dre al cir cuit pro fes sio nal

ame ricà, i nom bro sos pro fes sio nals ca li -

for nians es van pres tar a par ti ci par-hi i

con èi xer l’im pres sio nant am bient so cial

que en vol ta el vòlei plat ja. 

El par tit fi nal del Cam pio nat del Món, ce -

le brat a la plat ja d’Ipa ne ma (Rio de

 Janeiro), va acon se guir una au dièn cia

te levisiva que va su pe rar els deu mi -

lions d’es pec ta dors (Mata i Encar na ción, 

19912, p. 76) i els cent vint mil es pec ta -

dors in vivo du rant tota la set ma na de

com pe ti ció. En aquells dies, el Pre si dent 

de la Na ció, Fer nan do Co llor, apa rei xia

pú bli ca ment ju gant a aques ta mo da li tat

es por ti va amb el ju ga dor lle gen da ri Ber -

nard Rajs man, sub cam pió del món en

1988 a Rio de Ja nei ro, i que els anys no -

ran ta va ocu par el lloc de Se cre ta ri

d’Esports del Bra sil (el que a Espan ya es

co rres pon amb la Se cre ta ria d’Estat per

a l’Esport). 

Si ex cloem aquests dos grans cen tres del 

vòlei plat ja mun dial (Bra sil i Ca lifò rnia),

on tot al llarg de mig se gle aques ta mo -

da li tat s’ha anat as sen tant i di fo nent en -

tre la po bla ció lo cal, ens en fron tem amb

un es port que ha ex pe ri men tat una ex -

pan sió ex traor dinà ria a es ca la mun dial

en ben just quin ze anys. A mit jan anys

vui tan ta, el vo lei bol de plat ja amb prou

fei nes era co ne gut i prac ti cat en cap al tre 

país, fora d’a quests dos pri mers. L’any

1996, el vo lei bol de plat ja s’in cor po ra va

al pro gra ma olím pic. La in clu sió de la

mo da li tat en qües tió, jun ta ment amb els 

al tres dos es ports olím pics aca bats d’es -

tre nar, la bi ci cle ta de mun tan ya (bi ci cle -

ta tot te rreny) i el fut bol fe me ní, a At -

lanta-96, mos tra l’es pe rit del Co mitè

 Olímpic Inter na cio nal, una ins ti tu ció

sen si ble, ca paç de cop sar les no ves in -

quie tuds es por ti ves. 

La pre sen ta ció del vòlei plat ja als mem -

bres del COI, du rant els tor neigs del Cam -

pio nat del Món Alme ria-1992 i Bra -

sil-1993, es ba sa va es sen cial ment en el

fet que aquest es port in clou tots els com -

po nents de l’es pec ta cle: ac cions amb un

rit me ver ti gi nós, in cer te sa con tí nua en la

re so lu ció de la ju ga da, exal ta ció del fí sic i

ac ció a l’ai re lliu re (Mata, 1994, p. 88).

L’e le va ció de qual se vol mo da li tat al rang

olím pic su po sa unes con se qüèn cies im -

me dia tes en la co mu ni tat mun dial. Els

paï sos, mit jan çant els or ga nis mes en ca -

rre gats de la pro mo ció i es pe cia lit za ció

es por ti va, co men cen a mo bi lit zar les es -

truc tu res ne cess àries per de sen vo lu par

aquest es port i col·lo car el seu equip na -

cio nal en els Jocs Olím pics. La com pe ti -

ció in ter na cio nal, que ha via nas cut el

1988 amb el Pri mer Cam pio nat del Món,

es ta va co men çant un lent pro cés d’ex -

pan sió. El 1989, la Fe de ra ció Inter na cio -

nal de Vo lei bol (FIVB) crea va el Con sell

Mun dial de Vòlei Plat ja, per tal de coor di -

nar aquests es for ços de pro mo ció de les

com pe ti cions. Com a fruit d’això va apar -

èi xer, en 1989, el Cir cuit Mun dial o

World Se ries, amb la qual cosa el cam -

pio nat s’es te nia a di ver ses seus: Bra sil,

Itàlia i el Japó. En 1991 s’hi va afe gir

Fran ça, i el 1991 Austràlia i el Japó. 

