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Resum
L’ar ti cle plan te ja la di fi cul tat de res -

pondre a la pre gun ta en ter mes ge ne rals,

per què l’es port és un fe no men molt he te -

ro ge ni i tam bé sotmès a una evo lu ció

cons tant. Par tint d’a ques ta cons ta ta ció,

s’a na lit zen les qües tions que afec ten la

sos te ni bi li tat de l’es port ac tual. Es con si -

de ra que la pos si bi li tat de con tro lar l’e vo -

lu ció de l’es port i al ho ra tam bé d’im po sar 

i as se gu rar els pro pis ideals, va lors i ba -

ses èti ques és molt li mi ta da. L’es port, i

per da munt de tot l’es port d’alt ren di -

ment, s’en fron ta a exigè ncies, in te res sos

i ex pec ta ti ves ex ter nes que són di fí cils de

sa tis fer sen se in fli gir l’èti ca es por ti va.

Aques tes in fluèn cies ex ter nes fan cada

ve ga da més di fí cil que es com plei xi el

prin ci pi d’i gual tat d’o por tu ni tats i que es

res pec ti la dig ni tat de les per so nes que

prac ti quen l’es port. Tan ma teix, el pro ble -

ma ra di ca en el fet que si l’es port dei xa

de res pec tar aquest prin ci pi d’i gual tat i la 

dig ni tat dels prac ti cants, perdrà la seva

cre di bi li tat. 

És sos te ni ble
l’es port ac tual?

 Aques ta és la qües tió plan te ja da per tro -

bar una res pos ta du rant una de les ses -

sions del Dià leg “Esport Dià leg Uni ver -

sal” del Fòrum Uni ver sal de les Cul tu res

Bar ce lo na 2004. Com es pot es pe rar, el

re sul tat d’a ques ta mena de de bats és

poc con vin cent atès que es plan te ja la

dis cus sió so bre una qües tió per a la

qual, com que és tan ge ne ral, és im pos -

si ble tro bar una res pos ta que sa tis fa ci

al ho ra tot hom. Vull ex pli car aquí les

raons del meu es cep ti cis me. Per fer-ho,

co men ço amb dos exem ples: 

Dos exem ples
i el seu sig ni fi cat 

El pro ble ma prin ci pal al qual s’en fron ta -

va l’es port en els anys 70 era el de com

sal va guar dar la su per vivè ncia de l’es -

port ama teur, so bre tot pel que fa als

par ti ci pants en els Jocs Olím pics, da -

vant l’a me na ça de la crei xent co mer cia -

lit za ció de l’es port. Es te mia que amb la

pèrdua de la ca te go ria d’a ma teur es

veiés ame na ça da la ma tei xa iden ti tat de

l’es port, es des truïs sin ideals fo na men -

tals, s’a ban do nés l’èti ca de l’es port, per

tal com l’es port or ga nit zat en as so cia -

cions i clubs es por tius es tro ba va en

con tra po si ció a l’ac ti vi tat pro fes sio nal,

al mer cat i als be ne fi cis econò mics. La

ra cio na li tat econò mi ca, les lleis del mer -

cat i la co mer cia lit za ció de l’es port es

tro ba ven fora de la seva ideo lo gia i de la

pròpia in ter pre ta ció; els seus ideals: la

so li da ri tat, el no als in te res sos in di vi -

dua lis tes, el seu carà cter vo lun ta ri, el no 

pro fes sio na lis me, l’ac ti vi tat en co mu ni -

tat, el no as so cia cio nis me. Aquest ca -

ràcter vo lun ta ri, el seu idea lis me, el fi -

nan ça ment dels mem bres i les grans

sub ven cions es ta tals feien pos si ble, ‘de

pas sa da’, els èxits de les as so cia cions i

clubs es por tius. L’es por tis ta que guan ya 

di ners no és es por tis ta, es deia. Els

ideals de l’a ma teu ris me i les res tric cions 

en la pu bli ci tat li mi ta ven la uti lit za ció

econò mi ca de l’es port.1
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Abstract

It is dif fi cult to ans wer the pro po sed

ques tion from a ge ne ral point of view

be cau se of the he te ro ge neity and per ma nent 

evo lu tion of sport. From this star ting point

ques tions re la ted with the sus tai na bi lity of

sport are analy sed. It is very dif fi cult to

con trol sport evo lu tion and to en su re its

ideals, va lues and et hi cal ba sis. Sport, and

es pe cially top-level sport, is con fron ted with 

ex ter nal re qui re ments, in te rests and

ex pec ta ti ves that are not com pa ti ble with

sport et hics. The se ex ter nal in fluen ces make 

dif fi cult the achie ve ment of the equal

op por tu ni ties prin ci ple and the res pect of

hu man dig nity in sport. Ho we ver, the

pro blem is that if sport does not res pect

any mo re this equa lity prin ci ple and the

dig nity of sport peo ple it will loo se its

cre di bi lity. 

Key words

Sus tai na bi lity, Sport he te ro ge neity, Sport

et hics, Hu man dig nity, Equal op por tu ni ties

Sos te ni bi li tat, He te ro ge neï tat de l’es port,
Èti ca es por ti va, Dig ni tat hu ma na, Igual tat
d’o por tu ni tats 

n Pa ra ules cla u

1 Fins als anys vui tan ta, com és sa but, era mal vist i fins i tot era prohi bit guan yar di ners amb l’es port. Això es re flec -

teix en molts exem ples: Jim Thor pe, per exem ple, va per dre la me da lla d’or, que ha via guan yat en 1912 als Jocs

Klaus Hei ne mann en el curs de la seva in ter ven ció
(Fon t: BPMO pho to).



Però tots els es for ços per sal var l’i deal de

l’a ma teur da vant del po der del mer cat van 

ser inú tils. A mit jan dels 80 es va clau di -

car de fi ni ti va ment. L’es port va pas sar a

ser una pro fes sió, un mitjà per acon se guir

ingressos econòmics. 

En 1979, un grup de cien tí fics va plan te -

jar a la Deuts che Sport bund (DSB: Fe de -

ra ció d’Esports d’Ale man ya, or ga nit za ció

no es ta tal que agru pa tot l’es port ale -

many) l’o pi nió que cal dria pres tar la màxi -

ma aten ció al pro ble ma de la re la ció en tre

es port i medi am bient. Però quan es va

pre sen tar a la Jun ta Ge ne ral de la DSB un

con cep te re la cio nat amb el tema, aquest

es va re bre amb som riu res (de ve ga des de

menyspreu) i so vint amb ria lles (des pec ti -

ves) –“qui nes idees més es tran yes plan te -

gen els cien tí fics”–; se gons l’o pi nió ge ne -

ra lit za da, l’es port i el medi am bient no

eren un tema d’ac tua li tat. Cinc anys més

tard, la DSB va crear una co mis sió de gran 

pes po lí tic ano me na da “es port i medi am -

bient”, gai re bé sen se presè ncia de cien tí -

fics. No es pot su po sar que la DSB des co -

brís sob ta da ment el seu amor pel medi

am bient; més aviat es trac ta va que el mo -

vi ment eco lo gis ta i les se ves or ga nit za -

cions ana ven as so lint cada ve ga da més

im portància a Ale man ya i su po sa ven, per

tant, una ame na ça per al nor mal de sen vo -

lu pa ment de l’es port. Aques ta si tua ció re -

que ria una reacció. 

La ce gue tat èti ca del mer cat

i la li mi ta da pos si bi li tat

de con trol de l’es port 

És evi dent que la pos si bi li tat de con tro lar

l’e vo lu ció de l’es port és molt li mi ta da i al -

ho ra tam bé ho és d’im po sar i as se gu rar

els pro pis ideals, va lors i ba ses èti ques,

com es de mos tra cla ra ment en l’e xem ple

d’i deal de l’es port ama teur. Com es pot

ex pli car això? 

