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Resum
La con tem po ra neï tat pre si deix el nai xe -

ment d’un temps quo ti dià com ple ta ment

en vaït per una ex ten sa re cer ca de la vida

hu ma na: l’an goi xa de l’e dat, l’ob ses sió

per la sa lut i la for ma fí si ca, els ri tuals de

man te ni ment i règim ali men ta ri, la re cer -

ca de terà pies autò no mes i la pro li fe ra ció

de l’au to me di ca ció són in di ca dors de la

fas ci na ció sen se pre ce dents per l’au to co -

nei xe ment i l’au to rea lit za ció. Aques ta re -

fle xi vi tat so cial, co nei xe ment im preg nat

del sa ber mèdic i psi colò gic tí pic de la mo -

der ni tat tar da na, no sem pre aug men ta la

ca pa ci tat de do mi ni de la si tua ció ex ter na

dels ac tors. Al con tra ri, in ti mi da i in hi -

beix, so vint, les pos si bi li tats d’es co llir. Un 

ma jor co nei xe ment so bre la vida so cial no

sem bla equi va ler a un ma jor con trol so bre

el nos tre des tí. Aques ta in ca pa ci tat, ori gi -

na da per l’ex cés de re fle xi vi tat, és tam bé

la con se qüèn cia de l’at mos fe ra de ri gi de -

sa i im mo bi li tat en el ni vell so cial. La so -

cie tat sem bla im mu ne a qual se vol can vi

men tre que les re for mes per ma nents es

des pla cen cap al ma teix in di vi du i cap al

seu cos. En un mo ment en el qual els lí -

mits de co nei xe ment de la so cie tat en el

seu con junt in va li den les se ves ca pa ci tats

de can vi, el co nei xe ment que cada in di vi -

du té so bre ell ma teix i les pos si bi li tats

d’al te ra ció del re co rre gut i l’ar qui tec tu ra

cor po ral que sem bla as se gu rar, es con ver -

tei xen en l’úl tim re fu gi del pro grés. 

Intro duc ció 

En l’úl ti ma dèca da s’ha con so li dat, al

vol tant del con cep te de vida sa lu da ble,

una nova agen da en la vida po lí ti ca i cul -

tu ral. Aques ta pro fun da al te ra ció en la

for ma d’a fron tar la sa lut, de les so cie tats 

con tem porà nies, de ri va en múl ti ples in -

fluèn cies que van de la po lí ti ca a l’a -

cadè mia, del con sum als pro fes sio nals

de di fe rents àrees, de la cul tu ra a les no -

ves tec no lo gies. Entre les in fluèn cies

més re mar ca bles vo lem des ta car en

aquest ar ti cle les que fan re ferè ncia di -

rec ta ment a la co mu ni tat cien tí fi ca dels

pro fes sio nals de l’Esport i l’Edu ca ció Fí -

si ca. El nos tre punt de par ti da con sis teix 

en la ve ri fi ca ció d’un de sa just en tre les

al te ra cions de les con di cions so cials que 

de ter mi nen el que es con si de ra com una

“ne ces si tat” so cial en l’àmbit de les ac ti -

vi tats fí si ques i es por ti ves i la ca pa ci tat

de les cièn cies de la vida per as so lir sín -

te sis pro duc ti ves i es cla ri des amb base

en el con junt de co nei xe ments he terò -

clits que es van pro duint. La qües tió

prin ci pal que es pre sen ta en aquest text

es re fe reix a allò que sem bla ser la in ca -

pa ci tat ac tual dels di fe rents con cep tes i

teo ries pro ce dents de les cièn cies de la

sa lut per do nar una ex pli ca ció glo bal

d’al guns fenò mens pa ra do xals que te -

nen el cos com a ac tor prin ci pal. 

El cos ha es de vin gut, en els úl tims anys,

el di po si ta ri pri vi le giat de les no ves nor -

mes de re gu la ció so cial, si tua des en im -
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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

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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pe ra tius d’au to rea lit za ció i en una nova

per so na li tat mo del que al guns de sig nen

com a per for ming self. Es trac ta d’u na

nova per so na li tat an co ra da en les per -

for man ces ex te riors. Te nint el cos com a 

prin ci pal mitjà de pre sen ta ció al món, el

nou self pre tén de sim bo lit zar amb la

seva in ter ven ció el pro pi es ta tus per so -

nal. En es tar obli gat a ac tua lit zar-se

cons tant ment en les in te rac cions cara a

cara, la pro pa ga ció del con su mis me i la

co mer cia lit za ció de la vida quo ti dia na

han pro pi ciat la de sa pa ri ció dels sig nes

ads crip tius de va lor per so nal. El self i la

seva presè ncia en la vida dià ria han es -

de vin gut cada ve ga da més de pen dents

de l’es til i de la moda, fent de l’es pai

urbà una are na com pe ti ti va. Les ne ces -

si tats so cials pas sen a ser de ter mi na des

pel con su mis me i per règims d’au to go -

vern que de le guen en cada in di vi du la

res pon sa bi li tat del man te ni ment del

pro pi cos i la for ma ció de cos sos salu -

dables. 

En aquest con text, la ra cio na li tat in he rent

al pro cés cien tí fic no pot eco no mit zar en

el sig ni fi cat dels fets so cials i el re tro cés

in tel·lec tual ne ces sa ri en re la ció amb el

que es pre sen ta com a “ne ces si tat” so cial. 

La in cor po ra ció de la di men sió cul tu ral i

so ciolò gi ca a les in ves ti ga cions i in ter ven -

cions que van te nint lloc en el pla per a l’e -

du ca ció de la sa lut, me reix una es pe cial

preo cu pa ció. Les cièn cies de l’es port i de

l’e du ca ció fí si ca van con èi xer, en la seva

hist òria, mo ments cab dals d’he ge mo nia

en uns certs àmbits cien tí fics o ins ti tu cio -

nals a propò sit de les cir cumstàncies his -

tòriques i del con junt de nor mes, va lors i

sím bols que les van ca rac te rit zar. Així va

ser, per exem ple, amb l’he ge mo nia mèdi -

ca en l’hi gie nis me o amb l’he ge mo nia mi -

li tar en els pe río des de cri si de les na cio -

na li tats. A ho res d’a ra vi vim un mo ment

in tens de do mi ni de la so cie tat mer can til i

dels seus prin ci pis de co mer cia lit za ció del 

cos. Els mit jans d’ad mi nis tra ció del self

con tem po ra ni han pas sat a anar as so ciats 

de for ma gra dual amb béns de con sum.

Crear una imat ge ac cep ta ble d’un ma teix

pas sa avui per les di fe rents for mes de

cons ti tu ció del ca pi tal físic (Shilling,

2003) que inclouen l’aparença física, la

salut i els principis ètics d’autocontrol,

la voluntat pròpia i les responsabilitats

que su po sen.

