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Resum
L’es port, com a fe no men so cial, adop ta

les ca rac te rís ti ques de la So cie tat de la

Infor ma ció i el Co nei xe ment i s’hi adap -

ta, tot ne go ciant la seva po si ció en

aquest nou or dre i es truc tu ra so cial, so -

cie tat en xar xa, i es de ve nint un node in -

te grat en aquest sis te ma in ter de pen -

dent. En aquest ar ti cle és fa una pri me ra 

apro xi ma ció a les ca rac te rís ti ques de

l’es port en la So cie tat Xar xa.

Intro duc ció

La so cie tat de la in for ma ció
se gons Ma nuel Cas tells:
la so cie tat xar xa

Per tal de po der trac tar es pe cí fi ca ment les 

di men sions de la glo ba lit za ció es por ti va,1

cal abans con tex tua lit zar els ter mes que

de fi nei xen la So cie tat de la Infor ma ció i el

Co nei xe ment (SIC). Un fet és la glo ba lit -

za ció econò mi ca, es ti mu la da per la des -

re gu la rit za ció i li be ra lit za ció del mer cat

de ca pi tals amb l’ob jec tiu de po ten ciar la

in ver sió glo bal. A aques ta glo ba lit za ció fi -

nan ce ra con cre ta cal afe gir-hi la coinci -

dència en el temps de la Re vo lu ció de les

Tec no lo gies de la Infor ma ció i la seva ca -

pa ci tat ‘in for ma cio nal’ en el pro ces sa -

ment, dis tri bu ció i apli ca ció de la in for ma -

ció, en temps real i a es ca la glo bal, així

com un boom de rei vin di ca tiu so cio cul tu -

ral (‘lli ber ta ris me’, drets hu mans, fe mi nis -

me, medi am bient...).

Aques ta in te rac ció obre pas a l’a pa ri ció de 

l’“Era de la Infor ma ció, de fi ni da per una

nova eco no mia glo bal/in for ma cio nal;

una nova cul tu ra [...]; i una es truc tu ra

so cial do mi nant, molt dinà mi ca, ober ta,

sus cep ti ble a les in no va cions [...]” (Cas -

tells, 1996, pàg. 501): les xar xes.2 Estem 

par lant, doncs, de la So cie tat Xar xa o So -

cie tat de la Infor ma ció,3 in duï da per l’e -

mergència de l’in for ma cio na lis me com a

base fo na men tal dels es de ve ni ments so -

cioe conò mics i una ne ces si tat d’i den ti tat

pròpia, que té com a ele ment mor folò gic

fo na men tal les xar xes. Però no és fins fa

poc que, de ma ne ra po pu lar i po pu lis ta,

de ter mi nats po si cio na ments ideolò gics i

mo vi ments no go ver na men tals do nen a

con èi xer un fe no men “se lec tiu, in clu siu i

ex clu siu per a de ter mi nats sec tors de l’e -

co no mia i la so cie tat”, molt més am pli i

im plí cit a la si tua ció so cial glo bal con tem -

porà nia, on “les eco no mies arreu del món 

han es de vin gut glo bal ment in ter de pen -

dents, in tro duint una nova for ma de re la -

ció en tre eco no mia, es tat, i so cie tat, dins 

un sis te ma de geo me tria va ria ble” (Cas -

tells, 1996, pàg. 1): la glo ba lit za ció. 

Cal tam bé des ta car dos con cep tes per si -

tuar co rrec ta ment l’aparició i la dinà mi ca

de la SIC:

n El Pa ra dig ma de la Tec no lo gia de la

Infor ma ció: fle xi ble, re la tiu i dis tin tiu de 

l’es truc tu ra de xar xes: “La tec no lo gia

no de ter mi na la so cie tat, aques ta la in -

cor po ra. Però tam poc la so cie tat de ter -

mi na la in no va ció tec nolò gi ca, aques ta 

la uti lit za” (Cas tells, 1996, pàg. 5), és

a dir, la so cie tat s’a dap ta i s’as so cia a la 

tec no lo gia, tot in te grant aque lles in no -

va cions, pro pie tats i ca pa ci tats; i la tec -

no lo gia, avan ça per ella ma tei xa, però

ne ces si ta al ho ra l’in terès, adop ció i ac -

cep ta ció d’a que lla so cie tat con cre ta.

n Dua lis me Glo bal-Lo cal. L’in for ma cio -

na lis me am pli fi ca, in ten si fi ca i fa més

apunts 78 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (56-67)

dossier: l’esport: diàleg universal

56

Abstract

Sport, as a social institution, embodies

and uses the characteristics of the

Information and Knowledge Society

challenging its position within this new

order and social structure, a networked

society, shaping as well as becoming

integrate in this interdependent system.

This article is a first approach to the new

characterístics of sport in the Network

Society.
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n Pa ra ules cla u

1 El ter me de glo ba lit za ció fa re fe ren cia al con cep te econò mic fa ci li tat per la des re gu la rit za ció i li be ra lit za ció dels

mer cats, i es ca rac te rít za en la SIC per l’e mergència d’u na Nova Eco no mia i un nou Ordre La bo ral. El con cep te de

Glo ba lit za ció Espor ti va es re fe reix per tant a les im pli ca cions econò mi ques que in te rac túen a l’es port en la So cie tat

Xar xa. 
2 “L’es truc tu ra de l’Era de la Infor ma ció [...] està feta de xar xes de pro duc ció, po der, i ex pe rièn cia, que cons truei xen

una cul tu ra vir tual mit jan çant els flu xes glo bals tras cen dents al temps i l’es pai. No to tes les di men sions i ins ti tu -

cions de la so cie tat se guei xen la ló gi ca de la so cie tat xar xa, [...] però to tes les so cie tats a l’Era de la Infor ma ció son

pe ne tra des, en di fe rent in ten si tat, per la per vi si va ló gi ca de la so cie tat xar xa, sent la seva dinà mi ca d’ex pan sió gra -

dual, ab sor bent i sub ju gant de les for mes so cials pre-exi si tents.” (Cas tells,1998, pàg. 381)
3 “una so cie tat de la in for ma ció no és una so cie tat que uti lit za les tec no lo gies de la in for ma ció. Es una es truc tu ra so -

cial es pe ci fi ca, as so cia da amb, pero no de ter mi na da per, l’o ri gen del pa ra dig ma in for ma cio nal. [...]”. Ma nuel Cas -

tells ano me na a la so cie tat de la in for ma ció ac tual “so cie tat xar xa, amb la in ten ció de pro po sar una ma jor ca rac te -

rit za ció so cio ló gi ca”. (Cas tells, 1998, pàg. 251).

Toni Ca pa rrós (Font: Au tor).



com ple xes les di men sions glo bals i lo -

cals de to tes les cul tu res. Com veu rem,

sí que la ma jo ria de de ter mi na cions es -

tratè gi ques són glo bals i els seus efec -

tes són lo cals, però els fets lo cals són

pre ci sa ment els que per me ten el di na -

mis me i la ne go cia ció cons tant d’a ques -

ta so cie tat.

“The Sport Net work”

L’es port és un fe no men so cial to tal (Elias,

1982, a Gar cia Fe rran do i al tres, 1998)

que con té to tes les ca pa ci tats fo na men -

tals de la So cie tat de la Infor ma ció: és in -

for ma cio nal, in cor po ra les tec no lo gies de

la in for ma ció a les se ves ne ces si tats, i les

 tecnologies s’in cor po ren tam bé a les ne -

ces si tats de l’es port. Pre sen ta els trets

 característics d’u na es truc tu ra so cial en

xar xa: és un sis te ma obert (Puig i Hei ne -

mann, 1991, a Gar cia Fe rran do i al tres,

1998), in te grat, fle xi ble i dinà mic tant

amb la so cie tat com en la seva con cep ció. 

És un fe no men so cio cul tu ral amb iden ti tat 

pròpia, medi d’i den ti fi ca ció in di vi dual i

col·lec ti va, so cia lit zat, so cia lit za dor, rei -

vin di ca tiu i plu ral. S’ex pres sa de ma ne ra

glo bal i lo cal. I tam bé està glo ba lit zat: és

se lec tiu, in clu siu, ex clu siu, està me dia tit -

zat, po li tit zat i és ex tre ma da ment ca pi ta -

lis ta. 

A la So cie tat Xar xa l’es port és un punt més

in ter con nec tat i des cen tra lit zat d’in te rre la -

ció en tre fac tors econò mics, po lí tics i so cio -

cul tu rals, per la qual cosa es pot de fi nir com 

a node d’a quest sis te ma so cioe conò mic. Dit 

d’u na al tra ma ne ra, és un node per què, se -

gons la pro pos ta de Cas tells, és un punt en

el temps i l’es pai on els trets que ca rac te rit -

zen la So cie tat Xar xa es ma te ria lit zen en un

fe no men so cial con cret. I, a més, per què

comp ta amb la in ten si tat i ca pa ci tat de ne -

go cia ció que cons ti tueix l’ac tual en tra mat

so cial, i hi apor ta uns trets di fe ren cia dors

pro pis lli gats al fe no men es por tiu, on tant

les se ves di men sions com les se ves ins ti tu -

cions, i so bre tot, la seva dinà mi ca d’ex pan -

sió és pròpia de la lògi ca de les xar xes. Per

tant, no no més és un node sinó que és una

xar xa de pro duc ció, po der i ex pe rièn cia,

una Xar xa Espor ti va.

Així doncs, pre nent com a fil con duc tor

l’obra de Ma nuel Cas tells i con cre tant els

fets amb re ferè ncies d’altres au tors,

l’objectiu d’aquest ar ti cle és des criu re,

des d’una vi sió glo bal de la nos tra so cie tat 

in for ma cio nal, les ca rac te rís ti ques de la

Xar xa Espor ti va, se guint els pas sos de les

di men sions que la de fi nei xen:

n La Nova Eco no mia i Ordre La bo ral. Glo -

ba lit za ció Espor ti va.

n La Re vo lu ció Tec nolò gi ca. No ves Tec -

no lo gies i Esport Infor ma cio nal.

n New Me dia i la Cul tu ra de la Rea li tat

Vir tual: Esport Me dià tic.

n De la Se xua lit za ció a la Ne go cia ció del

Gène re i els Este reo tips a l’Esport. 

n La cri si de l’Esta ment Po lí tic i l’Estat.

