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Un 2004 es por tiu...
i molt edu ca tiu
Aquest 2004 ha es tat de cla rat pel Con sell 

de la Unió Eu ro pea i el Par la ment Eu ro -

peu com a “Any eu ro peu de l’Educació

mit jan çant l’esport”. És una opor tu ni tat

úni ca per par lar i re fle xio nar ple gats so bre

el po ten cial edu ca tiu de l’esport. No és

l’any eu ro peu de l’Esport, ni tam poc l’any

eu ro peu de l’Educació Fí si ca; és l’any eu -

ro peu de l’Educació mit jan çant l’Esport.

Dit d’una al tra ma ne ra: du rant el 2004, 

els go verns dels di fe rents paï sos eu ro peus

es preo cu pa ran de pro mou re  l’Esport com 

a eina edu ca ti va. 

Ara bé men tre, d’u na ban da, des de les

ins ti tu cions eu ro pees su pe riors es par la

de l’es port com a eina i vehi cle edu ca tiu,

de l’al tra, veiem com cada dia més, l’es -

port d’e lit inun da, acla pa ra i al gu nes ve -

ga des col·lap sa el nos tre en torn, amb

uns va lors que, ma lau ra da ment, cada

cop en més oca sions, són cer ta ment con -

tra dic to ris amb l’es port edu ca tiu.  No cal

dir que m’es tic re fe rint bàsi ca ment a l’i -

ne fa ble ne go ci me dià tic –ca lia que apa -

re gués aquest ter me– ano me nat fut bol

pro fes sio nal.  Dia rere dia, es mul ti pli -

quen les de cla ra cions, fets, ac cions rea -

lit zades per per so nes i per so nat ges, que

són ab so lu ta ment con tra po sades a la

pro mo ció edu ca ti va de l’es port i que, a

més a més, són aques tes de cla ra cions,

fets i ac cions allò que més arri ba a

aquells a qui vo lem edu car a tra vés de

l’es port: el jo vent.  

Veiem, doncs, que no sem pre és fàcil de

re la cio nar de for ma po si ti va l’es port i l’e -

du ca ció i, per tant, en aquest Any Eu ro -

peu de l’Edu ca ció mit jan çant l’Esport,

les ins ti tu cions eu ro pees te nen  un gran

rep te en tre mans, el qual hem de con tri -

buir a su pe rar els pro fes sio nals de l’e du -

ca ció en l’àmbit de l’ac ti vi tat fí si ca i es -

por ti va (mo ni tors, pro fes sors, en tre na -

dors...).  Cal que ens hi im pli quem, per -

què l’es port és un ele ment fo na men tal

en la nos tra cul tu ra i no po dem dei xar

que es vegi ab so lu ta ment ofe gat pels va -

lors ne ga tius que  veiem con tí nua ment

al nos tre en torn; n’hem de res ca tar els

va lors in trín secs i po ten ciar-los en la

nos tra tas ca dià ria.   Com?  Fent pro pos -

tes, ma ni fes tant-nos,  però so bre tot for -

mant per so nes crí ti ques (si guin alum -

nes, ju ga dors, usua ris...); crí ti ques amb

allò que els arri ba de to tes ban des en l’a -

no me na da so cie tat de la in for ma ció (de -

sin for ma ció, com diuen al guns?) en què

vi vim.

Aquest és el bon camí i per fer-ne un tros,

tal ment com si es trac tés del Camí de

San tia go, he ela bo rat aquest ar ti cle en

què, a part de cer tes re fle xions obli ga des,

faig un se guit de pro pos tes, de me su res

que pre te nen és ser una mo des ta guia per

aju dar a tots els qui d’una ma ne ra o al tra

edu quem a tra vés de l’esport. 

Tal i com he anat anun ciant, el fet d’as -

so ciar es port d’alt ni vell o es port d’alt

ren di ment i edu ca ció no és gens fàcil. És 

més, po den arri bar a ser ter mes an tagò -

nics. Si afi nem més i cen trem l’anà li si

en el que s’es de vé en el fut bol pro fes sio -

nal del nos tre país diu men ge rere diu -

men ge, el bi no mi es port-edu ca ció es

tren ca del tot. I és una pena, una au -

tèntica llàsti ma.

El cas del fut bol
pro fes sio nal

El fut bol pro fes sio nal ac tua com a “efec te

mi rall” de molts nens i ne nes. És el que

po dríem ba te jar amb el tí tol de “Quie ro

ser como Beck ham”; d’u na in te res sant

pel·lí cu la que re la cio na pre ci sa ment es -

port i edu ca ció. Però, què té el fut bol per

ha ver-se con ver tit en un autè ntic es port

de mas ses? Per què el fut bol és l’esport rei 

en el nos tre país? 

n Hi ha un gran nom bre de fit xes fe de ra -

ti ves tant de fut bol com de fut bol sala.

