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Un mo nogr àfic per
re fle xio nar i ac tuar so bre
l’esport a les so cie tats
con tem porà nies 

§ NÚ RIA PUIG
Pro fes so ra de So cio lo gia de l’Esport de l’INEF de Ca ta lun ya, Bar ce lo na. 
De par ta ment de Cièn cies So cials, La bo ra to ri d’Investigació So cial

Amb aquest mo nogr àfic es pe cial de la revista Apunts. Edu ca ció Fí si ca i Esports es tan quen les ac tua cions de l’INEF de Ca ta lun ya 

en re la ció amb el Fòrum Uni ver sal de les Cul tu res Bar ce lo na 2004. La nos tra ins ti tu ció va vo ler as so ciar-se, des del co men ça -

ment, a un es de ve ni ment que te nia com a ei xos de re fle xió la di ver si tat cul tu ral, la sos te ni bi li tat i la pau, te mes que, sens dub te,

es tan molt vin cu lats al de sen vo lu pa ment de l’es port a les so cie tats con tem porà nies. I, com a ins ti tu ció, ho va fer col·la bo rant ac ti -

va ment en la mos tra per ma nent de jocs po pu lars que es va por tar a ter me a la Pla ça, as su mint la Se cre ta ria Tècni ca del dià leg

L’Esport: Dià leg Uni ver sal, par ti ci pant en l’es pec ta cle de l’ac te de clau su ra i, ara, amb la pu bli ca ció d’a quest mo nogr àfic que re -

cull al gu nes de les mol tes con tri bu cions que es van fer al dià leg es men tat.1 

Al mo nogr àfic es re cull la veu de per so nes que, tot al llarg dels anys, han anat creant xar xes de re fle xió al vol tant de la temà -

ti ca que es va trac tar al dià leg i que no són “me dià ti ques”, que són menys co ne gu des “però amb un dis curs tant o més in te -

res sant” (Del clós, 2004a) que les pri me res. De sit jo d’em fa sit zar aquest fet per què va ser una de les qües tions més de ba tu -

des a tots els dià legs; ca lia crear im pac te me dià tic fins al punt que al gu nes ve ga des sem bla va que més enllà d’allò que és

me dià tic no hi ha via res. La ma tei xa di rec to ra ge ne ral de dià legs del Fòrum, Mi reia Be lil, re co nei xia aquest as pec te al fi nal

del Fòrum en afir mar “vam es tar, tots, mas sa cap tius dels ‘vips’” (Del clós, 2004b) I, tan ma teix, la rea li tat va mos trar que més

enllà dels per so nat ges me dià tics, mol tes per -

so nes del pla ne ta han ge ne rat pro ces sos de

re fle xió que s’han fet con èi xer mit jan çant cir -

cuits no ne cess ària ment as so ciats als grans

mit jans de co mu ni ca ció, però que, tam bé, al

cap da vall, han tin gut un im pac te im por tant. El

mo nogr àfic que pre sen tem, amb au tors i au to -

res de tot el món, n’és una bona pro va. 

No hem pretès de re co llir tot el que es va dir i dia -

lo gar du rant el Dià leg. En aquest sen tit, s’està

pre pa rant una pu bli ca ció que per se gueix aques -

ta fi na li tat.2 En base a un fil con duc tor que cons ta 

de tres parts es va pen sar el cos cen tral del mo -

nogr àfic i es van bus car per so nes que ha vien
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1 Per te nir una in for ma ció bàsi ca d’aquestes ini cia ti ves i so bre tot del que va re pre sen tar el Fòrum en con junt, con sul teu http://www.bar ce lo na2004.org/
2 Con sell Su pe rior d’Esports, Co mitè Olím pic Inter na cio nal, 2005: Esport: Dià leg Uni ver sal, Fòrum Uni ver sal de les Cul tu res Bar ce lo na 2004, Bar ce lo na, BPMO.

Nú ria Puig, coor di na do ra del mo nogr àfic i que,
jun ta ment amb Agus tí Boi xe da i Anna Vi la no -
va, va ser res pon sa ble de la Se cre ta ria Tècni ca
del Dià leg (Font: BPMO pho to).

L’es pe rit d’hos pi ta li tat es va trans me tre en el curs de tot el Dià leg (Font: BPMO pho to).



par ti ci pat com a po nents en el Dià leg i que per la

seva di ver si tat d’orígens, paï sos, gène re, for ma -

ció, etc. po gues sin il·lus trar-les. Es va pro ce dir

de la ma tei xa ma ne ra en les al tres sec cions ha bi -

tuals de la re vis ta: Dona i Es port, Art i Es port i

Opi nió. 

