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Resum
Abstract
Con tem po ra neous ness pre si des the birth
of every day rou ti ne, com ple tely in va ded
by a wi des pread search for hu man life:
the an guish of age, the ob ses sion for
health and physi cal fi gu re, keep-fit
ri tuals and diets, the search for
au to no mous the ra pies and the
pro li fe ra tion of self me di ca tion are
in di ca tors of the un pre ce den ted
fas ci na tion for self know led ge and self
rea li sa tion. This so cial re fle xi vity,
know led ge im preg na ted with me di cal and
psycho lo gi cal in for ma tion typi cal of late
mo der nity, does not al ways in crea se the
ca pa city to do mi na te the ex ter nal
si tua tion of tho se in vol ved. On the
con trary, it of ten in ti mi da tes and in hi bits
the pos si bi li ties to choo se. Grea ter
know led ge about so cial life does not
seem to mean grea ter con trol of our
des tiny. Such in ca pa city, cau sed by the
ex cess of re fle xi vity, is also the re sult of
the ri gid and im mo bi le at mosp he re in
so cial le vel. So ciety seems im mu ne to
any chan ge whi le per ma nent re forms
de via te to wards the in di vi dual
him/her self and to wards his/her body. At
a time when the li mits of know led ge of
so ciety as a who le exa mi ne its ca pa city
to chan ge, the know led ge which each
in di vi dual has about him/her self and the
pos si bi li ties to chan ge the way and the

La contemporaneïtat presideix el naixement d’un temps quotidià completament
envaït per una extensa recerca de la vida
humana: l’angoixa de l’edat, l’obsessió
per la salut i la forma física, els rituals de
manteniment i règim alimentari, la recerca de teràpies autònomes i la proliferació
de l’automedicació són indicadors de la
fascinació sense precedents per l’autoconeixement i l’autorealització. Aquesta reflexivitat social, coneixement impregnat
del saber mèdic i psicològic típic de la modernitat tardana, no sempre augmenta la
capacitat de domini de la situació externa
dels actors. Al contrari, intimida i inhibeix, sovint, les possibilitats d’escollir. Un
major coneixement sobre la vida social no
sembla equivaler a un major control sobre
el nostre destí. Aquesta incapacitat, originada per l’excés de reflexivitat, és també
la conseqüència de l’atmosfera de rigidesa i immobilitat en el nivell social. La societat sembla immune a qualsevol canvi
mentre que les reformes permanents es
desplacen cap al mateix individu i cap al
seu cos. En un moment en el qual els límits de coneixement de la societat en el
seu conjunt invaliden les seves capacitats
de canvi, el coneixement que cada individu té sobre ell mateix i les possibilitats
d’alteració del recorregut i l’arquitectura
corporal que sembla assegurar, es converteixen en l’últim refugi del progrés.

cor po ral ar chi tec tu re this seems to
en su re be co me the last re fu ge of
pro gress.
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Introducció
En l’úl ti ma dèca da s’ha con soli dat, al
voltant del concepte de vida salu dable,
una nova agenda en la vida política i cultu ral. Aques ta pro fun da al tera ció en la
forma d’a fron tar la sa lut, de les so cie tats
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con tem porà nies, de riva en múl tiples influències que van de la política a l’acadè mia, del con sum als pro fes sionals
de diferents àrees, de la cultura a les noves tecnologies. Entre les influències
més re mar ca bles vo lem des ta car en
aquest ar ticle les que fan referència directa ment a la comunitat científica dels
professionals de l’Esport i l’Educació Físi ca. El nos tre punt de par tida con sis teix
en la verifica ció d’un desajust entre les
altera cions de les condicions socials que
determinen el que es considera com una
“neces si tat” social en l’àmbit de les ac tivitats físiques i esportives i la capa citat
de les cièn cies de la vida per as solir síntesis produc tives i escla rides amb base
en el con junt de co neixements he teròclits que es van produint. La qües tió
prin ci pal que es pre sen ta en aquest text
es re fereix a allò que sem bla ser la incapacitat actual dels diferents conceptes i
teories proce dents de les ciències de la
salut per donar una explica ció global
d’al guns fenòmens paradoxals que tenen el cos com a ac tor prin ci pal.
El cos ha es devingut, en els últims anys,
el dipositari privilegiat de les noves normes de re gu la ció so cial, si tua des en im-
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Com més gran és la possibilitat de superar els límits del nostre cos, més gran sembla ser, també,
la incertesa pel que fa a allò que encara és “natural” en el cos de cadascú
(Font: http://www.topmusclegirls.com/Gallery11
/Pics.htg/Vivianna1008.jpg –29.XI.04–).