Com a in di ca dor ens pot ser útil l’es -

tadística de par ti ci pa ció en els Jocs

Esco lars a Ca ta lun ya du rant el curs

2000- 2001. Els par ti ci pants ins crits a 

fut bol i fut bol sala re pre sen ten gai re bé

la mei tat de les llicè ncies to tals. Tot

això sen se comp tar amb l’es port fe de -

rat no  escolar que abas ta ria un am pli

ven tall d’e dats. 

n Hi ha mol tes com pe ti cions o lli gues po -

pu lars on grups d’a mics o com panys de

fei na que den un dia a la set ma na per fer 

el “par ti det” de fut bol, fut bol sala o fut -

bol 7 i... per què no?, la cer ve sa pos -

terior.

n El fut bol mou un gran nom bre d’es pec -

ta dors dels equips pro fes sio nals, però

tam bé dels ama teurs i dels equips de

nens i ne nes en edat es co lar.

n Un tant per cent molt ele vat de la po bla -

ció és d’un equip o al tre i, en molts ca -

sos, hi ha un ve ri ta ble sen ti ment d’ad -

he sió i iden ti fi ca ció amb uns co lors

 determinats, amb una ban de ra, amb un 

te rri to ri.

n Al vol tant del fut bol, hi ha un mer chan -

di sing que ge ne ra una gran quan ti tat de 

di ners: ven da de sa ma rre tes, ob jec tes

de re gal, de con sum, amb els co lors

dels di fe rents equips, les bo ti gues dels

equips grans...

n Els ju ga dors s’han con ver tit en autè nti -

ques es tre lles me dià ti ques com a es por -

tis tes: “jo de gran vull ser com...” Però

da rre ra ment tam bé com a sex sím bols,

la qual cosa fa que el fut bol aca pa ri l’a -

ten ció de mol tes noies ado les cents poc
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in te res sa des en aquest es port. El cas

més em blemà tic és el de Beck ham, del

Reial Ma drid, un ju ga dor que om ple

més pàgi nes de re vis tes del cor que no

pas les pròpia ment es por ti ves.

n Molts nens i ne nes que ju guen en les ca -

te go ries in fe riors dels grans equips for -

mant part del plan ter, som nien a arri bar 

al pri mer equip.

n Molts més nens i ne nes que ju guen amb 

al tres equips som nien a ser fit xats per

grans clubs

n El fut bol mou quan ti tats de sor bi ta des

de di ners (con trac tes mi lio na ris, tras -

pas sos fo ras sen yats, en tra des molt ca -

res, quo tes de so cis al tes...). Les fit xes

dels ju ga dors pro fes sio nals han sor tit de 

mare; i no sem bla que hi hagi gai re in -

ten ció d’a tu rar-ho. 

El po ten cial edu ca tiu
del fut bol

Un cop de mos tra da la gran in fluèn cia que

pot exer cir en els nens i ne nes del nos tre

país el fut bol pro fes sio nal, es tem en dis -

po si ció d’afirmar que el fut bol té un po ten -

cial edu ca tiu que ca na lit zat de for ma

 correcta po dria ser vir per edu car i for mar

fu turs ciu ta dans més cí vics, més ben edu -

cats.

El que s’esdevé en un te rreny de joc és

una mena de “fo tocò pia re duï da” d’una

so cie tat. Una re duc ció de la vida real. I

com a re duc ció és una for ma més as se -

qui ble per tre ba llar i ad qui rir un se guit de

va lors que són del tot vàlids en la nos tra

vida dià ria. Te nir, doncs, la pos si bi li tat

d’observar i par ti ci par en l’esport ac ti va -

ment pot ser una font d’adquisició  de va -

lors per viu re en so cie tat. 

Llàsti ma que tot el ma remà gnum econò -

mic i so cial que ge ne ra el fut bol d’alt ni vell 

de ri vi dia rere dia en tris tos epi so dis de

con tra va lors, con ver tint aquest ti pus

d’esport, en un es port que edu ca, per

desgràcia, en l’adquisició de con tra va lors

i no en va lors com ens agra da ria que fos.

En aquest sen tit, po dríem par lar del fut bol 

d’alta com pe ti ció com a un es port an tie -

du ca tiu.

Po dem dir, doncs, que el fut bol pro fes sio -

nal té un gran po ten cial edu ca tiu que no

s’aprofita. D’una ban da, el fut bol, com a

es port, és un en torn ideal per al de sen vo -

lu pa ment de va lors so cials com ara el res -

pec te, la so li da ri tat, la coo pe ra ció, però

quan par lem de fut bol pro fes sio nal molts

cops el que es trans met són con tra va lors,

com ara l’exclusió, la violè ncia, la men ti -

da, l’engany i l’individualisme exa ge rat.