Pa ra do xes 

Estem vi vint un mo ment pa ra do xal de la

re la ció que du rant els úl tims vint anys

han es ta blert les so cie tats con tem porà -

nies oc ci den tals amb el cos. Vi vim en un 

temps en què l’ú nic ful gor que sem bla

que dar-nos és el del pro pi cos, ve ri ta ble

di po si ta ri de la iden ti tat de ca das cú i en

el qual, si mult ània ment, s’ex po sen els

dub tes més ra di cals so bre el co nei xe -

ment que te nim, fins i tot el cien tí fic, so -

bre aquell. D’u na ban da, sem blem creu -

re en la sal va ció a tra vés del cos; d’al tra

ban da, apro fun dim en l’es cep ti cis me so -

bre el sa ber i els dis po si tius tec nolò gics

po sats a la nos tra dis po si ció per con tro -

lar-lo. Com a con se qüèn cia dels pro -

gres sos cien tí fics i tec nolò gics de sen vo -

lu pats en àmbits tan di ver sos com l’en -

gin ye ria genè ti ca, els tras plan ta ments,

la re pro duc ció, la ci rur gia plàsti ca, els

im plants o la fi sio lo gia de l’e xer ci ci, el

cos s’ha con ver tit en el nou te rri to ri d’e -

xer ci ci de les lli ber tats in di vi duals. No

és no més l’en gin ye ria genè ti ca la que ve

a pro po sar-nos una nova ar qui tec tu ra

del cos; els en gin yers de la matè ria, els

fí sics i la ci rur gia tam bé es tro ben im pli -

cats en el pro cés de crea ció d’és sers hí -

brids, com pos tos per ele ments org ànics

i electrònics. L’ex pres sió cyborg ha pas -

sat a do nar nom a for mes cor po rals que

ja no s’in te gren en l’an tic con cep 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 tu ra -

le sa per lliu rar-se pro gres si va ment als

dict àmens de les op cions i elec cions de

la so cie tat de con sum. En una so cie tat

en la qual les grans na rra ti ves pro duï des

per les instàncies ideolò gi ques, po lí ti -

ques o re li gio ses es tan en cri si, sor geix

el cos en la so cie tat de con sum com a úl -

tim re duc te de con trol dels es de ve ni -

ments i com a for ma es sen cial de cons ti -

tu ció de les iden ti tats. 

Tan ma teix, els aven ços en el co nei xe ment 

i el con trol de les op cions cor po rals que

sem blen es tar a l’a bast d’al guns no es rea -

lit zen sen se es cep ti cis me. Real ment, com 

més gran és la pos si bi li tat de su pe rar els

lí mits del nos tre cos, més gran sem bla ser

tam bé la in cer te sa so bre el que en ca ra és

“na tu ral” en el cos de ca das cú. Al cos tat

de la se gu re tat crea da per les no ves tec no -

lo gies, que re duei xen els cons tren yi ments

i les li mi ta cions que fins fa al guns anys

ca rac te rit za ven l’e xistència cor po ral, s’a -

greu ja tam bé la in cer te sa res pec te als ris -

cos que anun cia el fu tur. El con cep te de

risc es de vé una part cen tral d’u na so cie tat 

so ma tit za da (Tur ner, 1992) que es ca rac -

te rit za pel do mi ni que as su meix el cos en

l’àrea pú bli ca de l’ac ti vi tat po lí ti ca i cul tu -

ral. La se duc to ra pro me sa d’u na vida sen -

se ma lal ties, de lon ge vi tat so brehu ma na,

sus ci ta igual ment, vi sions ame na ça do res

dels ex ces sos de la clo na ció o de la in cor -

po ra ció de com po nents elec tro magn ètics

al cos. 

Mai no ha via es tat el cos tan pre sent en

la vida quo ti dia na. En els úl tims anys,

l’es fe ra pú bli ca s’ha con fi gu rat a par tir

d’un cre do cor po ral an co rat en la pa ra -

do xa se gu re tat-risc. La se gu re tat és un

símp to ma del ‘bio po der’ que ens acom -

pan ya des del se gle XVIII. Fent de la mort 

un ob jec te de con fis ca ció, el po der dis ci -

pli na ri s’ha preo cu pat de la supervivèn -

cia, el pro lon ga ment de la vida i la pro -

tec ció de la sa lut pú bli ca. Asso ciat a les

no ves tec no lo gies po lí ti ques del cos, el
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Com més gran és la pos si bi li tat de su pe rar els lí -
mits del nos tre cos, més gran sem bla ser, tam bé,
la in cer te sa pel que fa a allò que en ca ra és “na tu -
ral” en el cos de ca das cú
(Font: http://www.top mus cle girls.com/Ga llery11
/Pics.htg/Vi vian na1008.jpg –29.XI.04–).



‘bio po der’ ha estès la seva ac tua ció a la

to ta li tat de la po bla ció en qües tions com 

la na ta li tat, la fe cun di tat, la ve lle sa i el

con trol de les epidè mies. Avui dia el

tema de la se gu re tat re co rre àrees molt

di ver ses de la vida, però to tes elles al·lu -

dei xen a l’an ti ci pa ció, la pre ven ció i al

fet de cen trar-se en un ma teix. Re vis tes,

pro gra mes i ca nals temà tics de te le vi sió, 

pe riò dics, pu bli ci tat i de bats mèdics pú -

blics di fo nen in for ma cions més o menys

es pe cia lit za des so bre ali men ta ció i exer -

ci ci fí sic, pre sen tant so lu cions que pro -

me ten tant sa lut fí si ca i psi colò gi ca com

la trans for ma ció del cos. En és ser pre -

sen tat el cos com una pro pie tat de ca -

das cú, la pre ven ció i la re duc ció dels ris -

cos pas sen tam bé a ser una tas ca de la

res pon sa bi li tat in di vi dual. Les so cie tats

ac tuals han de sen vo lu pat una fas ci na ció 

sen se pre ce dents per l’au to co nei xe ment

i l’au toes ti ma, al ho ra que pro li fe ra una

nova sen si bi li tat te rap èu ti ca (Li po -

vetsky, 1989) uni da a l’o fer ta d’o rien ta -

ció psi colò gi ca, les tècni ques de co mu -

ni ca ció i me di ta ció i d’al tres tec no lo gies

cen tra des en la re ve la ció de l’in te rior de

ca das cú. A aquest nou con sum de cons -

cièn cia pròpia, hem d’a fe gir la re fle xi vi -

tat de la vida so cial (Gid dens, 1992).

Els co nei xe ments lli gats a les cièn cies

de la sa lut, la se xua li tat o l’ac ti vi tat fí si -

ca han en trat en una ru ti na que aju da a

des criu re i fa re ferè ncia a la vida so cial.