Pere Miró, di rec tor del Dià leg, ac tual di rec tor de

So li da ri tat Olím pi ca i que va ser el pri mer di rec tor 

de l’INEF de Ca ta lun ya, en fa una pre sen ta ció

glo bal en el marc de la qual es comprèn mi llor la

res ta d’articles. 

La pri me ra part se cen tra en la re fle xió, i trac ta

as pec tes re la cio nats amb la di ver si tat cul tu ral,

la sos te ni bi li tat i la pau i la seva re la ció amb l’es port. Klaus Hei ne mann ofe reix una re fle xió so bre la tra ject òria de l’es port con -

tem po ra ni en la qual uneix l’anà li si dels de sen vo lu pa ments més re cents amb pro ble mes ètics que hi van as so ciats. És com un

marc on es van si tuant els ar ti cles que vé nen a con ti nua ció. 

Ann Hall abor da un tema ja tan de moda com ho és la ges tió de la di ver si tat a les or ga nit za cions es por ti ves; i ho fa des d’una pers -

pec ti va crí ti ca, per què aler ta so bre el pe rill que el con cep te es que di en ac cions de ti pus ideolò gic i no abor di amb de te ni ment la

re for ma es truc tu ral de les or ga nit za cions per què in te grin ve ri ta ble ment la di ver si tat. Ivan Wad ding ton es preo cu pa pels pro ble -

mes so cials en l’esport d’alt ni vell i, més con cre ta ment, dels fut bo lis tes pro fes sio nals. Rui Go mes fa el ma teix, però cen trant-se en 

l’àmbit de l’esport i l’activitat fí si ca per a tot hom, tot aler tant so bre els tombs que es tan ex pe ri men tant els usos del cos. Juan Luis

Pa ra mio ana lit za els es ta dis es por tius en el marc de la post mo der ni tat, cosa que su po sa una con ti nuï tat amb al tres con tri bu cions

que s’han rea lit zat an te rior ment en aques ta ma tei xa re vis ta. Fi nal ment, Ga briel Ma ca ya re fle xio na so bre la con tri bu ció que el tu -

ris me i l’esport po den fer al de sen vo lu pa ment sos te ni ble, pre nent com a exem ple Cos ta Rica. 

El cas de Toni Ca pa rrós és una ex cep ció. No va par ti ci par en qua li tat de po nent en el Fòrum sinó com a vo lun ta ri. Tan ma teix, 

men tre es pre pa ra va aquest mo nogr àfic va sot me tre a re vi sió de la re vis ta –i pos te rior pu bli ca ció en cas d’és ser ac cep tat–

l’ar ti cle que ara in cloem i que és el fruit del seu tre ball a la Uni ver sity of Ca lifò rnia a Ber ke ley (USA) i, en par ti cu lar, del seu

in terès per l’o bra de Ma nuel Cas tells, pro fes sor fins fa pocs anys d’a ques ta uni ver si tat. Re pre nent el con cep te d’a quest au -

tor, a The Sport Net work (l’es port xar xa) ana lit za de qui na for ma l’e ra de la in for ma ció ha im pac tat en l’es port. Per a Cas tells

vi vim en una so cie tat xar xa i Ca pa rrós ens pro por cio na un as saig me ti cu lo sa ment do cu men tat so bre les ca rac te rís ti ques de

l’es port a la xar xa. 

A la se go na part del mo nogr àfic es po den lle gir pro pos tes con cre tes d’actuació. So vint, es cri ti ca que als con gres sos so la ment

s’analitza, però no es fan pro pos tes con cre tes. Doncs bé, al dià leg es port del Fòrum Bar ce lo na 2004 aques tes no van fal tar. Bru ce 

Kidd fa un am pli repàs de la llui ta pels drets hu mans en l’esport i aca ba afir mant que la si tua ció de les per so nes que tre ba llen en

con di cions d’explotació per a les em pre ses de pro duc ció de ma te rial es por tiu tam bé han de ser em pa ra des per aquests drets.

Nancy Ri ven bourgh ens ex pli ca de qui na ma ne ra els mit jans de co mu ni ca ció es por tius po den afa vo rir una cul tu ra de la pau.

