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Esport i educació

Enguany se celebra l’ANY EUROPEU DE L’EDUCACIÓ MITJANÇANT L’ESPORT. En aquesta revista hi ha

una aportació amb l’escrit del professor Carles González, sobre un tema de molta transcendència educativa:

l’actuació dels jugadors de futbol com a models a imitar, especialment per part dels nens. L’article fa unes

propostes concretes dins l’objectiu general de millorar l’educació mitjançant l’esport.

En aquest con text de ce le bra ció i do na da la preo cu pa ció ní ti da ment edu ca ti va d’a ques ta pu bli ca ció i l’in terès

de ser vir els pro fes sio nals de l’e du ca ció fí si ca i l’en tre na ment es por tiu, vo lem su mar-nos a aque lla apor ta ció

amb unes re fle xions més ge ne rals.

Cons ta tem, d’u na ban da,  l’im pac te me dià tic dels Jocs Olím pics que se ce le bren aquest ma teix any, i de l’al tra,

la man ca de ressò que la ce le bra ció d’a quest Any Eu ro peu està te nint en els ma tei xos mit jans in for ma tius. La

des pro por ció és molt gran i posa en evidè ncia la re llevà ncia so cial de cada tema. És ben clar que tots dos te -

mes to quen as pec tes di fe rents i, a més, in te res sen di fe rents sec tors de la so cie tat. Això no obs tant, no dei xa

de ser un fet que la re llevà ncia edu ca ti va de l’es port es pre sen ta com un tema me nor, al cos tat de l’es port es -

pec ta cle i de l’or ga nit za ció es por ti va com pe ti ti va, for ta ment lli ga da a l’or ga nit za ció econò mi ca i so cial occi -

dental.

La  des pro por ció en l’in terès efec tiu so bre aquests dos as pec tes de l’es port ens por ta a te mes hist òrics i so -

cials de fons quant a la re la ció en tre l’es port i la cul tu ra. Un dels te mes ob vis és que l’es port no és un uni vers

so cial ideal i aï llat, cons truït so bre va lors  o com por ta ments purs. Tal com ha es tat afir mat per part d’his to ria -

dors i so ciò legs, l’es port és so cie tat i, doncs, s’hi tro ben els ma tei xos con flic tes i con tra dic cions que en la so -

cie tat que l’a cull. Des d’a ques ta pers pec ti va, no ha d’es tran yar que, per exem ple, els va lors olím pics de joc

net, es forç in di vi dual i su pe ra ció, com pe ti ció i res pec te mutu, i al tres, es tro bin com ple ta ment ama gats per la

ma ni pu la ció po lí ti ca de les com pe ti cions –l’e xal ta ció na cio na lis ta que gira al vol tant de les me da lles no n’o fe -

reix– cap dub te i les mos tres de co rrup ció a ni vell de l’or ga nit za ció po lí ti ca, ad mi nis tra ti va i tècni ca. Te mes com 

el do pat ge, l’‘a mi guis me’ en la se lec ció dels at le tes par ti ci pants o les de ci sions més que dis cu ti bles d’al guns

jut ges o ar bi tres, s’im po sen com una rea li tat que pot arri bar a ofe gar la gràcia i el res pec te que ens me rei xen,

d’en tra da, les ac tua cions dels at le tes i els es por tis tes en ge ne ral.

Pot ser opor tú co men tar una si tua ció vis cu da per so nal ment a Olím pia, en una tro ba da de di rec tors de cen tres

d’e du ca ció fí si ca i es ports, abans dels Jocs de Bar ce lo na ‘92. De for ma con gruent amb els in te res sos de

l’Acadè mia Olím pi ca, es va pro po sar, en una ses sió de tre ball, un acos ta ment de l’o lim pis me cap a va lors més

edu ca tius, tot apar tant-lo dels in te res sos co mer cials que apa rei xien com a fo na men tals en l’or ga nit za ció d’a -

quell mo vi ment so cial. Una pro pos ta com aques ta ha via de ser ben vin gu da, en tre al tres co ses, per què s’a deia

amb l’i dea ri olím pic i, a més a més, era ino fen si va. Però la reac ció vehe ment i, fins i tot ira da,  d’un re pre sen tant 

d’un país oc ci den tal, que va ame na çar de no in cor po rar-se a un con sell de no ta bles d’a que lla or ga nit za ció si

pros pe ra va la idea, va sor pren dre i va con vi dar a re fle xio nar els presents. 
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A ban da de l’anè cdo ta, crec que és le gí tim pen sar que l’or ga nit za ció po lí ti ca i econò mi ca oc ci den tal im po sa a

l’es port uns va lors que no so la ment s’a llun yen dels va lors de l’o lim pis me, sinó que es con tra diuen amb va lors

edu ca tius teò ri ca ment tan as su mits com ara la sa lut a ni vell fi siolò gic o l’au to no mia i l’ho nes te dat a ni vell de

cons cièn cia  in di vi dual.  Han apa re gut di fe rents es crits en els dia ris so bre aquest tema, arran de les in cidè ncies 

dels re cents jocs d’Ate nes.