Esport Po li tit zat.

n El Di gi tal Di vi de, rep te edu ca tiu glo bal.

La For ma ció dels Espor tis tes.

n Pla ni fi ca ció Estratè gi ca i Sinè rgies de la

Ciu tat Infor ma cio nal. Els Grans Esde ve ni -

ments Espor tius: l’e xem ple de Barcelo-

na’92.

La nova eco no mia
i ordre la bo ral:
glo ba lit za ció espor ti va

Com a la glo ba lit za ció econò mi ca, hi ha

un tret de sor ti da simb òlic per a la Glo ba -

lit za ció Espor ti va, am pli fi cat per un con -

junt d’interaccions fruit de la coin cidè ncia

hist òri ca: Mi chael Jor dan ha es tat ico na,

mar ca, re fe rent i mo del es por tiu, so cial i

econò mic, però co men ça a ser-ho a par tir

del mo ment en què s’uneix a una al tra

 icona i mar ca, el “swoosh” de Nike, en el

mo ment en què el seu es port, el bàsquet,

ofe reix unes pos si bi li tats me dià ti ques pri -

vi le gia des i en què la seva em pre sa, la

NBA, adop ta mo dels de ges tió amb la in -

ter na cio na lit za ció com a ob jec tiu.

La com pe ti ti vi tat de la Nova Eco no mia4

és ex traor dinà ria ment se lec ti va: in clu si va

per allò que re pre sen ta un va lor a les xar -

xes de pro duc ció, dis tri bu ció i di rec ció, i

ex clu si va per allò que no apor ta cap va lor

en un mo ment o lloc de ter mi nat. La fle xi -

bi li tat de l’Esport fa ci li ta l’a dop ció de pa -

trons d’ex plo ta ció al ta ment pro duc tius,

in ter de pen dents, i ofe reix un am pli ven tall 

de pos si bi li tats i àmbits, tot per me tent l’a -

dap ta ció d’o fer tes i pro duc tes a cada con -

su mi dor in di vi dual.5 La in te rac ció en tre la 

glo ba lit za ció econò mi ca i l’e co no mia de

l’es port ex plo ta vin cles de pro duc ció-con -

sum exis tents i en ge ne ra de nous, adap -

tant ofer tes i creant de man des als in te res -

sos del con su mi dor, qui és fi nal ment qui

tria en fun ció dels seus gus tos, ne ces si -

tats, hàbits i pos si bi li tats. Aques ta inter -

relació s’ex pres sa en els ni vells se güents:

La pro duc ció. En la in ter na cio na lit za ció a

es ca la glo bal (glo ba lit za ció) el re fe rent és

la NBA. Ju gat a ins tal·la cions es por ti ves

po li va lents, amor tit za bles, el re gla ment

del bàsquet fa ci li ta la in clu sió de pu bli ci -

tat du rant el joc i l’es pec ta cu la ri tat és pro -

por cio nal al nom bre de ju ga des que es do -

nen per par tit. Però la ren di bi li tat és fruit

d’es tratè gies co mer cials: del màrque ting

per en trar al mer cat in ter na cio nal amb

l’ex por ta ció de la pròpia lli ga (de les pri -
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4 Cas tells de fi neix la Nova Eco no mia a par tir de 3 ca rac te rís ti ques de pen dents: fe no men glo bal, or ga nit za da en xar xes i in for ma cio nal, doncs es basa en la pro duc ti vi tat i com pe -

ti ti vi tat ge ne ra da pels flu xes d’in for ma ció, a les que cal afe gir la ne ces si tat de la ca pa ci tat de ne go cia ció ins ti tu cio nal amb aquest nou ordre. 
5 Con cep te an glo sa xó de com mo di fi ca tion.

Mi chael Jor dan, pri mer gran fenò men de glo ba lit za ció es por ti va.

www.a23.com



me res trans mis sions es porà di ques, a es -

pais set ma nals fi xos, por tar equips a tor -

neigs fora dels USA, ju gar par tits ofi cials

NBA a al tres paï sos, pu bli ca cions pe riò di -

ques i mer chan di sing) fins a fi de lit zar

mer cats obrint les plan ti lles a ju ga dors fo -

rans. Aques tes es tratè gies fo ren se gui des

pri mer pel Man ches ter Uni ted, i ara pel

FC Bar ce lo na o el Reial Ma drid (gi res in -

ter na cio nals, fit xat ges me dià tics i re cer ca

de ju ga dors al i per al mer cat asià tic), o

per l’NFL a Eu ro pa, sen se èxit. Exem ples

de pro duc ti vi tat es por ti va po den ser els

pres su pos tos per a la tem po ra da 2003-

2004 del Man ches ter Uni ted i el Reial

Ma drid, pri mer i quart equips més rics

del món6 en el 2002-2003 res pec ti va -

ment: el 41 % dels in gres sos són apor -

tats per la com pe ti ció i en tra des a l’es ta -

di, la res ta, el 59 %, per re trans mis sions 

es por ti ves i l’ex plo ta ció co mer cial de la

mar ca pel club anglès; en el cas del Ma -

drid, el fet es por tiu su po sa un 34 % del

pres su post, les re trans mis sions un 31 % 

i l’ex plo ta ció de la mar ca el 35 %

(80.000 mi lions d’eu ros, per 34.000 el

2001-2002).7

Les com pe ti cions es por ti ves adap ten for -

mats i ca len da ris glo bals, amb mo ti va -

cions es tric ta ment co mer cials, on pre val -

gui l’es pec ta cu la ri tat i l’e mo ció, la re per -

cus sió me dià ti ca i per tant la ren di bi li tat:

pro fes sio na lit za ció de les com pe ti cions i

aug ment de la do ta ció econò mi ca en pre -

mis; ade qua ció de ca len da ris als Jocs

Olím pics; am plia ció d’e quips i re pre sen ta -

ció per con ti nents al mun dial de fut bol; ini -

ci i fi nal es ca lo nat de les lli gues pro fes sio -

nals ame ri ca nes, de ma ne ra que els

play-off no coin ci dei xen du rant l’any; nou

for mat de les 6 Na cions de rug bi, on la

dispu ta dels par tits ja no és si mult ània;

com pe ti cions con ti nen tals en tre set ma na;

con cen tra cions anuals en for mat All’Stars i

Mas ter’s; con cen tra ció i di vi sió del ca len -

da ri ci clis ta; crea ció de cir cuits mun dials

iti ne rants, prin ci pal ment en mo da li tats in -

di vi duals, com ara la Gol den Lea gue d’at le -

tis me, el tennis, el golf, el trial in door; l’es -

quí alpí (tam bé el wind surf-in door, en el

seu mo ment); lli gues mun dials, com en

el vo lei bol; no ves moda litats, com el fut bol

plat ja o el X-Ga mes; ho mo ge neït za ció en

les pro ves de mo tor; in clu sió de cir cuits

dels 5 con ti nents en la Fór mu la-1...

Les xar xes in te rem pre sa rials i in traem -

pre sa rials re pre sen ten el nou mo del de

ges tió: els equips de les 4 lli gues pro fes -

sio nals ame ri ca nes no són més que un

con junt de fran quí cies, igual que a la Sú -

per 12 de Rug bi; als es ports pro fes sio -

nals/ren di bles, els clubs o ju ga dors s’u -

nei xen i creen les se ves com pe ti cions

(Lli ga Fut bol Pro fes sio nal, Lli ga ACB o

Eu ro lea gue al bàsquet, ATP al tennis,

PGA al golf, PBA al Fun board...) com a

via de ges tió pròpia d’in gres sos; els

grans or ga nis mes es por tius, les fe de ra -

cions i com pe ti cions des cen tra lit zen les 

se ves or ga nit za cions en xar xes lo cals

que ges tio nen els seus àmbits te rri to -

rials sota di rec trius co mu nes, igual que

a ni vell em pre sa rial, en con cret al sec tor 

de les mar ques, on s’op ta pel mo del

trans na cio nal.

Glo ba lit za ció del co merç. Aquest és un

dels punts més polè mics de la glo ba lit za -

ció i ar gu ment dels mo vi ments i ma ni fests

an ti glo ba lit za dors, com el No Logo de Nao -

mi Klein: es pro dueix un aug ment de

 l’exportació res pec te a la pro duc ció, dua -

lit za ció i po la rit za ció de paï sos pro duc -

tors i ex por ta dors; l’any 2000, el 71 % de

les ex por ta cions de béns i ser veis fo ren di -

ri gi des a un 19 % del mer cat. Però, qui na

re la ció té l’es port amb aquest fet? El mar -

xan dat ge, és a dir, les mar ques. Les mar -

ques es por ti ves apro fi ten po lí ti ques de

paï sos en vies de de sen vo lu pa ment que,

per acon se guir in ver sió es tran ge ra, ofe rei -

xen avan tat ges fis cals i trac te pre fe ren cial

a em pre ses que fa bri quin o con trac tin  ma -

qui les al seu sòl. És ve ri tat que hi ha con -

se qüèn cies lo cals ex tre mes, com l’ex plo -

ta ció dels tre ba lla dors i tre ba lla do res, vio -

la ció dels drets hu mans i be ne fi ci de la

clas se po lí ti ca: en tre d’al tres fets, el sou

d’un tre ba lla dor en una plan ta asià ti ca de

Nike era d’1’25 US $ per 8 a 15 ho res al

dia el 2000. A la re duc ció de cos tos en

mà d’o bra i de pro duc ció cal afe gir-hi

tam bé la in te gra ció de xar xes de co mu ni -

ca ció i trans port; tot ple gat és fruit de la

com pe ti ti vi tat i al ho ra ofe reix com pe ti ti vi -

tat a les em pre ses que op ten per aquest

mo del des cen tra lit zat: el preu de cost fi nal 

mitjà d’un pa rell de sa ba ti lles “made in
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6 Man ches ter, va lor de 251,62 mi lions d’eu ros; Ma drid, 192; Bar ça, 163,51. La Van guar dia, 4 març 2004.
7 I. De Ba rrón, “La ex plo ta ción de la mar ca Real Ma drid su po ne ya el 35 % de los in gre sos del club” a El País, 17 oc tu bre 2004, pàg.71.