L’equip de la Uni ver si tat Autò no ma de Bar ce lo na, en cap ça lat per Ma ria Prat, fa el ma teix, apli cant-ho a les no ves tec no lo gies. Fi -

nal ment, Ru bie la Arbo le da pro po sa un nou mo del d’actuació per al de sen vo lu pa ment de l’esport i l’activitat fí si ca a l’Amèrica Lla ti -

na i pot ser en al tres con ti nents que es tro bin en con di cions sem blants. 
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L’in ter canvi en el mar c de la di ver si tat tam bé va ser pro ta go nis ta del Diàleg
(Fon t: BPMO pho to).



El Dià leg L’Esport: Dià leg Uni ver sal va ser tam bé tes ti mo ni de mo ments ca rre gats d’un gran ce ri mo nial i d’altres en què el pro ta -

go nis ta va ser l’intercanvi. No vo líem dei xar de re flec tir aquests as pec tes, als quals de di quem la ter ce ra part. 

El jut ge Kéba M’Baye ens va im pres sio nar per la sa vie sa de les se ves pa rau les i la seva ca pa ci tat oratò ria a la ses sió plenà ria fi -

nal, trac tant el tema de l’esport i la seva con tri bu ció al de sen vo lu pa ment i a la pau. Aques ta ses sió va ser en re gis tra da i Mar ta Fu -

lla na s’ha ocu pat de do nar for ma li terà ria a la in ter ven ció oral, amb la màxi ma fi de li tat. 

Anna Vi la no va in for ma de l’intercanvi en un ar ti cle que se cen tra en els ta llers que es van rea lit zar; ex pli ca les temà ti ques trac ta -

des a ca das cun i en fa un breu re sum. Es com ple men ta amb un an nex on s’informa del pro gra ma ín te gre, el qual per met de cop sar 

la ri que sa de la ini cia ti va. 

El ce ri mo nial es va man te nir en el mis sat ge de clau su ra del Dià leg a càrrec de Joan Anto ni Sa ma ranch, però que va ser lle git per

Zhen liang He, pre si den ta de la Co mis sió per a l’Educació i la Cul tu ra olím pi ques del CIO (Co mitè Olím pic Inter na cio nal), per què

una lleu in dis po si ció va im pe dir-li de ser-hi pre sent. 

Ja a les sec cions ha bi tuals de la re vis ta, es va de ma nar a Ger trud Pfis ter una con tri bu ció en l’apartat de Dona i Es port. De na cio -

na li tat ale man ya, ac tual ment pro fes so ra a Di na mar ca, ja fa anys que ens sorprèn amb la seva ca pa ci tat i sen si bi li tat per en ten dre i 

ana lit zar la pràcti ca es por ti va de les do nes isl àmi ques. Se guint amb la tra di ció, Ra mon Ba lius ens de lec ta amb el que va ser el

con tin gut de la seva ponè ncia el pri mer dia del dià leg, que al ho ra era el Fòrum Mun dial de l’Educació, la Cul tu ra i l’Esport, tro ba da

bien nal de la Co mis sió per a l’Educació i la Cul tu ra olím pi ques del CIO. Va ser in vi tat per l’esmentada co mis sió per par ti ci par en la

ses sió so bre Es port i Cul tu ra. 

Fi nal ment, en l’apartat Opi nió, hem inclòs la de Lars Grael, Se cre ta ri de Jo ven tut, Esport i Temps Lliu re de l’Estat de São Pau lo, al

Bra sil. La seva bio gra fia per so nal es ba rre ja amb les se ves ac tua cions en matè ria es por ti va i, en con junt, ens ha sem blat una ex -

pe rièn cia d’interès per ser in clo sa en aquest apar tat. 

Per aca bar, cal in di car que vo lunt ària ment no s’han inclòs les re ferè ncies de mol tes pu bli ca cions ci ta des per au tors i au to res i

que, pro ba ble ment, exis tei xen en es pan yol; hem man tin gut les edi cions que se ci ta ven a les ver sions ori gi nals. Com que la nos tra

es pe ran ça és que aques ta pu bli ca ció es co ne gui més enllà de les nos tres fron te res lin güís ti ques, ens ha sem blat que amb aquest

ad ver ti ment n’hi ha via prou. 

Vo lem aca bar ex pres sant el de sig que l’esforç rea lit zat en l’edició d’aquest mo nogr àfic es vegi com pen sat per una bona aco lli da

en tre els lec tors i lec to res de la re vis ta Apunts. Edu ca ció Fí si ca i Esports. 
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