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Resum
Abstract
Sin ce their ori gi nal crea tion in Great
Bri tain in the XIX cen tury, sta dia have
been one of the pu blic fa ci li ties that
have bet ter re flec ted the po li ti cal,
eco no mic, so cial, cul tu ral and spor ting
prin ci ples of each his to ri cal pe riod as
well as the main fea tu res of the pla ces
where they have been located.
To pro vi de a bet ter un ders tan ding of
the ori gin, de ve lop ment and mea nings
as so cia ted to what dif fe rent aut hors
des cri be as the new (fourth)
ge ne ra tion of ‘post-mo dern’ sta dia,
this pa per, groun ded in a
mul ti dis ci pli nary bi blio graphy, starts
with an analy sis of some of the main
va lues and mea nings that have
flou ris hed in re la tions hip with the
world of mo dern sta dia and are nas. It
is fo llo wed by the study of how glo bal
and lo cal trans for ma tions have an
in fluen ce on the new ge ne ra tion of
post-mo dern sta dia and the new
iden ti ties crea ted around the se
buil dings in wes tern coun tries (such
as cat he drals of con sump tion, tou rist
at trac tions or lei su re cen tres).
Trans for ma tions that have flou ris hed
in the last two de ca des, not wit hout
some cri ti cism from spe ci fic groups
who are afraid of the loss of
traditional values linked to modern
stadia.
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Des del nai xement de la ‘pri me ra ge neració d’esta dis esportius’ moderns, a
Gran Bretanya, en el segle XIX, els estadis han destacat per ser edificis on, amb
una cer ta freqüència, s’han vist reflectits
els valors politicoeconòmics, socioculturals i es portius de cada època, i també
les condicions de l’en torn urbà on se
situaven. Amb la transició cap a un període postmodern (pos tindustrial), la influència i la interconnexió de factors globals i lo cals han con tribuït a l’a pa rició i
proliferació del que diferents autors assenya len com una ‘no va (quar ta) ge neració’ d’estadis i pavellons esportius
postmoderns.
Per tal de com pren dre mi llor l’origen, el
desenvolupament i les variades significacions associa des a aques ta nova fornada d’esta dis postmoderns, l’ar ticle,
basant-se en una revisió bibliogràfica
multidisciplinària, analitza inicialment
alguns dels principals valors, identitats i
significats que han anat associats als esta dis mo derns. Pos te rior ment, exa mi na
quina influència ha tingut la interconnexió en tre fac tors glo bals i locals en la
configuració actual dels estadis (com a
noves catedrals del consum, atraccions
turístiques o icones de les cam panyes de
pro mo ció de les ciu tats) als paï sos oc cidentals. Trans for ma cions que són cada
dia més ha bituals en molts dels es ta dis
esportius contem poranis, però que no
són ac cep tades i en teses per part d’alguns col·lec tius que veuen perillar
l’essència dels valors tradicionals dels
es ta dis mo derns.

apunts

Juan Luis Paramio durant la seva intervenció
(Font: BPMO photo).

Al cor de cada club hi ha un estadi; una estructura que ha acollit moments èxtasi i
d’“infarts” per als espectadors que regularment assisteixen als partits
(Annett et al., 2000, pàg. 62).
El Real Madrid va afrontar el repte de convertir el seu estadi en una unitat de negocis
multidisciplinari des de l’any 2000. Un
dels reptes se centrava a evolucionar des
de ‘un estadi de diumenges a un centre
d’utilitat contínua’
(González Tojo, 2004, pàg. 91).

Introducció
Les dues cites que encapçalen l’article ens
poden servir per reflectir, en una certa forma, l’evolució que han sofert els estadis
esportius moderns fins a la seva actual
configuració funcional i simbòlica com a
‘centres de lleure i esbarjo’, ‘noves catedrals del consum’ o ‘símbols d’atracció
turística’. En aquest sentit, i sense ànim
d’exposar totes les característiques dels
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Entrada prèvia a un partit de futbol dels aficionats de l’Arsenal i del Chelsea a l’estadi londinenc de Wembley (Font: Postal del Museu del
Futbol de Preston).

estadis postmoderns, sí que podem dir
que aquests s’han anat convertint en nous
espais de glamour dintre de l’actual oferta
de serveis i productes de moltes ciutats
occidentals, equiparables a altres edificis,
com ara museus, centres de convencions,
parcs temàtics, etc. Arran d’aquests canvis, en la nova fornada d’estadis postmoderns preval una major racionalització i
regulació que no pas en els estadis moderns (Bale, 1993). De tal manera que en
els estadis actuals adquireixen més rellevància factors com ara el disseny arquitectònic, la millora de la seguretat i el confort, la multifuncionalitat dels espais per
organitzar tota mena d’espectacles de
lleure i esbarjo, a més a més de la recerca
d’una major rendibilitat. L’estadi postmodern reflecteix, així, moltes de les possibilitats i límits que ha imposat la globalització econòmica, igual com la comercialització i professionalització que s’han
esdevingut en el món de l’esport en les últimes dècades.
Mirant amb una certa pers pectiva històrica, la ‘pri me ra ge nera ció’ d’es ta dis
es por tius moderns es remun ta a la fi del

segle XIX, a Gran Bretanya.1 Un procés
coin ci dent en el temps i en el lloc, elements de cons truc ció social, com ens
recorden Martínez del Castillo i Puig
(1998), amb el de sen vo lu pa ment de
tres fets rellevants com ho van ser l’a parició de la industrialització, el model
politicoeconòmic capita lista ‘regulat’ i
l’esport modern. El desenvolupament
d’aquest model capitalis ta va contribuir
a la trans mis sió dels prin ci pals va lors
del sis tema produc tiu al món de l’es port,
pro cés del qual els es ta dis es por tius no
podien quedar exclosos. Prova d’això és
l’àmplia trans cendència simb òli ca, arqui tect òni ca, po líti ca, econòmi ca, so cial
i esporti va dels estadis (procés que s’accentua en l’època ac tual).
Dit això, po dem co men çar sub ratllant
que dintre i fora dels seus lí mits es pacials han tingut lloc, amb una certa regu la ritat, molts es deve ni ments re llevants de la hist òria. Des del punt de vista simbòlic, els estadis han estat un dels
escas sos espais que més han contribuït
a la formació, difusió i consolidació d’identitats individuals i grupals, han estat
un lloc privilegiat per expressar passions
i frustracions individuals i col·lectives,
han es tat un dels fòrums més utilitzats
per múl tiples col·lec tius per fer con èixer
tota mena de ma ni fes ta cions i rei vin dica cions, etc.
A més a més de l’enorme simbolisme, el
progressiu avenç arquitectònic i tecnològic dels estadis esportius ha permès la
realització de gestes esportives individuals i col·lectives inoblidables; moltes
d’elles no exemptes, d’altra banda, d’intens contingut polític. Gestes esportives
que han generat, alhora, la creació d’una
sòlida atracció topofílica i de topoidolatria
entre els artífexs (jugadors-atletes), els espectadors i els mateixos estadis.2 Multitud d’estadis s’han convertit en símbols