La in ver sió i ex plo ta ció de la imat ge co mer cial és una part més del joc,
tant  pel club com pels es por tis tes.

A prin ci pi dels 90 els me dis i la de man da me dià ti ca per me te ren
crear un cir cuit mun dial de win dsurf-indoor..
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Tai wan, les Fi li pi nes, la Xina, o Co rea”

mai no és su pe rior a 4 eu ros, però el preu

de ven da a les bo ti gues és a par tir de

75 eu ros. El fet és que fora d’a quest mo -

del no es pot ser com pe ti tiu.

La Glo ba lit za ció del mer cat la bo ral es

ca rac te rit za prin ci pal ment pel con cep te

de mo bi li tat que ge ne ra el pro fes sio na -

lis me i, en el cas eu ro peu, fa ci li ta la Llei

Bos man. En aquest ma teix sen tit, la ple -

na in cor po ra ció i pro fes sio na lit za ció de

la dona pren im portància, igual com el

con cep te d’es pe ci fi ci tat, en fer-se ne -

ces sa ri per so nal es pe cia lis ta en càrrecs

di rec tius (C.A. Len doi ro, del De por ti vo

de la Co run ya, fou el pri mer pre si dent

pro fes sio nal d’un club de fut bol), ad -

ministratius, de ges tió, ad vo cats i

màrque ting i cos tècnic (en tre na dor, en -

tre na dors-aju dants, pre pa ra dor fí sic,

met ges, fi sio te ra peu ta, re cu pe ra dor, de -

le gat fe de ra tiu, en ca rre gat de ma te rial,

psicò leg), que en tot mo ment ha de te nir 

pre sent la vo la ti li tat de la seva re la ció

 con trac tual, l’es tre ta re la ció amb els mit -

jans, la ne go cia ció amb agents in ter me -

dia ris i els in te res sos econò mics en joc.

L’e co no mia de l’es port re que reix re cur sos 

hu mans amb ca pa ci tat d’a dap ta ció a en -

torns can viants i com pe ti tius, de tre ball

amb grup, i fle xi bi li tat al ho ra que po li -

valè ncia. L’ex pe rièn cia sem pre és un

grau, però el co nei xe ment és ne ces sa ri: la

for ma ció de ter cer ci cle o l’es pe cia lit za ció

són ja re qui sits, i so bre tot l’ac tua lit za ció

tec nolò gi ca, for ma ció con tí nua i pro xi mi -

tat als sinè rgics flu xos d’in for ma ció, tant

tec nolò gics com so cials i per so nals.

La de man da es por ti va ten deix cap a cinc

pa trons: di ver si fi ca ció; fle xi bi li tat (horà -

ria), atès que les grans ins tal·la cions ofe rei -

xen un am pli ven tall d’ac ti vi tats di ri gi des i

al ho ra són un punt de so cia lit za ció; mer cat

de la ter ce ra edat; well ness i aten ció per so -

nal, sota el con cep te de qua li tat de vida i

d’in di vi dua lit za ció; i pràcti ca es por ti va de

tem po ra da lli ga da al tu ris me glo bal i lo cal.

El tu ris me és un ne go ci que por ta

52.000.000 de per so nes a Espan ya i

mou dins el país 21.000.000 l’any 2003

se gons l’INE. Fa ci li tat per mo bi li tat de les

xar xes de co mu ni ca ció, per met adap tar

l’es pai i el temps als in te res sos in di vi -

duals, i s’a ban do na el con cep te de tu ris -

me tra di cio nal vers tendències més di ver -

si fi ca des, in di vi dua lit za des, al ter na ti ves

i en fun ció de les mo des. “Esport i tu ris -

me són ma ni fes ta cions que es pro duei xen

en el ma teix ti pus de so cie tat, I en con se -

qüèn cia, es veuen afec tats pels ma tei xos

fenò mens” (Puig, 1995).

L’es port no és no més una im mi llo ra ble pu -

bli ci tat ins ti tu cio nal iti ne rant (Mar be lla,

Go vern d’Ara gó, “Anda lu cía solo hay una”, 

Cai xa Ru ral de Canà ries, “So ria, ni te la

ima gi nas”) sinó tam bé una font d’in gres -

sos lo cals: la crei xent di fe ren cia ció es por -

ti va gira cap al tu ris me i les mo da li tats en

el medi na tu ral, uni des a cam pan yes de

pro mo ció lo cals a di fe rents ni vells, en fun -

ció del mer cat po ten cial i fi lo so fia de la

pròpia pràcti ca: es ports de tem po ra da,

com l’es quí (Ando rra, Pi ri neus, la Cerda -

nya) o es ports nàu tics (Sant Pere Pes ca -

dor, Ta ri fa, Mun da ka, Bia rritz, Essaui ra) i

el Di ving (xar xa PADI, de Bla nes al Port de

Só ller, del Mar Cas pi a Co zu mel o Los Ro -

ques...); ci clo tu ris me, bi ci cle ta de mun -

tan ya (les GR), mun tan yis me (Be nasc,

parcs na tu rals) o al pi nis me (viat ges es pe -

cia lit zats al Ti bet); l’e conò mic Camí de

San tia go, i en es pe cial, el re gu lar i lu cra tiu

mer cat del golf (Gi ro na, Cos ta del Sol...). 

La fràgil sos te ni bi li tat d’a quest mo del de

pro duc ció i con sum re que reix el de sen vo -

lu pa ment i apli ca ció de po lí ti ques am -

bien tals lo cals per tal d’e vi tar la crei xent

de gra da ció glo bal del medi, com les exi gi -

des pel CIO i du tes a ter me a Li lleham mer

(Cantelon, Letters, 2001).

Al mer cat fi nan cer (on més im portància

ha tin gut la li be ra lit za ció) no més el Man -

ches ter Uni ted co tit za. La con cep ció de

club està per so bre dels con cep tes d’es pe -

cu la ció i vo la ti li tat as so ciats a la bor sa. El 

cas es pan yol no és una ex cep ció, la con -

ver sió dels clubs en SAE és el re qui sit pre -

vi per a co tit zar, tot igua lant el con cep te

de soci al d’ac cio nis ta i can viant l’es truc -

tu ra di rec ti va a mo del em pre sa rial, però

man te nint-se lluny del par quet, en es pe -

cial el FC Bar ce lo na, R. Ma drid i Athle tic

de Bil bao, els quals man te nen l’es truc tu ra 

de club de fut bol tra di cio nal amb un rao -

na ment as so ciat a un alt con tin gut iden ti -

ta ri: el club és dels so cis.

Do na da la fis ca lit za ció de l’e co no mia es -

por ti va, sí que aug men ta l’es pe cu la ció re -

fe rent a tot l’en tra mat fis cal que en vol ta

els clubs es por tius, pro fes sio nals o se mi -

pro fes sio nals (aquells en què ho és la

com pe ti ció, però no l’es truc tu ra di rec ti -

va): es tratè gies con trac tuals (ca sos dels

drets d’i mat ges; Zi da ne i Figo, per exem -

ple, no per tan yen al seu club, si no a ACS;

sous no de cla rats, en for ma de be ques o

con cep tes de des pla ça ment); pro li fe ra ció

de fun da cions, va lo ra cions pa tri mo nials;

con trac ta ció de par ti ci pa cions de deu te

so bre drets fu turs de ju ga dors (al fut bol

ar gen tí); i en es pe cial la in ter me dia ció i

re pre sen ta ció de ju gadors. 

La ne go cia ció ins ti tu cio nal neo li be ral

com porta la des re gu la rit za ció del tre ball 

i, a Espan ya, la fis ca lit za ció de l’es port

es pec ta cle amb el con se qüent de sem pa -

ra ment dels al tres es por tist@s pro fes -

sio nals fora del règim fe de ra tiu, o fut bol, 

bàsquet i hand bol mas cu lí: a la Lli ga Fe -

me ni na pro fes sio nal de bàsquet per

exem ple, les ju ga do res no te nen drets

la bo rals fo na men tals. En aquest sen tit,

l’ex plo ta ció la bo ral cen tra el de bat a

l’es port uni ver si ta ri ame ricà, per què, in -

te grat per es por tist@s “ama teurs”, es

re geix per la pro duc ti vi tat dels cen tres i

la NCAA; o el cas de l’es port es co lar i ex -

traes co lar, mer cat la bo ral que co men ça

ara a re gu la rit zar-se.

Les mar ques són el con duc te en tre com pan -

yies i con su mi dor. El seu po der és evi dent,

in trín sec a la SIC i es veu am pli fi cat pels mit -

jans de co mu ni ca ció, però el fet deter -

minant no con tem plat en els ar gu ments

antiglo balitzadors, va més enllà de l’èti ca

del mer cat, les es tratè gies de la pu bli ci tat i

de la com pe ti ti vi tat del sis te ma, per què

som els con su mi dors els qui de ci dim:

“Quan ens agra da una mar ca, ma ni fes tem

la nos tra lleial tat amb di ners. Si no ens agra -

da, pas sem de llarg”.8 Allò que agra da, ven.
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La re vo lu ció tec nolò gi ca:
no ves tec no lo gies i esport
infor ma cio nal
La Re vo lu ció Tec nolò gi ca per met apli ca -

cions i me to do lo gies que és con ver tei xen

en de sa van tat ge com pe ti tiu per a aquells

que no adop ten la uti lit za ció de la in for -

ma ció com a mitjà in te grat en la ges tió,

pla ni fi ca ció, en tre na ment o com pe ti ció

es por ti va o no s’hi adap ten. Les TIC es de -

fi nei xen per la seva fle xi bi li tat, com el cas 

del GPS, que d’u na fi na li tat mi li tar, com

en el cas d’Inter net, s’u ti lit za per lo ca lit zar 

i se guir en di rec te en la web els par ti ci -

pants de re ga tes tran so ceà ni ques, o és

eina in dis pen sa ble al Pa rís-Da kar; adap -

ta bi li tat de la ca pa ci tat in for ma cio nal, del 

soft wa re a les mo da li tats es por ti ves o mo -

bi li tat re que ri da, com el Mus cle Lab; ca -

pa ci tat d’in te gra ció mit jan çant pro to cols i 

xar xes, tot per me tent que la informació es

transmeti en diferents formats, espais i

moments. Aquestes capacitats s’expres -

sen en tres àmbits:

n Pro ces sa ment i anà li si d’in for ma ció.