Des prés de la de sig na ció del vòlei plat ja

com a mo da li tat olím pi ca a Atlan ta, les

sol·li ci tuds d’or ga nit za ció d’un tor neig del 

cir cuit mun dial es van dis pa rar. L’any
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1994 van ser tret ze les com pe ti cions ofi -

cials dis pu ta des. La tem po ra da 2001 són 

24 les sèries que for men el cir cuit mun -

dial. La FIVB, per con ce dir una seu del

cir cuit, exi geix als or ga nit za dors (fe de ra -

ció na cio nal de vo lei bol i pos si ble em pre -

sa pro mo to ra de la com pe ti ció) la co ber -

tu ra te le vi si va de l’es de ve ni ment a tra vés

d’un mitjà d’a bast na cio nal. Si no hi ha

te le vi sió, no hi ha cam pio nat. Amb les

càme res pro jec tant les imat ges als te le vi -

sors de cada país, el co nei xe ment del

vòlei plat ja i l’a fi ció vers aquest es port

s’han en lai rat a es ca la mun dial. A més a

més d’això, al gu nes te le vi sions d’a bast

in ter na cio nal, amb in te res sos es por tius

(Ca nal Plus, Eu ros port, ESPN, Sport s -

chan nel), han inclòs el vòlei plat ja din tre

de les se ves pro gra ma cions. 

La pro mo ció de l’es port, tant a ni vell po -

pu lar i d’es bar jo, com de com pe ti ció, ha

tro bat en els pa tro ci na dors el su port ne -

ces sa ri per ela bo rar es tratè gies d’ac tua -

ció de gran abast en un curt es pai de

temps. A co men ça ment dels no ran ta, el

cam pio nat aus tra lià con sis tia en un cir -

cuit na cio nal pa tro ci nat per Pep si (Palm,

1992, p. 29), que va ele var enor me ment

el ni vell dels ju ga dors i les ju ga do res dels

nos tres an tí po des. L’aug ment del ni vell

de joc i de l’in terès so cial per aques ta mo -

da li tat es va fer palès als Jocs Olím pics de 

Sid ney-2000, on la se lec ció aus tra lia na

fe me ni na as so lia la me da lla d’or en un

estadi ple de gom a gom a la magnífica

platja de Bondi Beach. 

A Itàlia, d’al tra ban da, es va crear, en

1984, la Beach Vo lley Asso cia tion a

imat ge i sem blan ça de l’as so cia ció ame ri -

ca na, i es van co men çar a or ga nit zar tor -

neigs a par tir d’a quell any (Squeo, 1991,

p. 90), tant na cio nals com amb la par ti ci -

pa ció dels mi llors ju ga dors ame ri cans. A

Fran ça, igual ment, els anys vui tan ta van

aco llir el nai xe ment de les pri me res pro -

mo cions d’a quest es port, en què s’in ter -

ca la ven les ac ti vi tats d’es bar jo amb les

com pe ti ti ves. La Fe de ra ció Fran ce sa de

Vo lei bol va de sen vo lu par, en 1981, l’o -

pe ra ció “va can ces vo lei bol” en la qual,

mit jan çant ca ra va nes que re co rrien les

cos tes del ca nal de la Màne ga, l’Atlàntic i

el Me di te rra ni, els ju ga dors de la se lec ció

fran ce sa de vo lei bol rea lit za ven ex hi bi -

cions de par tits amb for mat de 4 x 4 (qua -

tre ju ga dors per equip) i de sa fia ven els

equips lo cals que re sul ta ven cam pions

d’un tor neig de pro mo ció de sen vo lu pat

du rant la set ma na. Tot ple gat ani mat

amb tor neigs fa mi liars i ac ti vi tats d’es bar -

jo i, ben entès, co bert per un su port pu bli -

ci ta ri. El pe rio dis ta del dia ri Le Mon de re -

co llia el ro tund im pac te so cial que es ta va

su po sant l’a po geu del vòlei plat ja i com

can via va l’am bien ta ció del lloc amb la in -

tro duc ció d’un joc d’a ques tes ca rac te rís ti -

ques: “Arri bat l’es tiu, tot hom qui so vin te -

ja les plat ges fran ce ses pot as sis tir, di ver -

tit o irri tat, a l’es pec ta cle de de se nes de

pi lo tes des ta cant so bre el fons blau, en

re co rre guts pa rabò lics no sem pre con tro -

lats o bo tant amb salts de puça fins al pri -

mer cos aja gut al sol i llus trós de cre ma

so lar” (G. Albouy, 1981, p. XIX). 