Tot ple gat és fruit del fet que la fi na li tat en

el fut bol pro fes sio nal és l’èxit per da munt

de tot i la dèria de guan yar a qual se vol

preu, fins i tot ser veix per jus ti fi car con -

duc tes cer ta ment re pro va bles que pro ve -

nen de tots aquells que for men part de

l’entorn d’aquest es port (di rec tius, ju ga -

dors, es pec ta dors, en tre na dors...). 

Aquest com po nent de l’èxit per da munt de 

tot ens està por tant a si tua cions com les

des cri tes per Gu tie rrez San mar tín en un

dels seus lli bres:1

[...] las fre cuen tes fal tas y jue go su cio en los

par ti dos de fut bol, las agre sio nes y autè nti -

cas gue rras en tre es pec ta do res y se gui do res

de dis tin tos equi pos y los abun dan tes in sul -

tos y ofen sas per so na les en di ver sos am bien -

tes de por ti vos, en tur bian el dis fru te lú di co

del jue go y del es pec tácu lo como tal.

Si a això hi afe gim que són pre ci sa ment

aques tes si tua cions les que ens bom bar -

de gen des dels mit jans de co mu ni ca ció i

són se gui des de ben a prop pel pú blic

jove, es tem da vant d’un còctel  di fí cil de

pair. 

El cas “Ro ber to Car los”,
tan sols un exem ple

Per il·lus trar aques ta re fle xió te nim al nos -

tre abast una in fi ni tat d’e xem ples. Po dria

ha ver-ne es co llit un de qual se vol. Ana lit -

za ré un dels més re cents apa re guts en

prem sa i te le vi sió. Essent sin cer, l’e xem -

ple que ara co men ta ré, va ser el de to nant

per atre vir-me a re dac tar aquest ar ti cle:

l’a gres sió de Ro ber to Car los a un ju ga dor

del Ba yern de Mu nic, en un par tit de

Cham pions el pas sat 25 de fe brer. L’ar -

gen tí De mi che lis va rea lit zar una dura en -

tra da a Ro ber to Car los; l’àrbi tre va xiu lar

fal ta i li va mos trar la tar ge ta gro ga. Un

cop a te rra el ju ga dor del Reial Ma drid va

do nar un cop de puny a la cara del cen tre -

cam pis ta del Ba yern. L’àrbi tre no va veu re 

aques ta agres sió pos te rior i per tant, no

ho va fer cons tar a l’acta.

El ju ga dor ar gen tí fa una en tra da molt for -

ta i Ro ber to Car los s’hi tor na. Lleig. Quan -

tes ve ga des hem vis cut una si tua ció sem -

blant en ca te go ries in fe riors? Pren dre’s la

jus tí cia per comp te pro pi no és pre ci sa -

ment un va lor a trans me tre al jo vent

 actual. “Ull per ull, dent per dent.” I no

no més en el món de l’esport. Tris tos es de -

ve ni ments que s’han anat pro duint en la

nos tra so cie tat ens fan pen sar, com deia

Gand hi que si con ti nuem amb l’“ull per

ull... ens que da rem tots cecs”.

El “cu rrí cu lum ocult”
del fut bol

Ana lit zant aquest fet ens po dem ado nar

que el pro ble ma ja no és tant si va ha -

ver-hi agres sió o no. Això és in dis cu ti -

ble. Tot hom ho ha vist. Tot hom ho ac -

cep ta. El que es dis cu teix és que si

l’àrbi tre no ho va veu re en el te rreny de

joc i per tant no ho va fer cons tar en

acta, per què ha de ser san cio na da l’ac -

ció? Entre els “fut bo le ros” exis teix un

“cu rrí cu lum ocult” que es trans met des

de ben pe tits i que en sen ya que tot el

que pas sa al camp... es que da al camp.

Ro ber to Car los, quan va con èi xer la san -

ció que li ha vien im po sat, va co men tar:

“esta gen te nun ca ha ju ga do al fút bol y

no sabe lo que se sien te en un cam po.

Sen ta do fu man do y be bien do ante una

tele es fá cil san cio nar”. El ma teix àrbi -

tre, quan va veu re per te le vi sió les imat -

ges va co men tar  amb bon cri te ri, que si

ho ha gués vist li ha gués tret la tar ge ta

ver me lla di rec ta a Ro ber to Car los. Però

com que no ho va veu re “in situ”, tot i

que el ví deo és molt clar, lla vors no és

pos si ble can viar res i no es pot cas ti gar

l’ac ció vio len ta de Ro ber to Car los. Sen -

se en trar en el ju di ci de si la fal ta del ju -

ga dor ar gen tí era me rei xe do ra o no de

tar ge ta ver me lla di rec ta, sí que és cert

que l’ac ció va ser cas ti ga da per l’àrbi tre. 