El con trol de la nu tri ció i del pes cor po -

ral, el co nei xe ment del va lor-pa tró de la

ten sió ar te rial i el seu con trol, la mo de -

ra ció de l’ac ti vi tat se xual i la re la ció amb 

les ma lal ties de trans mis sió se xual, la

re gu la ri tat i in ten si tat de l’ac ti vi tat fí si ca 

i el seu pa per en la sa lut, són con si de -

rats tes ti mo nis de les elec cions in di vi -

duals, els es tils de vida i l’a pa ren ça fí si -

ca. En aques tes cir cumstàncies, el que

es men ja, l’e xer ci ci que es fa, el mo ni to -

rat ge cor po ral que se se gueix, la se xua li -

tat que es prac ti ca, co rres po nen a una

elec ció per so nal que, su po sa da ment, ha 

cons truït la pròpia na rra ti va del self. 

Mai en la hist òria no s’ha vien tren cat de

for ma tan evi dent les fron te res exis tents

en tre la be lle sa, la sa lut i la pres ta ció fí si -

ca o cor po ral. En el cen tre d’a quest nou

hi gie nis me, dis fres sat ara de “re vo lu ció

del be nes tar” o de “sa lut per ma nent”, se

si tua l’as so cia ció preg nant en tre un mo -

del de cos ideal, la sa lut i l’es til de vida.

La for ça d’a quest mo del con sis teix en l’a -

dap ta ció de les re la cions en tre l’i deal

estè tic del cos i l’a va lua ció èti ca de la

per so na. La idea se gons la qual el cos pot 

ser con tro lat com un ob jec te és par ti cu -

lar ment evi dent en el con text de les ac ti -

vi tats fí si ques i es por ti ves. En aquest

cas, els in di vi dus ten dei xen a de sen vo lu -

par un sen ti ment sig ni fi ca tiu d’ells ma tei -

xos mit jan çant l’es forç per so nal i el con -

trol. La crei xent im pli ca ció dels in di vi dus

en ac ti vi tats fí si ques i es por ti ves que fo -

men ten la re cer ca de la sa lut per fec ta

pro dueix la me di ca lit za ció de la vida quo -

ti dia na, però sug ge reix tam bé va lors ètics 

de vo lun tat pròpia i au to con trol tí pics de

l’ha bi tus d’u na clas se mit ja na que creu

in ten sa ment ha ver-se es cul pit a ella ma -

tei xa. És així com el mite de la per fec ció

cor po ral es con ver teix en un im por tant

mar ca dor so cial, tot em mas ca rant les ba -

ses es truc tu rals de les de si gual tats so -

cials sota el vel de les vir tuts per so nals i

de l’au to su fi cièn cia que aju da rien a l’e -

lec ció del pro pi es til de vida. 

Estils de vida,
co mer cia lit za ció
de la sa lut
i de si gual tat

Estil de vida i sa lut pas sen a ser per mu -

ta bles. La pro blemà ti ca de la sa lut i la

ma lal tia ja no es li mi ta a l’hos pi tal i als

cen tres clí nics ni a la re la ció tra di cio nal

en tre met ge i pa cient sinó que s’es tén

avui a al tres àrees so cials i co mer cials.

La pro mo ció de la sa lut en tra a les nos -

tres ca ses a tra vés de cam pan yes te le vi -

si ves i de les eti que tes dels ali ments,

ens acom pan ya en su per mer cats i cen -

tres co mer cials, cap ta la nos tra aten ció

a la pu bli ci tat de cosm ètics, inun da els

es pais es por tius. Estem as sis tint a l’en -

fon sa ment de les úl ti mes fron te res que

en ca ra re sis tien la di fe ren cia ció en tre la

pro duc ció i el con sum de sa lut. Avui

sem bla que tots som con su mi dors del

gran mer cat de les in dús tries de la sa lut. 

En la base d’a quest mer cat tro bem la

no ció de vida sa lu da ble. Tan ma teix, el

con cep te d’“es til de vida sa lu da ble” ig -

no ra les ca pa ci tats de ca das cú per ad -

qui rir els béns de con sum que im pli quen 

les con duc tes sa lu da bles. En efec te,

gran part dels es tu dis em pí rics sug ge rei -

xen que l’ac cés a l’ac ti vi tat fí si ca i a les

aten cions en vers la sa lut no té un im pac -

te uni for me en la po bla ció. Per als qui es 

tro ben en po si cions so cials més des fa vo -

ra bles, els can vis en les con duc tes in di -

vi duals te nen poca in fluèn cia en el seu

es ta tut cor po ral; men tre que per als que

es tro ben en po si cions més fa vo ra bles

en la je rar quia so cial, la re la ció cau sal

en tre al te ra cions en les con duc tes i be -

ne fi cis en la sa lut pot acon se guir ni -

vells im por tants. Com sug ge reix Blax ter

(1990), pro mo cio nar la sa lut pot do nar

com a re sul tat un aug ment en les de si -

gual tats de la sa lut exis tent. Quan l’ac -

cés als be ne fi cis de la sa lut es tro ba de -

si gual ment dis tri buït en tre els di ver sos

grups so cials, qui surt guan yant en el

camp de la nova ideo lo gia “sa lu da ble”

és la clas se mit ja na es co la rit za da, amb

ca pa ci tat si mult ània d’ac ce dir als béns

de con sum que im pli ca la pro mo ció de

la sa lut i de des co di fi car el co nei xe ment

i la in for ma ció que sos te nen les elec -

cions in di vi duals. 

L’es til de vida i l’au to res pon sa bi lit za ció

són com po nents d’un ha bi tus de clas se

mit ja na que con tri bueix a l’ac cep ta ció de

la lògi ca de la de si gual tat. Aques ta he ge -

mo nia de les clas ses mit ja nes és pro vo ca -

da cer ta ment per un ma jor ac cés al con -

sum, però és tam bé el re sul tat del seu pa -

per en la crea ció de nous in ter me dia ris

cul tu rals, atès que els nous es pe cia lis tes

te nen ori gen o ac ce dei xen a aquest grup

so cial mit jan çant la seva in ser ció pro fes -

sio nal. 