peratius d’autorealització i en una nova
personalitat model que alguns designen
com a performing self. Es tracta d’una
nova personalitat ancorada en les performances ex teriors. Te nint el cos com a
principal mitjà de presentació al món, el
nou self pretén de sim bolitzar amb la
seva intervenció el propi estatus personal. En es tar obligat a actualitzar-se
cons tantment en les interaccions cara a
cara, la pro pa ga ció del con su mis me i la
comer cialització de la vida quotidiana
han propiciat la desaparició dels signes
adscrip tius de valor personal. El self i la
seva presència en la vida diària han esdevingut cada vegada més dependents
de l’es til i de la moda, fent de l’es pai
urbà una are na com pe ti tiva. Les ne cessi tats so cials pas sen a ser de ter mi na des
pel consu mis me i per règims d’autogovern que deleguen en cada in dividu la
respon sabili tat del manteniment del
pro pi cos i la for ma ció de cos sos saludables.
En aquest context, la racionalitat inherent
al procés científic no pot economitzar en
el significat dels fets socials i el retrocés
intel·lectual necessari en relació amb el
que es presenta com a “necessitat” social.
La incorporació de la dimensió cultural i
sociològica a les investigacions i interven-
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cions que van tenint lloc en el pla per a l’educació de la salut, mereix una especial
preocupació. Les ciències de l’esport i de
l’educació física van conèixer, en la seva
història, moments cabdals d’hegemonia
en uns certs àmbits científics o institucionals a propòsit de les circumstàncies històriques i del conjunt de normes, valors i
símbols que les van caracteritzar. Així va
ser, per exemple, amb l’hegemonia mèdica en l’higienisme o amb l’hegemonia militar en els períodes de crisi de les nacionalitats. A hores d’ara vivim un moment
intens de domini de la societat mercantil i
dels seus principis de comercialització del
cos. Els mitjans d’administració del self
contemporani han passat a anar associats
de forma gradual amb béns de consum.
Crear una imatge acceptable d’un mateix
passa avui per les diferents formes de
constitució del capital físic (Shilling,
2003) que inclouen l’aparença física, la
salut i els principis ètics d’autocontrol,
la voluntat pròpia i les responsabilitats
que suposen.

Paradoxes
Estem vivint un moment paradoxal de la
rela ció que durant els úl tims vint anys
han establert les societats contem porànies oc ci dentals amb el cos. Vi vim en un
temps en què l’únic fulgor que sembla
quedar-nos és el del pro pi cos, ve rita ble
diposita ri de la identitat de cadascú i en
el qual, si multània ment, s’ex po sen els
dubtes més radicals sobre el coneixement que te nim, fins i tot el cien tífic, sobre aquell. D’una banda, semblem creure en la salvació a través del cos; d’altra
ban da, apro fun dim en l’es cep ti cis me sobre el sa ber i els dis posi tius tec nològics
posats a la nos tra dis posi ció per con trolar-lo. Com a conseqüència dels progressos científics i tecnològics desenvolupats en àmbits tan diver sos com l’en gin yeria genè ti ca, els tras planta ments,
la re produc ció, la ci rur gia plàstica, els
implants o la fisiologia de l’exercici, el
cos s’ha conver tit en el nou te rri tori d’exercici de les llibertats individuals. No
és només l’enginyeria genètica la que ve
a proposar-nos una nova arqui tectura
del cos; els engin yers de la matèria, els
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físics i la ci rur gia tam bé es troben implicats en el pro cés de crea ció d’és sers híbrids, com pos tos per elements org ànics
i electrònics. L’ex pressió cyborg ha passat a donar nom a for mes corporals que
ja no s’in tegren en l’an tic concep te del
cos com a carn. El cos ha dei xat de ser
l’ex pres sió d’un ele ment fix de la na turalesa per lliurar-se progressivament als
dictàmens de les op cions i elec cions de
la societat de consum. En una societat
en la qual les grans narra tives produïdes
per les instàncies ideològiques, po lítiques o religioses estan en crisi, sorgeix