La pre pa ra ció fí si ca del Reial Ma drid,

per part del Dr. Wal ter di Sa vio, quan ti -

fi ca el vo lum de càrre ga i re cu pe ra ció en 

fun ció d’a na lí ti ques i quilò me tres recor -

reguts du rant en tre na ments i par tits,

mit jan çant un pro gra ma in form àtic

adap tat a aques tes va ria bles; el Mi lan

del Cal cio cen tra la pre ven ció de le sions 

amb un pro gra ma de bus si ness in te lli -

gen ce, in te grat en el sis te ma Win dows

NT; els puls òme tres o les pro ves de lac -

tat són cada dia més as se qui bles, i el

con trol amb tests pe riò dics con di cio na

el trans curs de les pla ni fi ca cions, mèto -

des tots ells ba sats en el trac ta ment

d’in for ma ció. Du rant l’en tre na ment, la

di gi ta lit za ció i el ví deo són ei nes prou

sig ni fi ca ti ves per a la co rrec ció, apre -

nen tat ge i mi llo ra tècni ca i tàcti ca.

Abans de la com pe ti ció, el co nei xe -

ment de man can ces i re cur sos tàctics i

tècnics del con tra ri, el scout ting, por ta

al plan te ja ment i ade qua ció d’es tratè -

gies per a la com pe ti ció, i el mun tat ge

d’i mat ges és cada dia més as se qui ble i

es pe cia lit zat.9 Anti ci par-se als plan te ja -

ments és ja una part més del joc: en el

cas del judo, les claus més uti lit za des

pel con tra ri de ter mi nen la pre pa ra ció

del com bat, tot in ci dint en els con traa -

tacs a aquests cops; al bàsquet, l’anà li -

si es ta dís ti ca in di vi dual i col·lec ti va i la

uti lit za ció del ví deo per me ten de plan te -

jar op cions tàcti ques de fen si ves, pre pa -

rar re cur sos ofen sius, ade quar va riants

a les ca rac te rís ti ques dels ju ga dors con -

tra ris en pis ta i al ho ra ofe rir in for ma ció

pun tual al ju ga dor res pec te a l’e quip

con tra ri, aquell a qui de fen sarà o per

qui serà de fen sat. Des prés de la com -

pe ti ció, les ma tei xes ei nes em pra des

per al scout ting, ade quant la pre sa de

da des als as pec tes de sit jats i es pe cí fics

del par tit, com bat, cur sa o in tent, són

tor na des a uti lit zar per a la co rrec ció i

mi llo ra. 

n Inte gra ció en temps real. L’ar bi trat ge

electrònic en el rug bi, el fut bol ame ricà,

l’at le tis me i la na ta ció sí que són de ter -

mi nants, i es con tem pla tam bé la in clu -

sió en el fut bol. Du rant la com pe ti ció

tro bar, re flec tir i veu re fets, per met

adap tar i co rre gir as pec tes en el trans -

curs dels par tits: els equips de la NFL

comp ten amb en tre na dors a les llot ges

que fan arri bar mun tat ges d’i mat ges als 

en tre na dors a peu de pis ta via fax; en -

tre na dors i po si cions claus en l’e quip en 

joc es tan con nec tats ra diofò ni ca ment,

igual que els ar bi tres; equips NBA,

NCAA o la Se lec ció Ale man ya de fut bol

al Mun dial 2002, veuen mun tat ges de

ví deo de les pri me res parts du rant el

des cans; a l’ACB i la Lli ga Fe me ni na

de Bàsquet les es ta dís ti ques al fi nal de

cada quart són re qui sits.

n Inter net. Els por tals es pe cia lit zats per -

me ten d’ob te nir in for ma ció ade qua da

per als scout tings i soft wa re, es pe cí fic o 

no, però adap ta ble a les ne ces si tats;

tan ma teix, la fi lo so fia “punt com”, des -

prés del boom en els 90 –on l’o fer ta es -

por ti va es pe cia lit za da i in di vi dua lit za da 

hi pren gué part– de can ta l’ús de la Xar -

xa a apro fi tar la im pu ni tat del mitjà:

d’u na ban da, la ven da i tràfic de sub -

stàncies do pants, de l’al tra, les apos tes

on line, on aquest oc tu bre ten nis tes

espan yols fo ren in vo lu crats pel por tal

 bet fair.com en acu sa cions con tra el rus

Ka fel ni kov. Tro bem tam bé cam pan yes

de fi de lit za ció, com la de nike.com, fent 

ofer ta del dis seny pro pi o de la perso -

nalització de sa ba ti lles a la web, i

nba.com, obrint el vot on line per a l’All

Star’04, on el vot xinès des plaçà l’a me -

ricà Sha qui lle O’Neal en fa vor del pi vot

Yao Ming.

Co mu ni car tot hom a tot arreu és un dels

sub strats fun da cio nals de l’Inter net. Un

exem ple són les co mu ni tats vir tuals, com el

joc de l’acb.com “Su per ma na ger”, amb uns 

100.000 in te grants. Però l’ús més ac tual

per a l’a fi cio nat pas sa per la ca pa ci tat de

co mu ni ca ció en temps real del mitjà: per

se guir des de qual se vol lloc del món els re -

sul tats de la jor na da, o es col tar en di rec te el 

par tit del teu equip pre fe rit per ràdio di gi tal,

no més cal l’ac cés te lefò nic.

Ma lau ra da ment, no es pot pas sar per alt

l’es tre ta re la ció en tre l’a venç tec nolò gic i

el do pat ge així com la seva llui ta, fo na -
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9  www.msl-spor tec.com; www.nacs port.com; www.dvs-sport.com, en tre d’al tres.

Inves ti ga ció dels ser veis mèdics del FC Bar ce lo na
per a la di rec ció de pos si bles cau ses de les le sio nes
als seus ju ga dors aques ta tem po ra da.  

www.el mun do de por ti vo.es/20041007no ti cia17701

L’e quip olím pic es pan yol de vela va es tu diar i re -
co llir da des me te reolò gi ques del camp de re ga tes
d’Ate nes, in situ, du rant 4 anys, per tal de con èi -
xer al ma xim les con di cions de com pe ti ció du rant 
el Jocs.

www.fr.sports.yahoo.com



men ta da en la re cer ca d’in for ma ció. La

con di ció de qual se vol sub stància po ten -

cial ment do pant és que no si gui de tec ta -

ble: que no dei xi ras tre d’in di ca dors o

 sigui nova i no pre vis ta pels sis te mes de

de tec ció, com el re cent THG. El se gui -

ment dels es quia dors Mueh legg, La zu ti na

i Da ni lo va a Salt Lake City es de ter minà

per va ria bles san guí nies sos pi to ses, però

no con cloents, de les anà li sis prèvies obli -

gatò ries. Fou qües tió de pre veu re mo -

ments de do si fi ca ció per a po der tro bar

res tes d’a que lles pos si bles sub stàncies,

en aquest cas dar bo poe ti na alfa o NESP,

sub stància sin te tit za da anà lo ga a l’EPO.

Ara bé, l’a par tat se gon, ca pí tol C, del Codi 

Anti do pat ge del Mo vi ment Olím pic del

2003 pre veu ja una nova ame na ça tec -

nolò gi ca: “Que da prohi bit ex pres sa ment

l’ús d’e le ments genè tics o cèl·lu les que

tin guin ca pa ci tat per aug men tar les

 prestacions”. Se gons la WADA (World

Anti do ping Agency), el 2007 podrà fer-se

rea li tat la ma ni pu la ció genè ti ca10 en l’es -

por tis ta (transgènic, doncs).

New Me dia i la cul tu ra
de la rea li tat vir tual:11

esport me dià tic

La xar xa me dià ti ca és de ter mi nant, atès

que su po sa con si de rar les re la cions en tre

so cie tat i me dia, tot con tex tua lit zant les

se ves di men sions tec nolò gi ques i de pro -

duc ció econò mi ca: Ma nuel Cas tells ens

si tua en la cul tu ra de la rea li tat vir tual,

on la so cie tat rep in for ma ció de la rea li tat

a tra vés dels mit jans de co mu ni ca ció, els

quals di fo nen la seva pròpia vi sió mit jan -

çant un dis curs de ter mi nat per in te res sos; 

cada in di vi du, en fun ció de les se ves pos -

si bi li tats (econò mi ques i de co nei xe ment)

i en torn, té opor tu ni tat d’op tar o no per

uns mit jans o ca nals, i per tant, per aque -

lla o aque lles vi sions par ti cu lars que con -

di cio nen la rea li tat a què ac ce dim; els

mit jans de co mu ni ca ció ofe rei xen, tec -

nolò gi ca ment, una rea li tat ac tual i pro pe -

ra però de con text em mot lla ble, efí me ra; i

per a ser algú, per ser reals, o per con èi xer 

la rea li tat d’a quell en torn glo bal o lo cal on

vi vim, hem d’estar en el mitjà. En cas

contrari, no existim. 