Però els mo vi ments con fluents que pre -

te nen de pro mou re la sa lut, als quals re -

cent ment s’han in te grat l’Edu ca ció Fí si -

ca i l’Esport, ex pres sen tam bé l’al te ra ció 

de la po lí ti ca pú bli ca pel que fa a la re -

gu la ció dis ci plinà ria dels cos sos i l’ac -

tivitat fí si ca. Con fi nats du rant molt

de temps en ins ti tu cions dis ci plinà ries,

com ara l’es co la, els in di vi dus con tem -

po ra nis són me nats ara a fer del seu pro -

pi cos un pro jec te de vida en el co mer -
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cia lit zat àmbit del con sum. Se’ls en co -

rat ja a res pon sa bi lit zar-se del seu cos, a

con tro lar-lo, tot fent de guar dians de

la sa lut i a in ver tir temps i di ners en un

es til de vida que ma xi mit zi la seva

existència. En apa rent con tra dic ció amb 

aques ta tendència es cons ta ten fenò -

mens de sen yals con tra ris. Els Estats

dei xen d’in ver tir en l’Edu ca ció Fí si ca es -

co lar, però pro li fe ren els gim na sos

gràcies a la cul tu ra con su mis ta del man -

te ni ment cor po ral; els pro fes sio nals de

l’Edu ca ció Fí si ca ma ni fes ten una crei -

xent di fi cul tat de mo bi lit za ció dels nens i 

jo ves en edat es co lar per a la pràcti ca

tra di cio nal de l’Edu ca ció Fí si ca, però, si -

mult ània ment, sor gei xen cada ve ga da

més so vint nous adep tes a la for ma fí si -

ca i cor po ral que no han rea lit zat cap ac -

ti vi tat fí si ca de for ma re gu lar en el pe río -

de ju ve nil. Per a la nova cul tu ra cor po -

ral, sub jec ta a prin ci pis de tran si to rie tat

i a la cosa efí me ra del con sum im me -

diat, els con tin guts de l’Edu ca ció Fí si ca

te nen poca re llevà ncia. Entre la irre -

llevà ncia del que s’es de vé ac tual ment a

les clas ses d’Edu ca ció Fí si ca i les pro -

pos tes de la “so cie tat de l’ex ci ta ció” són

aques tes úl ti mes les que ‘he ge mo nit zen’ 

l’he do nis me de les cul tu res ju ve nils.

L’au to go vern
dels cos sos
i els seus di le mes:
as ce tis me i or gia 

La re pre sen ta ció que te nim del cos és el

re sul tat d’un pro cés hist òric mul ti fac to -

rial. Con di cio nants cien tí fics, cul tu rals i

tècnics con tri buei xen a la for ma es pe cí fi -

ca que te nim de veu re’l. Mauss (1973) va

pro po sar el con cep te de tècni ques del cos

per sub rat llar la na tu ra le sa so cial de les

pràcti ques cor po rals, una mena d’ha bi tus

cor po ral que va ria d’a cord amb fac tors so -

cials, com ara l’e du ca ció, la ri que sa, la

moda i el pres ti gi. Mauss (1979) con si de -

ra la no ció mo der na de per so na com un

sím bol re sul tant d’u na par ti cu lar for ma

d’e la bo ra ció de la per so na li tat i com un

mo del es pe cí fic d’a tri bu ció de la sub jec ti -

vi tat als in di vi dus. Aquest és el re sul tat de 

la in ven ció de tec no lo gies de la sub jec ti vi -

tat (Fou cault, 1988) que con duei xen els

in di vi dus a re la cio nar-se amb ells ma tei -

xos com a sub jec tes de les se ves pròpies

con duc tes i ca pa ci tats. Tant Mauss com

Fou cault re but gen una sub jec ti vi tat ori gi -

nal, una essència on tolò gi ca de ca das cú.

L’in di vi du no exis teix fora dels pro ces sos

so cials, so bre tot els d’or dre dis cur siu que

els pro duei xen com a és sers lliu res i autò -

noms. Aquest és, jus ta ment, el sig ni fi cat

del ter me 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 aques ta vi sió, la pers pec ti va del cos

com a re ves ti ment d’un és ser uni ta ri ha de 

ser aban do na da. En lloc de par lar d’u na

en ti tat in trín se ca al cos se sug ge reix que

el ma teix cos és el re sul tat d’un règim cor -

po ral es pe cí fic que in dueix una cer ta re la -

ció amb l’in di vi du in cor po rat i d’a quest

amb la idea de cos com a to ta li tat. En al -

tres pa rau les, l’a gen cia ment és en ell ma -

teix un efec te, el re sul tat de tec no lo gies

pròpies que in vo quen els és sers hu mans

com a rea li tat cor po ral. Es re co neix, així,

la ne ces si tat de pen sar en les con di cions

hist òri ques que fes sin pos si ble a l’ho me

cons ti tuir-se ell ma teix com a ob jec te de

re fle xió. Aques ta re la ció de do mi ni pro pi o 

d’au to co nei xe ment, ha es tat es ta bler ta de 

di fe rents for mes. Con fes sió, sol·li ci tud,

aten cions al cos, au toes ti ma no més són

al guns dels pro ce di ments pro po sats o

pres crits als in di vi dus en el sen tit de fi -

xar-los una iden ti tat. En qualsevol cas, el

mateix cos és presentat com a propietat

d’una subjectivitat de la qual depèn la

vida i la mort. 

La ma jor part del re cent èmfa si per la sa -

lut es tro ba an co ra da en la metà fo ra de

la for ma del cos. Amb ell pro li fe ren no -

ves imat ges de la sub jec ti vi tat dels in di -

vi dus, com és el cas de la preo cu pa ció

ac tual per l’a pa ren ça fí si ca i la pri me sa.

La vo lun tat dels in di vi dus per do mi nar el 

pro pi cos ha exis tit, poc o molt, tot al

llarg de la hist òria. A propò sit d’això, al -

guns his to ria dors so cials (Gil man,

1988, 1995) con si de ren que els can vis

ve ri fi cats en l’i deal del cos i en els va lors

mo rals im pli cats en la sa lut, es tro ben

as so ciats a l’an sie tat pro vo ca da per la

ma lal tia i, de for ma es pe cial, a l’an sie tat 

pro vo ca da per la presè ncia d’allò “al tre

pe ri llós” així com al risc de con ta gi de

les se ves ma lal ties. El cos, a par tir de les 

se ves mar ques vi suals, ex po sa la iden ti -

tat de l’in di vi du en re la ció amb ell ma -

teix, però tam bé en re la ció amb la so cie -

tat i el grup en el qual vol ser re co ne gut.