L’es port s’ha con ver tit en una com ple xa

in dús tria en el marc d’un sis te ma econò -

mic de mer cat lliu re amb una xar xa poc

dià fa na d’in te rre la cions in dus trials ba sa -

des en una gran di ver si tat d’in te res sos

que re que rei xen, per a la seva con jun ció,

ne go cia cions a di ver sos ni vells.2 

El mer cat es dis tin geix per la seva “ce gue -

tat èti ca”. O dit d’u na al tra for ma: l’ac tua -

ció econò mi ca adre ça da al mer cat se se pa -

ra com ple ta ment de qual se vol prin ci pi o

con si de ra ció ètics (Lam mers/ Schmitz,

1995). Pre ci sa ment aques ta dis so cia ció

és la que con fe reix a l’e co no mia la seva

pro duc ti vi tat.3 L’èti ca cos ta di ners i re -

dueix, doncs, la com pe ti ti vi tat din tre del

mer cat (Löhr, 1991). Qui per met que apa -

re guin prin ci pis ètics en la seva ac tua ció

obra en con tra dels seus in te res sos econò -

mics. Això se ria fa tal per dos mo tius: una

or ga nit za ció, el mo del de com por ta ment

de la qual es basa (tam bé) en prin ci pis

ètics, pa teix com a càstig in nom bra bles

pèrdues econò mi ques i pro ba ble ment de -

sa pa rei xerà a llarg ter mi ni del mer cat.

Tam poc els mem bres d’u na jun ta di rec ti va

no re ben l’e lo gi ni la ree lec ció per què ha gin 

di ri git la seva or ga nit za ció com a bo nes

per so nes amb una res pon sa bi li tat èti ca,

sinó que pre val la seva va li de sa com a

bons di rec tius que han acon se guit i con ti -

nua ran acon se guint un èxit econò mic. És

so bre tot la gran pres sió exer ci da pels mit -

jans de co mu ni ca ció, els pa tro ci na dors i

tam bé els clubs es por tius que bus quen re -

sul tats, la que re dueix la lli ber tat de po der

ac tuar de for ma èti ca ment res pon sa ble.4

Els ideals olím pics es con ver tei xen en l’es -

tratè gia ideal de màrque ting. 

Més en da vant, en trac tar so bre els drets

hu mans a l’es port i so bre el do pat ge, s’ex -

po sa ran les con se qüèn cies que tot això

oca sio na en l’es port. 

La re la ti vi tat hist òri ca

de les si tua cions con flic ti ves

a l’es port 

No és pos si ble en ten dre ni ex pli car cor -

rectament els pro ble mes de l’es port i

 paral·le la ment la qües tió de la seva

 sostenibilitat sen se te nir en comp te

prèvia ment el seu re re fons hist òric i les

con di cions econò mi ques, po lí ti ques i

co mer cials reg nants en cada mo ment.

Tant en la bi blio gra fia, com en mol tes

ex pli ca cions i xe rra des dels res pon sa -

bles de l’es port, en els mit jans, es plan -

te ja una llar ga llis ta de pro ble mes reals

que preo cu pen en aquest mo ment a les

or ga nit za cions de l’es port.5 Con tí nua -

ment se sen ten quei xes so bre:

n La des me su ra da mag ni tud dels Jocs

Olím pics; són mas sa cars, creen in -

fraes truc tu res que des prés no es po den

apro fi tar ade qua da ment.

n Les càrre gues me diam bien tals que su -

po sen els grans es de ve ni ments es por -

tius.

n La im men sa di fi cul tat de con tro lar l’ús

de sub stàncies do pants.

n Els pro ble mes de la co mer cia lit za ció de

l’es port i la seva ins tru men ta lit za ció po -

lí ti ca.
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Olím pics, en par ti ci par en un joc de beis bol per di ners; aquest ma teix des tí va te nir la pa re lla de pa ti nat ge so bre gel, Ki lius/Bäum ler, per què ja abans dels Jocs Olím pics on van

guan yar una me da lla ha vien sig nat un con trac te pro fes sio nal; l’es quia dor aus tríac Karl Schranz ni tan sols va ser admès als Jocs Olím pics d’Hi vern de Sap po ro, per què ha via fet

pu bli ci tat d’u na mar ca de cafè. No es per me tia que els mo ni tors d’es quí, per exem ple, pren gues sin part en els Jocs Olím pics. Si la sa ma rre ta o al gu na peça de roba d’u na es tre lla 

de fut bol mos tra va la mar ca d’un pa tro ci na dor, el fut bo lis ta ha via de can viar-se de sa ma rre ta abans d’i ni ciar una en tre vis ta per a la te le vi sió, per evi tar la ‘pu bli ci tat per so na lit za -

da’; de ve ga des la te le vi sió no més en fo ca va les ca mes dels fut bo lis tes per no in cor po rar la pu bli ci tat de les ban des (cri ti ca da com a pu bli ci tat sub li mi nar). Avui ens sem bla ri dí -

cul, però a la Fe de ra ció d’Esports d’Ale man ya es va dis cu tir afe rris sa da ment la qües tió de si el lo go tip pu bli ci ta ri a la màni ga de la sa ma rre ta d’un at le ta po dia te nir 8 cm o 9 cm

de lon gi tud (Hei ne mann, 1995, Win kler, 1985).
2 En aques ta xar xa s’en tre lla cen els di fe rents in te res sos dels se güents ele ments: els clubs im pli cats o, en al tres ca sos, els pro pie ta ris d’e quips; els qui di ri gei xen la Lli ga, és a dir,

les agru pa cions pro fes sio nals o bé els ju ga dors, àrbi tres, en tre na dors, pre pa ra dors i les se ves or ga nit za cions o el seu màna ger; els es pec ta dors als es ta dis i els del te le vi sor; els

sec tors econò mics de di cats a la in dús tria del lleu re, com ara la te le vi sió, els mit jans im pre sos, els pro pie ta ris dels es ta dis, etc.; els pro veï dors d’a pa rells, ac ces so ris i ves ti men ta

es por ti va; fi nal ment l’Estat, que amb les se ves fun cions le gis la ti ves i exe cu ti ves i amb les se ves sub ven cions, es ta bleix les con di cions bàsi ques de l’ac ti vi tat co mer cial d’a quest

sec tor (Hei ne mann, 1995). 
3 Altres sis te mes econò mics, com el so cia lis me, eren com pa ra ti va ment ine fi ca ços i per tant es ta ven con dem nats al fracàs, per què re but ja ven l’ànim de lu cre in di vi dual i la pro pie -

tat pri va da i exi gien a l’ac tua ció econò mi ca que tin gués en comp te al ho ra uns ob jec tius, mo tius i con se qüèn cies èti ca ment de sit ja bles. 
4 Ve geu, per a més de tall, Hei ne mann (2004). 
5 Ve geu com a exem ple Mes sing/Emrich (1996).  



n Els dis tur bis pro vo cats pels fans i, per

da munt de tot, la crei xent ame na ça dels 

te rro ris tes i per tant els pro ble mes de

se gu re tat.

n La pro gres si va in cor po ra ció de re cur sos

da vant de la re duc ció en l’aug ment dels

ren di ments.

n La cada ve ga da més gran de pendència

que l’es port té de les no ves tec no lo gies i 

els des co bri ments cien tí fics. 

Així i tot és im pos si ble com pren dre aquests 

pro ble mes sen se ex pli car l’e vo lu ció hist òri -

ca i la si tua ció ac tual. De la ma tei xa ma ne -

ra, qui pot ga ran tir que d’a quí a 10 anys no 

ens en riu rem, d’a quests pro ble mes, i de la 

for ma en què s’està trac tant de re sol dre’ls,

de la ma tei xa ma ne ra que avui és gai re bé

in com pren si ble la inú til llui ta dels anys 70

del se gle pas sat per man te nir l’i deal de

l’es port ama teur? La cosa es sen cial és,

de fet, ser més sen si ble als pro ble mes que

in flui ran en el fu tur en l’es port i que avui

no més s’al bi ren en un ho rit zó llunyà, sen se 

menysprear-ne la im portància. És aques ta

l’ú ni ca for ma de po der reac cio nar ade qua -

da ment en el seu mo ment. 