d’igual significació que el que han pogut
assolir alguns clubs, seleccions o jugadors-atletes.
Els es ta dis tam bé s’han dis tin git ne ga tivament per la seva relació amb la violència. Enca ra que aquest fenomen no
és una cosa realment nova i limitada al
con text anglès (iden tificat amb el moviment ‘hooli gan’), de sas tres en vi des huma nes com els es devin guts a l’es ta di
Heyssel, a Brus sel·les, en 1985, amb la
mort de trenta-nou fans o a l’es ta di Hill borough, a Sheffield, en 1989, amb noranta-cinc aficionats morts, van ser simplement l’es poleta que va contribuir final ment a in corpo rar a l’a genda po líti ca
de països i d’organismes nacionals i internacionals la millora de la seguretat i
el control dels espec tadors als estadis. 3
Tragèdies com les que s’han vis cut als
es ta dis de fut bol i les pos teriors pressions legislatives incidint en la seguretat
i el con trol dels es pec ta dors, van contribuir a accelerar l’anunciat declivi de
l’esta di esportiu modern alhora que van
ac ti var l’e di fica ció d’u na nova ge nera ció
d’es ta dis es por tius post moderns. Des
d’a les ho res, col·lec tius amb res ponsa bilitat i rela ció amb l’àmbit es portiu (en tre
d’al tres, le gis la dors, ges tors, pro motors
i ar quitec tes) han co men çat a in ci dir
més, de forma di rec ta o in direc ta, en els
pro jec tes ar quitect ònics i en els plans de
gestió dels estadis postmoderns de nova
planta, en elements com la millora de la
seguretat i el confort, la multifun ciona litat dels es pais per or ga nitzar tota mena
d’es pec tacles de lleu re i es bar jo, a més a
més de la recer ca de més ren dibilitat.
Tots aquests fac tors, que con ver gei xen
al voltant dels estadis postmoderns, sorgeixen en relació amb el desenvolupa ment i interrelació de factors globals que
afecten al model politicoeconòmic i esportiu (entre d’altres, la gradual transi-

1 Per comprendre el paper dels estadis moderns cal acostar-se als clàssics. Els grecs van destacar per les seves aportacions semàntiques (la paraula estadi equival a una unitat de

mesura –192 metres de llarg–) i arquitectòniques (van construir els primers estadis i alhora van influir en el disseny d’edificis romans com l’Amfiteatre Flavi (Coliseu) i el Circ
Màxim.
2 La relació que lliga el ciutadà amb un lloc genera quatre reaccions: topofília (amor), topoidolatria (idolatria), topofòbia (rebuig) i toponegligència (indiferència). En el cas dels estadis, aquest sentiment ha oscil·lat entre la topofília i la topoidolatria.
3 Els estadis postmoderns estan subjectes a un major nombre de mesures normatives per controlar-ne i millorar-ne la seguretat interior i exterior. Tanmateix, la violència
continua i s’ha traslladat fora dels estadis abans i després dels partits. Mirant amb una certa retrospectiva, molts dels casos de violència s’han produït en ocasió de partits
entre equips locals. Podem destacar negativament l’estadi Ibrox Park, del club Rangers de Glasgow, on es va produir el primer cas de violència amb la mort de 26 espectadors el 1907
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ció cap a un model ca pitalista més ‘flexible i desregularitzat’, la creixent professionalització i comercia lització de
l’esport, les cada vegada més grans exigències institucionals en matèria de
seguretat dintre i fora dels estadis, l’espec tacu lar avenç tec nològic i de les telecomunicacions, la superior mobilitat
geogràfica i ‘vir tual’ de què gaudeixen
els ciutadans, etc.) i locals (entre d’altres, la necessitat de rendibilitzar els estadis, l’estancament –en ocasions el
descens progressiu– del nombre d’espec ta dors als es ta dis, la re cerca d’u na
nova identitat com a centres d’es bar jo
per part de moltes ciutats oc ci dentals,
les crei xents de man des de lleu re i es pectacle a les societats occidentals, etc.).
Com a resposta, s’observa un creixement exponencial en l’edificació d’una
nova (quarta) genera ció d’esta dis i pavellons (pa laus o are nes) post mo derns.
Procés que ha coinci dit amb la mo dernitza ció d’molts altres estadis moderns
llegendaris per adaptar-se a les actuals
exigències legislatives, normatives, 4 de
ges tió i de lleure dels ciu tadans. Transforma cions que s’han anat rea litzant,
però no sen se al gunes re sistències per
part de clubs profes sionals, segui dors
tra dicio nals, etc.

Els significats
de l’estadi esportiu
en el període modern
Una de les possibles formes d’analitzar i
entendre els significats associats als estadis esportius moderns és a través de la
seva relació amb el model politicoeconòmic capitalista ‘regulat’, amb l’entorn
urbà on se situaven, junt amb el significat
de l’esport ‘modern’. Molts dels missatges
i significats que s’han forjat als estadis (i

que han quedat enregistrats en els annals
de la història)5 han de ser analitzats en un
context ampli, que consideri la relació
entre factors productius, econòmics, polítics, socioculturals o esportius (per exemple, el model productiu imperant, la història del lloc, la classe social i l’arrelament
cultural dels assistents, la seva condició
sexual i ètnica, el significat i arrelament
del club esportiu a la ciutat, la ideologia
dels governants, etc.) (Bale, 1989, 1993;
Annett et al., 2000; Martínez del Castillo i
Puig, 1998).
Coincidint amb el desenvolupa ment i expan sió de la Re volució Indus trial i del
ca pi ta lis me mo dern ‘re gulat’ en un país
com la Gran Bretanya, apareixen els primers es ta dis es por tius mo derns. L’e volució cap al que en aquest article s’ar gumen ta com a es ta dis postmo derns es pot
entendre al llarg de qua tre eta pes, tal i
com ens sug gereixen Bale i Annett et al.
En una primera fase, els estadis on es juga va al fut bol no tenien límits es pa cials i
no responien als criteris raciona listes
que imposava el model produc tiu. Per la
qual cosa cal esperar a una segona etapa (fi nal del se gle XIX i prin ci pi del segle XX), per tro bar pròpia ment els primers es ta dis moderns en ciu tats brità niques. Concretament, va ser a Liverpool
on es va cons truir, en 1892, el pri mer
es ta di, Goo di son Park, de di cat ex clu sivament a albergar els partits de futbol
del club Ever ton. 6
Enca ra que lluny dels estàndards actuals de comercia litza ció, confort i seguretat que caracteritzen, entre d’altres
fac tors, els es ta dis post moderns, trobem els primers indicis de comercia litza ció així com la introduc ció de cri teris
de raciona lització i regulació en els primers estadis moderns. Prova d’això va
ser la instal·la ció de graderies laterals
per ma nents, lo ca litats co bertes (tri bu-