1 Ci ta t per M. Prat i S. So ler a Acti tu des, va lo res y nor mas de la edu ca ción fí si ca y el de por te, Bar ce lo na, INDE, 2003, pàg. 103.



És a dir, va veu re la fal ta, la va xiu lar i la

va san cio nar amb tar ge ta. Des del meu

punt de vis ta, si una agres sió mai no és

jus ti fi ca ble, en ca ra ho és menys si el

 jutge del par tit ha cas ti gat l’ac ció del ju -

ga dor que ha comès la fal ta que ha de -

sen ca de nat l’a gres sió pos te rior. Fi lant

prim, el ju ga dor del Ba yern s’ha vist do -

ble ment san cio nat: d’u na ban da, re gla -

ment ària ment amb una tar ge ta i de l’al -

tra, de for ma vio len ta i an ties por ti va

amb una agres sió.

Hi ha mol tes més nor mes en tre ju ga dors

que no es tan es cri tes, que no for men part

del re gla ment, però que són sa gra des:

anar a par lar/pro tes tar a l’àrbi tre amb les

mans al da rre re (sem bla que així ja tens

via lliu re per pro tes tar), in ten tar po sar la

pi lo ta ben en da vant a l’ho ra d’e xe cu tar

una fal ta, col·lo car la tan ca de fen si va es -

cur çant les pas ses as sen ya la des per

l’àrbi tre, anar al cór ner con tra ri a per dre

temps quan el teu equip va guan yant, fer

fal tes que molts co men ta ris tes qua li fi -

quen de “tàcti ques”, com si pro vo car una

fal ta es ti gués jus ti fi cat des d’un punt de

vis ta es tratè gic, etc. Cu rio sa ment, la gran

ma jo ria són pe ti tes tram pes o ac ti tuds

poc es por ti ves; amb una ex cep ció. Hi ha

una ac ti tud que, es ti gui com es ti gui el re -

sul tat, passi el que passi en el te rreny de

joc, sem pre es res pec ta: llen çar la pi lo ta

fora quan un ju ga dor de l’e quip con tra ri

s’ha fet mal i tor nar-la-hi des prés. No en -

tra rem a ana lit zar, però, en quin punt del

te rreny de joc s’a cos tu ma a tor nar la pi lo -

ta. És una de les po ques si tua cions del

“cu rrí cu lum ocult” del fut bol que trans met 

un va lor po si tiu; just abans però, és pos si -

ble que s’ha gi pro duït una dura en tra da

tàcti ca in ten cio na da, però això sí, som

uns “sen yors” i en viem la pi lo ta fora per -

què si gui atès l’ad ver sa ri des prés de tan

des gra ciat en tre banc.

La san ció del Co mitè
de com pe ti ció

Con ti nuem amb el cas Ro ber to Car los. El

Co mitè, des prés d’haver ana lit zat les

imat ges que els arri ben de TV, es reu neix i 

de ci deix cas ti gar l’acció del ju ga dor amb

dos par tits. Re sul ta, tan ma teix, que la

san ció po dria ha ver es tat fins de tres par -

tits, però tan sols el cas ti guen amb dos

per què con si de ren com a ate nuant el fet

que ha es tat una reac ció a una en tra da

d’un ri val. 

No vull jut jar si dos o tres par tits són pocs, 

i en la lí nia d’allò que co men ta va en el

punt an te rior, el que em sem bla molt greu

és que si gui un ate nuant res pon dre una

ac ció del joc que, a més a més, ha es tat

cas ti ga da per l’àrbitre. A par tir de la de ci -

sió del Co mitè es co men cen a pu bli car co -

men ta ris que sur ten  a la prem sa i la te le -

vi sió, que a ve ga des po den arri bar a ser

fins i tot  més per ju di cials que la ma tei xa

ac ció de Ro ber to Car los.

Bu tra gue ño, di rec tor es por tiu del Reial

Ma drid, va dir que amb aquest pre ce dent

es po dia có rrer el risc que tots els clubs

en vies sin ví deos al Co mitè quan es pro -

duei xi una ac ció en con tra dels seus in te -

res sos. 

Entrem ara en una de les més tí pi ques

reac cions de la part cas ti ga da. Quan cri des 

l’a ten ció a un jove (i no tan jove) per una

cosa que ha fet ma la ment, la pri me ra reac -

ció acos tu ma a ser: “però, què he fet?

Aques ta pri me ra ex pres sió el fut bo lis ta la

ma ni fes ta ai xe cant els bra ços im me dia ta -

ment des prés de pro vo car una fal ta com

dient: “no l’he to cat”, “jo no he fet res”.