La in te gra ció tec nolò gi ca, xar xes de

satèl·lits, ca ble, i la di gi ta lit za ció ha re di -

men sio nat el con cep te de qua li tat, pro xi -

mi tat, ac ces si bi li tat i trans mis sió en

temps real. El mo del te le vi siu, de ra dio -

di fu sió i l’Inter net està de ter mi nat i orien -

tat cap a la di ver si fi ca ció, seg men ta ció i

cos tu mit za ció de l’o fer ta, amb la in ten -

cio na da prio ri tat de l’au dièn cia: adap ta -

ció de re gla ments per fa ci li tar la pu bli ci -

tat12 (am plia ció de temps morts

–bàsquet–, pun tua cions –vo lei bol– i pe -

río des de des cans –fut bol i rug bi–, am -

plia ció de su per fí cies com als cot xes de

F1), en equi pa cions, als noms; ade qua -

ció de ca len da ris, no coin cidè ncia de par -

tits (la jor na da del 6 Na cions es juga en

2 dies i 3 ho ra ris) i com pe ti cions (UEFA i

Cham pions Lea gue o ULEB Cup i Euro

Lea gue es ju guen di fe rents dies de la set -

ma na); trans mis sions en “pri me time”;

ofer ta de ca nals i por tals es por tius es pe -

cia lit zats i com petè ncia en tre ca de nes

per amor tit zar les com pe ti cions ofer tes,

com Te le5 amb la F1 i Ca nal+ amb el

fut bol o el “pay per view”. L’es pec ta cle

es veu am pli fi cat per la tec no lo gia,

apro pant i fent par tí cip: l’ex pres sió dels

es por tist@s, es tar dins un cot xe de

ral·lis, po sar proa a una ona da de 5 me -

tres, apre ciar al de tall el gest tècnic d’un

dri blat ge, sen tir el so roll d’u na es mai xa -

da o un pla cat ge, es tar pre sent en la dis -

cus sió en tre ju ga dor i en tre na dor, avan -

çar-te a una de ci sió ar bi tral, en ten dre

 comentaris tècnics d’ex perts, veu re mun -

tat ges, re sums, re pe ti cions, i fins i tot vo -

tar i opi nar per mòbil...

A part de les in ver sions me dià ti ques en

l’es port de mas ses (on ja hi ha re talls,

com al Cal cio o a l’ACB aquest any), si es

trac ta d’un es port que atrau les au dièn -

cies és ren di ble i surt als me dia (fi gu ra 1). 

Els èxits són ren di bles, i acon se guei xen

se gui ments, com el bàsquet fe me ní a l’Eu -

ro peu o la Joan ne So ma rri ba al Cam pio -

nat del Món de Ci clis me el 2003. En cas

con tra ri, no hi ren di bi li tat per a cap de les

parts im pli ca des: si no hi ha re per cus sió

me dià ti ca no és ren di ble per als equips, o

si no és emo cio nant no és pro fi tós econò -

mi ca ment per als me dia: al Gi ro’03 els

equips es pan yols no hi par ti ci pa ren en

no te le vi sar-se la pro va; la tem po ra da

2002-03, la ma jo ria d’e quips de la 2a di -

vi sió de la Bun des li ga ba sa ven el seu

pres su post en drets te le vi sius d’u na ca de -

na de pay per view que va fer fa lli da pos te -

rior ment; la Lli ga Mun dial de Vo lei bol no

se se gueix com fa 5 anys, ni el tennis fe -

me ní, o la fal ta de mer cat no ha me dia tit -

zat els 12 mun dials con se cu tius del fun -
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10 Pos si ble a par tir de la co di fi ca ció de la in for ma ció con tin gu da al ge no ma humà, des del fe brer del 2001.
11 Real:que té existència efec ti va; vir tual: que té vir tut de pro duir un efec te.
12 La im portància de la pu bli ci tat a la te le vi sió és un punt de con trovè rsia. Hi ha sec tors que de fen sen la to tal ne ces si tat del mitjà en aquest fet, al tres com Cro teau&Hoy nes

(2000), es de can ten per la de ter mi na ció de la pu bli ci tat a la te le vi sió, però no de la seva de pendència. 

Els at le tes Kos ta di nos Ken te ris i Eka te ri ni Tha -
nou, fo ren ex pul sats de l’e quip olím pic grec al no
pre sen tar-se als con trols an ti do pa tge.
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n FIGU RA 1.
Au dièn cia, Mèdia i Pro fes sio na lit za ció a la
Xar xa Espor ti va (Ela bo ra ció pròpia a par tir 
de Mi ller i altres, 2001).
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boar der Bjorn Dun ker beck (E11) o l’ac -

tual cam pio na Dai da Rua no (E64).

La prem sa es por ti va prin ci pal ment, se -

guint els mo dels d’in for ma ció i con train -

for ma ció po lí tics, és uti lit za da com a eina

de pres sió, per exem ple cap als àrbi tres, o 

dialè cti ca en tre clubs, i tam bé mit jan çant

no ti cies “son da” s’es pe cu la, es creen i

me su ren de li be ra da ment es tats d’o pi nió

da vant pos si bles fit xat ges o es tratè gies

dels clubs i ins ti tu cions. 

Com a dada quan ti ta ti va, és des ta ca ble

que el dia ri es por tiu Mar ca si gui el se gon

dia ri amb més ti ra da (537.245 exem -

plars) i di fu sió (386.413 lec tors) na -

cional, no més da rre re d’El País

(584.943 exem plars i 462.0897 lec tors)

de juny 2003 a juny 2004.13

La mo ti va ció econò mi ca i la me dia tit za -

ció de l’es port, així com l’es por ti fi ca ció

dels mit jans (in clo sa la prem sa rosa: ca -

sos Beck ham, Ro nal do, Kobe Bryant...)

són tam bé in trín secs de la SIC. Però, com

veu rem a con ti nua ció, el que és de ter mi -

nant do na da la pe ne tra ció so cio cul tu ral

de l’es port, és el po der del llen guat ge que

trans met i com aquest so cia lit za: “els po -

ders que es tro ben a les xar xes me dià ti -

ques pas sen a un se gon ter me res pec te

el po der dels flu xos que s’in cor po ra a

l’es truc tu ra i el llen guat ge d’a ques tes

xar xes” (Cas tells, 1996).

De la se xua lit za ció
a la ‘ne go cia ció’ del gène re
i els este reo tips a l’esport

D’a cord amb la doc tri na mar xis ta, la glo -

ba lit za ció en ge ne ral i l’es port en par ti cu -

lar, tor na a ser un or dre on una clas se

 dominant, en aquest cas blan ca, oc ci den -

tal, he te ro se xual, pa triar cal i con su mis ta,

sot met una ma jo ria po bla cio nal i mi no ries 

so cio cul tu rals per a un be ne fi ci. Això no

és cap se cret, però sí que és di fe ren cia dor

pel que fa a la for ma com s’expressa el

PODER des d’aquestes estructures.

Mi chael Fou cault (1990) de fi neix el po der

com un con ti nu i he gemò nic me ca nis me

d’a que lla so cie tat que s’ex pres sa a di fe -

rents ni vells. El pri mer pas sa per l’ac ció

im me dia ta del com pli ment de les re gles,

de joc per exem ple. El se gon és més

“tàctic”, ins ti tu cio nal, i té una fun ció nor -

ma lit za do ra, com és el cas de l’o bli ga ció

de de ter mi na da ves ti men ta es por ti va se -

xis ta en de ter mi na des mo da li tats fe me ni -

nes a di ferè ncia de les mas cu li nes; o la

prohi bi ció de de ter mi na des ce le bra cions a

la NFL (Na tio nal Foot ball Lea gue) i la NBA

(Na tio nal Bas quet ball Asso cia tion), en de -

sa cord amb el con cep te d’es por ti vi tat de fi -

nit a la cul tu ra eu ro pea oc ci den tal, però no

de la cul tu ra afroa me ri ca na. Un ter cer ni -

vell, “es tratè gic”, es tro ba en re la ció amb

l’e du ca ció, el dis curs i els me ca nis mes de

re pro duc ció cul tu ral, i és in trín sec als mit -

jans de co mu ni ca ció i me ca nis mes de pro -

duc ti vi tat econò mi ca: Nike, es pe cial ment,

junt amb la res ta de grans mar ques i dis tri -

buï do res es por ti ves, han pre sen tat cam -

pan yes pu bli cità ries amb un alt con tin gut

d’es te reo tips (She lley, 2000), lí nies de

moda i cal çat, di fe ren ciat per a un seg ment 

de mer cat, la dona, de la ma tei xa ma ne ra

que ho fa per al bàsquet o el fut bol; o les

com pe ti cions ofi cials (ins ti tu cio nals, per

tant) pro fes sio nals o no, es diuen d’u na

ma ne ra per a una mo da li tat i s’hi afe geix,

com a di fe ren cia dor, la pa rau la “fe me ní” o

“wo man” per a una al tra.

Ju dith But ler (1997) va més enllà que Fou -

cault en en fo car com a es te reo tips, se xua lit -

za ció mer can til i di fe ren cia ció (Johns,

Johns, 2000) que afec ten el pro cés de re -

pro duc ció i cons truc ció so cial de la iden ti -

tat. El con cep te de nor ma ti vit za ció fa re -

ferè ncia als efec tes més pro funds de l’ús

dels flu xos d’in for ma ció des de mit -

jans, mar ques i ins ti tu cions: el llen guat ge, 

imat ge i es truc tu res com por ten as su mir,

fo men tar i en ten dre la pràcti ca es por ti va (i 

la so cie tat) en fun ció d’u nes mo da li tats

mas cu li na o fe me ni na, i per tant, con di -

cio na da per la de si gual tat hierà ti ca ac -

tual, atès que es fo na men ten a di fe ren ciar 

si qui prac ti ca es port ho fa com a dona o

com a home.

Cal anar ob ser vant, però, de qui na for ma

la so cie tat, de for ma col·lec ti va o in di vi -

dual, ne go cia amb aquests es ta tus per

tro bar el seus es pais, rei vin di cant drets,
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13 www.ojd.es, 6 d’oc tu bre 2004.

Este reo tips, me tro se xua li tat, am bi güitat...