el cos en la socie tat de con sum com a últim reducte de control dels esdeveniments i com a forma essencial de constitució de les iden titats.
Tanmateix, els avenços en el coneixement
i el control de les opcions corporals que
semblen estar a l’abast d’alguns no es realitzen sense escepticisme. Realment, com
més gran és la possibilitat de superar els
límits del nostre cos, més gran sembla ser
també la incertesa sobre el que encara és
“natural” en el cos de cadascú. Al costat
de la seguretat creada per les noves tecnologies, que redueixen els constrenyiments
i les limitacions que fins fa alguns anys
caracteritzaven l’existència corporal, s’agreuja també la incertesa respecte als riscos que anuncia el futur. El concepte de
risc esdevé una part central d’una societat
somatitzada (Turner, 1992) que es caracteritza pel domini que assumeix el cos en
l’àrea pública de l’activitat política i cultural. La seductora promesa d’una vida sense malalties, de longevitat sobrehumana,
suscita igualment, visions amenaçadores
dels excessos de la clonació o de la incorporació de components electromagnètics
al cos.
Mai no ha via es tat el cos tan pre sent en
la vida quo tidiana. En els últims anys,
l’esfera pública s’ha configurat a partir
d’un credo cor po ral anco rat en la pa rado xa se gu retat-risc. La se gu retat és un
símp toma del ‘bio poder’ que ens acompan ya des del segle XVIII. Fent de la mort
un objecte de confis cació, el poder disciplinari s’ha preocupat de la supervivència, el prolonga ment de la vida i la protec ció de la sa lut pú blica. Asso ciat a les
noves tecnologies polítiques del cos, el
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‘bio poder’ ha estès la seva ac tua ció a la
totalitat de la població en qüestions com
la na ta li tat, la fe cun di tat, la ve lle sa i el
con trol de les epidèmies. Avui dia el
tema de la seguretat re co rre àrees molt
diver ses de la vida, però totes elles al·ludeixen a l’anticipació, la prevenció i al
fet de centrar-se en un ma teix. Re vis tes,
pro gra mes i ca nals temà tics de te le vi sió,
periòdics, publicitat i debats mèdics públics difonen informa cions més o menys
especia litzades sobre alimentació i exercici físic, presentant solucions que prometen tant salut física i psicològica com
la transforma ció del cos. En és ser presen tat el cos com una propie tat de cadas cú, la pre venció i la re duc ció dels riscos passen tam bé a ser una tas ca de la
responsa bilitat individual. Les societats
actuals han desenvolupat una fascinació
sense precedents per l’autoconeixement
i l’autoestima, alhora que proli fera una
nova sensibilitat terap èutica (Lipovetsky, 1989) uni da a l’o ferta d’o rien tació psicolò gi ca, les tècniques de comunica ció i medita ció i d’altres tecnologies
centrades en la revelació de l’interior de
ca dascú. A aquest nou consum de consciència pròpia, hem d’afegir la reflexivitat de la vida social (Giddens, 1992).
Els co neixements lli gats a les cièn cies
de la sa lut, la se xua litat o l’ac ti vi tat fí sica han en trat en una rutina que aju da a
descriu re i fa re ferència a la vida so cial.
El con trol de la nutrició i del pes cor poral, el co nei xe ment del va lor-pa tró de la
tensió ar terial i el seu con trol, la mo deració de l’activitat sexual i la relació amb
les malalties de transmis sió sexual, la
regularitat i intensitat de l’activitat física
i el seu pa per en la sa lut, són considerats testimonis de les eleccions individuals, els estils de vida i l’a pa rença fí sica. En aques tes circumstàncies, el que
es men ja, l’e xer ci ci que es fa, el mo nitorat ge cor poral que se segueix, la se xua litat que es prac tica, co rres ponen a una
elec ció per sonal que, su po sa da ment, ha
cons truït la pròpia na rra tiva del self.
Mai en la història no s’havien trencat de
forma tan evident les fronteres existents
entre la bellesa, la salut i la prestació física o corporal. En el centre d’aquest nou
higienisme, disfressat ara de “revolució