De ter mi nar el que és idè ntic i ex clou re el 

que és di fe rent for ma part d’a quest pro -

cés hist òric de cons ti tu ció de les iden ti -

tats i les al te ri tats. El des via cio nis ta pot

ser l’es tran ger que ve de l’al tra ban da de 

la fron te ra, però pot ser tam bé el boig, el 

cri mi nal o el per vers en re la ció als quals

es de li mi ten es pais con fi nats que si -

mult ània ment els en clouen i els evi den -

cien. L’hos pi ci, l’hos pi tal i la pre só són

es pais dis ci pli na ris que mar quen aquest 

com plex de po der-sa ber amb una fun ció

tam bé didà cti ca. Igual com les imat ges

diabò li ques usa des a l’Edat Mit ja na, que 

evi den cien el que ha de ser te mut i re -

but jat, i fun cio nen com a ad vertència

del que la “na tu ra le sa” hu ma na no ha de 

ser. Aques ta és la uti li tat dels es pais dis -

ci pli na ris que han aju dat a cons ti tuir les

no cions de bo ge ria, ma lal tia i de lin qüèn -

cia. Així, l’Estat i d’al tres au to ri tats, tot

ac tuant so bre la so cie tat, ti pi fi quen i

dis tri buei xen en l’es pai les ac ti vi tats hu -

ma nes en tre allò que és permès i el que

és il·lí cit, el que és pú blic i el que és pri -

vat, el que és in di vi dual i el que és

col·lec tiu, tot ori gi nant un po der in di vi -

dua lit za dor i al ho ra to ta li ta ri. 

Actual ment, la no ció de cos sa lu da ble es 

tro ba mar ca da per una ànsia de con trol

so bre la imat ge cor po ral. L’e xer ci ci i el

con trol de l’a li men ta ció han pas sat a ser 

dos ele ments in se pa ra bles per re pren dre 

el con trol so bre el cos. Així doncs, la ma -

lal tia ha pas sat tam bé a es tar as so cia da

amb la vo lun tat in su fi cient de te nir cura

d’un ma teix i de la pròpia “for ma”. No

fer exer ci ci, no ser ca paç de dei xar de fu -

mar, no men jar de for ma ade qua da i mo -

de ra da cons ti tuei xen dèfi cits evo lu tius i

mo rals que fan res pon sa ble un ma teix

del seu be nes tar. Les per so nes ma lal tes

són, cada ve ga da amb més fre qüèn cia,

cul pa bles del seu es tat (Schi lling,

1993), la fal ta de vi gilà ncia de la nos tra

pròpia sa lut és en te sa mol tes ve ga des
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com una des via ció (Craw ford, 1980) i

l’o be si tat és gai re bé sem pre atri buï da a

la fal ta de vo lun tat. 

Les tec no lo gies de l’au to co nei xe ment di -

po si ten en el fons de ca das cú les res tric -

cions es ta bler tes pels es pe cia lis tes.

L’ex pe rièn cia pròpia té, en el con text de

les pràcti ques cor po rals, si guin de cura,

man te ni ment, re cu pe ra ció, ac ti va ció,

do mi ni o co nei xe ment de si ma teix, una

for ma es pe cial ment im por tant de de sen -

vo lu pa ment de les sub jec ti vi tats con -

tem porà nies es ta bler tes en una par ti cu -

lar sen si bi li tat te rap èu ti ca. Unes cer tes

ac ti vi tats fí si ques re ve len cla ra ment

l’ob ses sió mo der na del Jo en el seu de -

sig de con èi xer-se ell ma teix, con èi xer

els seus lí mits, la re ve la ció ín ti ma de ser

ve ri ta ble o autè ntic. Acti vi tats com ara

l’ex pres sió cor po ral, el ioga, el tai-txi, la

bioe ner gia, les tècni ques de re la xa ció,

etc., es con ver tei xen en un es pai en el

qual el cos psi colò gic sub sti tueix el cos

ob jec tiu. Fer exis tir el cos per a un ma -

teix i re con que rir-ne la in te rio ri tat, així

és l’am bient men tal en el qual avui es

pro duei xen les re pre sen ta cions so bre la

sa lut. Sens dub te, re pre sen ta cions nar -

ci sis tes: en un sis te ma per so na lit zat per

aquest mo vi ment de cons cièn cia, en el

qual ca das cú pas sa a ser l’úl tim res pon -

sa ble de la seva con di ció mor tal, no més

li res ta a l’in di vi du aug men tar la fia bi li -

tat del seu cos, man te nir-se jove, per du -

rar, con ser var-se ac ti va ment. El cos

sem bla guan yar dig ni tat i va lo ra ció, per -

què es pres su po sa el zel pel seu bon fun -

cio na ment, men tre que en la me di ci na

es de sen vo lu pa un com plex tec ni co cien -

tí fic que pre sen ta la me di ci na pre dic ti -

va, ba sa da en el co nei xe ment genè tic,

com la pla ta for ma de la sa lut per fec ta.

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’in te rior de la ideo lo gia de pro -

grés i de la per fec ció hu ma na que ha

con duït a la pro gres si va me di ca lit za ció

de la so cie tat. 

L’a norè xia es pot en ten dre com una ver -

sió neurò ti ca d’a quest nou es til de vida

cen trat en el jog ging, les die tes sa lu da -

bles, el con trol de pes i el man te ni ment

fí sic. L’a norè xia, com a ver sió ex tre ma

del nar ci sis me (Tur nen, 1996) pos -

seeix, en el con text es por tiu, al guns ele -

ments de re fle xió in te res sants. Les da -

des so bre la pre va len ça de de sor dres en

les con duc tes ali ment àries en tre les at -

le tes il·lus tra bé el po der nor ma tiu d’al -

guns sig nes biolò gics. L’Ame ri can Co lle -

ge of Sports Me di ci ne es ti ma que un

65 % de les do nes que com pe tei xen en

pa ti nat ge ar tís tic, na ta ció sin cro nit za da

i es ports de re sistència pa tei xen de -

sordres ali men ta ris. La re la ció en tre

men jar, sa lut i apa ren ça fí si ca és par ti -

cu lar ment im por tant per a la dona, es -

pe cial ment en una so cie tat que dóna

tan ta im portància a la pròpia re pre sen -

ta ció. Din tre d’a ques ta pers pec ti va, el

va lor so cial de les do nes es tro ba as so -

ciat al seu cos i s’ex pres sa avui mit jan -

çant l’i deal de la pri me sa. Ser prim, o es -

tar en for ma, s’ha con ver tit no so la ment

en una imat ge se duc to ra i atrac ti va, sinó 

tam bé en un sím bol d’au to con trol, in te -

gri tat mo ral i es ta tut so cial ele vat (Mar -

za no-Pa ri so li, 2001). Aques ta or todò xia 

ten deix a pro duir un abor dat ge asc ètic

de l’es port i del cos, i con venç cada ve -

ga da més per so nes que ca das cú pot mo -

di fi car i em mot llar el cos que ve ri ta ble -

ment de sit ja. Aques ta temp ta ti va d’a rri -

bar a la per fec ció i la vir tut a tra vés de la

sub or di na ció de la vo lun tat i de la “carn” 

és tam bé una con duc ta que es cop sa so -

vint en els in di vi dus anorè ctics. Tam bé

al guns at le tes mas cu lins ten dei xen a

usar mèto des ex trems per per dre pes,

però aques tes con duc tes són co mu nes

es pe cial ment en es ports que re que rei -

xen una fi gu ra fe me ni na es vel ta. Fi nal -

ment, hi ha cada ve ga da més evi den cia

de l’e xistència de con duc tes com pul si -

ves en l’ac ti vi tat es por ti va. 