nes) a més a més de tan ques pe rime trals
al terreny de joc. Novetats que van representar els primers avenços arquitectònics i de ges tió que es van in cor porar
als estadis, sobretot britànics. Al mateix
temps, aques tes no vetats van com portar
impor tants repercussions econòmiques
(com que els es pec ta dors pa ga ven, s’acon seguia més fi nan ça ment per als
clubs), so cioes pa cials i es por ti ves (augment exponencial del nombre d’espec tadors, una certa sepa ració entre els fans i
entre aquests i els ju ga dors i en trenadors, al ho ra que una se grega ció so cial
entre els es pec tadors que ana ven a tribuna i la resta dels espectadors). Tal
com suggereixen Annett et al. (2000,
pàg. 64), “aquestes mesures van contribuir a posar les ba ses dels primers estadis (mo derns)”. Men tre això s’es deve nia
en el context brità nic, cal es perar a la
dèca da dels vint i tren ta del se gle XX perquè s’iniciï al continent europeu l’edifica ció del que es pot en tendre com a
‘segona generació’ d’estadis, principalment pen sats per al futbol (Inglis,
1990). A Espan ya, des ta ca ven per
aquella època els estadis de San Mamés
a Bil bao (1913) o el de Men dizo rro za a
Vi toria (1924), amb un afora ment de
gairebé 20.000 especta dors (LFNP,
2000).
Passada la II Guerra Mundial i amb el desenvolupament de l’Estat del Benestar a
nombrosos països europeus, molts d’ells,
a excepció de la Gran Bretanya, que mantenia els seus primers estadis, alguns amb
una gran capacitat,7 es van embarcar en
l’edificació de la ‘tercera generació d’estadis’. Estadis que van destacar per incrementar la capacitat, el confort i la seguretat per acomodar l’elevat nombre d’espectadors que anava regularment als recintes
esportius (vegeu Taula 1, pàg. 49, sobre
l’assistència d’espectadors als estadis an.

4 Normativa pròpia de l’edificació i construcció, defensa contra el foc, prevenció de la violència, etc.

5 Molts dels elements que es comenten al text es poden apreciar al Museu Nacional del Futbol de la ciutat anglesa de Preston.
6 Els clubs de futbol han estat un important pilar sobre el qual ha girat el desenvolupament dels estadis esportius moderns al continent europeu; aquest aspecte ha estat tractat
àmpliament per Inglis (1989, 1990) i recentment per Spampianatto (2004).
7 La ciutat de Glasgow tenia, ja en 1908, els tres estadis amb més aforament del món (Ibrox Park, Hampden Park i Celtic Park). En concret, Hampden Park va conservar durant
algunes dècades del segle XX el rècord d’assistència a un estadi (en 1937 va assolir un aforament de 149.415 espectadors, en ocasió d’un partit de futbol entre Anglaterra i
Escòcia), fins que el 1950 es va construir l’estadi de Maracaná, a Rio de Janeiro, per acollir la Copa del Món, amb una capacitat de 220.000 espectadors, gairebé totes en localitats de peu. Actualment, aquest tipus de localitats estan prohibides als estadis esportius.
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Vista Aèria del Camp Nou de Barcelona
(Font: Foto de l’autor).

Graderia d’un estadi anglès modern.
(Font: Postal del Museu del Futbol de Preston).