del benestar” o de “salut permanent”, se
situa l’associa ció pregnant entre un model de cos ideal, la salut i l’estil de vida.
La força d’aquest model consisteix en l’adaptació de les relacions entre l’ideal
estètic del cos i l’avaluació ètica de la
persona. La idea segons la qual el cos pot
ser controlat com un objecte és particularment evident en el context de les activitats físiques i esportives. En aquest
cas, els individus tendeixen a desenvolupar un sentiment significatiu d’ells mateixos mitjançant l’esforç personal i el control. La creixent implica ció dels individus
en activitats físiques i esportives que fomenten la recerca de la salut perfecta
produeix la medicalització de la vida quotidiana, però suggereix també valors ètics
de voluntat pròpia i autocontrol típics de
l’habitus d’una classe mitjana que creu
intensament haver-se esculpit a ella mateixa. És així com el mite de la perfecció
corporal es converteix en un important
marcador social, tot emmascarant les bases estructurals de les desigualtats socials sota el vel de les virtuts personals i
de l’autosuficiència que ajudarien a l’elecció del propi estil de vida.

Estils de vida,
comercialització
de la salut
i desigualtat
Estil de vida i sa lut pas sen a ser permutables. La problemà tica de la sa lut i la
ma lal tia ja no es li mi ta a l’hos pital i als
centres clínics ni a la relació tradicional
entre met ge i pa cient sinó que s’es tén
avui a altres àrees socials i comercials.
La promo ció de la sa lut en tra a les nos tres ca ses a tra vés de cam pan yes te levisi ves i de les eti quetes dels ali ments,
ens acom pan ya en su per mer cats i centres comercials, capta la nostra atenció
a la pu blici tat de cosm ètics, inun da els
es pais es por tius. Estem as sis tint a l’enfonsa ment de les últimes fronteres que
encara resistien la diferencia ció entre la
pro duc ció i el con sum de sa lut. Avui
sem bla que tots som consu mi dors del
gran mercat de les indústries de la sa lut.
En la base d’aquest mercat trobem la
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no ció de vida sa lu da ble. Tan ma teix, el
concepte d’“estil de vida salu dable” igno ra les ca pa ci tats de ca das cú per adquirir els béns de consum que im pliquen
les conduc tes salu dables. En efecte,
gran part dels estudis empírics suggereixen que l’ac cés a l’ac tivitat físi ca i a les
atencions envers la sa lut no té un impacte uniforme en la població. Per als qui es
troben en posicions socials més desfavorables, els canvis en les conductes individuals tenen poca in fluència en el seu
es ta tut cor po ral; men tre que per als que
es troben en posicions més favora bles
en la jerarquia social, la relació causal
entre altera cions en les conduc tes i beneficis en la sa lut pot aconseguir nivells im por tants. Com sug ge reix Blax ter
(1990), pro mo cio nar la sa lut pot do nar
com a re sultat un augment en les desigualtats de la salut existent. Quan l’accés als be neficis de la sa lut es tro ba desigualment distribuït entre els diversos
grups so cials, qui surt guan yant en el
camp de la nova ideologia “sa ludable”
és la clas se mit ja na es co la rit za da, amb
ca pa ci tat si multània d’ac ce dir als béns
de con sum que im pli ca la pro mo ció de
la salut i de descodificar el coneixement
i la in forma ció que sos tenen les eleccions individuals.
L’estil de vida i l’autoresponsabilització
són components d’un habitus de classe
mitjana que contribueix a l’acceptació de
la lògica de la desigualtat. Aquesta hegemonia de les classes mitjanes és provocada certament per un major accés al consum, però és també el resultat del seu paper en la creació de nous intermediaris
culturals, atès que els nous especialistes
tenen origen o accedeixen a aquest grup
social mitjançant la seva inserció professional.
Però els mo viments confluents que pretenen de promoure la salut, als quals recentment s’han integrat l’Educació Física i l’Esport, ex pres sen tam bé l’al te ra ció
de la política pú blica pel que fa a la regulació disciplinà ria dels cossos i l’activitat física. Confinats durant molt
de temps en institucions disciplinà ries,
com ara l’es cola, els in divi dus con temporanis són menats ara a fer del seu propi cos un pro jec te de vida en el co mer-
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cialitzat àmbit del consum. Se’ls encoratja a responsa bilitzar-se del seu cos, a
con trolar-lo, tot fent de guar dians de
la sa lut i a in vertir temps i di ners en un
estil de vida que ma ximitzi la seva
existència. En apa rent con tra dic ció amb
aques ta tendència es cons ta ten fenòmens de senyals contraris. Els Estats
deixen d’invertir en l’Educació Física esco lar, però pro life ren els gim na sos
gràcies a la cultura consumista del manteniment corporal; els profes sionals de
l’Educació Física manifesten una creixent dificultat de mobilització dels nens i
jo ves en edat es co lar per a la pràcti ca
tradicional de l’Educació Física, però, simultània ment, sor gei xen cada ve ga da
més sovint nous adeptes a la for ma fí sica i corporal que no han rea litzat cap activitat física de forma regular en el període juvenil. Per a la nova cul tura cor poral, sub jec ta a prin cipis de tran sito rie tat
i a la cosa efímera del consum immediat, els continguts de l’Educació Física
tenen poca rellevà ncia. Entre la irrellevància del que s’esdevé actualment a
les clas ses d’Edu ca ció Físi ca i les propostes de la “socie tat de l’excitació” són
aquestes últimes les que ‘hegemonitzen’
l’hedonisme de les cultures juvenils.