Aquests mis sat ges pro mouen el mite de

la for ça mo ral i la vo lun tat. Però el

 costat opo sat d’a ques tes pre ten sions

ama ga pràcti ques i re pre sen ta cions

contràries: d’u na ban da, l’ad dic ció a l’e -

xer ci ci (vi gorè xia) i el re buig ali men ta ri

(anorè xia); d’u na al tra, els cos sos or -

gíacs, que s’ex ce dei xen en l’a li men ta ció

(bu lí mia) i re but gen l’e xer ci ci fí sic. Els

pri mers sug ge rei xen una gran to lerà ncia

al so fri ment cor po ral i a l’ex haus tió. De
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fet, els de sor dres ali men ta ris te nen

tendència a pro li fe rar en un cli ma cul tu -

ral es ta blert en les die tes ali ment àries

que pro po sen so vint la res tric ció calò ri -

ca (Bor do, 1993). Els se gons re but gen

la nor ma lit za ció del cos i en sug ge rei xen

l’ex cés. Excés de men jar i ex cés d’ex po -

si ció al risc que els allun ya de con duc tes 

pru dents, de l’e xer ci ci re gu lar i del man -

te ni ment d’un pes ade quat. Com ens re -

cor da Tur ner (1996), es tem no va ment

da vant d’un pèndol que os cil·la en tre les 

for ces de Dio nís i Apol·lo. Gran part de

la hist òria cul tu ral de la ci vi lit za ció cris -

tia na oc ci den tal pot ser epi to mit za da

pels dos ex trems de l’or gia i el de ju ni,

que te nen en el cul te dio ni síac l’ex pres -

sió del lli ber ti nat ge, la mar gi na li tat i la

pro tes ta dels grups so cials sen se pri vi le -

gis i, en el cul te apol·lini, la il·lus tra ció

del con trol ra cio nal, la res tric ció i el do -

mi ni. No és ca sua li tat que gran part dels 

tre balls que ana lit zen els efec tes de l’es -

ta tut so cioe conò mic en la pre va len ça de

l’ac ti vi tat fí si ca en di fe rents grups so -

cials re ve lin una evi dent asi me tria so cial 

res pec te als ni vells de pràcti ca i a les re -

per cus sions so bre l’es ta tut cor po ral. Per 

exem ple, l’Obser va to ri dels Estu diants

de la Uni ver si tat de Coïm bra (Go mes,

2002) re ve la que els es tu diants que pro -

ve nen de fa mí lies amb bai xos in gres sos i 

baix ca pi tal es co lar s’im pli quen en ac ti -

vi tats es por ti ves re gu lars en menys nom -

bre. Per con tra, els es tu diants pro ce -

dents de fa mí lies amb in gres sos més

ele vats són els que més em fa sit zen la

creen ça en la co rre la ció po si ti va en tre

exer ci ci fí sic i es ta tut cor po ral salu -

dable. 

Sub ja cent en aques ta nova ideo lo gia sa -

lu da ble es tro ba la retò ri ca de la lliu re

elec ció i l’au to no mia per so nal. En

aquest con text, po dem iden ti fi car dos ti -

pus de va lors, apa rent ment contradic -

toris:

n Un es til de vida asc ètic, de di cat al tre -

ball ardu, a l’au to res tric ció i a la dis ci -

pli na. Enqua drat per una re pre sen ta ció

del cos prim i mus cu lós, les clas ses mit -

ja nes i su pe riors bus quen for mes de dis -

tin ció cor po ral es ta bler tes en la ca pa ci -

tat d’ob te nir una vida sana. Mit jan çant

l’au to con trol, la par ti ci pa ció en pro gra -

mes de con di cio na ment fí sic i l’entre -

nament re gu lar, so vint prac ti cat amb

en tre na dors per so nals, in ten ten de de -

mos trar la seva su pe rio ri tat mo ral i fí si -

ca, tot dis tin gint-se dels grups de clas se 

bai xa. 

n Un nou règim ètic ba sat en el pru den -

cia lis me (O’Ma lley, 1992). A tra vés

de tècni ques de ven da i màrque ting el

mer cat exa cer ba les an sie tats in di vi -

duals i col·lec ti ves pel que fa al fu tur

de ca das cú, tot en co rat jant a in ver tir

en la qua li tat de vida. L’èti ca de la ma -

xi mit za ció de l’es til de vida, as so cia da 

a les no ves tec no lo gies de ges tió d’a -

quest es til (què men jar, què beu re i

com fer-ho, quin exer ci ci prac ti car i on 

fer-ho, com ves tir, etc.) ge ne ra un im -

pe ra tiu im pla ca ble d’au to go vern. Des

d’a quest punt de vis ta, l’en tre na ment i 

la pràcti ca es por ti va no són ac ti vi tats

so cial ment neu tres però sí, for mes de

re gu la ció so cial. 

El go vern
del cos 

Men tre la po lí ti ca edu ca ti va dels es tats

eu ro peus des va lo ra l’Edu ca ció Fí si ca es -

co lar, as sis tim al crei xe ment d’i ni cia ti -

ves co mer cials d’ac ti vi tat fí si ca. Alho ra

que l’Edu ca ció Fí si ca pa teix una cri si de

mo ti va ció per part dels seus alum nes,

aug men ten les for mes al ter na ti ves, pú -

bli ques i domè sti ques, d’e xer ci ci. L’e -

vidè ncia sug ge reix que l’e mergència

 d’aquests pro jec tes ‘pri va tis tes ’en els úl -

tims 20 anys està con nec ta da cons ti tu ti -

va ment al crei xe ment del llen guat ge

 especialitzat i dels mit jans per di fon -

dre’ls. La pro li fe ra ció de dia ris de di cats

al con di cio na ment fí sic, a la sa lut i al

con sum re la cio nat amb la cura i el co -

nei xe ment del cos, re sul ten una nova

alian ça en tre pro fes sio nals que ofe rei -

xen res pos tes ra cio nals al crei xent sen ti -

ment d’in cer te sa i els in di vi dus que bus -

quen un es til de vida “sa lu da ble” que els 

pro te gei xi dels ris cos. La in ter ven ció de

l’Estat en aquest camp va min vant de

for ma gra dual, com ho de mos tra la de -

sa pa ri ció pro gres si va de la dis ci pli na

d’Edu ca ció Fí si ca dels plans d’es tu di eu -

ro peus de l’en sen ya ment bàsic i se cun -

da ri (Hard man, 2000). L’èti ca as so cia -

da a l’es til de vida con cep un in di vi du

autò nom i em pre ne dor ca paç de ma xi -

mit zar el seu pro pi po ten cial. En en da -

vant, te nint en comp te les no ves ra cio -

na li tats del li be ra lis me mo dern, és de

su po sar que els fu turs ciu ta dans no ne -

ces si ta ran ins truc cions pre ci ses de les

au to ri tats po lí ti ques, els es pe cia lis tes

de la sa lut o de l’e xer ci ci fí sic so bre com

re gu lar la seva existència quo ti dia na.