Per exem ple, és im por tant plan te jar-se

que acos tu mem a pen sar que tot evo lu -

cio na de for ma li neal, com ha es tat sem -

pre en el pas sat. És el que jo ma teix ano -

me no pro fe cia de la cor ba li neal. Però

això es con tra po sa a to tes les ex pe rièn -

cies de la vida. Tota mun tan ya té el seu

cim, des prés d’u na vall arri ba el ves sant,

des prés de l’im puls ve la bai xa da, la sort i 

la desgràcia no per du ren per sem pre i per 

això cal plan te jar-se amb prou an te la ció

si l’Olim pis me con ti nuarà evo lu cio nant

com fins ara. A l’úl tim ca pí tol jus ti fi ca -

rem que no ha de ser ne cess ària ment

així. 

Els va lors i l’èti ca

en la gue rra d’in te res sos 

Per com pren dre el sig ni fi cat del ter me

sos te ni bi li tat ha de plan te jar-se en pri mer

lloc la tesi se güent: so vint es par la d’“els

va lors de l’es port”. Però aques ta for mu la -

ció és err ònia o si més no equí vo ca. Més

aviat cal par tir de la base que l’es port, en

si ma teix, no té cap va lor i tam poc no re -

pre sen ta cap va lor. Quan es par la dels va -

lors de l’es port es fa re ferè ncia més aviat a 

una va lo ra ció (po si ti va) dels efec tes o les

fun cions –per exem ple per a la so cia lit za -

ció i l’e du ca ció, per a la in te gra ció so cial,

per a la sa lut– que com por ta real ment la

pràcti ca es por ti va o que com a mí nim

s’es pe ra d’ob te nir –el ma teix es por tis ta,

les as so cia cions o clubs o tam bé els po lí -

tics. Els va lors de l’es port són les valo -

racions dels seus efec tes rea lit za des per

 diferents ti pus d’or ga nit za cions (Hei ne -

mann, 2001). 

Si això s’a pli ca a la qües tió que aquí ens

plan te gem po dem dir que la sos te ni bi li tat

no és una ca rac te rís ti ca de l’es port en si

ma teix, sinó una va lo ra ció dels efec tes de -

ri vats, pro vo cats o tam bé te muts del  (cor -

responent) es port. 

Per aquest mo tiu la pre gun ta “És sos -

tenible l’es port ac tual?” tam poc està

plan te ja da co rrec ta ment: par lant amb

pre ci sió hau ríem de dir: com va lo ren

–po si ti va ment o ne ga ti va ment– els di fe -

rents grups de per so nes, or ga nit za cions,

in dús tries de l’es port, po lí tics, par tits

 polítics, grups eco lo gis tes, es glé sies, sin -

di cats, els ma tei xos es por tis tes, mit jans,

etc., l’e vo lu ció, les fun cions, con se qüèn -

cies, efec tes de ri vats de les di fe rents

 modalitats de l’es port i de la pràcti ca es -

por ti va? 

Tan ma teix, aques tes va lo ra cions de pe -

nen dels in te res sos econò mics i po lí tics

del mo ment, de les ideo lo gies re pre sen -

ta des, de les ba ses èti ques de cada un

dels grups i, na tu ral ment, tam bé del po -

der de de fen sar i d’im po sar els pro pis in -

te res sos i va lors da vant d’al tres. No hi

ha dub te que és dis tin ta la va lo ra ció que

de l’es port d’alt ren di ment per a nens

fan les es glé sies i les as so cia cions de

pro tec ció de me nors o els clubs es por -

tius, que la càrre ga me diam bien tal de

l’es port es va lo ra de for ma di fe rent des

dels grups eco lo gis tes o des de la in dús -

tria tu rís ti ca, que els met ges es por tius

va lo ren de for ma dis tin ta les le sions

dels at le tes que els res pon sa bles (l’en -

tre na dor, el di rec tor tècnic) de l’èxit es -

por tiu (i per tant, tam bé econò mic) d’un

club. 

En la so cie tat mo der na no hi ha una har -

mo nia en tre els in te res sos econò mics i

po lí tics ni tam poc unes ba ses èti ques de 

con duc ta re co ne gu des en ge ne ral. La

cosa ha bi tual a les so cie tats mo der nes

és més aviat una di ver si tat de for mes de

vida, una va rie tat i fle xi bi li tat de ma ne -

res de pla ni fi car-la i, per tant, una he te -

ro ge neï tat en l’o rien ta ció dels va lors així

com una man ca da uni for mi tat de les po -

si cions èti ques. La in di vi dua lit za ció,

con si de ra da ca rac te rís ti ca de les so cie -

tats mo der nes, tro ba la seva imat ge en

aques ta di fe ren cia ció so cial i cul tu ral de 

l’o rien ta ció dels va lors de la so cie tat i

dels prin ci pis ètics. Cada un dels prin ci -

pis es de vindrà al gu na cosa sub stan cial

se gons l’o rien ta ció èti ca de la seva ac -

tua ció. La con se qüèn cia d’això: els prin -

ci pis ètics, així com les con vic cions i

 valoracions ideolò gi ques i re li gio ses ja

no més te nen una im portància pri va da;

ja no gau dei xen per prin ci pi del re co nei -

xe ment ge ne ral. Quan una or ga nit za ció

pren, per exem ple, de ci sions ba sa des en 

prin ci pis ètics o en ac tua cions im preg -

na des de re re fons re li giós o ideolò gic, es

veu obli ga da nor mal ment a jus ti fi car

aques ta de ci sió per no pro duir una im -

pres sió d’i rra cio na li tat (Herms, 1991).

Per tot ple gat tam poc és pos si ble pro -

por cio nar una va lo ra ció ho mogè nia, ac -

cep ta da per tot hom, a la qües tió de si

l’es port mo dern és sos te ni ble. 

El pro ble ma del po der

i la in fluèn cia 

Fora d’això, cal no obli dar tam poc el po -

ten cial de po der i in fluèn cia de les di fe -

rents or ga nit za cions i grups d’in te res sos

per fer res pec tar les se ves po si cions (èti -

ques, po lí ti ques i econò mi ques). Ser veix

aquí per fec ta ment l’e xem ple del medi am -

bient ex po sat al co men ça ment. Tam poc

la llui ta per l’i deal de l’es port ama teur es

ba sa va no més en prin ci pis ètics i ideals de 

l’es port, sinó més aviat en la re cer ca del

po der i la in fluèn cia: la prohi bi ció de qual -

se vol comercialització dels èxits esportius

i la popularitat 

n Es fo na men ta va en ideo lo gies que per -

me tien als seus de fen sors ex clou re

grups de per so nes que re sul ta ven mo -
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les tes, as se gu rar-se les pròpies po si -

cions i dis si mu lar amb or na ments els

seus pro pis in te res sos, i 

n es de via al te mor de les or ga nit za cions

es por ti ves i els seus mem bres que la co -

mer cia lit za ció su po sés una pèrdua de

po der i d’in fluèn cia so bre la rea lit za ció

de l’es port. 