L’autogovern
dels cossos
i els seus dilemes:
ascetisme i orgia
La representació que tenim del cos és el
resultat d’un procés històric multifactorial. Condicionants científics, culturals i
tècnics contribueixen a la forma específica que tenim de veure’l. Mauss (1973) va
proposar el concepte de tècniques del cos
per subratllar la naturalesa social de les
pràctiques corporals, una mena d’habitus
corporal que varia d’acord amb factors socials, com ara l’educació, la riquesa, la
moda i el prestigi. Mauss (1979) considera la noció moderna de persona com un
símbol resultant d’una particular forma
d’elaboració de la personalitat i com un
model específic d’atribució de la subjectivitat als individus. Aquest és el resultat de
la invenció de tecnologies de la subjectivi-
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tat (Foucault, 1988) que condueixen els
individus a relacionar-se amb ells mateixos com a subjectes de les seves pròpies
conductes i capacitats. Tant Mauss com
Foucault rebutgen una subjectivitat original, una essència ontològica de cadascú.
L’individu no existeix fora dels processos
socials, sobretot els d’ordre discursiu que
els produeixen com a éssers lliures i autònoms. Aquest és, justament, el significat
del terme tecnologies de la subjectivitat:
un conjunt de tècniques de treball ètic
sobre un mateix que tenen en el mateix
concepte de subjectivitat el seu efecte
principal.
En aquesta visió, la perspectiva del cos
com a revestiment d’un ésser unitari ha de
ser abandonada. En lloc de parlar d’una
entitat intrínseca al cos se suggereix que
el mateix cos és el resultat d’un règim corporal específic que indueix una certa relació amb l’individu incorporat i d’aquest
amb la idea de cos com a totalitat. En altres paraules, l’agenciament és en ell mateix un efecte, el resultat de tecnologies
pròpies que invoquen els éssers humans
com a realitat corporal. Es reconeix, així,
la necessitat de pensar en les condicions
històriques que fessin possible a l’home
constituir-se ell mateix com a objecte de
reflexió. Aquesta relació de domini propi o
d’autoconeixement, ha estat establerta de
diferents formes. Confessió, sol·licitud,
atencions al cos, autoestima només són
alguns dels procediments proposats o
prescrits als individus en el sentit de fixar-los una identitat. En qualsevol cas, el
mateix cos és presentat com a propietat
d’una subjectivitat de la qual depèn la
vida i la mort.
La major part del recent èmfasi per la salut es tro ba an co ra da en la metà fora de
la for ma del cos. Amb ell proliferen noves imat ges de la sub jec tivitat dels individus, com és el cas de la preocupació
ac tual per l’a pa rença fí sica i la pri me sa.
La voluntat dels individus per dominar el
pro pi cos ha exis tit, poc o molt, tot al
llarg de la hist òria. A propò sit d’això, alguns historiadors socials (Gilman,
1988, 1995) consi deren que els can vis
verificats en l’ideal del cos i en els va lors
morals implicats en la sa lut, es troben
associats a l’ansietat provocada per la
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malaltia i, de forma especial, a l’ansietat
provoca da per la presència d’allò “altre
perillós” així com al risc de con tagi de
les seves malalties. El cos, a partir de les
se ves mar ques vi suals, ex po sa la identitat de l’individu en rela ció amb ell ma teix, però tam bé en relació amb la societat i el grup en el qual vol ser re co negut.
Determi nar el que és idèntic i ex clou re el
que és di ferent for ma part d’a quest procés hist òric de cons titució de les iden titats i les alteritats. El desviacionis ta pot
ser l’es tran ger que ve de l’altra ban da de
la fron tera, però pot ser tam bé el boig, el
cri mi nal o el per vers en re la ció als quals
es delimiten espais confinats que simultània ment els en clouen i els evi dencien. L’hospici, l’hos pital i la pre só són
espais disciplina ris que marquen aquest
com plex de poder-sa ber amb una fun ció
també didàctica. Igual com les imatges
diabòliques usades a l’Edat Mitja na, que
evidencien el que ha de ser te mut i rebutjat, i fun cionen com a ad vertència
del que la “natura lesa” hu ma na no ha de
ser. Aquesta és la utilitat dels espais disciplinaris que han ajudat a constituir les
nocions de bogeria, malaltia i delinqüència. Així, l’Estat i d’altres autoritats, tot
actuant sobre la societat, tipifiquen i
distribueixen en l’espai les activitats huma nes en tre allò que és permès i el que
és il·lí cit, el que és pú blic i el que és privat, el que és in dividual i el que és
col·lectiu, tot originant un poder individualitzador i alhora totalita ri.
Actualment, la noció de cos saludable es
troba marca da per una ànsia de control
sobre la imatge corporal. L’exercici i el
control de l’alimenta ció han pas sat a ser
dos elements insepa rables per reprendre
el con trol so bre el cos. Així doncs, la malal tia ha pas sat tam bé a es tar as so cia da
amb la voluntat insufi cient de tenir cura
d’un mateix i de la pròpia “forma”. No
fer exer ci ci, no ser ca paç de deixar de fumar, no menjar de forma adequada i moderada cons titueixen dèficits evolutius i
morals que fan responsa ble un mateix
del seu benestar. Les persones malaltes
són, cada vegada amb més freqüència,
cul pa bles del seu es tat (Schilling,
1993), la falta de vigilància de la nostra
pròpia salut és entesa moltes vegades
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com una des via ció (Craw ford, 1980) i
l’obesitat és gaire bé sempre atribuïda a
la falta de vo lun tat.
Les tecnologies de l’au toconeixe ment diposi ten en el fons de ca das cú les res triccions establertes pels especialistes.
L’ex perièn cia pròpia té, en el con text de
les pràctiques corporals, siguin de cura,
manteniment, recuperació, activació,
domini o coneixement de si mateix, una
forma es pe cial ment im portant de de senvolupa ment de les subjectivi tats contemporà nies establertes en una particular sensibilitat terapèutica. Unes certes
activitats físiques revelen clara ment
l’ob ses sió mo derna del Jo en el seu desig de con èixer-se ell ma teix, con èixer
els seus lí mits, la revela ció ín tima de ser
verita ble o autèntic. Activitats com ara
l’ex pres sió cor poral, el ioga, el tai-txi, la
bioenergia, les tècniques de relaxa ció,
etc., es con ver teixen en un es pai en el
qual el cos psicològic sub stitueix el cos
objec tiu. Fer exis tir el cos per a un mateix i reconquerir-ne la interioritat, així
és l’ambient mental en el qual avui es
produeixen les represen tacions sobre la
sa lut. Sens dub te, re pre sen ta cions narci sis tes: en un sis tema per so na lit zat per
aquest mo viment de cons cièn cia, en el
qual cadascú passa a ser l’últim res ponsa ble de la seva condició mortal, només
li resta a l’individu augmentar la fiabilitat del seu cos, mantenir-se jove, perdurar, con servar-se ac ti va ment. El cos
sem bla guan yar dig ni tat i va lo ra ció, perquè es pres su posa el zel pel seu bon funcio na ment, men tre que en la me dici na
es desenvolupa un complex tecnicocientífic que presenta la medicina predictiva, ba sa da en el co neixe ment genètic,
com la pla taforma de la sa lut perfecta.
En re sum, les re pre sen ta cions so cials de
la sa lut no po den ser com pre ses més
que en l’interior de la ideologia de progrés i de la per fec ció hu ma na que ha
conduït a la progressiva medicalitza ció
de la socie tat.
L’a norè xia es pot en tendre com una versió neuròtica d’a quest nou es til de vida
centrat en el jogging, les dietes saludables, el control de pes i el man teniment
fí sic. L’a norè xia, com a ver sió ex tre ma
del narcisisme (Turnen, 1996) pos-