glesos). Com suggereixen Annett et al.
(2000), la necessitat d’acollir un major
nombre d’espectadors va contribuir a l’edificació de millors estadis i això va conduir a fer que hi anessin més espectadors,
amb repercussions econòmiques als clubs
de futbol (per exemple, el nou Bernabéu,
a Madrid, construït el 1947, en la seva
actual ubicació, sota la direcció facultativa dels arquitectes Muñoz Monasterio i
Alemany, ja tenia una capacitat per a
75.343 espectadors) (Beotas, 2004;
González Tojo, 2004). Com es pot apreciar a la Taula 1, va ser precisament al final de la dècada dels quaranta, quan es
produeix el zenit en l’assistència als estadis anglesos.
Amb unes cer tes si mi lituds amb el cas
europeu, als Estats Units es produïa un
‘boom’ en l’edificació d’esta dis i pavellons amb gran capaci tat (coneguts com
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a arenes i superdomes) per acollir els
par tits de les prin ci pals lli gues pro fessio nals. Aquest fet no era degut exclusivament a raons es por tives i econòmiques, sinó a l’important paper que
juguen els es tadis en l’es til de vida i cultu ra nord-ame ri ca na, com res sal ten Wilcox i Andrews (2003). Tradicionalment,
els nord-americans han valorat els estadis com a es pais per ocu par el seu temps
lliure amb activitats de lleure (antecedent de l’actual identificació dels estadis
post mo derns com a ca tedrals del consum). De la mateixa ma nera, els seus
líders han uti litzat els es tadis com a forma de promo cio nar les se ves ciutats.
Aspec te que serà comen tat posteriorment.
La rellevància del disseny arquitectònic i
tec nològic que s’ha pro duït en torn del
món dels estadis ha evolucionat alhora
que ho han fet els aven ços tec nològics
(l’ús de nous materials –plafons prefabri cats, ar quitec tu ra tèxtil, elements
mòbils, etc.– i formes arqui tectòniques
di fe rents), les de mandes del mo del po liticoeconòmic i les majors exigències organitzatives d’esdeveniments esportius
rellevants, especialment els Campionats
Eu ropeus i Mun dials de futbol i els Jocs
Olímpics. Els estadis cons truïts per als
Jocs de Roma 1960, Tòquio 1964 i
Munic 1972 han estat reconeguts, en
opi nió d’arqui tec tes com John i Sheard,
com a exemples d’ar quitectu ra espor tiva. La ce le bra ció de Cam pio nats d’Eu ropa i del Món de fut bol ha reac tivat igualment l’e difica ció de nous i avançats
estadis (en tre d’al tres, Ma ra ca ná de Rio
de Janeiro –1950–; l’Azte ca de Mèxic
–1970–, el Sta de de France a París –1998–, el SapporoDome al Japó
–2002– o re cent ment l’Esta di Da Luz a
Lis boa o l’Esta di do Dragão de Por to
–2003–) i tam bé ha ac ce lerat el procés
de modernització de molts altres estadis
(vegeu Spampiannatto, 2004).
Des del punt de vista polític i simbòlic, els
estadis esportius aporten d’altres elements interessants per a l’estudi de la societat. Així, els estadis no han estat mai
llocs ideològicament neutres, tot contravenint la proclamada separació entre l’es-
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port i la política (González Aja, 2002). En
ocasió de la celebració d’esdeveniments
esportius d’una certa rellevància nacional
i internacional, governants de tot tipus de
règims polítics han aprofitat aquests
fòrums per a la difusió i confrontació de
tota mena d’ideologies. Un dels moments
històrics de manipulació política més recordats es va esdevenir, prèviament a la
celebració dels Jocs Olímpics de 1936,
rere l’arribada al poder de Hitler. Després
de llargs debats sobre la viabilitat de l’esdeveniment, el ‘Deutsches Stadium’ de
Berlín, amb capacitat per a 110.000 espectadors, va ser utilitzat per difondre els
ideals nazis al món (Guttman, 2002;
Holt, 2002).
Amb una certa analogia amb el cas alemany, governs de tot tipus, fins i tot democràtics, han utilitzat els estadis per a la
difusió dels seus ideals politicoeconòmics. En el cas d’Espanya, el règim franquista es va valer de l’assistència regular
dels ciutadans als estadis per presenciar
partits de futbol per a fins tan diversos
com la propagació i exaltació de la identitat nacional o com a mecanisme de control social i polític. Malgrat les diferències
polítiques i socials que hi havia entre
molts ciutadans, l’assistència als estadis,
‘la seva pertinença com a socis a un club
esportiu o la seva fidelitat a un equip de
futbol’, subratlla l’historiador Villalaín
(1995, p. 36), va servir per cohesionar
els ciutadans espanyols en aquell temps.
Un procés que encara s’observa a hores
d’ara.
Els estadis d’alguns clubs de futbol professional destaquen per l’enorme simbolisme que transcendeix, fins i tot, l’àmbit
esportiu. Així, a Espanya les graderies
d’estadis com el Camp Nou (Barcelona),
Anoeta (Sant Sebastià) o San Mamés (Bilbao), coincideixen antropòlegs com Feixa
(2003) o MacClancy (2003), han estat el
marc espacial utilitzat per alguns grups
per expressar exigències de tipus polític.
Aquest mateix procés de reivindicació política, afegit a altres elements identitaris,
com ara la religió o la procedència política, social i geogràfica, continua sent present a les graderies dels dos principals
equips de futbol de Glasgow (Rangers i

part i: reflexions al voltant de l’esport

Celtic)8 i Liverpool (Liverpool i Everton)
(Boyle, 1994; Williams i Giulianotti,
1994). Encara que amb altres connotacions, aquesta mateixa rivalitat s’observa
als estadis de ciutats com Sevilla, València, Barcelona o Madrid. Fins i tot, uns
altres dos elements identitaris, com el
gènere i l’ètnia, no han faltat en l’estudi
dels estadis. Tots dos aspectes han estat
estudiats als estadis de futbol britànics
moderns; paradigmes de l’afirmació i
defensa de la identitat masculina i nacional. Alguns estadis britànics s’han caracteritzat també per ser llocs poc hospitalaris amb espectadors de raça negra i asiàtica.

Cap on van els estadis
esportius en el període
postmodern?
Gran part del simbolisme associat als estadis moderns encara perviu i és per ceptible en molts estadis contemporanis.
Tanmateix, la influència i la rapidesa de
fets rellevants, que s’han anat es devenint
en l’àmbit urbà i global en les últimes
dècades, han contribuït a l’aparició d’una
‘nova (quarta) generació d’estadis (i pavellons) postmoderns’ que tendeix a donar resposta a les amenaces i també a les
oportunitats de l’ac tual període històric.
A l’hora de caracteritzar els estadis postmoderns, i basant-me en les reflexions
d’autors com Amendola (2001) i Harvey
(1990) sobre els elements que defineixen les ciutats postmodernes, podem assenyalar que els estadis contemporanis
s’han transformat en un dels nous espais
de glamour de l’oferta de serveis de moltes ciutats oc cidentals, dins la seva configuració actual com a ‘centres de consum
i esbarjo’. En aquest procés, els estadis
esportius s’equiparen amb altres edificis,

com ara aeroports, teatres, hotels, centres de convencions, centres comercials
o parcs temàtics. En aquest paper i amb
l’ac tual homogeneïtza ció de projectes
que les ciutats ofereixen, els promotors i
gestors esportius busquen la ‘arquitectura de firma’ com un valor afegit i diferenciador dels seus estadis. És per això que
s’ha produït una important atracció des
dels responsables polítics i esportius cap
a grans figures de l’arquitectura, fins ara
no interessades en el món de l’esport.
Actualment, molts dels grans estadis i
pavellons que es construeixen porten la
signatura d’arquitectes i enginyers tan rellevants com, per exemple, Santiago Calatrava (figura crucial en el disseny i realització de la coberta de l’Estadi Olímpic
d’Atenes 2004 i d’altres peces arquitectòniques d’aquest esdeveniment), Ricard
Bofill (encarregat de la construcció del
nou estadi del Reial Saragossa), Norman
Foster (responsa ble del disseny i edificació del nou estadi de Wembley), Dominique Perrault (actualment redacta el projecte arquitectònic del Centre de Tennis
que forma part de la candidatura de Madrid als Jocs del 2012), Arata Isozaki
(autor del Palau Sant Jordi de Barcelona)
o Jacques Herzog (es tadi Olímpic de Pequín 2008).
Però no és únicament el disseny la cosa
important en el període actual, els gestors
esportius demanen als arquitectes d’altres
aspectes, com ara garantir la seguretat i el
confort,9 l’adaptabilitat a tota mena d’espectacles de lleure i esbarjo, i també augmentar la rendibilitat de tots els espais
que es troben als estadis (Beotas, 2004;
Doña, 2003; González Tojo, 2004; Vallverdú, 2004). Com a exemple d’aquesta
nova generació d’estadis, vegem la frase
següent del director d’Infraestructures del
Reial Madrid, referint-se a la recent remodelació de l’estadi Santiago Bernabéu: “El

Estadi Olímpic d’Atenes (Agost 2004).
(Font: Foto de l’autor).