És a dir, les or ga nit za cions es por ti ves

van in ten tar d’e vi tar una co mer cia lit za ció 

per po der con ser var el con trol so bre l’es -

port. Les or ga nit za cions es por ti ves –com

ara el CIO, les agru pa cions pro fes sio nals

na cio nals i in ter na cio nals– eren fins ales -

ho res els res pon sa bles sen se li mi ta cions

de dic tar les nor mes de l’es port i d’or ga -

nit zar com pe ti cions na cio nals i in ter na -

cio nals; es ta blien les con di cions per a la

seva rea lit za ció i de ter mi na ven qui hi po -

dia par ti ci par (Hei ne mann, 1995). El

carà cter afec cio nat dels at le tes ho per -

me tia; al ho ra, ga ran tia una or ga nit za ció

fruc tuo sa i un fi nan ça ment ba sat en el

seu carà cter vo lun ta ri. Aques ta au to no -

mia de l’es port es va anar re duint a

comp te de la crei xent co mer cia lit za ció,

del gra dual as cens de la in fluèn cia dels

mit jans de co mu ni ca ció i de la in ter ven -

ció de l’Estat. Du rant molt de temps les

or ga nit za cions es por ti ves han in ten tat

de fen sar-se de for ma vehe ment –en ca ra

que fi nal ment inú til– con tra aques ta

pèrdua d’in fluèn cia. 

D’a ques tes re fle xions es con clou que l’es -

port, i per da munt de tot l’es port d’alt

ren di ment, s’en fron ta a exigè ncies, in te -

res sos i ex pec ta ti ves di fí cils de sa tis fer, a

les po si cions èti ques i l’o rien ta ció de va -

lors de di fe rents grups pel que fa a la pro -

tec ció ecolò gi ca, al com pli ment de com -

pro mi sos ètics, a la uti li tat pú bli ca i a

una res pon sa bi li tat da vant de les per so -

nes que prac ti quen un es port i da vant de

les mi no ries i els grups mar gi nats. L’“èti -

ca de l’es port d’alt ren di ment” és així el

re sul tat d’un com plex pro cés de con jun -

ció de di fe rents exigè ncies, ex pec ta ti ves,

va lo ra cions i màxi mes èti ques de les di fe -

rents agru pa cions que te nen in fluèn cia

en l’es port i les se ves or ga nit za cions. Tro -

bar un con sens su po sa, en da rrer ter me,

acon se guir un equi li bri de po der (Thiel -

mann, 1996, 277). Pot pas sar, doncs,

que es rea lit zin con ces sions que no es

con si de ren èti ca ment co rrec tes, però que 

són ne cess àries, per què no n’hi ha prou

amb el pro pi po ten cial de po der per im -

po sar-se. Ca das cu na de les di ver ses or -

ga nit za cions pos seeix un po ten cial de po -

der i in fluèn cia di fe rent per im po sar les

se ves exigè ncies. No es trac ta, doncs, fet

i fet, d’e qui li brar di fe rents po si cions èti -

ques re lle vants, sinó d’es ta blir el po der o

el con tra po der que pos seei xen les di fe -

rents or ga nit za cions per im po sar la seva

“èti ca”. 

Pun tua lit zant, po dem for mu lar el se güent: 

les ba ses èti ques d’ac tua ció en l’es port

són el re sul tat –sem pre i quan el mer cat i

la le gis la ció per me ti un cert mar ge d’ac -

tua ció– d’un com pli cat pro cés de con jun -

ció de di fe rents re que ri ments, va lo ra cions

i màxi mes èti ques de les di ver ses agru pa -

cions que in fluei xen en l’es port i les se ves

or ga nit za cions (Clarkson, 1995; Feeman, 

1993). 

L’he te ro ge neï tat

de l’es port

i la di ver si tat

de les pers pec ti ves 

Fi nal ment, cal in di car que “es port” no més 

és un con cep te col·lec tiu que abas ta un

am pli es pec tre d’ac ti vi tats cor po rals. Per

es tu dis em pí rics es co neix la dada que

prop del 60 % de la po bla ció dels di fe -

rents es tats eu ro peus prac ti ca l’es port.

Tan ma teix, so la ment un pe tit per cen tat ge

prac ti ca l’es port de com pe ti ció, i en ca ra

són menys els que es de di quen a l’es port

d’alt ren di ment, molts úni ca ment es de di -

quen a l’es port per en tre te ni ment. La ma -

jo ria es plan te ja con cep tes o mo dels d’es -

port com ple ta ment di fe rents a la com pe ti -

ció –es port per es tar en for ma, es port per

al temps lliu re, es port per a la reha bi li ta -

ció, es port tra di cio nal, etc. No és pos si ble

plan te jar el tema “És sos te ni ble l’es port

ac tual?” úni ca ment amb re pre sen tants

d’un es port d’ex hi bi ció co mer cia lit zat i

pro fes sio na lit zat, orien tat als mit jans de

co mu ni ca ció. Això dei xa ria a l’om bra mol -

tes mo da li tats es por ti ves i molts al tres

pro veï dors –com per exem ple la in dús tria

del con di cio na ment fí sic, la in dús tria de

l’es port de temps lliu re, les or ga nit za cions 

de l’es port per a tot hom, per a reha bi li ta -

ció, l’es port tra di cio nal. Se ria com si s’a -

na lit zes sin pro ble mes del tràfic ro dat te -

nint en comp te ex clu si va ment els Fe rra ri i

els Porsche. 

A això cal afe gir-hi que en aques tes en -

ques tes s’in clouen per so nes que prac ti -

quen l’es port o que són es pec ta dors dels

es de ve ni ments es por tius o bé els se guei -

xen pels mit jans de co mu ni ca ció. Són, per 

tant –dit d’u na al tra for ma–, va lo ra cions

de “con su mi dors” de les més va ria des for -

mes d’es port. Els “pro duc tors” de l’es port

pre sen ten tan ma teix una pers pec ti va i

unes va lo ra cions com ple ta ment di fe rents. 

Com més he te rogè nies són les or ga nit za -

cions de l’es port més res pos tes di fe rents

es troben per a la pregunta “És sostenible

l’esport ac tual?” 

Ba ses èti ques
de l’es port 

Així, doncs, que da clar que la res pos ta a

la qües tió “És sos te ni ble l’es port ac tual?”

re que reix una anà li si molt di fe ren cia da,

de la qual no ens po dem ocu par en aquest 

mo ment. No n’hi ha prou amb un sim ple

“sí” o “no” i un re sum dels pro ble mes ac -

tuals; aquest po dria ser, però, el con tin gut 

de la meva dis ser ta ció, si no exis tis sin

prin ci pis ètics iden ti fi ca bles, re co ne guts

per tot hom i in dis cu ti bles, in de pen dent -

ment dels in te res sos in di vi duals i les ac ti -

tuds èti ques. Po dem par lar de no sos te ni -

bi li tat quan ens ado nem o ens acla pa ra el

te mor que a l’es port les ba ses èti ques es

tro bin ame na ça des per errors fonamentals 

que es poden estar produint en la seva

evolució.

Vull es men tar dues d’a ques tes ba ses èti -

ques: 

n Les re gles èti ques de l’es port –i es con -

si de ren com a tals els drets hu mans i,

so bre tot, el res pec te a la dig ni tat de la

per so na.

n El prin ci pi bàsic de la idea de l’es port,

és a dir, la igual tat d’o por tu ni tats. 

La meva tesi és, doncs, que l’es port es tro -

ba en pe rill atès que 
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n S’està atemp tant de for ma mas si va i

rei te ra da con tra les ba ses èti ques de

l’es port, és a dir, con tra els drets hu -

mans i la dig ni tat de la per so na.

n S’està atemp tant de for ma mas si va i

rei te ra da con tra els fo na ments de la

idea de l’es port, és a dir, con tra el prin -

ci pi de la igual tat d’o por tu ni tats. 

Vull ex pli car-ho i de mos trar que prin ci pal -

ment, en ca ra que no úni ca ment, és a l’es -

port d’alt ren di ment on s’a temp ta en més

alt grau con tra aquests dos prin ci pis fo na -

men tals. 