Da vant d’a ques ta rea li tat so cial hi ha els edu ca dors i en tre na dors que s’o cu pen dels qui fan ac ti vi tat fí si ca i es -

port, a to tes les edats i en di fe rents àmbits. Hi són com a pro fes sio nals que, tot i ado nar-se de tot el que s’es de -

vé en “l’es port-es pec ta cle”, sa ben que hi ha un uni vers d’ac ti vi tat pro fes sio nal di fe rent i ne ces sa ri per al con -

junt dels ciu ta dans. És l’u ni vers de l’ac ti vi tat fí si ca i es por ti va que els in di vi dus rea lit zen com a ac tors i no com a 

es pec ta dors. Aquest és l’u ni vers que els preo cu pa prin ci pal ment. Cal dir que, en aquest àmbit, sí que hi ha la

pos si bi li tat de de sen vo lu par un pro gra ma edu ca tiu cons truït so bre va lors que són fa vo ra bles a la sa lut i be nes -

tar dels in di vi dus. Aques ta és la seva preo cu pa ció i la seva tasca.

Això no obs tant,  l’es port que es mag ni fi ca per la seva presè ncia acla pa ra do ra en els mit jans au dio vi suals, i

que om ple les ho res de lleu re de la gent, per sis teix. Els pro fes sio nals de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port ne ces si ten,

ales ho res, po si cio nar-se so bre aquest fet i les polè mi ques que s’hi ge ne ren, en ca ra que no més si gui per re -

que ri ment de la gent que els co neix. A més a més, molts d’ells te nen càrrecs en l’or ga nit za ció es por ti va i en la

qual hi ha as pec tes que els de sa gra den,  els frus tren o que han de su por tar. En aquest punt és quan es fa ne -

ces sa ri dis tin gir en tre el que és l’àmbit d’ac tua ció edu ca ti va i l’àmbit d’ac tua ció po lí ti ca. L’e du ca dor fí sic i es -

por tiu, i  el ma teix en tre na dor o tècnic es por tiu, te nen un àmbit d’ac tua ció clar, que és la for ma ció in di vi dual en

les ha bi li tats fí si ques i es por ti ves, in clo sos els de sen vo lu pa ments tècnics i tàctics de l’es port més com pe ti tiu.

Co rres pon al po lí tic, en can vi, pro cu rar d’as so lir una or ga nit za ció es por ti va fa vo ra ble als ideals i als ob jec tius

que so cial ment s’ha gin po gut es ta blir, i vet llar pel pa per que l’es port as su meix  en la vida de les co mu ni tats

humanes.

Cal dir, en tot cas, que en ca ra que els edu ca dors i els en tre na dors no són els res pon sa bles de l’or ga nit za ció

es por ti va i de la pree minè ncia de de ter mi na des con cep cions de l’es port en l’àmbit so cial, sí que ho són, en can -

vi, de la for ma ció in di vi dual quant al co nei xe ment de la rea li tat de l’or ga nit za ció es por ti va, de la seva com ple xi -

tat i de les se ves con tra dic cions, i de la ma ne ra com l’or ga nit za ció po lí ti ca i so cial ge ne ral l’a fec ta. Els edu ca -

dors i els en tre na dors, per dir-ho d’u na al tra ma ne ra, no són els qui han de pla ni fi car ni exe cu tar el can vi so cial

pel que fa a l’es port, però sí que són els qui han de fa ci li tar i pro mo cio nar el co nei xe ment ob jec tiu, l’es pe rit crí tic 

i la in ter pre ta ció més ri go ro sa dels es de ve ni ments que re gu lar ment em ple nen els mit jans au dio vi suals. Es

trac ta, en definitiva, d’admetre i d’assumir que educar no és només formar la persona, sinó també preparar el

ciutadà.

JOSEP ROCA I BALASCH
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