¬
Ma rion Jo nes 


Lai la Alí

¬
Den nis Rod man


Da vid Beck ham
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iden ti tats o gus tos. El pa triar cat es basa

en una re la ció de pro duc ció as so cia da a

l’ho me i de re pro duc ció per a la dona. En

el mo ment que l’es port es pro fes sio na lit -

za, la dona és un ele ment més amb ca pa -

ci tat de pro duc ció econò mi ca, amb el

con se qüent can vi de mo del i rols en els

en torns de les es por tis tes. En aquest sen -

tit, l’e vi dent se xua lit za ció i ex plo ta ció que 

pa teix l’es por tis ta fe me ni na tam bé ne go -

cia la di rec cio na li tat dels pa trons de pro -

duc ció, i són les es por tis tes les que tam bé 

de ci dei xen quin ti pus i qui na quan ti tat de

be ne fi ci ob te nir d’a quell es te reo tip ator -

gat, ico na se xual o cos me dia tit zat. En són 

exem ples, en di fe rent me su ra, el ma qui llat -

ge de la ve lo cis ta F. Grif fith, la Kour ni ko va i

les se ves ex hi bi cions, la ne da do ra Gem ma

Amen gual a TV o la mar xa do ra M. Vas co

po sant a Inter viú.

Una si tua ció si mi lar es dóna amb el

col·lec tiu d’es por tis tes afroa me ri cans, els

quals van im po sant, a poc a poc, la seva

iden ti tat col·lec ti va i el seu es til en la com -

pe ti ció, igual com van pre nent for ça els

sin di cats de ju ga dors, fent front a una ex -

plo ta ció i im po si cions cul tu rals no prò -

pies. Ico nes con tra po sa des per a uns són

Mi chael Jor dan, com a exem ple d’a froa -

me ricà uti lit zat i se duït per la cul tu ra blan -

ca, i Alex Ivers son, re ferè ncia de la iden ti -

tat i cul tu ra afroa me ri ca na.

Tam bé la rei vin di ca ció de la se xua li tat i

l’ex pres sió de la seva di ver si tat tro ba en

l’es port un dels punts d’in fle xió més im -

por tants, en gran part gràcies a la pro xi mi -

tat vir tual que ofe rei xen els mit jans.

Actual ment (tot i els en fron ta ments se xis -

tes opor tu na ment am pli fi cats com els de

M. Hig gins i A. Mou res mo), l’es port fe me -

ní es mos tra com un es pai més di vers i

obert que el mas cu lí en aquest sen tit, on

ju ga do res ja me dià ti ques, com Mar ti na

Nav ra ti lo va, tren ca ren el gel per afa vo rir

la igual tat i llui tar ober ta ment con tra la

ho mofò bia i la discriminació. 

Sen se pas sar per alt ni com pa rar la fi gu ra

del polè mic i trans gres sor Den nis Rod -

man, és prin ci pal ment als es ports col·lec -

tius mas cu lins, on l’he te ro se xua li tat és un 

dels prin ci pis ge ne ra dors del seu es pai so -

cial, i on les es tre lles eu ro pees es tan apor -

tant una cer ta dosi i moda d’am bi güi tat

sota el con cep te de me tro se xua li tat, ter -

me que no posa en dub te la seva se xua li -

tat, però que comprèn l’ad qui si ció de

certs es te reo tips fe me nins.

La cri si de l’esta ment
po lí tic i l’Estat: esport
Poli tit zat

Que la clas se po lí ti ca vul gui sor tir a la foto 

de qual se vol es de ve ni ment es por tiu d’im -

portància o acon se guir una imat ge en una

ce le bra ció, obeeix a mo tius d’es tratè gia i

pla ni fi ca ció d’a gen da, i és ja ha bi tual i po -

lí ti ca ment im pres cin di ble. Com ha es tat

ci tat prèvia ment, és una qües tió d’es tar o

no exis tir. El que és des ta ca ble però, és de 

qui na for ma les com pe ti cions i es de ve ni -

ments es por tius po den ser útils po lí ti ca -

ment en re la ció amb la seva re per cus sió

so cial, és a dir, la seva co ber tu ra me dià ti -

ca. En el cas es pan yol, es trac ta d’u na

evo lu ció me dia tit za da de l’ús so cial de

l’es port que pren ca rac te rís ti ques de la

Gue rra Fre da i el Circ Romà. Sen se arri bar 

a aquells ex trems a cau sa de la vi gent le -

gis la ció es ta tal, a Cuba però, segueix

tenint aquella utilitat propagandística, i a

Amèrica del Sud és una eina de contenció

social. 

Les com pe ti cions in ter na cio nals i els seus

èxits o fra cas sos són una im por tant va ria -

ble per a l’opi nió pu bli ca del país, per què

cons ti tuei xen un ele ment de le gi ti ma ció

de la iden ti tat: un clar exem ple fou la de -

rro ta dels All Blacks al Cam pio nat del

Món de Rug bi 95, fet que va pro vo car una 

cri si d’es tat que du gué a la de pre cia ció del 

dòlar NZ, que va arri bar a per dre el 50 %

res pec te del dòlar USA, i de la qual Nova

Ze lan da ne ces sità dos anys per a re cu pe -

rar-se econò mi ca ment. Sen se arri bar a

aquests ex trems però, a la prem sa espa -

nyola és ha bi tual veu re des prés de les

grans com pe ti cions in ter na cio nals com -

pa ra cions re la cio nant els re sul tats es por -

tius amb al tres va ria bles econò mi ques de

la res ta dels paï sos par ti ci pants, cosa que

tant ens fa creure que som una gran

potència econòmica com un país en vies

de desenvolupament. 

A part de de ba tre so bre les re trans mis -

sions es por ti ves “d’in terès na cio nal”, les

sub ven cions i con trol de clubs i fe de ra -

cions es por ti ves (su pe di ta des en aquest
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El Cric ket, es port co lo nial brità nic amb gran ri -
va li tat a la Common wealth.

Se lec ció All Black Rugby Adap tat, es port na cio -
nal a Nova Ze lan da, en aques ta mo da li tat als
Jocs Pa ra lím pics d’Ate nes 2004.

L’es port es una via d’in te gra ció i so cia lit za ció,
però la con ti nuï tat dels pro jec tes és tant im por -
tant com la pròpia ini cia ti va.
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exer ci ci a les ex pec ta ti ves de re sul tats per

a Ate nes 2004) o els pro gra mes ADO, tots 

ells di ri gits a l’es port d’e lit i pro fes sio nal,

cen tren, per llei, les com petè ncies es ta -

tals. És a ni vell lo cal on es duen a ter me

les cam pan yes adre ça des tant a la ma jo -

ria po bla cio nal com a les mi no ries, em -

mar ca des sota el dis curs de l’es port per

tot hom, in te gra ció o so cia lit za ció a tra vés

de l’es port. Però com bé apun ta Gas par

Maza (2002, pàg. 63) re fe rint-se a ac tua -

cions amb grups d’im mi grants al ba rri

del Ra val de Bar ce lo na, aques tes inter -

vencions dis con tí nues van “ge ne ral ment

molt lli ga des a la pu bli ci tat i els mit jans

d’in for ma ció do nant prio ri tat a la imat ge, 

al gest a la no ti cia, o al si mu la cre més

que als tre balls per obrir fis su res o reco -

nèixer als que anò ni ma ment fa bri quen

ve ri ta bles pro ces sos de so cia lit za ció”.

El pro cés en què s’es ta blei xen re la cions

en tre la so cie tat i el po der és el fet po lí tic.

Des d’a ques ta de fi ni ció, des ta quen en tre

d’al tres dos as pec tes que ca rac te rit zen la

Xarxa esportiva: 

La fun ció de l’Estat. Els go verns són l’es -

truc tu ra d’e xer ci ci del po der. Les se ves

fun cions en uns temps en què de sa pa rei -

xen no no més les fron te res co mer cials,

són bàsi ca ment les de fis ca lit za ció, con -

trol in tern en l’en torn ma croe conò mic do -

mi nant amb un in ter ven cio nis me va ria ble, 

ofe rir sub si dia rie tat als re si dents, i com -

ba tre les xar xes del crim.

Ja le gis lat l’es port pro fes sio nal, les xar xes

del crim es por tiu són prio rità ries. La fal si fi -

ca ció de pas sa ports, com en el cas del Cal -

cio o a l’Eu ro lli ga Fe me ni na de Bàsquet,

pas sa a ser se cund ària, i és la per se cu ció i

pe na lit za ció del do ping el gran pro ble ma

glo bal a par tir de Los Ánge les’84: aquest

fou ini cial ment pro mo gut a ni vell es ta tal,

com el dut a ter me sis temà ti ca ment a la

RDA; les com petè ncies en el seu con trol

han es tat di fu sa ment pi ra mi dals, des dels

ma tei xos clubs i fe de ra cions a co mitès na -

cio nals; a sin di cats es por tius pro fes sio nals

com la NBA o la NHL, se’ls ha permès par -

ti ci par a Jocs Olím pics –la pri me ra ve ga da

amb el Dream Team a Bar ce lo na’92– sen se 

que els seus es por tis tes ha gues sin de pas -

sar cap con trol; pos te rior ment, s’ha anat

de mos trant que cer tes fe de ra cions de certs

paï sos han ta pat ca sos po si tius en con trols

in terns evi tant així des qua li fi ca cions per a

com pe ti cions in ter na cio nals; els co mitès

olím pics i les fe de ra cions no acor den llis tes

de pro duc tes prohi bits de ma ne ra con jun ta; 

fins al punt en què es pre tén acon se guir un

con sens glo bal i in de pen dent mit jan çant la

crea ció de la World Anti-Do ping Agency

(WADA);14 al guns paï sos com els USA i el

Ca nadà no en fir men l’ac ta fun da cio nal fins

a acon se guir un trac te pre fe ren cial per als

seus at le tes. I en aquest con text d’in de fi ni -

ció, sor geix el THG. Això sí, amb aquests

pre ce dents a la WADA, Geor ge W. Bush, a

la seva cam pan ya per a la ree lec ció, cen tra

el seu pro gra ma es por tiu en la llui ta con tra

el do pat ge.

La no ció d’Estat-Na ció. Al con cep te d’es -

tat as so ciat a la te rri to ria li tat, se suma el

d’i den ti tat na cio nal, i el de la re sidè ncia

de l’in di vi du. Aquest és cada dia més fle -

xi ble do na des les no ves es truc tu res su -

pra na cio nals, glo ba lit za ció de la mi gra ció

i la diàs po ra.