El pro ble ma de la dig ni tat

de la per so na en l’es port 

La ga ran tia de la dig ni tat de la per so na es

tro ba re co lli da a to tes les Cons ti tu cions de 

les so cie tats oc ci den tals com a nor ma fo -

na men tal i ab so lu ta –irre vo ca ble i il·li mi -

ta da–. Men tre que exis tei xen d’al tres drets 

fo na men tals que po den i han de li mi tar-se 

per in te res sos in di vi duals o es ta tals, la ga -

ran tia de la dig ni tat de la per so na se sos -

treu a qual se vol li mi ta ció re la ti vit zant

–fins i tot del propi Estat, el qual posseeix

el monopoli del poder. 

Cer ta ment el con cep te ju rí dic de “dig ni tat

de la per so na” és in de ter mi nat i di fí cil de

cir cums criu re, però es re co neix, en ge ne -

ral, el se güent con cep te de dig ni tat de la

per so na: la dig ni tat de la per so na es veu

ame na ça da quan es con ver teix l’és ser

humà ex clu si va ment en un ob jec te, un

mitjà o un ins tru ment i se l’u ti lit za úni ca -

ment per a una fi ex ter na (la ma xi mit za ció 

del be ne fi ci, del pres ti gi es por tiu d’un club 

o d’un país) i ja no és respectat per ell

mateix com a subjecte i finalitat. 

És pre ci sa ment a l’es port d’alt ren di -

ment –en ca ra que tam bé en l’e vo lu ció

que està pre nent l’es port de temps lliu -

re– on la dig ni tat de la per so na així en te -

sa es veu més ame na ça da. Aquest és el

cas quan el cos de l’at le ta es con ver teix

en un mer re curs i es re dueix, per tant, a

un ca pi tal que cada ve ga da ha de ser

més pro duc tiu i efi cient. Les pos si bi li -

tats de la per so na es re duei xen a con si -

de ra cions d’u ti li tat im po sa des des de

l’ex te rior. El cos es con ver teix en un fac -

tor de risc din tre de la hist òria de l’èxit

de l’es port i ha de fer-se tot allò que si gui 

tècni ca ment pos si ble per des car tar el

risc. Els de sen vo lu pa ments tec nolò gics i 

cien tí fics es po sen al ser vei de la mi ni -

mit za ció del risc. L’a gres si vi tat tirà ni ca

de la tècni ca mo der na, l’ob jec te de la

qual és el cos de l’at le ta, es de vé el mitjà

per mi llo rar i in cre men tar el va lor del ca -

pi tal (Pron ger 2002). 

Em re fe rei xo aquí a dues cir cumstàncies:

1a, a la pres sió mas si va que els en tre na -

dors, etc., exer cei xen so bre els di fe rents

at le tes, per què adap tin el seu cos a les

exigè ncies del ti pus d’es port, 2a, i –el que

pro ba ble ment si gui en ca ra més greu–, a

la di ver si tat d’in ven cions tec nolò gi ques i

co nei xe ments cien tí fics que s’a pli quen al

cos (an tro potè cni ques). El pro ble ma no és 

l’es port d’alt ren di ment en si, sinó la for -

ma de la seva producció tecnològica

moderna (König, 2001). 

No vull atu rar-me aquí en una mul ti tud

d’e xem ples, no més vull ce dir la pa rau la a

un re pre sen tant de la tècni ca mo der na

d’en tre na ment, que ser virà per il·lus trar el

que vull dir. Escriu Leh nertz (1991) en un

text so bre la tècni ca d’en tre na ment, que

“es de sa te nen molts as pec tes hu mans,

però qui cer ca l’èxit ha de su mar-se a

aquest avenç de la tècni ca. L’at le ta d’èxit

ha de ser ca paç de con tro lar les se ves emo -

cions de ma ne ra que no in ter fe rei xin en

l’’a pa rell tècnic’, per què fun cio ni al ni vell

(bio-)mecà nic òptim” i d’al tres cien tí fics

de les tècni ques d’en tre na ment uti lit zen

 de for ma abreu ja da el ter me “de fec te de

sub jec ti vi tat” per re fe rir-se a emo cions,

 subjectivitat i in di vi dua li tat de la per so na li -

tat, el res pec te a la per so na com a sub jec -

te; és a dir, tot el que té im portància i es

tro ba in he rent a la dig ni tat de la per so na

es de vé en el marc de la cons cièn cia tec -

nolò gi ca, un de fec te, un fac tor per tor ba -

dor. És aquest el preu que cal pa gar per

acon se guir un ren di ment cada ve ga da més 

vir tuós, per allun yar cada ve ga da més els

lí mits de la ca pa ci tat hu ma na de ren di -

ment en l’es port, cosa que ens pro dueix a

no sal tres, ciu ta dans co rrents, una sen sa -

ció de ver ti gen que ens arri ba a fas ci nar.

De fet, aques ta po si ció fo na men tal

atemp ta con tra la dig ni tat de la per so na

atès que el cos es plan te ja com una cosa

mecà ni ca en essència. Es pres cin deix de

la pos si bi li tat de l’au to de ter mi na ció, no hi 

ha es ca patò ria. L’es por tis ta d’alt ren di -

ment ni tan sols gaudeix ja del dret

ineludible de:

n Trac tar el seu cos com ell vul gui i de ci -

dei xi.

n Pren dre part en les de ci sions que l’a -

fec tin.
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n Pos seir una in te gri tat fí si ca i psí qui ca

sen se li mi ta cions.

n Man te nir re la cions so cials amb aquells

que ell ma teix ha es co llit (Kidd/Do nelly, 

2000). 

A més a més, cal es men tar una al tra for -

ma de le sio nar els drets hu mans, que en

l’es port so vint que da en co ber ta: les pi lo -

tes de fut bol, les d’hand bol, i d’al tres, les

sa ba tes d’es port, la roba d’es port, etc., es

fa bri quen ma jo rità ria ment a paï sos del

Ter cer Món, en con di cions que no es cor -

responen gens ni mica amb la nos tra idea

de tre ball dig ne. El tre ball in fan til, que en

el nos tre món està prohi bit es tric ta ment

des de fa més de 100 anys, es con si de ra

una cosa òbvia en la fa bri ca ció de pi lo tes

de fut bol i hand bol, per què els nens te nen

les mans més fi nes per rea lit zar aquest

tre ball. Com prem aquests pro duc tes

perquè són més ba rats –la ceguetat de

l’ètica del mercat. 

Enca ra que els de fen sors dels drets hu -

mans llui ten de ci di da ment per acon se guir 

que el CIO i les fe de ra cions in ter na cio nals

uti lit zin ex clu si va ment pi lo tes que no si -

guin fa bri ca des per nens, fins ara els re -

sul tats no han es tat gai re sa tis fac to ris.

Esde vé molt im pres sio nant que una or ga -

nit za ció amb uns ideals tan he roics com el 

CIO no pu gui de ci dir. en el seu pro pi ter -

reny, con tra l’a bús, so bre tot dels nens i

les do nes, i que no in ter vin gui als paï sos

sub de sen vo lu pats. Però l’èti ca cos ta di -

ners i si es fa bri ques sin aquests pro duc tes 

d’a cord amb la nor ma ti va la bo ral europea

amb prou feines seria possible vendre’ls, a 

causa del seu preu. 

El pro ble ma

de la igual tat

d’o por tu ni tats 

Co men ço a trac tar aquí el se gon punt, el

tren ca ment del prin ci pi de la igual tat d’o -

por tu ni tats en l’es port: la igual tat d’o por -

tu ni tats, com a idea es por ti va fo na men -

tal, exi geix que qual se vol com pe ti ció es

de sen vo lu pi en igual tat de con di cions

d’in di vi dus que ja per de fi ni ció són di fe -

rents. No es per met de com pen sar amb

mit jans ar ti fi cials les di ferè ncies fí si ques. 

Els par ti ci pants d’u na com pe ti ció han de

par tir de la ma tei xa lí nia de sor ti da.