Quan dó nes les ex pli ca cions adients i el

jove es veu sen se sor ti da, lla vors arri ba  la

se go na reac ció: “aquell tam bé ho ha fet i

no li has dit res”. Aques ta reac ció la va te -

nir el ma teix pre si dent del Reial Ma drid,

Flo ren ti no Pé rez quan li va co men tar al

pre si dent de la Reial So cie tat que ells tam -

bé po drien de ma nar una san ció per al bra -

si ler Edmil son per do nar-li un cop de puny

a Alki za du rant el par tit de la Cham pions

Reial So cie tat-Lyon. O el ma teix ju ga dor

san cio nat quan va de cla rar que “esta pena 

no está es cri ta en nin gún li bro. Si he agre -

di do, que me im pon gan los cua tro par ti -

dos; si no, que me qui ten la san ción. Está

cla ro que hay que cam biar el re gla men to.

Esto no pue de se guir así”. Ro ber to Car los,

per in ten tar jus ti fi car-se i so bre tot, per què

li re ti rin els par tits de san ció, sug ge reix un

can vi en la re gla men ta ció. Pot ser té raó; la

seva reac ció és de qua tre par tits si així ho

as sen ya la el re gla ment. 

Van ser molt cu rio ses, tam bé, les de cla ra -

cions de ju ga dors d’altres equips que, si fa 

o no fa, deien que s’ha d’entendre que un

ju ga dor en un mo ment de ter mi nat tin gui

un “ca len tón”; cal tam bé, però, en ten dre

que l’agressió pos te rior és una con duc ta

contrària a l’esperit del joc i com a tal ha

de ser san cio na da. És l’única ma ne ra

d’aprendre i evi tar que tor ni a pas sar.

En una oca sió, com a en tre na dor d’un

equip in fan til de fut bol sala que ju ga va en

la lli ga del Con sell de l’Esport, te nia un ju -

ga dor que mar ca va la di ferè ncia quan te -

nia la pi lo ta als peus. Anàvem guan yant

dos a zero, però aquest ju ga dor va re bre

du rant tot el par tit en tra des for tes per part

de ju ga dors de l’equip con tra ri. Amb tota

la pa cièn cia del món va anar aguan tant

fins que es va plan tar da vant de l’àrbitre i

li va dir cri dant: “es toy has ta los c...”

Imme dia ta ment des prés d’aquesta ac ció

de ma no can vi a l’àrbitre i em diu: “Però si

no tens ban que ta”. “És igual, ju ga rem

amb un ju ga dor menys, però no puc per -

me tre ac ti tuds d’aquesta mena, en ca ra

que tin gui tota la raó del món”, li vaig dir

jo. Vam per dre tres a dos. Però, des del

punt de vis ta edu ca tiu, aquest ma teix ju -

ga dor, els seus com panys i jo ma teix vam

guan yar molt més enllà del re sul tat fi nal.

Per aca bar amb aquest cas, una úl ti ma de -

cla ra ció de Ro ber to Car los, que pot re su -

mir el fons i la for ma del que va suc ceir: “lo 

úni co que hice fue de fen der me de una

en tra da muy fuer te”. Amb tots els meus

res pec tes Ro ber to: és per aques ta raó que

hi ha un àrbi tre. L’àrbi tre hi és, en tre d’al -

tres co ses, per què els ju ga dors no apli quin

la jus tí cia pel seu comp te. El que va fer el

ju ga dor con tra ri està ma la ment, no s’ha de 

fer, però l’àrbi tre ho ha vist i ho ha cas ti gat. 

Què més vols? Pot ser allò que vols és per -

ju di car el teu equip, per què si t’a rri ba a

veu re l’àrbi tre agre dint un ad ver sa ri, ha -

gués es tat el teu equip el que s’ha gués

que dat amb un home menys. Per què una

fal ta en un mo ment del joc és una ac ció

cas ti ga da dins el re gla ment. Una fal ta,

quan la pi lo ta està fora de joc, és una

agres sió i un acte vio lent. 

A ve ga des, però,
el ví deo sí que ser veix 

Bu tra gue ño va dir que “rear bi trar los par -

ti dos es ir ma tan do al fút bol”. Des co brim
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l’entrellat d’un al tre fet sor pre nent. Re sul -

ta que en un par tit tam bé molt re cent en -

tre el Bar ça i el De por ti vo de la Co run ya,

aquest ma teix mes de març, Mot ta, ju ga -

dor del Bar ça va ser do ble ment amo nes tat 

per dues “su po sa des” en tra des fora de to.

Dic su po sa des, per què ni l’una ni l’altra

van te nir com a pro ta go nis ta Mot ta.