Estadi Olímpic d’Atenes (Agost 2004).
(Font: Foto de l’autor).

Vista Aèria de l’Anella Olímpica de Barcelona.
(Font: Foto de l’autor).

8 A l’estadi del Celtic (Ibrox Park), els seus seguidors, en la seva majoria catòlics, amb ascendència irlandesa i per extensió, defensors de l’autonomia d’Irlanda respecte de Gran

Bretanya, s’enarbora la bandera irlandesa o proliferen missatges a favor del grup terrorista IRA. D’altra banda, a l’estadi del Rangers els seus seguidors exhibeixen tota mena de
pancartes remarcant la seva defensa de la Unitat britànica i de la religió protestant.
9 Dins l’actual com moció per la seguretat dintre dels espais públics, després dels esdeveniments ocorreguts a ciutats com Nova York i Madrid, els estadis esportius són un
dels escenaris escollits per realitzar ac tes terroristes. Una prova d’això és el que va passar l’a bril del 2004 en ocasió del derbi entre el Manchester United i el Liverpool,
quan ciutadans d’origen nord-africà i iraquià planejaven volar l’estadi d’Old Trafford durant el derbi esmentat (El Mundo, 8 de maig de 2004). Aquesta preocupació ha
conduït a una major racionalització dels espais esportius. Entre d’altres consideracions, diferents legislacions esportives internacionals assenyalen l’obligatorietat de dotar els estadis de seients per a tots els espectadors. Aquesta mesura ha conduït a la re ducció de la ca pacitat tradicional (l’estadi Bernabéu ha passat de 112.000 espectadors en 1996 a 77.500 espectadors asseguts amb localitats numerades el 1998) i com a conseqüència, els gestors es veuen obligats a adoptar me sures per augmentar
els ingressos.
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Estadi Ericsson, Charlotte, Carolina del Nord,
Estats Units (Font: Fotografia escannejada del
llibre Espacios Deportivos, VV.AA., 1999 [versió
original Sporting Spaces]. Madrid: Editorial Paraninfo, pàgs. 10-11.)

Reial Madrid va afrontar el repte de convertir el seu estadi en una unitat de negoci
multidisciplinari” (González Tojo, 2004,
p. 91). A nivell general, el Reial Madrid es
defineix com una ‘entitat dedicada a l’organització i gestió d’activitats esportives i
espectacles’ (Uriel, 2003). Aquesta filosofia s’acosta més al model arquitectònic i
de gestió nord-americà, i s’allunya d’alguns dels principis arquitectònics i funcionals que havien prevalgut als estadis moderns.
La im portància de l’es ta di es por tiu en el
període actual s’observa quanti tativa ment des prés de l’aug ment en la construcció i modernització de nombrosos
estadis a ciutats occidentals, des de la
dècada dels noranta del segle XX (Noll i
Zimbalist, 1997, 2000; Paramio, 2001).
En aquella dècada, es van construir més
de vint-i-sis nous es ta dis a ciutats com
Chica go, San Fran cis co o Wa shing ton.

Xifra que s’ha dispa rat en l’última dècada amb l’a ca bament de trenta-tres nous
pavellons i estadis, com assenyala
Shank (2002). 10 Sen se sor tir del país
es men tat, i mal grat els im por tants retalls pres su pos ta ris de les apor ta cions
dineràries per part del govern federal als
ajun ta ments, du rant els man dats de
Reagan i Bush, Noll i Zimbalist as senyalen que, entre l’any 1997 i el 2006, d’altres ciutats des tina ran més de set bilions
de dòlars a l’e difica ció de nous es ta dis i
arenes ca pa ces d’a co llir equips pro fessionals. Als Estats Units, un estadi comença a considerar-se desfasat passats
deu anys d’ús i explotació i és a par tir
d’aquest moment quan els propietaris
de les fran quícies exi geixen als lí ders locals la modernització de l’esta di o la
cons truc ció d’un de nou, per tal de generar més re cur sos econòmics. Si no es
compleixen aquestes exigències, els
pro pie ta ris ame na cen de tras lla dar-se a
altres ciutats que sí que estan dis posades a satisfer els seus desigs. Davant
d’a ques ta al ter na tiva i per tal d’e vi tar la
pèrdua de la franquícia, els propietaris
dels clubs, juntament amb els polítics
de les ciutats on se situen, estan
buscant contínuament noves vies de finan ça ment i ex plota ció co mer cial dels
es ta dis, que abas ten des del pa tro cini
d’es ta dis per part de mul tina cio nals,
pas sant per la cons truc ció i pos terior
ven da d’un ma jor nom bre de seients i de
llotges de luxe (Wil cox i Andrews,
2003). 11 En aquest procés, l’es tadi adquireix una gran im portància com a moneda de can vi entre els polítics i els propietaris de les franquícies.
Al con ti nent eu ropeu, des ta ca ria els casos de Gran Bretanya, d’Espanya i de
Portu gal, pel que fa a l’e di fica ció d’es tadis de nova planta i a la moder nitza ció
d’altres de més antics. Esta dis que busquen d’homologar-se amb alguns dels
trets tradicionalment associats als esta-