Aques ta és la nor ma exis tent en l’es port i

aques ta nor ma cada ve ga da es veu més

ame na ça da. En aquest con text cal atu -

rar-se amb més pro fun di tat en el pro ble -

ma del do pat ge: 

Do pat ge 

L’es port d’e lit depèn econò mi ca ment

cada ve ga da més de les em pre ses, dels

mit jans de co mu ni ca ció, de la pas sió que

el pú blic de mos tra per l’es port als es ta dis

i de l’Estat. Sen se aquests re cur sos eco -

nò mics l’es port d’al ta com pe ti ció no po -

dria so bre viu re: els Jocs Olím pics, els

Cam pio nats Mun dials, les se lec cions na -

cio nals, fins i tot els es de ve ni ments es por -

tius lo cals se rien im pen sa bles sen se les

sub ven cions pú bli ques i mol tes ve ga des

sen se el ressò als mit jans de co mu ni ca -

ció.6 Els pa tro ci na dors es pe ren d’in cre -

men tar el seu ni vell de po pu la ri tat gràcies

a l’es port i amb això aug men tar tam bé les

ven des dels seus pro duc tes; als mit jans

de co mu ni ca ció úni ca ment els in te res sa

d’a con se guir grans quo tes d’au dièn cia,

per què no més així po den man te nir els alts 

preus de la pu bli ci tat i fi nan çar els enor -

mes cos tos que su po sen els drets de re -

trans mis sió; els es pec ta dors bus quen una 

com pe ti ció emo cio nant, cap ti va do ra i he -

rois o he roï nes de l’es port amb els quals

iden ti fi car-se; als po lí tics els in te res sa el

crei xe ment econò mic, l’in cre ment de la

iden ti tat na cio nal o re gio nal o les ma ni fes -

ta cions po lí ti ques, per as sen tar així el seu

pro pi po der o el re co nei xe ment in ter na cio -

nal del sistema polític. 

Són, doncs, molt di ver ses les con tra pres -

ta cions que l’e co no mia, la po lí ti ca, els

mit jans de co mu ni ca ció i el pú blic es pe -

ren de l’es port, però hi ha un in terès que

els uneix a tots en la ma tei xa me su ra: es -

tan in te res sats en el fet que l’es port es

tra duei xi en vict òries, en emo cio nants

com pe ti cions, on s’a con se guei xin cons -

tant ment nous rècords i que des ta quin

he rois amb els quals el pú blic pu gui iden -

ti fi car-se. Però aques tes vict òries úni ca -

ment gau di ran d’un va lor (per exem ple,

econò mic) quan es ba sin en els prin ci pis

ètics de l’es port. Aques ta èti ca es ta bleix

tam bé quins mit jans po den uti lit zar-se

le gí ti ma ment per acon se guir la vict òria i

evi tar la de rro ta i quins mit jans són

prohi bits. I en tre aquests mit jans no per -
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me sos es tro ba la in ges ta de sub stàncies

do pants que mi llo ren el ren di ment. Qui

s’ad he reix a aques tes re gles ha guan yat

(tam bé econò mi ca ment), qui in frin geix

aques tes nor mes i és des co bert, es tro ba

ex po sat a la con dem na mo ral i a l’aï lla -

ment so cial i ha de comp tar no so la ment

amb la pri va ció de vict òries i rècords ob -

tin guts an te rior ment, sinó tam bé amb la

prohi bi ció de par ti ci par o fins i tot amb el

seu blo queig –si més no la seva in ha bi li -

ta ció tem po ral. 

Dit d’u na al tra ma ne ra: un es port no més 

té un va lor econò mic i po lí tic quan és

“net”, és a dir, quan res pec ta sen se li mi -

ta cions la base èti ca de l’es port i re nun -

cia de for ma es tric ta a sub stàncies de

do pat ge. Així, l’e co no mia, els mit jans

de co mu ni ca ció, la po lí ti ca i tam bé el

pú blic exi gei xen que la vict òria no més

s’ob tin gui amb els mit jans per me sos.

L’e co no mia que fa pu bli ci tat con fia en

un es port “net”, per què així els va lors de

l’es port es trans me ten a la imat ge dels

seus pro duc tes, cosa que con fe reix a

l’es port el va lor co mer cial que pos seeix

per a l’e co no mia. Cal que ideals de l’es -

port, com ara la jus tí cia, la igual tat d’o -

por tu ni tats, el joc re gu lat, la in co rrup ti -

bi li tat, etc., es fa cin rea li tat per què el

pú blic s’i den ti fi qui amb l’es port; és ne -

ces sa ri que l’es port res pec ti les nor mes

per què si gui va luós per a la po lí ti ca.

L’es port rep aju des econò mics úni ca -

ment gràcies als seus èxits es por tius,

però sem pre sent fi dels a les nor mes que 

l’es port ha es ta blert per a ell ma teix, i no 

uti lit zant l’en gany, el do pat ge, la co rrup -

ció i les sub stàncies no per me ses. 

I és aquí on es plan te ja el pro ble ma per a

les or ga nit za cions es por ti ves i l’es port: no

es pot afir mar de for ma ge ne ral que es

con tra po sin en tre si els dos ob jec tius

–com pe ti cions cada ve ga da més atrac ti -

ves amb nous rècords, he rois des ta cats,

d’u na ban da, tot ga ran tint al ho ra un “es -

port net” de l’al tra ban da. Hi ha, però,

mol tes da des que in di quen que cada ve -

ga da és més di fí cil que tots dos objectius

es facin realitat al mateix temps: 

n És molt li mi ta da la pos si bi li tat d’a con -

se guir mi llo res de ren di ment úni ca ment 

apli cant nous co nei xe ments de me di ci -

na es por ti va, bio mecà ni ca del mo vi -

ment i me to do lo gia d’en tre na ment. La

ca pa ci tat del cos està arri bant als seus

lí mits màxims, fins al punt que ja s’es -

tan rea lit zant ex pe ri ments per as so lir

una mi llo ra del ren di ment mit jan çant la

ma ni pu la ció genè ti ca.

n Es pot ob ser var un boom de no ves com -

pe ti cions d’es port d’alt ren di ment on

s’es pe ren ex cel·lents ren di ments i no -

ves mar ques que so bre ca rre guen cada

vegada més el cos.

n L’èxit es por tiu és cada ve ga da més im -

por tant pels in gres sos econò mics i la

ca rre ra es por ti va i l’in cre ment d’in gres -

sos su po sa al ho ra l’ac cep ta ció de ris cos 

més grans, bo i re duint-se així el llin dar

de re buig a la in ges tió de substàncies

prohibides. 

n La in cer te sa de si d’al tres at le tes es ta -

ran uti lit zant, en una com pe ti ció, subs -

tàncies do pants, pro pi cia que se’n faci

ús per tal de no aca bar en el grup de

perdedors. 

En aques ta si tua ció el do pat ge es con ver -

teix en una es tratè gia ra cio nal en la cur sa

cap a l’èxit en les grans com pe ti cions i cap 

a la vict òria i els rècords. Per aquest mo tiu 

el do pat ge tam poc no és, en rea li tat, el

pro ble ma, se ria erro ni re but jar-lo i per so -

na lit zar-lo com una con duc ta frau du len ta

i cri mi nal. El do pat ge és més la con se -

qüèn cia d’un con cep te de l’es port que,

mit jan çant la tec no lo gia, acon se gueix un

cons tant in cre ment dels ren di ments. Es

trac ta, doncs, d’un pro ble ma fo na men tal

d’un sis te ma que exi geix cada ve ga da ren -

di ments més grans i com pe ti cions més

emocionants, difícils d’aconseguir només

amb mitjans naturals. 

Tan ma teix, cal man te nir les apa ren ces;

es cons trueix una fa ça na que con ti nuï

ga ran tint la cre di bi li tat d’un es port net.