seeix, en el con text es por tiu, al guns elements de reflexió interessants. Les dades sobre la prevalença de desordres en
les conductes alimentàries entre les atletes il·lus tra bé el poder norma tiu d’alguns sig nes biolò gics. L’Ame ri can Co llege of Sports Me dici ne es tima que un
65 % de les do nes que com peteixen en
patinatge artís tic, nata ció sincronitzada
i es ports de re sistència pa teixen desordres alimentaris. La relació entre
men jar, sa lut i apa ren ça fí sica és par ticularment im portant per a la dona, especial ment en una societat que dóna
tanta importància a la pròpia representa ció. Din tre d’a ques ta pers pec ti va, el
va lor so cial de les do nes es troba as sociat al seu cos i s’expressa avui mitjançant l’ideal de la primesa. Ser prim, o estar en forma, s’ha convertit no solament
en una imat ge se duc to ra i atrac tiva, sinó
també en un símbol d’au tocontrol, integritat moral i estatut social elevat (Marzano-Pari soli, 2001). Aquesta ortodòxia
tendeix a pro duir un abor dat ge asc ètic
de l’es port i del cos, i convenç cada ve-

ga da més per so nes que ca das cú pot modificar i emmotllar el cos que veritablement de sit ja. Aques ta temp ta ti va d’a rribar a la perfecció i la virtut a través de la
sub ordina ció de la volun tat i de la “carn”
és tam bé una conduc ta que es cop sa sovint en els in dividus anorè ctics. Tam bé
alguns atletes masculins tendeixen a
usar mètodes ex trems per per dre pes,
però aques tes conduc tes són comu nes
especialment en esports que requereixen una figura femenina esvelta. Finalment, hi ha cada vegada més evidencia
de l’existència de conduc tes compulsives en l’ac tivitat espor tiva.
Aquests mis sat ges promouen el mite de
la for ça moral i la vo lun tat. Però el
costat oposat d’aquestes pretensions
ama ga pràcti ques i re presen ta cions
contràries: d’u na banda, l’ad dic ció a l’exercici (vigorèxia) i el rebuig alimentari
(anorèxia); d’una altra, els cossos orgíacs, que s’excedeixen en l’alimentació
(bulímia) i rebutgen l’exercici físic. Els
primers suggereixen una gran tolerància
al sofriment corporal i a l’exhaus tió. De

Cada cop és més evident
que hi ha conductes
compulsives en l’activitat
esportiva
(Font:
http://www.contortionho
mepage.com/ index_
main.html –29.XI.04–).
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fet, els de sor dres ali menta ris te nen
tendència a proliferar en un cli ma cul tural es tablert en les die tes ali ment àries
que proposen sovint la restricció calòrica (Bordo, 1993). Els segons rebutgen
la normalitza ció del cos i en suggereixen
l’ex cés. Excés de men jar i ex cés d’ex posi ció al risc que els allun ya de con duc tes
prudents, de l’exercici regular i del manteniment d’un pes adequat. Com ens recorda Turner (1996), estem novament
da vant d’un pèndol que os cil·la en tre les
forces de Dionís i Apol·lo. Gran part de
la història cultural de la civilització cristiana occidental pot ser epitomitzada
pels dos ex trems de l’or gia i el deju ni,
que tenen en el cul te dionisíac l’ex pressió del llibertinatge, la margina litat i la
pro tes ta dels grups so cials sen se pri vi legis i, en el culte apol·lini, la il·lus tra ció
del control ra cional, la restric ció i el domini. No és ca sualitat que gran part dels
treballs que ana litzen els efec tes de l’estatut socioeconòmic en la preva lença de
l’ac tivitat física en diferents grups socials revelin una evident asimetria social
res pec te als ni vells de pràctica i a les repercussions sobre l’es tatut corporal. Per
exem ple, l’Obser va to ri dels Estu diants
de la Universitat de Coïm bra (Gomes,
2002) re vela que els es tudiants que provenen de famílies amb baixos ingressos i
baix capital escolar s’impliquen en activitats esportives regulars en menys nombre. Per contra, els estudiants procedents de fa mílies amb ingressos més
elevats són els que més em fasitzen la
creença en la correlació positiva entre
exercici físic i estatut corporal saludable.
Subjacent en aques ta nova ideologia saludable es troba la retò rica de la lliu re
elecció i l’autonomia personal. En
aquest context, podem identificar dos tipus de va lors, apa rent ment contradic toris:
n

Un estil de vida ascètic, dedicat al treball ardu, a l’autorestricció i a la disciplina. Enquadrat per una representació
del cos prim i musculós, les classes mitjanes i superiors busquen formes de distinció corporal establertes en la capacitat d’obtenir una vida sana. Mitjançant
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n

l’autocontrol, la participació en programes de condicionament físic i l’entrenament regular, sovint practicat amb
entrenadors personals, intenten de demostrar la seva superioritat moral i física, tot distingint-se dels grups de classe
baixa.
Un nou règim ètic basat en el prudencia lis me (O’Ma lley, 1992). A tra vés
de tècni ques de ven da i màrqueting el
mer cat exa cer ba les an sie tats in dividuals i col·lec tives pel que fa al fu tur
de cadascú, tot encoratjant a invertir
en la qualitat de vida. L’ètica de la maxi mitza ció de l’es til de vida, as so cia da
a les noves tec nologies de ges tió d’aquest es til (què men jar, què beure i
com fer-ho, quin exercici practicar i on
fer-ho, com vestir, etc.) genera un impe ra tiu im pla ca ble d’au to go vern. Des
d’aquest punt de vista, l’entrenament i
la pràctica espor tiva no són acti vitats
so cialment neu tres però sí, formes de
regulació social.