dis i arenes nord-ame ri cans. Des prés de
les recomana cions sorgi des de l’infor me
Tay lor el 1990, rere la tragèdia de l’estadi d’Hillsborough, les autori tats britàniques van començar a pressionar els
clubs profes sionals de futbol angle sos i
escocesos perquè milloressin les condicions de se gu retat i tam bé per què transformessin totes les graderies en seients
dels seus ca ducs es ta dis, pro vinents
molts d’ells de prin ci pis del se gle XX
(Duke, 1994; Chur man, 1995). L’o bliga ció de dis po sar de seients a tots els
estadis es considerava com a factor clau
per incrementar la seguretat i el control
del públic. Dels 92 clubs de fut bol existents, qua ranta-cinc han mi llorat les
con dicions dels seus es ta dis, men tre la
resta han optat per traslladar-se a nous
estadis per satisfer les exigències legisla tives. Aquest pro cés de mo der nitza ció
i d’adaptació a les exigències actuals
dels es ta dis brità nics –no exempt de
grans resistències per part dels clubs i
dels aficionats tradicionals– s’ha vist acce le rat per la pre sen ta ció, frus tra da,
després de ser-li atorgada a Alemanya,
de la can di da tu ra d’Angla terra a aco llir
el Cam pio nat del Món de Futbol del
2006 (World Cup 2006 Cam paign,
1997).
En el context espanyol, la primera gran
modernització dels principals estadis de
futbol va tenir lloc amb motiu del Mundial
de Futbol de 1982. Posteriorment, amb la
transformació de molts clubs professionals en Societats Anònimes Esportives,
s’han anat construint nous estadis, com
ara Anoeta a San Sebastià (1993), Los
Pajaritos a Sòria (1994) o el nou Carlos
Tartiere, a Oviedo (1999-2000). Esdeveniments esportius com la presentació de
la candidatura olímpica de Sevilla als Jocs
Olímpics del 2004 (amb l’anomenat
‘Olímpic’ el 1999), la Universíada de Palma de Mallorca de 1999 (estadi de Son
Moix) o recentment els Jocs del Mediter-

10 Aquest ‘boom constructiu’ en el context americà es pot entendre en relació amb el paper central que juguen els propietaris de les franquícies d’equips de les quatre lligues pro-

fessionals, a l’hora de pressionar els líders polítics de les ciutats on se situen, per tal d’aconseguir millors condicions econòmiques (Ammon i Stotlar, 2003; Baade i Dye, 1988;
Baade, 1996; Baim, 1992; Noll i Zimbalist, 1997, 2000; Shank, 2002; Wilcox i Andrews, 2003).
11 Wilcox i Andrews (2003, p. 9) es refereixen als grans desemborsaments que ha hagut de realitzar la ciutat de Washington per mantenir les franquícies dels seus tres equips professionals. En el cas de l’estadi cobert Kent Cooke (anomenat posteriorment Estadi Fed Ex) i que acull els Washington Redskins, va ser construït en 1997 amb un aforament de
més de 80.000 espectadors, i inclou 208 llotges de luxe i 15.000 seients personalitzats (club seats). Això és només un petit exemple de la capacitat d’explotació comercial
dels estadis nord-americans.
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rani 2005 a Almeria, han contribuït a la
construcció de nous estadis (Paramio i
Rodríguez Díaz, 2003). A això cal afegir-hi les recents transformacions empreses al Camp Nou (Barcelona), Bernabéu
(Madrid) o el Ruiz de Lopera (Sevilla), per
adaptar-los a les exigències actuals
(LNFP, 2000). En el cas portuguès, la celebració de l’Eurocopa (2004) ha accelerat la construcció de set estadis i la modernització d’uns altres tres.
Des del punt de vista arquitectònic i de
gestió, la tendència actual passa per
construir els nous estadis no solament
per a un ús esportiu monotemàtic, sinó
que es conceben per acollir tota mena d’usos i serveis de lleure i esbarjo, seguint el
model nord-americà (Ammon i Stotlar,
2003; John i Sheard, 2001; González
Tojo, 2004; Vallverdú, 2004). Tanmateix, encara que els estadis europeus han
millorat de manera substancial en aspectes com ara la seguretat, el confort o la
funcionalitat, encara una part important
està lluny dels serveis i productes que s’ofereixen als nord-americans. Aquest aspecte ens permet d’introduir l’epígraf següent.

Són els estadis
esportius postmoderns
les noves catedrals
‘laiques’ de consum?
Per respondre aquesta pregunta, és interessant revisar les apor tacions d’au tors
com Ritzer, Amendola, Bryman, Harvey
o Doña. Tots ells coinci deixen, d’al gu na
ma ne ra, a l’hora d’as senya lar que les
transformacions que han experimentat
els es tadis mo derns res ponen a la necessitat de donar resposta als principis
de l’ac tual model politicoeconòmic neoliberal que impera en l’economia global i
per ex tensió, en el món de l’es port.
Aquestes trans forma cions del model politicoeconòmic actual incideixen també
en la identitat tradicional de moltes ciutats occidentals (Gibson, 2003; Para mio, 2001).

En aquesta anàlisi, són interessants les
aporta cions d’autors d’àrees diverses.
So ciò legs com Rit zer (2002) i Bryman
(2002) han ana lit zat les ca rac te rís ti ques de llocs com ara parcs temà tics o
ca de nes de res tau rants de men jar ràpid
per com pro var si real ment la ges tió d’aquests i d’altres edi fi cis, com ara els esta dis post mo derns, se guei xen molts
dels prin ci pis ra cio na lis tes que han im preg nat l’èxit em pre sa rial de ca de nes
com Mac Do nalds o Dis ney. Salvant algu nes di ferè ncies, s’a pre cia que molts
dels es ta dis con tem po ra nis, prin ci pal ment en el con text nord- ame ricà i gra dual ment en el con text eu ro peu, han
anat in cor po rant ele ments i prin ci pis
ra cio na lis tes des crits per tots dos au tors. En con cret, prin ci pis ra cio na lis tes
pels quals es re geix la ges tió dels parcs
temà tics i les ca de nes de res tau rants de
men jar ràpid (per exem ple, la re cer ca
d’u na ma jor eficà cia, la te ma tit za ció
dels ser veis i pro duc tes de tot ti pus i,
so bre tot, l’aug ment de l’ex plo ta ció co mer cial de tots els espais) són cada vega da més evi dents als es ta dis post moderns. 12
Se guint amb l’anà lisi, Doña res sal ta
que els es ta dis ac tuals com par tei xen
amb els cen tres de lleu re i co mer cials la
forma de con su mir i d’em prar el (escàs)
temps lliu re; al ho ra que són llocs que,
mal grat el crei xent in di vi dua lis me que
ca rac te rit za els cen tres ur bans con tem po ra nis, reu nei xen un nom bre més gran
de per so nes. Esta dis, so bre tot aquells
de gran ca pa ci tat com Wem bley, Berna béu o Camp Nou, s’han conver tit en
es pais pú blics ‘pro te gits’, in dis pen sables per crear una sen sa ció de co mu nitat, per ti nen ça i d’in te rac ció so cial.
Men tre això pas sa, els es ta dis ac tuals
ofe rei xen ser veis i pro duc tes sem blants
als dels cen tres de lleu re, atès que con cen tren en els seus lí mits mol tes de les
ac ti vi tats de lleu re de mas ses d’a vui dia
(gim na sos, ci ne mes, su per mer cat, boti gues de pro duc tes es por tius i de tot tipus, mu seus de futbol...), ser veis de
res tau ra ció (res taurants temà tics, ca -

Vista Aèria de l’estadi mallorquí de Son Moix
(Font: Foto de l’autor).