Aques ta fa ça na es cons trueix de la for -

ma se güent:

 

n Se sub rat lla pú bli ca ment l’es pe cial

im portància de la llui ta con tra el do -

pat ge. 

n Se ce le bren con gres sos cien tí fics on es

de mos tra de por tes en fo ra, mit jan çant

molts es tu dis em pí rics, la im portància i

l’a ten ció que me reix el pro ble ma.

n Es posa de re lleu el carà cter no co mer -

cial d’un es port ba sat en els “vells”

ideals.

n Es fa una cri da al sen tit de res pon sa bi li -

tat, a la ra cio na li tat i a l’i dea lis me dels

at le tes.

n S’ins tru men ta lit zen po lí tics des ta cats,

que exi gei xen en de cla ra cions pú bli -

ques un “es port net”.

n Es des ta ca de for ma pro pa gan dís ti ca la

quan ti tat de con trols de do pat ge que es

por ten a ter me.

n Es dis cri mi na els at le tes que són des co -

berts uti lit zant sub stàncies do pants i es

cri ti ca la seva per so na li tat “fe ble”, poc

es por ti va, o se’ls con si de ra víc ti mes

d’uns en tre na dors mas sa am bi cio sos,

però no se’ls iden ti fi ca com un símp to -

ma del pe rill que el do pat ge su po sa per

a l’es port. 

Però tot això són ele ments d’u na fa ça na

ex ter na des ti na da a man te nir i as se gu rar

la imat ge d’un es port net, que em mas ca ri

el fet que el do pat ge és un fac tor im por -

tant per què l’es port d’alt ren di ment pu gui

con ti nuar ob te nint uns re cur sos econò -

mics im pres cin di bles per al seu de sen vo -

lu pa ment. I és que l’èti ca cos ta di ners i

qui re nun cia a in ge rir sub stàncies do pants 

té menys opor tu ni tats d’a con se guir la

vict òria i pot es tar (gai re bé) se gur que el

seu con trin cant uti lit za aques tes subs -

tàncies.

La ‘tec no lo git za ció’

de l’es port 

Men tre es dis cu teix in ten sa ment so bre el

pro ble ma del do pat ge, s’o bli da so vint

que els ren di ments es por tius –so bre tot

els de l’es port d’alt ren di ment– de pe nen

de l’e xistència dels úl tims co nei xe ments i 

pro gres sos cien tí fics i tec nolò gics. En

mol tes mo da li tats es por ti ves, aques tes

dèci mes de se gon, aquests cen tí me tres

fi nals que de ci dei xen la vict òria o la de -

rro ta, de pe nen de les pos si bi li tats que

ofe reix la tec no lo gia més mo der na en el

de sen vo lu pa ment dels apa rells es por -

tius, etc. So vint es trac ta de co nei xe -

ments cien tí fics i tec nolò gics se crets, als

quals en molts ca sos –co nec aquest tema 

a Ale man ya– no és pos si ble ac ce dir des
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de l’ex te rior. ¿Què ens im pe deix de ca ta -

lo gar això com una mena de “do pat ge

tec nolò gic”, atès que aquí tam bé es tren -

ca el prin ci pi que en la com pe ti ció cal

ofe rir una igual tat de con di cions per a in -

di vi dus que per de fi ni ció ja són di fe rents? 

Els es por tis tes ja no es tro ben en la ma -

tei xa lí nia de sor ti da, però les di ferè ncies

cor po rals in di vi duals no han d’és ser com -

pen sa des de for ma ar ti fi cial, en ca ra que

això és pre ci sa ment el que s’es de vé quan 

es té ac cés als co nei xe ments cien tí fics i

tec nolò gics. L’es port depèn ex ces si va -

ment de la cièn cia i la tècni ca d’en gin ye -

ria (Hei ne mann, 2001). 

L’es port

com a fe no men cul tu ral 

La igual tat d’o por tu ni tats no s’ha d’in ter -

pre tar so la ment com a igual tat d’o por tu ni -

tats en la lí nia de sor ti da. És més àmplia,

es re fe reix tam bé al fet que la meta si gui

l’a de qua da. Po dem in ter pre tar el ter me

“ade qua da” de la for ma se güent: el que

s’e xi geix en l’es port o en les di fe rents mo -

da li tats es por ti ves als at le tes ha de ser

fac ti ble per a tots els par ti ci pants en igual

me su ra. Aques ta con di ció no es com pleix

en cap me su ra en l’es port mo dern pels

mo tius se güents: 

L’es port té, a) un ori gen eu ro peu i b) està

re la cio nat amb uns va lors que po den de fi -

nir-se com a va lors tí pics de la clas se

 mitjana (mas cu li na) de les so cie tats eu ro -

pees. Entre aquests va lors es tro ba l’ac ti -

tud i la ca pa ci tat, la temp ta ció de re sis -

tir-se a una sa tis fac ció im me dia ta de les

ne ces si tats i els de sigs i de re pri mir-los en 

nom d’un ob jec tiu a llarg ter mi ni; el con -

trol de la violè ncia fí si ca, les agres sions i

emo cions; l’ac ti tud per fer rea li tat plans

cons cients; l’èti ca de la res pon sa -

bilitat per so nal, l’au to no mia i la ini cia ti va

pròpia. El qua dre de va lors de la clas se

mit ja na des ta ca com a po si ti ves les bo nes 

re la cions per so nals amb la ma jor quan ti -

tat de gent pos si ble, exi geix al ma teix

temps una com pe ti ti vi tat im per so nal, en

la qual es pu gui de sen vo lu par la ca pa ci tat 

in tel·lec tual, cor po ral i so cial; a això s’hi

afe geix la gran con si de ra ció que rep el re -

sul tat vi si ble com a pro va de les pròpies

ca pa ci tats i es for ços. Tots aquests va lors

es trans me ten i in cul quen ja abans d’i ni -

ciar-se les ac ti vi tats es por ti ves, so bre tot

en la so cia lit za ció fa mi liar. 

Dit d’u na al tra ma ne ra, això sig ni fi ca: qui

no pro ce deix d’a quest àmbit cul tu ral, té

menys pos si bi li tats d’èxit en aquest es port 

de ca rac te rís ti ques tan mar ca da ment eu -

ro pees. Pot par lar-se d’u na ti ra nia dels va -

lors mas cu lins de les clas ses mit ja nes

europees-nord-americanes. 

N’hi ha molts exem ples, d’això; aquí apor -

ta ré els més sig ni fi ca tius: els Jocs Olím -

pics. 

To tes les mo da li tats es por ti ves in clo ses

als Jocs Olím pics –tret del Judo– te nen el

seu ori gen en l’àmbit cul tu ral eu ro peu o

nord-ame ricà. Això s’es de vé tam bé amb

els úl tims es ports in clo sos al pro gra ma

dels Jocs Olím pics: Vòlei plat ja, Surf de

neu i Triatló. 

Po dem veu re les con se qüèn cies d’a quest fet

a con ti nua ció: les cinc ane lles olím pi ques de

la ma tei xa mida i en tre lla ça des en tre elles

–pre sen ta des per pri me ra ve ga da en 1920

als Jocs d’Amster dam– són un sím bol d’i -

gual tat i com pan yo nia en tre els cinc con ti -

nents que re pre sen ten les ane lles en l’àrea

de l’es port. Però, com és la rea li tat d’a ques ta 

pro me sa simb òli ca? Aques tes ane lles mo di -

fi ca rien ra di cal ment el seu as pec te si la seva

mida re pre sen tés la pro por ció de me da lles

que cada con ti nent ha guan yat en tots els

jocs d’hi vern i es tiu: l’harm òni ca imat ge de

les cinc ane lles es con ver ti ria en una fi gu ra

gro tes ca: 67 % Eu ro pa; 22 % Amèri ca, 6 %

Àsia 2 % l’Àfri ca i 3 % Austràlia/Ocea nia.