L’àrbitre el va veu re a ell i va ser san cio nat 

amb dues tar ge tes gro gues i per tant, ex -

pul sat. En el te rreny de joc l’àrbitre és qui

mana, això diuen. Però vet aquí que els

ser veis ju rí dics del FC Bar ce lo na van en -

viar la cin ta de ví deo al Co mitè de Com pe -

ti ció per de mos trar que l’àrbitre va co me -

tre una erra da hu ma na. No cal dir res

més. Efec ti va ment, el Co mitè re ti ra amb -

dues tar ge tes. Ara el ví deo sí que ser veix

com a pro va i nin gú de l’entorn es por tiu

ha al çat la veu en con tra del seu ús. El fut -

bol pro fes sio nal ja ho té això, incohe -

rències. Cal re mar car, par lant d’aquest

par tit, d’una nova mos tra de l’anti fair

play del fut bol pro fes sio nal: cap ju ga dor

del De por, ni aquells que ha vien re but les

fal tes,  van apro par-se a l’àrbitre per dir-li

que no ha via es tat Mot ta. Sem bla que en

el fut bol d’alt ni vell tot s’hi val. I tot... no

s’hi val.

El gran pe rill:
l’esport en edat es co lar

El gran pe rill és que tots aquests con tra -

va lors que, ens agra di o no, trans met el

fut bol d’alt ni vell, so bre pas sin aques ta

es fe ra es por ti va tan se lec ta, arri bin a

l’es port de base, a l’es port en edat es co -

lar i es re pro duei xin de la ma tei xa ma ne -

ra. I aquest pe rill s’està do nant. És evi -

dent que un dels fac tors de sen ca de -

nants d’a quest fet és l’ac ció dels mit jans 

de co mu ni ca ció i, molt es pe cial ment, de 

la te le vi sió.

Un dels més po tents àmbits d’e du ca ció

in for mal per als in fants i jo ves és la te le vi -

sió; és un mitjà atrac tiu, per sua siu, que

real ment ge ne ra mo dels ne ga tius a imi tar

i tam bé al guns mo dels –pocs– po si tius.

Però, tal i com as sen ya la Sal va dor Car -

dús2 en el seu da rrer lli bre Ben edu cats

“no és rao na ble es pe rar que la te le vi sió si -

gui ‘e du ca ti va’ –en el sen tit que aquest si -

gui el seu prin ci pal i únic ob jec tiu”, sinó

que allò que cal és ‘con tro lar allò que es

veu’ i a més a més cal que les ad mi nis tra -

cions re pen sin “molt a fons quin és el pa -

per de les in dús tries cul tu rals i par ti cu lar -

ment de la te le vi sió a l’ho ra de par ti ci par,

des del seu lloc, en l’e du ca ció cí vi ca dels

ciu ta dans”.

Si els mit jans de co mu ni ca ció, so bre tot la

te le vi sió, po drien re sul tar uns fi dels aliats

per a la di fu sió dels va lors edu ca tius que

pot trans me tre el fut bol pro fes sio nal, en la 

rea li tat es con ver tei xen en ve ri ta bles ene -

mics, com pe ti dors dels edu ca dors. En tot

cas, hem de ser ca pa ços d’educar els nois

i noies per què si guin ciu ta dans crí tics da -

vant el que veuen a la te le vi sió. Aquest ja

se ria un gran pas. 

I els al tres es ports
d’alt ni vell, tam bé
són poc edu ca tius?

Ca lia fer-nos aques ta pre gun ta. I tam bé

ca lia re fle xio nar so bre la res pos ta. Crec

que tots hi es ta rem d’a cord: hi ha molts

es ports d’alt ren di ment o alt ni vell, que no

re pro duei xen con tra va lors. D’al tra ban da,

cal as sen ya lar que no te nen, ni de bon

tros, l’im pac te me dià tic ni econò mic que

té el fut bol pro fes sio nal. 

Els va lors i la iden ti tat dels es ports que -

den re co llits en el seu re gla ment.  I el re -

gla ment, les re gles de joc, tot ci tant un al -

tre cop Sal va dor Car dús, no són sinó unes

con ven cions ne cess àries per què la con -

vivè ncia en el te rreny de joc si gui com més 

plaent i lú di ca mi llor. Tot se guit veu rem

una sèrie de re gles, con ven cions, que hi

ha en es ports d’alt ni vell que aju den, i

molt, al fair play.   

En qual se vol es port de com bat (judo, ka -

ra te...) el re gla ment de ter mi na l’obligació

de fer la sa lu ta ció en en trar al ta ta mi o en

co men çar i aca bar l’assalt. 