Aquest es pai pas sa a ser re gu lat per les

elec cions de ca das cú en la re cer ca de la

fe li ci tat in di vi dual i l’au toes ti ma. 

Per en ten dre bé la ge nea lo gia d’a quest

nou gust per l’ac ti vi tat fí si ca que avan ça

al ho ra que min ven els ni vells de mo ti va ció 

de l’ac ti vi tat fí si ca i es por ti va es co lar, és

im por tant fer una re fle xió més àmplia so -

bre la for ma de go vern de les so cie tats oc -

ci den tals, es pe cial ment so bre les for mes

con tem porà nies d’ar ti cu la ció de les re la -

cions de po der so cial amb els pro ces sos

de sub jec ti va ció dels in di vi dus. De for ma

més es pe cí fi ca, hem de con si de rar de qui -

na ma ne ra les for mes con tem porà nies

d’in di vi dua lis me s’a co blen co rrec ta ment

a la men ta li tat de go vern mo der na, neo li -

be ral, es ta bler ta en el supò sit de res pon -

sa bi lit za ció dels in di vi dus i els col·lec tius

de la “societat civil” per les àrees de risc

social, com ara la malaltia, la pobresa, la

desocupació, etc. 

En la gène si d’a ques ta tran si ció so cial

cap a un mo del que orien ta ca das cú vers 

la cura d’un ma teix i del pro pi cos, bé si -

gui en nom de la sa lut, del be nes tar psi -

colò gic, de l’es ta tus cor po ral o de la

com pen sa ció de l’estrès pro fes sio nal,

tro bem mo vi ments acos tats en les se ves

preo cu pa cions co mu nes, en ca ra que si -

guin mol tes ve ga des con tra dic to ris i no

es con tin guin mú tua ment. Iden ti fi quem

no més dos d’a quests mo vi ments: el pri -

mer es re fe reix al de sen vo lu pa ment d’u -

na eti co po lí ti ca que con jec tu ra so bre la

res pon sa bi li tat de ca das cú cap a ell ma -

teix i cap als al tres, de la qual ja hem

par lat llar ga ment; el se gon mo vi ment

s’a fe rra a la frag men ta ció de l’àmbit pú -

blic de la ciu ta da nia dels anys 80, es ta -

blert en la ‘des to ta lit za ció’ de la so -

cietat. 

apunts 78 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (33-40)

dossier: l’esport: diàleg universal

38



La frag men ta ció de l’àmbit pú blic té, en la 

re pre sen ta ció del pro pi cos, una for ma fic -

tí cia de res tau ra ció del sen tit in di vi dual i

col·lec tiu per dut. La ‘des to ta lit za ció’ és,

pri mer que tot, el de sa rre la ment del sis te -

ma de va lors i de sen tit que han permès a

l’ho me orien tar-se mit jan çant un sen ti -

ment de se gu re tat. És tam bé, però, el re -

sul tat d’un qua dre sinò ptic de la so cie tat

en con cor dan ça amb un es pai no ho mo ge -

ni, di vi dit en di fe rents camps: d’am bient a 

se xua li tat, de sa lut a vida fa mi liar, de con -

sum a pre ven ció de ris cos. El re sul tat d’a -

quest es que ma és acon se guit a cos ta d’un 

es cru ti ni pú blic, cada ve ga da més am pli,

de la vida so cial. En la dèca da dels 70/80

van pro li fe rar les en ques tes so bre ac ti -

tuds, va lors i se xua li tat; els es tu dis d’o pi -

nió, de pro duc tes i de mer cat; els es tu dis

adre çats a grups o pú blics es pe cí fics, com 

ara els jo ves, les do nes, els po bres i les

mi no ries ètni ques. Es trac ta de la crea ció

d’a quests camps i co mu ni tats com a rea li -

tat so cial. En un se gon pla, ca das cun d’a -

quests camps ha pas sat a con te nir o a

 assegurar ins ti tu cio nal ment l’aug ment

d’e lec cions pos si bles. La pèrdua de re -

ferè ncies sem bla am pliar con si de ra ble -

ment el mar ge d’ac ció per so nal. El con su -

mi dor té dret a in for mar-se so bre la re la ció 

qua li tat-preu, els in di vi dus te nen dret a

es co llir l’o rien ta ció se xual, el client té dret

a es co llir els ser veis, el vo tant té dret que

se son de gi la seva opi nió du rant les elec -

cions, el ciu tadà pru dent té dret a es co llir

en tre ris cos de di ver sa mag ni tud i, fi nal -

ment, el ciu tadà pru dent té dret a pen sar

se gons una mi cro èti ca in di vi dua lis ta que

el con fi na, pro gres si va ment, en l’àmbit li -

mi tat de la seva ac ció. Tan ma teix, aques -

ta ca pa ci tat mi cro èti ca de pen sar en les

op cions in di vi duals ra ra ment té ca pa ci tat

per pen sar o de ma nar res pon sa bi li tats a

es ca la glo bal, és a dir, a par tir d’u na ma -

cro èti ca. Els in di vi dus co nei xen les res -

pos tes per a ells ma tei xos, però no les pre -

gun tes del món. L’in di vi dua lis me pos ses -

siu sub sti tueix així la cons cièn cia so cial;

el de sen vo lu pa ment psi colò gic ocu pa

el lloc del de sen vo lu pa ment econò mic; la

cons cièn cia pròpia am bi cio na aco llir

la cons ciència del món. És en aquest es pai

so cial, mar cat per l’aug ment de les op -

cions, sen se la co rres po nent ex pan sió de

les ca pa ci tats d’e lec ció, on s’in tro dueix la

in ter ven ció pro gres si va dels es pe cia lis tes. 

Els es pe cia lis tes han pres cons cièn cia que 

exis teix un dèfi cit de va lors i de mo ral.

Tan ma teix, en lloc d’in cul car obli ga cions i 

mo dels mo rals apro vats ex ter na ment, el

que es bus ca ara són for mes de au toe xa -

men i au to go vern que con duei xin a

constituir una vida ètica saludable. 