Aques ta dis tri bu ció no ha so fert grans mo di -

fi ca cions en les úl ti mes dèca des com es veu

en l’e xem ple del re par ti ment de me da lles a

Seül, Bar ce lo na i Atlan ta: Eu ro pa 58 %;

Amèri ca 20 %; Àfri ca 3 %, Austràlia/ Ocea -

nia 5 %. Ja en pàgi nes an te riors hem par -

lat de la im portància del po der. Les xi fres

 següents do nen tes ti mo ni d’a quest fet: si

exis tís un ín dex de po der per a la “fa mí lia

olím pi ca”, que es tro ba or ga nit za da en les

or ga nit za cions es por ti ves in ter na cio nals

–dis tri buï des per con ti nents–, arri ba ríem a la 

pro por ció se güent: 61 % Eu ro pa, 18 %

Amèri ca; 10 % Àsia; 8 % l’Àfri ca; 3 %

Austràlia/Ocea nia. En el re re fons de la dis tri -

bu ció de me da lles es tro ba una dis tri bu ció

ex tre ma da ment de si gual de po der i in fluèn -

cia; es re flec teix tam bé aquí el rang d’im -

portància d’Eu ro pa (Jüt ting, 2001). 

El res pec te als prin ci pis
ètics com a con di ció vi tal
per a l’es port 
La meva tesi és, doncs, que l’a temp tat

con ti nuat i mas siu con tra aques tes re gles

èti ques de l’es port i la idea fo na men tal d’a -

quest pot con ver tir-se en una ame na ça per

a l’es port –si més no, per al d’alt ren di -

ment–. Això es de tec ta cla ra ment en ana -

lit zar amb més de te ni ment la de pendència

so cial de l’es port i les se ves con di cions:

L’es port d’alt ren di ment depèn, per so bre -

viu re, dels re sul tats de l’e co no mia, els

mit jans de co mu ni ca ció, la cièn cia de l’es -

port i la po lí ti ca; aques ta de pendència,

però, és asimè tri ca: l’a por ta ció dels re sul -

tats de l’es port d’alt ren di ment als al tres

sec tors és menys sig ni fi ca ti va que els be -

ne fi cis que aquest es port d’alt ren di ment

rep dels al tres sec tors per ga ran tir la

pròpia existència. For mu lat de for ma con -

ci sa: l’e co no mia, la po lí ti ca, la cièn cia, els 

mit jans de co mu ni ca ció, po den so bre viu -

re sen se l’es port, però no a la in ver sa. Això 

ja s’ha rao nat en l’a par tat “Do pat ge”. 

Per a no sal tres és ab so lu ta ment ini ma gi -

na ble que l’e co no mia no con ti nués fun -

cio nant sen se di fi cul tats, que s’en fon sés

el sis te ma sa ni ta ri, que s’a pa gues sin per

sem pre més la ràdio i la te le vi sió, que ja

no po gués sim dis po sar dels úl tims aven -

ços cien tí fics i tècnics, que tots els po lí -

tics se n’a nes sin de va can ces una tem po -

ra da a Te ne ri fe, i és per això que con ti nua 

exis tint l’e co no mia, en ca ra que s’a temp ti 

so vint con tra els drets hu mans, con ti -

nuem con fiant en el sis te ma sa ni ta ri, en -

ca ra que es pro duei xin ne gligè ncies

mèdi ques, no po dem “fer de sa par èi xer”

la po lí ti ca, en ca ra que exis tei xi la co rrup -

ció i la inep ti tud. Per con tra, és més fàcil

pres cin dir de l’es port d’alt ren di ment.

L’e co no mia tro ba ria ben aviat d’al tres

he rois per fer pu bli ci tat dels seus pro duc -

tes, els mit jans de co mu ni ca ció tro ba rien 

de se gui da d’al tres es de ve ni ments emo -

cio nants amb què atreu re lec tors i es pec -

ta dors, la po lí ti ca no se ria gai re mi llor ni

pit jor, si no es po gués ex pres sar mit jan -

çant l’es port, els cien tí fics de l’es port se

cen tra rien sen se di fi cul tat en al tres ob -

jec tes in te res sants d’in ves ti ga ció. Comp -

tat i de ba tut, tots ells po den pres cin dir de 

l’es port d’alt ren di ment. 
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Enca ra que el pú blic in te res sat en l’es port

es ti gués, de bon prin ci pi, molt afec tat per

la de sa pa ri ció de l’es port d’alt ren di ment,

cal pen sar que –si més no a Ale man ya–

so la ment un 35 % de la po bla ció se gueix

ha bi tual ment com a es pec ta dor i com a

lec tor els es de ve ni ments es por tius; tam -

poc per a ells no ‘s’en fon sa ria el món’ si

ha gues sin de re nun ciar a les trans mis -

sions es por ti ves; el pú blic tro ba ria aviat

en al tres es de ve ni ments, pro gra mes mu -

si cals, sèries po li cía ques, etc., en tre te ni -

ment i al ter na ti ves de lleu re (Schi mank,

2001). 

Això no és una vi sió nova ni sor pre nent,

Carl Diem ho va de fi nir amb una fór mu la

sen zi lla ja fa for ça temps: en ca ra que l’es -

port pu gui ser la mi llor ac ti vi tat secun -

dària del món, fet i fet, no més es trac ta

d’u na cosa secundària. 

La con se qüèn cia d’a ques ta de pendència

uni la te ral de l’es port és que aquest ha de

po sar tots els mit jans per acon se guir la

sim pa tia i el be nepl àcit de l’e co no mia,

dels mit jans de co mu ni ca ció, de la po lí ti -

ca, etc., i tam bé del pú blic; no pot de ce -

bre’ls, per què això im pli ca ria la seva fi.

Això va que dar prou clar en el trac ta ment

de la pro blemà ti ca del do pat ge; per això

l’es port d’alt ren di ment no es pot per me -

tre cap “en so pe ga da”, ha de pre sen tar

sem pre una con duc ta vir tuo sa i exem plar, 

ben al con tra ri que l’e co no mia, la po lí ti ca, 

la cièn cia i els mit jans de co mu ni ca ció,

que en ca ra que atemp tin amb tota faci -

litat i fre qüèn cia con tra qual se vol va lor

 fonamental de la so cie tat nin gú no es

plan te ja ria real ment la pos si bi li tat d’e li -

mi nar-los. 

A ho res d’a ra, en ca ra no s’ob ser va que el

pú blic s’a llun yi ho rro rit zat de l’es port

quan van apa rei xent, un cop rere l’al tre,

escàndols de do pat ge –ni tan sols al ci clis -

me, que ha fet par lar molt pels ca sos de

do pat ge. Això po dria ser de gut al fet que

els res pon sa bles, ara com ara, han po gut

jus ti fi car i dis si mu lar els escàndols de do -

pat ge com a errors in di vi duals i, per tant,

com a ac tua cions in di vi dual ment san cio -

na bles. Però quan l’es port d’alt ren di ment 

es con ver tei xi en un tema cons tant dels

in for mes cri mi nals, l’e co no mia, els mit -

jans de co mu ni ca ció i la po lí ti ca se’n dis -

tan cia ran ho rro rit zats –en ca ra que no més

si gui en apa ren ça. Ales ho res, l’es port es -

de vindrà realment una cosa secundària,

però ja no serà la millor de les activitats

se cund àries.
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Cal es men tar una al tra
for ma de le sio nar els drets

hu mans, que en l’es port
so vint que da en co ber ta: les

pi lo tes de fut bol, les 
d’hand bol, i d’al tres, les
sa ba tes d’es port, la roba
d’es port, etc., es fa bri ca

ma jo rità ria ment a paï sos
del Ter cer Món, en

con di cions que no es
co rres po nen gens ni mica

amb la nos tra idea de
tre ball dig ne (Font: Fons

do cu men tal del CIO).