Estadi Coors Field, Colorado, Estats Units.
(Font: Fotografia escanne jada del llibre Espa cios Deportivos, VV.AA., 1999 [ver sió ori gi nal
Sporting Spaces]. Ma drid: Edi to rial Pa ra nin fo,
pàg. 175.)

de nes de men jar ràpid...), zones de nego ci (zo nes de reu nió, llot ges per a em pre ses i par ti cu lars) i fins i tot ser veis
d’a llot ja ment (ho tels, apar ta ments...).
Doña (2003, p. 76) co men ta que una
mi llor ex plo ta ció co mer cial dels es pais
d’un es ta di po dria re pre sen tar, en ingres sos, al vol tant del 10 % del pres su post mitjà d’un club de fut bol de pri me ra di vi sió. Ser veis i pro duc tes que es
res sal ten en cam pan yes de màrqueting
d’es ta dis i pa ve llons, com el Glo be Arena d’Esto colm (ve geu www.glo bea re nas.se) on s’ofe rei xen tota mena d’opcions per menjar, beure, dor mir i es tar

12 Ritzer identifica les ‘catedrals del consum’ com uns espais on no solament es poden consumir coses, sinó que són llocs que estan dissenyats i estructurats per dirigir el consum i

fins i tot, a vegades, per coaccionar-te a augmentar-lo.

apunts

78

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (41-50)

47

dossier: l’esport: diàleg universal

Publicitat de l’Estadi Don Valley Stadium de
Sheffield. (Font: Fullet Publicitari del mateix
Estadi).

en tre tin gut o el Pa lau Sant Jor di de Bar ce lo na, on el mis sat ge in ci deix en la flexi bi li tat del re cin te ‘on tot és pos si ble’
(Vall ver dú, 2004). Al ma teix temps,
l’ac cent en la fle xi bi li tat d’ús s’ac cen tua amb la in cor po ra ció d’a ven ços tec nolò gics com ara co ber tes i seients
retràctils, te rrenys de joc mòbils i desmun ta bles, pan ta lles ge gants de vídeo, etc. (Un exem ple d’a quests avenços és el re cent ment cons truït Are na
ausfSchalke). (Ve geu http://www.arena-aufs chal ke.de /)
En augmentar la flexibilitat d’ús dels estadis postmoderns, aquests esdevenen centres de negoci multidisciplinari, però sense perdre de vista el producte esportiu.
Vegem com a mostra, el cas del Palau
Sant Jordi, de Barcelona; en el seu informe de gestió sobre els catorze anys d’explotació del pavelló es ressalta que s’hi
han celebrat 4.104 activitats en el període esmentat. Allò que és sorprenent és
que solament el 28 % dels actes van tenir
un sentit esportiu; la resta es completava
amb actes diversos (39,7 %), musicals
(26,8 %) i familiars (5,6 %) (Vallverdú,
2004). Aquestes dades ens serveixen per

qüestionar la ‘monotematització’ dels estadis moderns, principalment concebuts
per al futbol.
En aquesta gradual i no sem pre fàcil
transició funcional dels estadis, els estadis de fut bol –so bretot els que pertan yen
als prin ci pals clubs pro fes sio nals– s’hi
han in cor porat de fa poc. En ex pli car la
recent remodela ció de l’Estadi Berna béu, el responsa ble d’infraestructures
del club, Julio Gon zá lez Tojo deia que el
Reial Ma drid va afron tar el rep te de conver tir el seu es tadi “d’un es tadi de diumenges” a “un centre d’utilitat contínua” (Gon zá lez Tojo, 2004, p. 91).
Igual que en els cen tres es men tats an teriorment, els seus ges tors han incorporat molts dels ser veis de què hem par lat.
Amb aques ta trans for ma ció, els tra dicio nals ‘so cis’ i afi cionats, pro pis dels
estadis moderns, passen a ser substituïts en la seva va lora ció, en els es tadis post moderns, com a ‘ac cio nis tes’ i
clients. Un as pec te que genera ten sions
entre els aficionats tradicionals, perquè
consideren que desvia la seva afiliació i
identificació amb els clubs.
Enca ra que du rant bona part del pe ríode
modern, les campanyes de màrqueting
s’a dreça ven a te nir cura de les ne ces sitats dels es pec tadors que ana ven a l’es ta di, però sen se con si de rar els es pec tadors virtuals, en una economia cada
vegada més glo ba lit za da, els clubs profes sio nals con si de ren es sen cial es ta blir
alian ces es tratè giques amb im portants
grups mul timèdia (per exemple, BSkyB,
Ca nal Plus, ESPN...) o de te le co mu ni cacions (Siemens) per augmentar la seva
quota de mer cat i, per ex tensió, el seu
comp te de re sul tats. Aquests acords estan tenint impor tants reper cus sions sobre la pròpia essència del joc (per exemple, a Anglaterra, BSky B im posa els
dies i les hores dels partits segons el seu
in terès co mer cial), l’as sistència dels espectadors als estadis, permeten de cap tar nous clients ‘vir tuals’ en un àmbit

d’influència global i alhora generar més
ingressos per als gestors. En aquest sentit, el desenvolupa ment de les telecomunicacions (televisió per satèl·lit amb canals temà tics d’es port, de sistemes de
televisió de pa ga ment –per satèl·lit i cable–) obre no ves lí nies de ne goci. 13 Això
té reper cus sió en els es tadis on s’incorporen un nombre més gran d’a ficionats
‘vir tuals’, però amb un baix nivell d’atrac ció topofílica cap a aques tes instal·la cions, si els comparem amb els aficionats tradicionals. Després de l’acord
del Manchester United amb Vodafone i
la ca de na BSky, nom bro sos afi cio nats
virtuals (principalment del continent
asià tic) po den seguir els partits i els
seus ju ga dors me dià tics, sen se que fí sica ment as sis teixin a l’es ta di d’Old Trafford (xifra que se situa en el 98 % de la
seva mas sa ac tual d’a ficio nats). Aquest
mateix fenomen és extensible a altres
equips pro fes sionals eu ropeus, com el
Reial Ma drid o el Barce lona.
Si amb la globalització, l’assistència
‘virtual’ d’espectadors creix, es produeix
un estanca ment i en alguns ca sos, una
da va lla da, de l’as sistència ‘fí sica’ dels
es pec ta dors tra di cio nals. Com a exemple d’aquesta tendència, és interessant
l’estudi longitudinal realitzat per Rollin i
Rollin (2000) sobre l’as sistència d’espec ta dors als es ta dis an gle sos des del
període de postguerra fins a l’ac tualitat,
amb el desenvolupa ment de l’espec tacular Premier League anglesa el 1992
(vegeu Taula 1). Mal grat l’es pec ta cu laritat del joc, la qualitat dels jugadors i de
la imatge de la competició, l’assistència
als es ta dis brità nics no aug menta en
concordança amb les expec tatives generades. Aquest fet, extensible a altres països eu ropeus14 es jus tifica per l’existència de més opcions de lleu re, pels
fenòmens de violè ncia as so ciats a es ports com el fut bol, que dis sua deixen
col·lec tius com famílies o d’altres grups,
l’in cre ment del preu de les entra des, etc.