Com a in tro duc ció als dis cur sos so bre la

iden ti tat na cio nal, no es pot dei xar d’es -

men tar el joc que va do nar la Se lec ció

Fran ce sa Cam pio na del Món de Fut bol el

98: “en un con text po lí tic d’as si mi la ció

ètni ca i cul tu ral a la Re pú bli ca (Daun cey, 

Hare, 2001)” (se guint els pa trons més

‘rea ga nis tes’ del melt ting pot), aquell

triomf fou ve nut pel go vern com el triomf

de l’es tat d’es pe rit di vers, mul ti ra cial i in -

te gra dor, i Zi da ne fou la seva ico na; men -
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Di fe rents usos po lí tics de la iden ti tat na cio nal.
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tre, el FN de Le Pen cri ti ca va el com bi nat,

tant abans com des prés de la vict òria,

com a imat ge de la de cadè ncia dels va lors 

na cio nals des d’u na vi sió xenò fo ba i po pu -

lis ta.

Les dis pu tes hist òri ques en tre paï sos tam -

bé es re tro ben als te rrenys de joc i es pre -

sen ten com a punt de pos si ble tro ba da i

re con ci lia ció; així semblà ser el Cam pio -

nat del Món de Fut bol 2002 en tre Co rea

del Nord i del Sud, o al con tra ri, com en

aquest ma teix cam pio nat fou l’en fron ta -

ment a vui tens de fi nal USA-Mèxic (0-2),

qua li fi cat per la Casa Blan ca com a re ven -

ja de la ba ta lla d’El Ala mo, Te xas, any

1836. Des d’un al tre cai re de na cio na lis -

me, em pa rat en pre ce dents com les se lec -

cions an gle sa, gal·lesa, es co ce sa i ir lan -

de sa, en un dels mo ments de ma jor

 crispació po lí ti ca a l’Estat, es ca na lit za

des de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya, per

pri me ra ve ga da de ma ne ra ofi cial, el de -

bat po lí tic de la iden ti tat na cio nal mit jan -

çant les Se lec cions Na cio nals Espor ti ves.

L’es port és aquí una eina de dis curs po lí tic 

al ho ra que de po der: el mo ment del de bat

ha es tat de ter mi nat per una con ve nièn cia

i ajus ta ment de po si cions i dis cur sos al

tri par tit. El fet és en quin “te rreny de joc”

se cen tra ria el de bat si no es do nés l’ac -

tual as sig na ció de car te res en tre el Par tit

dels  Socialistes de Ca ta lun ya, Ini cia ti va

per Ca ta lun ya i Esque rra Re pu bli ca na de

Ca ta lun ya, a qui per to ca la Se cre ta ria Ge -

ne ral de l’Esport.

Les na cio na lit za cions, com els ca sos de

les at le tes Mon tal vo o Alo zie, l’im pac te de 

l’e fí mer cam pió olím pic “Jua ni to” Mueh -

legg o l’e quip de fut bol his pa no-ar gen tí

del Le ga nés, són al gu nes d’u na llar ga llis -

ta, que cal di fe ren ciar de les es tratè gies

fis cals d’es por tis tes com Arant xa Sán chez 

Vi ca rio o Bo ris Becker en el seu moment a 

Andorra o Mònaco. 

S’es ta bleix tam bé una re la ció en tre la cri si 

del con cep te d’Estat i la violè ncia a l’es -

port. El cas més sig ni fi ca tiu o de re per cus -

sió me dià ti ca es dóna al fut bol: “L’es port,

com a sig ne d’i den ti tat, afi lia ció in di vi -

dual i col·lec ti va, tras pas sa els lí mits de

l’es pec ta cle/emo ció, per a arri bar a si -

tua cions de rei vin di ca ció so cial. És pre -

ci sa ment allà on les ins ti tu cions de

 poder es tro ben li mi ta des, com a Sud -

amé ri ca, on se suc ceei xen aquest ti pus

d’a con tei xa ments de ri vats de l’es port es -

pec ta cle” (Ca pa rrós, 2002, pàg. 484).

El Di gi tal Di vi de,
rep te edu ca tiu glo bal: 
la for ma ció dels espor tis tes

L’es glaó di gi tal,15 ex clu siu per de fi ni ció,

és la de si gual dis tri bu ció de tec no lo gia i

ca pa ci tat tec nolò gi ca, in cloent-hi l’ac -

cés i l’ha bi li tat d’u ti lit zar-les (edu ca ció).

L’es port d’alt ren di ment, si gui profes -

sional o no, com por ta una alta càrre ga

horà ria lli ga da a l’en tre na ment i la com -

pe ti ció, i és la fal ta de temps o la in com -

pa ti bi li tat amb els ho ra ris do cents els

prin ci pals mo tius amb què es jus ti fi ca el

fracàs es co lar a l’en sen ya ment obli ga to ri

i la di fi cul tat en el se gui ment, dis con ti -

nuï tat, aban do na ment, ab sen tis me o,

sim ple de sin terès, a l’en sen ya ment uni -

ver si ta ri. Les TIC, do na des la seva fle xi bi -

li tat, mo bi li tat i des cen tra lit za ció ofe rei -

xen pre ci sa ment la pos si bi li tat d’a dap tar

els dis senys cu rri cu lars a les ne ces si -

tats d’a quest ti pus d’a lum nat, en tots els

 nivells edu ca tius. L’a dap ta ció dels cu rrí -

cu lums per a es por tis tes no ha de cen -

trar-se en la fle xi bi lit za ció del re que ri -

ment d’as sistència a clas se o d’ho ra ris

d’e xa men, sinó mit jan çant la tu to rit za ció 

in di vi dua lit za da, via e-mail, el de sen vo -

lu pa ment de cu rrí cu lums i plan te ja ment

de  tasques d’en sen ya ment-apre nen tat ge

sig ni fi ca ti ves i fle xi bles en el temps i l’es -

pai –uti lit za ció de xats i fòrums–, com pa -

ti bles amb la docè ncia a distància i la

 implantació i as sen ta ment de cam pus/

co mu ni tats vir tuals, que lo ca lit zin i cen -

tra lit zin l’a ten ció do cent i bu rocr àti ca a

l’a lum nat. Es trac ta d’a dap tar, ges tio nar

i aten dre ade qua da ment un grup  pobla -

cional, pla ni fi car i pro gra mar es pe cí fi ca -

ment te nint en comp te la seva di ver si tat i

ne ces si tats, a tra vés de fór mu les (pre sen -

cial, a distància, on line), o  sobretot, la

com bi na ció d’a ques tes per apor tar la fle -

xi bi li tat ne cess ària tant a l’a lum ne com

al cen tre do cent i al pro fes so rat. Per això, 

però, cal in ver sió i per so nal do cent es pe -

cia lit zat, i so bre tot, no cen trar-se úni ca -

ment en docè ncia post uni ver sità ria, la

més pro fi to sa econò mi ca ment, sinó a ini -

ciar pro gres si va ment, des de les pri me res 

eta pes obli gatò ries, l’hàbit d’e du car i

apren dre amb les TIC i les se ves ei nes. 

L’e du ca ció pas sa tam bé per la for ma ció

in te gral, so bre tot te nint en comp te els

efec tes me dià tics de la po pu la ri tat i els

volà til ment in te res sats en torns dels es -

portistes. Ca sos com els fut bo lis tes Gas -

coinne, Ju lio Alber to, les acu sa cions

 sobre els re pre sen tants de Ro nal do o la

con vul sa bio gra fia de Mike Tyson en són

exem ples. Pel que fa a aques ta qües tió,

s’o bren dues vies d’ac tua ció:

n l’a cadè mi ca: in clu sió de con tin guts

adients als in te res sos i pos si bles ne ces -

si tats del grup, re fe rents es pe cial ment a 

ges tió. 

n im pli ca ció per part dels clubs: pre ce -

dents com Harry Edwards en són un

exem ple. So ciò leg emè rit a la UC Ber ke -

ley, lí der del col·lec tiu d’es por tis tes

afroa me ri cans “Black Pant hers” a fi -

nals dels 60, fins al 2003 fou as ses sor

dels San Fran cis co 49rs (NFL) i Gol den

Sta te Wa rriors (NBA). La seva tas ca se

cen tra va en la so cia lit za ció dels ju ga -

dors a l’en torn del pro fes sio na lis me i,

es pe cial ment, en el pro cés de rein ser -

ció so cial  una ve ga da fi na lit za da la

seva ca rre ra es por ti va. 
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Pla ni fi ca ció estratè gi ca
i si ner gies de la ciu tat
infor ma cio nal: els grans
esde ve ni ments espor tius:
l’e xem ple de Bar ce lo na’92 
Les ma croes truc tu res ur ba nes, ciu tats in for -

ma cio nals, es ca rac te rit zen per l’expan sió

te rri to rial a es ca la re gio nal, sota pa trons de

pro duc ció i con sum, con cen tra ció d’in te -

res sos i des cen tra lit za ció de fun cions (a ni -

vell lo cal, es ta tal i glo bal). Aques ta reor de -

na ció obeeix a la lògi ca de les si ner gies, on

la pro xi mi tat és el mi llor mitjà de re la ció, i

són fruit de pla ni fi ca cions es tratè gi ques a

mitjà i llarg ter mi ni: exem ples pro pers són

Ma drid, que cen tra lit za i lo ca lit za les ins ti -

tu cions de po der; Se vi lla, on no s’ha apro fi -

tat l’em pen ta de l’Expo; o la re va lo ra ció de

Bil bao amb el Gug gen heim. La Bar ce lo na

del Fòrum 2004 ha es tat un pas més, al ho -

ra que un pretès punt d’in fle xió, d’un pro jec -

te ini ciat els anys 80 que pas sa va per acon -

se guir les Olim pía des del 92. Aquest ti pus

de pla ne ja ments16 se cen tren en els punts

d’ac tua ció se güents: 

n Re cer ca de mo dels de fi nan ça ment: lo -

cal i es ta tal per al 92, cap al co fi nan ça -

ment pú blic i pri vat del Fòrum 2004 o

el “TRAM” (tram via que re co rre tota la

Dia go nal, una de les grans avin gu des de 

la ciu tat)

n Crea ció de xar xes de co mu ni ca ció i

 telecomunicació com a mitjà de de sen -

vo lu pa ment i ac ces si bi li tat: les ron -

des, la pota sud, els tú nels de Vall vi -

dre ra i Ga rraf, pla ça Cerdà, la ter ce ra

pis ta a l’ae ro port, am plia ció de lí nies

del me tro, l’AVE; ca ble, fi bra òpti ca i

ban da am pla, Webs i e-go vern ment, o

les to rres Fos ter a Coll se ro la i Ca la tra -

va a Mont juïc, em mar ca des en el pro -

jec te Bit’92.