En el bàsquet  els ju ga dors han d’ai xe car 

la mà quan fan una fal ta. Aques ta ac -

cep ta ció de la fal ta co me sa és un acte

que aju da al joc net. A l’hand bol, un es -

port de molt con tac te, les fal tes i les san -

cions dis ci plinà ries es tan molt ben ca ta -

lo ga des amb una cla ra gra da ció en fun -

ció de la gra ve tat de l’ac ció. Exis tei xen

les ex clu sions, per exem ple, que són ex -

pul sions mo ment ànies de dos mi nuts

que dei xen l’e quip in frac tor en in fe rio ri -

tat, per me ten al ju ga dor re fle xio nar so -

bre la seva ac tua ció i tor nar al te rreny

de joc.

Tant el mi nibà squet com el mi nihand bol te -

nen uns re gla ments que in ten ten ex treu re el 

po ten cial for ma tiu d’a quests es ports, tot po -

ten ciant, per exem ple, les ro ta cions en tre

ju ga dors, afa vo rint que no sem pre ju guin

els ma tei xos i prohi bint la de fen sa in di vi -

dual en el cas del mi nibà squet... Re fle xio -

nem so bre les di ferè ncies que hi ha en tre el

re gla ment del fut bol o fins i tot el fut bol sala

pro fes sio nal i el re gla ment del fut bol o fut bol 

sala en edat es co lar. Cap ni una.

A ve ga des, és el cu rrí cu lum ocult d’a -

quests al tres es ports el que pro vo ca ac -

cions cí vi ques. Al vo lei bol, do nar-se la mà 

i ani mar-se en tre  ju ga dors del ma teix

equip en aca bar gai re bé cada punt, tant si 

s’en cer ta com si hi ha erra da, en rug bi l’e -

quip guan ya dor fa el pas sa dís aplau dint

l’e quip per de dor en fi na lit zar el par tit, etc.

Me su res per a un fut bol
pro fes sio nal... edu ca tiu

El món del fut bol pro fes sio nal està ple de

mo dels ne ga tius, de re fe rents per ju di -

cials. Entre na dors que pro tes ten les de ci -

sions ar bi trals, que apro fi ten les ro des de

prem sa per quei xar-se dels seus ju ga dors, 

di rec tius que es cal fen un par tit, etc.

Veiem, doncs, que fruit de la for ça me dià -

ti ca del fut bol, cal dria que els pro fes sio -

nals que en viuen (ju ga dors, tècnics...)

fos sin més cons cients de la in fluèn cia i

em prem ta que les se ves ac cions dei xen en 

els in fants i jo ves. L’esport de com pe ti ció

és evi dent que es mou per in te res sos molt

allun yats del món edu ca tiu, però cal dria

aju dar a fer que aquest vehi cle edu ca tiu

tan em prat, que és l’esport, no es mal me -

ti... del tot. Per això, tot se guit co men ta ré

els gra nets de so rra, que pot ser són més

aviat rocs, que po drien apor tar els ju ga -

dors per mi llo rar la imat ge del fut bol pro -

fes sio nal. 
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Dis mi nuir el nom bre

de tar ge tes gro gues i ver me lles

Els clubs te nen molt a dir en aquest as -

pec te. Al mar ge de la san ció dis ci plinà ria

im po sa da per l’àrbitre i el co mitè de com -

pe ti ció pos te rior ment, hau ria de ser el

club qui cas ti gués el seu ju ga dor an ti ci -

pant-se a les de ci sions dels or ga nis mes

dis ci pli na ris. Des del meu punt de vis ta,

puc en ten dre una tar ge ta gro ga per una

for ta en tra da en una si tua ció de joc qual -

se vol, sen se pre me di ta ció. A par tir d’aquí

el club hau ria de san cio nar econò mi ca -

ment el ju ga dor en to tes aque lles tar ge tes

que so bre pas sin aquest lí mit es ta blert:

n La se go na gro ga, per què de ter mi na que

l’e quip ju garà en in fe rio ri tat numè ri ca.

Una ac ció in di vi dual in co rrec ta per ju di -

ca tot un col·lec tiu.

n Les tar ge tes ver me lles di rec tes.

n Les tar ge tes que si guin per una pro tes ta 

a l’àrbi tre.

n Les tar ge tes que re sul tin d’u na ba ra lla

amb ju ga dors ad ver sa ris.

n Les tar ge tes per pèrdues de li be ra des de

temps quan l’e quip va guan yant.

Re con èi xer la fal ta co me sa 

Una ac ció en fa vor del joc net és ai xe car la 

mà per re con èi xer  la fal ta co me sa i fa ci li -

tar així la tas ca ar bi tral. És una ac ti tud

que de mos tra que qual se vol pot co me tre

una ac ció in co rrec ta i que està dis po sat a

evi tar-la de nou. Hi ha es ports, com el

tennis per exem ple, on de ci sions ar bi trals

equi vo ca des han es tat rec ti fi ca des per

l’esportista que s’ha be ne fi ciat de l’errada

ar bi tral. Aquest fet im pli car guan yar me -

res cu da ment. 