El govern
del cos
Mentre la política educativa dels estats
europeus desvalora l’Educació Física esco lar, as sis tim al crei xement d’i ni cia tives comer cials d’ac tivitat física. Alhora
que l’Educació Física pateix una crisi de
mo tiva ció per part dels seus alum nes,
augmen ten les formes alternatives, públiques i domèstiques, d’exercici. L’evidència suggereix que l’emergència
d’aquests pro jec tes ‘pri va tis tes ’en els últims 20 anys està connectada cons titutivament al creixement del llenguatge
especialitzat i dels mit jans per difondre’ls. La proliferació de diaris dedicats
al condicionament físic, a la salut i al
consum relacionat amb la cura i el coneixement del cos, resulten una nova
aliança entre profes sionals que ofereixen respos tes racionals al creixent sentiment d’incertesa i els individus que busquen un es til de vida “sa luda ble” que els
protegeixi dels riscos. La intervenció de
l’Estat en aquest camp va minvant de
forma gradual, com ho demostra la desapa rició progressiva de la disciplina
d’Educa ció Fí si ca dels plans d’es tu di eu-
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ropeus de l’ensen ya ment bàsic i se cunda ri (Hard man, 2000). L’èti ca as so ciada a l’es til de vida con cep un in dividu
autònom i em pre ne dor ca paç de ma ximitzar el seu propi po tencial. En endavant, tenint en comp te les no ves ra cionalitats del liberalisme modern, és de
su posar que els futurs ciu tadans no neces si ta ran ins truc cions pre ci ses de les
autoritats polítiques, els especia listes
de la sa lut o de l’exer ci ci físic so bre com
regular la seva existència quotidiana.
Aquest es pai pas sa a ser re gulat per les
elec cions de ca das cú en la recer ca de la
felicitat individual i l’autoestima.
Per entendre bé la genealogia d’aquest
nou gust per l’activitat física que avança
alhora que minven els nivells de motivació
de l’activitat física i esportiva escolar, és
important fer una reflexió més àmplia sobre la forma de govern de les societats occidentals, especialment sobre les formes
contemporànies d’articulació de les relacions de poder social amb els processos
de subjectivació dels individus. De forma
més específica, hem de considerar de quina manera les formes contemporànies
d’individualisme s’acoblen correctament
a la mentalitat de govern moderna, neoliberal, establerta en el supòsit de responsabilització dels individus i els col·lectius
de la “societat civil” per les àrees de risc
social, com ara la malaltia, la pobresa, la
desocupació, etc.
En la gènesi d’aquesta transició social
cap a un model que orien ta ca das cú vers
la cura d’un mateix i del propi cos, bé sigui en nom de la salut, del benestar psicolò gic, de l’es ta tus cor poral o de la
com pen sa ció de l’estrès pro fes sio nal,
trobem mo vi ments acos tats en les seves
preocupacions comunes, encara que siguin moltes vegades contra dictoris i no
es continguin mútuament. Identifiquem
només dos d’a quests mo vi ments: el primer es refereix al desenvolupa ment d’una eticopolí tica que conjectura sobre la
res pon sa bili tat de ca das cú cap a ell mateix i cap als altres, de la qual ja hem
par lat llar ga ment; el se gon mo vi ment
s’aferra a la fragmentació de l’àmbit públic de la ciutadania dels anys 80, establert en la ‘des tota litza ció’ de la societat.
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La fragmentació de l’àmbit públic té, en la
representació del propi cos, una forma fictícia de restauració del sentit individual i
col·lectiu perdut. La ‘destotalització’ és,
primer que tot, el desarrelament del sistema de valors i de sentit que han permès a
l’home orientar-se mitjançant un sentiment de seguretat. És també, però, el resultat d’un quadre sinòptic de la societat
en concordança amb un espai no homogeni, dividit en diferents camps: d’ambient a
sexualitat, de salut a vida familiar, de consum a prevenció de riscos. El resultat d’aquest esquema és aconseguit a costa d’un
escrutini públic, cada vegada més ampli,
de la vida social. En la dècada dels 70/80
van proliferar les enquestes sobre actituds, valors i sexualitat; els estudis d’opinió, de productes i de mercat; els estudis
adreçats a grups o públics específics, com
ara els joves, les dones, els pobres i les
minories ètniques. Es tracta de la creació
d’aquests camps i comunitats com a realitat social. En un segon pla, cadascun d’aquests camps ha passat a contenir o a
assegurar institucionalment l’augment
d’eleccions possibles. La pèrdua de referències sembla ampliar considerablement el marge d’acció personal. El consumidor té dret a informar-se sobre la relació
qualitat-preu, els individus tenen dret a
escollir l’orientació sexual, el client té dret
a escollir els serveis, el votant té dret que
se sondegi la seva opinió durant les eleccions, el ciutadà prudent té dret a escollir
entre riscos de diversa magnitud i, finalment, el ciutadà prudent té dret a pensar
segons una micro ètica individualista que
el confina, progressivament, en l’àmbit limitat de la seva acció. Tanmateix, aquesta capacitat micro ètica de pensar en les
opcions individuals rarament té capacitat
per pensar o demanar responsabilitats a
escala global, és a dir, a partir d’una ma-

El cos ha deixat de ser un ens estàtic i ha esdevingut objecte de transformacions profundes
(Font: Fons documental del CIO).

cro ètica. Els individus coneixen les respostes per a ells mateixos, però no les preguntes del món. L’individualisme possessiu substitueix així la consciència social;
el desenvolupament psicològic ocupa
el lloc del desenvolupament econòmic; la
consciència pròpia ambiciona acollir
la consciència del món. És en aquest espai
social, marcat per l’augment de les opcions, sense la corresponent expansió de
les capacitats d’elecció, on s’introdueix la
intervenció progressiva dels especialistes.
Els especialistes han pres consciència que
existeix un dèficit de valors i de moral.
Tanmateix, en lloc d’inculcar obligacions i
models morals aprovats externament, el
que es busca ara són formes de autoexamen i autogovern que condueixin a
constituir una vida ètica saludable.