Epí leg 

Mol tes de les pràcti ques d’e xer ci ci fí sic que 

se sug ge rei xen avui dia van en ca mi na des a 

apro fun dir en l’e xa men de cons cièn cia i la

uti lit za ció de tècni ques d’ex plo ra ció. Les

pràcti ques es por ti ves in clouen dis po si tius

pe dagò gics que s’en te nen com a llocs on

es cons ti tueix o es trans for ma l’ex pe rièn cia 

de ca das cú. Per exem ple, la pràcti ca del

man te ni ment fí sic in clou dis po si tius òptics

orien tats a l’au toob ser va ció i l’autovigilàn -

cia1 que de ter mi nen el que l’in di vi du veu

de si ma teix;2 dis po si tius dis cur sius orien -

tats a es ta blir el que l’in di vi du ha de dir so -

bre ell ma teix; dis po si tius mo rals, que con -

te nen de qui na ma ne ra els in di vi dus han

de jut jar-se ells ma tei xos d’a cord amb una

nor ma;3 dis po si tius de con trol, que es ta -

blei xen el que l’in di vi du pot fer i ha de fer

amb ell ma teix.4 Apren dre a veu re’s, a

dir-se, a jut jar-se i a con tro lar-se és apren -

dre a crear un do ble o imat ge pro pis. Però

aquest do ble no és la pro jec ció es pont ània

del jo, si no que el for men un se guit de me -

ca nis mes de re la ció: els me ca nis mes d’ob -

ser va ció, que de ter mi nen el que he de veu -

re de mi ma teix i com puc veu re-ho; els
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El cos ha dei xat de ser un ens est àtic i ha es de vin gut ob jec te de trans for ma cions pro fun des
(Font:  Fons do cu men tal del CIO).

1 La uti lit za ció de mi ralls i ins tru ments tècnics que per me ten de me su rar la fre qüèn cia car día ca o el con sum calò ric cons ti tuei xen exem ples de dis po si tius òptics orien tats a fer que

l’in di vi du vegi, pu gui veu re’s i tam bé pu gui ser vist; la uti lit za ció de fit xes de re gis tre in di vi dual, en les quals els in di vi dus han de fer un ba lanç de ter mi nat de la fre qüèn cia, in ten -

si tat i qua li tat de l’e xer ci ci pràctic és un exem ple dels me ca nis mes d’au to vi gilà ncia. 
2 Hom as sis teix no va ment al re des co bri ment del “mo vi ment de cons cièn cia” a tra vés del cos: les tècni ques con tem porà nies d’ex pres sió, con cen tra ció i re la xa ció su po sen l’au to re -

fle xi vi tat i un dis curs del pro pi cos. 
3 Bau dri llard (1976) par la de for ma pe ne trant so bre el “nar ci sis me di ri git” quan re fle xio na so bre la nor ma lit za ció del cos: l’ac tual in terès pel cos obeeix tam bé a im pe ra tius est -

ètics, dietè tics i sa lu da bles que de ter mi nen mo dels. 
4 L’e xer ci ci fí sic, per l’a ten ció es cru po lo sa que con ce deix al cos, per la seva preo cu pa ció per ma nent per un fun cio na ment òptim, fa que l’an ti ga lògi ca asc èti ca s’e ro sio ni i re ve la

una nova cul tu ra del Jo, en la ver sió mo der na del con trol pro gres siu de l’és ser “autè ntic”. El cos pas sa a es tar a dis po si ció de to tes les ex pe ri men ta cions (“Just do it”) en la re cer -

ca dels mit jans per ser real ment ell ma teix, sa lu da ble, es velt, eter na ment jove i dinà mic. La nor ma au to rità ria és sub sti tuï da per la nor ma in di ca ti va, en la qual ca das cú se ria ori -

gen de les elec cions i no més re bria dels es pe cia lis tes al guns con sells pràctics, cam pan yes de sen si bi lit za ció o exer ci cis a mida.



me ca nis mes dis cur sius, que es ta blei xen

què puc dir so bre mi ma teix i com puc

dir-ho; els me ca nis mes d’a va lua ció que

apor ten les nor mes i els va lors se gons els

quals l’in di vi du es jut ja ell ma teix; els me -

ca nis mes de sub jec ció que creen les zo -

nes i les for mes de con trol so bre el pro pi

és ser. 

Aques tes tècni ques es jus ti fi quen, en tre

d’al tres co ses, per la seva per ti nen ça re la -

ti va al pro jec te de de mo cra tit za ció de l’ac -

ti vi tat, atès que as se gu ren l’au to no mia del 

prac ti cant. L’a va lua ció i, de for ma es pe -

cial, l’au toa va lua ció, as su meix un pa per

ele men tal en aquest règim d’au to no mia.

És en l’au toe va lua ció on el prin ci pi de

con èi xer-se un ma teix s’es tén a les pràcti -

ques d’au toe xa men. Entre les di ver ses

fun cions d’a va lua ció, les re fe ri des a les

pro ves a les quals l’in di vi du se sot met són

les que més sa tu ra des es pre sen ten en els

fac tors d’au toe xa men. Mol tes d’a ques tes

ac ti vi tats són so lità ries. Indi ca dors fi siolò -

gics pro por cio nen el grau d’es forç. L’aug -

ment d’in ten si tat i la des pe sa cada ve ga -

da més gran d’e ner gia són sen yals que

l’in di vi du exis teix i es pro dueix ell ma teix.

Les pràcti ques d’en tre na ment sug ge ri des

fan re ferè ncia a la pro fun di tat de l’e xa men 

de cons cièn cia i a la uti lit za ció de tècni -

ques d’en re gis tra ment que no més te -

nen va lor per al ma teix in di vi du. Ser ca -

paç de po sar-se a pro va, de con fron tar-se

i de sot me tre’s a la vo lun tat pròpia cons ti -

tueix un dis po si tiu mo ral que con té les for -

mes en les quals els in di vi dus han de jut -

jar-se ells ma tei xos d’a cord amb una nor -

ma. En aquest cas hi ha tam bé, al ma teix

temps que les tècni ques d’au to con trol,

una instància que in dueix, in ci ta o im po sa 

una nor ma. Una re pre sen ta ció nar ci sis ta

ben se gur, però d’un “nar ci sis me di ri git”

(Bau dri llard, 1976), per què l’in terès ac -

tual pel cos obeeix tam bé a im pe ra tius

est ètics, dietè tics i sa lu da bles que de ter -

mi nen mo dels per a la “lí nia”, el “pes” i la

“for ma”. Si gui com vul gui, d’u na cosa en

po dem es tar se gurs: el cos humà ha dei -

xat de ser un ens est àtic i és ob jec te de

trans for ma cions pro fun des. Es tro ba en el

cen tre dels nos tres som nis i mal sons i co -

men ça a do nar sen yals d’ob so lescència.

No fal tarà gai re per què els cos sos que

avui ens en vol ten, així com d’al tres ob jec -

tes de la so cie tat de con sum, sem blin

com ple ta ment ultrapassats.
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