De ma nar dis cul pes 

Per què re sul ta tan di fí cil de ma nar dis cul -

pes? La si tua ció ideal im me dia ta ment

des prés d’haver comès una fal ta és de ma -

nar per dó.

Aju dar un ad ver sa ri

a ai xe car-se de te rra

des prés d’ha ver-li fet una fal ta

Una ac ti tud po si ti va en vers el ju ga dor a

qui has fet la fal ta. 

No en gan yar l’àrbi tre

Hi ha mol tes ma ne res de pro vo car erra -

des ar bi trals: ti rar-se a te rra si mu lant un 

pe nal ine xis tent, pro vo car una fal ta per

for çar una ex pul sió o una tar ge ta d’un

ad ver sa ri, pro vo car una tar ge ta gro ga

quan no més fal ta una per com plir un ci -

cle i així ju gar un par tit im por tant, tot

ac ce le rant la san ció.

No pro tes tar a l’àrbi tre

Estem tan acos tu mats a la pro tes ta pos te -

rior a una de ci sió ar bi tral que ha arri bat

un punt en què quan un ju ga dor no pro -

tes ta no ens plan te gem la pos si bi li tat

d’error ar bi tral. Però tam bé al con tra ri,

quan el nos tre ju ga dor pro tes ta qües tio -

nem la de ci sió de for ma im me dia ta. 

La tas ca d’arbitrar és prou com pli ca da

com per com pli car-la en ca ra més. Un

tema de de bat ha bi tual és la pro fes sio na -

lit za ció dels àrbi tres. És cu riós que, en

aquest sen tit, un es port que mou tants di -

ners no hagi po sat mai so bre la tau la, de

for ma se rio sa, la pos si bi li tat de pro fes sio -

na lit zar la tas ca ar bi tral. Si més no, apro -

fi tant els grans aven ços tec nolò gics, ens

po dríem apro par al sis te ma d’arbitratge

del fut bol ame ricà, on l’equip ar bi tral està

per ma nent ment con nec tat a un con junt

de càme res que vi sua lit zen cada ju ga da

amb poc mar ge d’errada. Pot ser no in te -

res sa: l’errada ar bi tral hu ma na, ge ne ra

de bats, om ple pàgi nes de dia ris es por tius, 

pro vo ca des con fian ça...

No ti rar es co pi na des a te rra 

La gran ma jo ria de ju ga dors de fut bol ti ren 

es co pi na des a te rra con tí nua ment. De ni -

vell alt, mitjà i baix. Fi siolò gi ca ment, no

crec que tin guin aques ta ne ces si tat, atès

que els prac ti cants d’altres es ports no ho

fan. Aquest fet pro vo ca que nens i ne nes

en edat es co lar ti rin es co pi na des al pati

de l’escola, al me tro, al bus, a la pis ta po -

lies por ti va de l’escola...

No per dre el temps

ex pres sa ment 

Aques ta és una con duc ta an ties por ti va i

de man ca de res pec te. En al tres es ports, 

com l’hand bol, se san cio na amb “joc

pas siu” ja que es con si de ra fal ta que un

equip per di temps i es ne gui a ata car. En 

el món del fut bol un ju ga dor, quan fal ta

poc per fi na lit zar el par tit que va gua -

nyant, se’n va al cór ner a per dre temps,

fa pas sa des al seu por ter, no avan ça, no

ata ca, no arris ca... 

I no sal tres

com a edu ca dors,

hi po dem fer al gu na cosa?

En l’esport, com en la vida allò que es diu 

“do nar exem ple” és una de les ma ne res

més efi ca ces de triom far en el món de

l’educació en va lors. El pro fes sor que vol

que els seus alum nes si guin pun tuals ha

de ser sem pre el pri mer a arri bar, si vol ser 

exi gent amb l’alumnat, en pri mer lloc ha

de ser exi gent amb ell ma teix. D’això se’n

diu ser cohe rent i res pon sa ble en el fet

que som el mo del més im me diat que te -

nen els in fants i jo ves que es tem edu cant.

Bàsi ca ment, tal i com deia a la part in tro -

duct òria de l’article, la nos tra tas ca ha

d’anar en ca mi na da a for mar ciu ta dans

ben edu cats, per què res pec tin unes nor -

mes mí ni mes, però ne cess àries, per fer

pos si ble una mi llor con vivè ncia i per què

han de ser crí tics amb tot allò que els en -

vol ta. I un dels ele ments més pre sent en

l’entorn dels in fants i jo ves és l’esport, i

molt es pe cial ment l’esport rei del nos tre

país, el fut bol.
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