n Pro jec tes ur ba nís tics: va lo ra ció de la

pe rifè ria; reha bi li ta ció del cen tre urbà,

com al Ra val mit jan çant el Mac ba o re -

no va ció a Nou Ba rris; l’a ne lla Olím pi ca; 

re cu pe ra ció del front ma rí tim, Port de

Bar ce lo na, de la Vila Olím pi ca al 22@,

Glòries, Besòs i Diagonal Mar o la Torre

Agbar.

n Impli ca ció de cen tres de co nei xe ment en 

el te rri to ri i els pro jec tes: l’INEFC a l’a ne -

lla olím pi ca de Mont juïc du rant els Jocs

del 92 i la seva vin cu la ció al Fòrum Bar -

ce lo na 2004; Uni ver si tat Pom peu Fa bra 

a la reha bi li ta ció del Ra val, un dels bar -

ris més de gra dats de la ciu tat, de la Uni -

ver si tat de Bar ce lo na a les ins tal·la cions

olím pi ques de la Vall d’He bron o les de

la Uni ver si tat Po litè cni ca de Ca ta lun ya,

ESADE o IESE en els pro jec tes ur ba nís -

tics i de ges tió del Fòrum 2004.

n Inte gra ció ur ba nís ti ca a l’en torn: el Pa -

lau Sant Jor di d’Iso za ki, el “me tal·lúr -

gic” Gug gen heim de Frank O. Gehry al

Ner bion o l’Edi fi ci Fòrum a la plat ja de

Sant Adrià.

Ara bé, Bar ce lo na pre sen ta dos fets dis tin -

tius cla ra ment in for ma cio nals: 

n Ges tió del Can vi. A par tir dels Jocs

Olím pics, en l’àmbit de la po lí ti ca es -

por ti va s’a mor tit zen les in ver sions en

in fraes truc tu res i re cur sos hu mans

mit jan çant nous mo dels de ges tió des -

cen tra lit zats i com par tits, i sor geix

una xar xa d’ins ti tu cions es por ti ves lo -

cals –Unió Bar ce lo ni na d’Asso cia -

cions Espor ti ves, Insti tut Mu ni ci pal

d’Edu ca ció de Bar ce lo na (1993) i

Unió de Fe de ra cions Espor ti ves Ca ta -

la nes (1994)–, que per me ten d’o brir,

in vo lu crar i fer par tí cip d’a que lles ins -

tal·la cions el gran pú blic. A ni vell es -

tratè gic, s’a pro fi ta la mi llor imat ge de

la ciu tat per do nar-li un im puls tu rís tic 

que per met d’in ver tir i do nar con ti nuï -

tat a re for mes, orien ta des tant cap a

aquest sec tor com em pa ra des sota

con cep tes de po lí ti ques de be nes tar i

cohe sió so cial. 

n Impli ca ció ciu ta da na. Pot ser in ter pre -

ta da com a sub strat del vo lun ta riat en

els Jocs i la im pli ca ció ciu ta da na sen se

pre ce dents en aquell es de ve ni ment glo -

bal, tot i ha ver an te ce dents de res pos ta

so cial en els 70 i 80. El fet però, és que

da vant la con ti nuï tat de pro pos tes la

ciu ta da nia res pon (con certs, Fi nal Four, 

Mont me ló, Mun dials de Na ta ció 2003,

la Mercè, el BAM, el So nar, el Grec o la

cur sa d’El Cor te Inglés, no però, els Dra -

gons) i opi na (ma ni fes ta cions per la

mort de Mi guel Àngel Blan co el 97,

con tra la gue rra d’Iraq, in clo sa l’espon -

tània cas so la da) mas si va ment. 

Afe gint-hi una ini cial però ja pa le sa diàs po -

ra, cos mo po li tis me, i pa cí fic i mo de ra da -

ment in con for mis ta es tat d’o pi nió, la imat -

ge de Bar ce lo na és el mi llor ac tiu i re clam

en què es va re col zar el Fòrum 2004: pre -

sen tar-se com a punt sinè rgic i de tro ba da

d’un nou i qua li ta tiu seg ment de mer cat, el

de l’o pi nió, el dià leg, els prin ci pis i els va -

lors. L’es port hi és pre sent.

Com a con clu sió:
l’e xem ple de la Isla mic
Coun tries Wo men Sport
Federation (ICWSF)17

El pas sat 12 de juny, du rant la jor na da

“L’Esport i les Con di cions de la Pau” em -

mar ca da en el Dià leg “L’Esport: un Dià leg

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

ce lo na 2004, va par ti ci par Fae zeh Has he -

mi, Vi ce pre si den ta del Co mitè Olím pic

d’Iran i fun da do ra i ac tual Pre si den ta de la 

Fe de ra ció Esportiva de Dones de Països

Islàmics. 

D’a cord amb el codi isl àmic, la seva or ga -

nit za ció en tén l’es port com a ele ment in te -

gral de la per so na i deu re re li giós. Entre

d’al tres es de ve ni ments ha or ga nit zat ja

tres edi cions dels Jocs Espor tius per a Do -

nes de Paï sos Islàmics, com a al ter na ti va

per a to tes les do nes se gui do res de l’Islam

que te nint en comp te els deu res de la seva 

re li gió han de prac ti car es port amb vel,

sen se presè ncia de càme res ni ho mes,

 entre d’al tres, per la qual cosa els és

 impossible fer-ho sota les con di cions so -

cio cul tu rals oc ci den tals ni en de ter mi na -

des mo da li tats es por ti ves. 

Aquest es de ve ni ment és des ta ca ble pel

con junt d’as pec tes que hi coin ci dei xen

(re li gió, gène re, ne go cia ció i eman ci pa ció

so cial de la dona en la seva so cie tat con -

cre ta; adap ta ció de la pràcti ca es por ti va a

les ca rac te rís ti ques de la seva cul tu ra da -

apunts 78 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (56-67)

dossier: l’esport: diàleg universal

66

16 Ve geu “Mo del Bar ce lo na” a Qua derns de Ges tió 1 a 12. VVAA. Aula Bar ce lo na, 1999.
17 www.icwsf.org.



vant les pràcti ques d’u na cul tu ra do mi -

nant, apor ta ció po lí ti ca a les con di cions

per a la Pau, o la no presè ncia de te le vi -

sió) i es fo na men ta en una iden ti tat co mu -

na, la de dona Islàmi ca es por tis ta.

La So cie tat Xar xa és in duï da per l’‘in for -

ma cio na lis me’, fo na men ta da en la glo ba -

lit za ció econò mi ca i ca rac te rit za da per la

fle xi bi li tat que apor ta la seva mor fo lo gia

so cial, les xar xes. La Xar xa Espor ti va, com 

els al tres no des, pre sen ta un tret dis tin tiu

i iden ti ta ri, ara bé, a cau sa del seu di na -

mis me in trín sec i de la trans cendència

dels seus flu xos, és punt de tro ba da, re la -

ció i in fluèn cia d’u na gran quan ti tat de

rea li tats so cio cul tu rals, i es pre sen ta com

un dels no des amb més in ten si tat i ca pa -

ci tat d’a dap ta ció a les ne ces si tats de la

so cie tat ac tual: el fe no men de la glo ba lit -

za ció és dual i bi di rec cio nal, i així com la

so cie tat és sot me sa a un pro cés d’es tan -

dar dit za ció glo bal in duït per la nova eco -

no mia, els mit jans (en tots dos, jun ta ment 

amb l’es tat, hi “re si deix el po der”) i en

bona part a tra vés de l’ús de l’es port es -

pec ta cle, tam bé sor gei xen, s’a dop ten i es

rei vin di quen una am plia di ver si tat d’es -

pais so cials en con tra po si ció amb aques ta 

de si den ti fi ca ció. Amb ori gen o in cidè ncia 

lo cal (“on viu la gent”)18 i d’a cord amb els 

con cep tes de gust i ha bi tus, des ta ca l’a fi -

lia ció a pa trons i grups so cials, es ta blerts i 

nous, per part dels in di vi dus com a mitjà

de ne go cia ció so cial i me su ra de le gi ti -

ma ció de la iden ti tat a tra vés de l’es port.

Com al tres fets ja pre sen tats, l’ICSWF és

un exem ple més d’a quests es pais i so bre -

tot, de l’ex pres sió de les se ves iden ti tats

pròpies en torn de l’es port, com tam bé ho

po den ser els Esports Gaè lics, els Good -

will Ga mes, So li da ri tat Olím pi ca, els Gay

Ga mes, els Jocs de Po li cies i Bom bers, el

cri quet, els Jocs de la Common wealth, la

Pi lo ta Bas ca, l’USAP de Per pinyà, els

salts d’es quí als paï sos balc ànics, el beis -

bol i bas quet bol als gue tos d’USA, el fut -

bol a Amèri ca del Sud i Àfri ca, els Spe cial

Olympics, els Jocs Pa ra lím pics, el pàdel,

el polo, l’es port es co lar; l’es ca la da o

l’urbà par kour. La re cer ca i cons truc ció de 

la iden ti tat, tant glo bal com in di vi dual,

són el mitjà de re sistència al nou or dre, i

es do nen des de la com ple xi tat i plu ra li tat

dels con tex tos so cials.
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