13 D’altra banda, cadenes com ISL, Kirch o ITV digital s’han vist influïdes negativament per l’augment del pagament dels drets televisius.
14 Segons dades d’opinió sobre els clubs de futbol, elaborades per la Fundació d’Estudis Sociològics (2004), un 87 % dels aficionats veuen partits de futbol diverses vegades al

mes, mentre que solament un 21 % acostuma a anar diverses vegades a l’estadi i gairebé la meitat de la població (41 %) reconeix que no hi va mai. Al mateix temps, es constata un canvi de tendència en la mena d’espectadors; ara hi van més dones, a través de penyes exclusivament femenines. Aquesta dada és similar en el context anglès, on el 12 %
dels espectadors actuals són dones.
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TAULA 1.
Dades de l’Assistència d’Espectadors als Estadis Anglesos de les quatre categories tot al llarg del període modern (seleccionant alguns anys rellevants) i des de la constitució de la Premier League el
1992 (en milions d’espectadors) (Font: Rollin i Rollin, 2000).

ANY

PRIMERA
DIVISIÓ

SEGONA
DIVISIÓ

TERCERA
DIVISIÓN

QUARTA
DIVISIÓN

ASSISTÈNCIA
TOTAL

1946

15

11

5,6

3,8

35,6

1948

17,9

11,3

6,9

5

41, 2

1955

14,1

9

5,6

4,2

33,1

1965

12,4

6,9

4,7

3

27,2

1967

15,2

7,4

4

3,3

30,1

1970

13,9

7

4,3

2,7

28,1

1974

12,6

6,9

4

1,9

25,6

1981

10,4

4,7

2,8

1,9

20

1982

9,2

4,9

2,9

1,5

18,7

1985

9

3,5

2,4

1,4

16,5

1987

8

5,3

2,7

1,7

17,9

1988

7,8

5,8

3

1,7

18,5

1990

8,6

6,2

2,8

1,7

19,5

1991

9,9

5,8

2,9

1,6

20,4

Creació de la Premier League Anglesa en 1992
1992

9,7

5,8

3,4

1,5

20,6

1994

11,2

6

3

1,5

21,8

1996

10,8

6,9

3,1

1,8

22,7

1998

11,6

7,5

4,1

2,1

25,4

2000

12,4

7,9

3,4

2,1

26

Conclusions
Cada societat produeix un espai (estadi
esportiu) que respon a les característiques
pròpies del període històric. Amb la transició cap a un model politicoeconòmic
neoliberal, l’estadi postmodern reflecteix
moltes de les possibilitats i límits que ens
ofereix la globalització. A aquest procés
no hi són alienes les ciutats occidentals
–on se situen els estadis– i l’esport. Davant d’aquesta interrelació entre factors

globals i locals, la nova generació d’estadis ha adquirit noves identitats que transcendeixen l’àmbit esportiu com a centres
de lleure i esbarjo, catedrals del consum,
elements d’atracció turística o noves
icones de les estratègies de màrqueting de
les ciutats.
Encara que els estadis moderns ja incorporaven una progressiva regulació i racionalització, alguns dels principis racionalistes que Bryman i Ritzer remarquen com

a elements claus de l’èxit de gestió de cadenes com Disney o MacDonalds són
cada vegada més evidents en el disseny i
gestió dels estadis postmoderns. En
aquest sentit, i amb la comercialització de
l’esport contemporani, l’estadi postmodern passa a ser un ‘nou producte’ d’explotació comercial. Els propietaris dels estadis saben que els ingressos no provenen
exclusivament de la venda d’entrades o
dels drets televisius, com passava fins a la
dècada dels vuitanta i noranta, sinó que
una part cada vegada més important prové de la comercialització dels espais dedicats a la restauració, la venda de productes i símbols propis dels clubs professionals; unes àrees que fins ara han estat,
ben cert, poc comercialitzades. Això ha
anat canviant ràpidament i a hores d’ara
l’estadi ha adquirit un nou valor comercial, a vegades associat al valor de marca
d’un club esportiu. Malgrat tot, solament
un nombre limitat de clubs professionals,
com el Reial Madrid o el Manchester United,15 aconsegueix més beneficis per l’explotació de tots els elements associats a
les seves marques que no pas per l’assistència dels aficionats als estadis. La
complexitat de la seva gestió comporta,
d’altra banda, que pocs estadis siguin
realment rendibles. Sota aquesta prerrogativa, la viabilitat de qualsevol estadi dependrà de la qualitat dels esdeveniments
de tot tipus que s’hi ofereixin així com de
la qualitat de l’experiència que percebi
l’espectador.
Com a epíleg, moltes de les transformacions que s’han anat produint al voltant
dels estadis postmoderns no són ben valorades per tots els col·lectius. Entre els que
més resistències ofereixen destaquen els
fans tradicionals, que qüestionen la
pèrdua de molts dels valors tradicionals
associats als estadis moderns. Crítiques
que són extensibles al món acadèmic que
ressalten el caràcter mercantilista dels estadis després de la seva transformació en
un nou producte comercial i d’esbarjo
(Coakley, 2001; Bale, 1993). Aspectes,
tots ells, que necessiten ser investigats
amb més profunditat en el futur.

.

15 El Manchester United ha estat pioner en la utilització d’estratègies de màrqueting agressives, que abasten des de la comercialització dels seus productes a través de botigues

franquícies, el llançament de llotges VIP en 1968 o l’aprofitament de les noves tecnologies per aconseguir nous ingressos atípics.
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