Epíleg
Moltes de les pràctiques d’exercici físic que
se suggereixen avui dia van encaminades a

aprofundir en l’examen de consciència i la
utilització de tècniques d’exploració. Les
pràctiques esportives inclouen dispositius
pedagògics que s’entenen com a llocs on
es constitueix o es transforma l’experiència
de cadascú. Per exemple, la pràctica del
manteniment físic inclou dispositius òptics
orientats a l’autoobservació i l’autovigilància1 que determinen el que l’individu veu
de si mateix;2 dispositius discursius orientats a establir el que l’individu ha de dir sobre ell mateix; dispositius morals, que contenen de quina manera els individus han
de jutjar-se ells mateixos d’acord amb una
norma;3 dispositius de control, que estableixen el que l’individu pot fer i ha de fer
amb ell mateix.4 Aprendre a veure’s, a
dir-se, a jutjar-se i a controlar-se és aprendre a crear un doble o imatge propis. Però
aquest doble no és la projecció espontània
del jo, si no que el formen un seguit de mecanismes de relació: els mecanismes d’observació, que determinen el que he de veure de mi mateix i com puc veure-ho; els

1 La utilització de miralls i instruments tècnics que permeten de mesurar la freqüència cardíaca o el consum calòric constitueixen exemples de dispositius òptics orientats a fer que

l’individu vegi, pugui veure’s i també pugui ser vist; la utilització de fitxes de registre individual, en les quals els individus han de fer un balanç determinat de la freqüència, intensitat i qualitat de l’exercici pràctic és un exemple dels mecanismes d’autovigilància.
2 Hom assisteix novament al redescobriment del “moviment de consciència” a través del cos: les tècniques contemporànies d’expressió, concentració i relaxació suposen l’autoreflexivitat i un discurs del propi cos.
3 Baudrillard (1976) parla de forma penetrant sobre el “narcisisme dirigit” quan reflexiona sobre la normalització del cos: l’actual interès pel cos obeeix també a imperatius estètics, dietètics i saludables que determinen models.
4 L’exercici físic, per l’atenció escrupolosa que concedeix al cos, per la seva preocupació permanent per un funcionament òptim, fa que l’antiga lògica ascètica s’erosioni i revela
una nova cultura del Jo, en la versió moderna del control progressiu de l’ésser “autèntic”. El cos passa a estar a disposició de totes les experimentacions (“Just do it”) en la recerca dels mitjans per ser realment ell mateix, saludable, esvelt, eternament jove i dinàmic. La norma autoritària és substituïda per la norma indicativa, en la qual cadascú seria origen de les eleccions i només rebria dels especialistes alguns consells pràctics, campanyes de sensibilització o exercicis a mida.
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mecanismes discursius, que estableixen
què puc dir sobre mi mateix i com puc
dir-ho; els mecanismes d’avaluació que
aporten les normes i els valors segons els
quals l’individu es jutja ell mateix; els mecanismes de subjecció que creen les zones i les formes de control sobre el propi
ésser.
Aquestes tècniques es justifiquen, entre
d’altres coses, per la seva pertinença relativa al projecte de democratització de l’activitat, atès que asseguren l’autonomia del
practicant. L’avaluació i, de forma especial, l’autoavaluació, assumeix un paper
elemental en aquest règim d’autonomia.
És en l’autoevaluació on el principi de
conèixer-se un mateix s’estén a les pràctiques d’autoexamen. Entre les diverses
funcions d’avaluació, les referides a les
proves a les quals l’individu se sotmet són
les que més saturades es presenten en els
factors d’autoexamen. Moltes d’aquestes
activitats són solitàries. Indicadors fisiològics proporcionen el grau d’esforç. L’augment d’intensitat i la despesa cada vegada més gran d’energia són senyals que
l’individu existeix i es produeix ell mateix.
Les pràctiques d’entrenament suggerides
fan referència a la profunditat de l’examen
de consciència i a la utilització de tècniques d’enregistrament que només tenen valor per al mateix individu. Ser capaç de posar-se a prova, de confrontar-se
i de sotmetre’s a la voluntat pròpia constitueix un dispositiu moral que conté les for-
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mes en les quals els individus han de jutjar-se ells mateixos d’acord amb una norma. En aquest cas hi ha també, al mateix
temps que les tècniques d’autocontrol,
una instància que indueix, incita o imposa
una norma. Una representació narcisista
ben segur, però d’un “narcisisme dirigit”
(Baudrillard, 1976), perquè l’interès actual pel cos obeeix també a imperatius
estètics, dietètics i saludables que determinen models per a la “línia”, el “pes” i la
“forma”. Sigui com vulgui, d’una cosa en
podem estar segurs: el cos humà ha deixat de ser un ens estàtic i és objecte de
transformacions profundes. Es troba en el
centre dels nostres somnis i malsons i comença a donar senyals d’obsolescència.
No faltarà gaire perquè els cossos que
avui ens envolten, així com d’altres objectes de la societat de consum, semblin
completament ultrapassats.
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