A Espan ya tam bé re co llim aques ta ac ti -

tud de re buig da vant la in tro duc ció de

jocs amb pi lo ta en llocs des ti nats tra di -

cio nal ment al tu ris me de plat ja, gan du la i 

para-sol. El car tell de “Prohi bit ju gar a pi -

lo ta” era una for ma ins ti tu cio nal de fre nar 

l’a venç de les ac ti vi tats es por ti ves a la

plat ja. Per això, quan l’any 1990 vam re -

bre l’encàrrec de la Fe de ra ció Espan yo la

de Vo lei bol, de de sen vo lu par un pro gra -

ma de pro mo ció po pu lar del vòlei plat ja

d’àmbit na cio nal, vam con si de rar la ne -

ces si tat de rea lit zar una anà li si de la

 situació que ens con ce dís les claus

 d’actuació. La pre sen ta ció, a la Fe de ra -

ció Espan yo la de Mu ni ci pis i Pro vín cies

(FEMP) d’un pro jec te que, ba sat en la

pràcti ca es por ti va, es ti mu la va la reac ti va -

ció de les ofer tes tu rís ti ques, va ser re but

amb enor me gra ti tud en l’en ti tat es men -

ta da. No es trac ta va de po sar camps de

vo lei bol a les plat ges, sinó d’o fe rir als tu -

ris tes unes ex pec ta ti ves com ple ment àries 

a l’o fer ta tra di cio nal del tu ris me es pan -

yol: sol i plat ja. La ini cia ti va pro mo via

l’es ti mu la ció dels re cur sos so cials dels

mu ni ci pis cos ta ners per tal d’a dap tar-se

als nous gus tos so cials de la po bla ció en

el temps de lleu re. S’ha pas sat d’un tu ris -

me pas siu, de llar gues ho res a la gan du la, 

a un tu ris me ac tiu, on els es tiue jants bus -

quen de rea lit zar ac ti vi tats di ver ses, en el

ven tall de les quals es tro ben les es por ti -

ves. L’esl ògan “dei xa de jeu re a la to va llo -

la i vine a ju gar a vòlei plat ja” va es de ve -

nir el co men ça ment d’u na cam pan ya

que, en 1991, es va es ten dre per 80 mu -

ni ci pis mit jan çant un pro gra ma d’e n se -

nya ment, en tre te ni ment i es bar jo po pu -

lars en què van par ti ci par més de

200.000 per so nes (Mata i Encar na ción,

1993, p. 16). La Cam pan ya va ser no -

me na da per als Pre mis Na cio nals de

l’Esport a la Pro mo ció Espor ti va. 

En la dèca da fi nal del se gle, al nos tre

país, el nom bre de camps de vòlei plat ja

s’ha mul ti pli cat. L’a fi ció per aquest es -

port ha con duït els or ga nis mes es por tius

lo cals, au tonò mics i na cio nals a em pren -

dre ac ti vi tats de pro mo ció i com pe ti cions

de di fe rents ni vells. Els pa tro ci na dors han 

tro bat en el vòlei plat ja un mitjà per in tro -

duir-se co mer cial ment en un es pai on la

pu bli ci tat és prohi bi da. En efec te, el Reial 

De cret 1471/1989 de l’1 de de sem bre,

pel qual s’a pro va el Re gla ment Ge ne ral

per al De sen vo lu pa ment i Exe cu ció de

la Llei de Cos tes (de 28 de ju liol de 1988; 

Llei 22/1988) as sen ya la, a l’ar ti cle 81:

“Estarà prohi bi da la pu bli ci tat mit jan çant 

car tells o tan ques o per mit jans acús tics o 

au dio vi suals”. Les xar xes de vòlei plat ja,

a di ferè ncia de les xar xes de vo lei bol, por -
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ten una ban da ho rit zon tal a la part in fe -

rior (i no una cor da). Tant les ban des ho -

rit zon tals, su pe rior i in fe rior, com les la te -

rals, te nen vuit cen tí me tres d’am pla da,

en lloc de cinc cen tí me tres jus tos, per què

així els pa tro ci na dors de l’es de ve ni ment

tro bin un su port més am pli per tal que la

pu bli ci tat si gui ben vi si ble. La Fe de ra ció

Inter na cio nal de Vo lei bol, en el re gla ment 

de vòlei plat ja de 1996, in di ca ex pres sa -

ment que en aquestes bandes hi és

permesa la publicitat (articles 2.1 i 2.3).

Aquestes concessions als organitzadors

no apareixen, tanmateix, al reglament del 

voleibol. 

Hem de con si de rar que el vòlei plat ja

s’ha cons ti tuït com una mo da li tat on la

co mer cia lit za ció ha par ti ci pat de ci si va -

ment en el de sen vo lu pa ment i l’ex pan -

sió de l’es port. Les fir mes co mer cials

de sit gen de vin cu lar el seu nom amb el

d’u na ma ni fes ta ció de l’ex cel·lència fí si -

ca i de la vida d’es bar jo i lleu re es por tiu. 

Enca ra que l’Orde na ció ju rí di ca ha su -

po sat l’ex tra co mer cia li tat del li to ral

(Mo re no Cá no vas, 1990, p. 145), els

camps es con ti nuen col·lo cant amb pu -

bli ci tat a les ban des. Els cam pio nats se

suc ceei xen: els pa tro ci na dors en vaei -

xen de tan ques co mer cials els lí mits

dels camps, col·lo quen ve les, gra de ries, 

ban de res, glo bus in fla bles amb el lo go -

tip del pa tro ci na dor. Els tècnics de cos -

tes pre pa ra ven un re por tat ge fo togr àfic

de la su per fí cie de pu bli ci tat per cal cu -

lar les san cions men tre els or ga nit za -

dors s’a pres sa ven a re cal car els va lors

so cials de l’es port i el carà cter efí mer

del mun tat ge: la Fe de ra ció Espan yo la

de Vo lei bol, igual com la res ta de fe de -

ra cions es por ti ves es pan yo les i les te rri -

to rials, han acon se guit el re co nei xe -

ment d’Enti tats d’u ti li tat pú bli ca a la

Llei de l’Esport (10/1990; ar ti cle 44).

La pu bli ci tat es con si de ra una fal ta lleu

al re gla ment es men tat, i se san cio na

amb deu mil pes se tes el me tre qua drat.

Tan ma teix, la col·lo ca ció sen se au to rit -

za ció d’o bres i ins tal·la cions, com ara els 

en ve lats per a au to ri tats, en el do mi ni

ma rí tim te rres tre es con si de ra una in -

frac ció greu (art. 157.1 del Re gla ment).

L’en demà de la pro va, a la plat ja no en

que da res, de tot allò. Pot ser al gu na xar -

xa de joc i pi lo tes amb se ri gra fies pu bli -

cità ries, re ga la des als ju ga dors lo cals i al 

pú blic as sis tent, se ran els únics ves ti gis

d’un cam pio nat que con ti nuarà en d’al -

tres plat ges. Als Estats Units, la moda

so cial del vòlei plat ja va arri bar a ini cis

dels no ran ta a llocs allun yats de la cos ta, 

i se ser veix a l’es til ame ricà. Els ano me -

nats “Indoor beach es pots” són lo cals

tan cats on es com bi na el bar amb el

camp de vòlei plat ja. D’a ques ta for ma,

els afec cio nats po den prac ti car aquest

es port i gau dir d’u na ses sió de lleu re, tot

pre nent unes be gu des en com pan yia, in -

de pen dent ment del temps at mosf èric de

l’ex te rior. Les pis tes es llo guen per ho -

res, i en la ma jo ria d’a quests es ta bli -

ments es de sen vo lu pen cam pio nats pro -

pis (Pat ter son i San dor fi, 1995, p. 78).
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