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Resum
Amb motiu del 18è Congrés Anual del Col·legi Europeu de Ciència de l’Esport, Balagué i Torrents (2013) van fer una defensa de 

la unificació de les ciències de l’esport, amb la qual estic totalment d’acord, sobre la terminologia de la teoria de sistemes no lineals, 
la qual cosa no sembla en principi inconvenient, però emfatitzant una ontologia i una epistemologia de tall biològic en les que no 
em reconec. Atesa la importància que aquest debat té per a la nostra tasca acadèmica, i amb l’objectiu principal de mantenir-lo viu 
i obert, em permeto fer una aportació en un sentit diferent destacant per ara tres aspectes:  la transdisciplinarietat sembla suggerir 
l’existència d’una disciplina cap a la que s’ha d’avançar; imposar una terminologia és imposar una manera de fer ciència, i la forma-
ció en ciències de l’activitat física i de l’esport a Espanya està adscrita majoritàriament a l’àrea de les ciències socials i jurídiques. 
La proposta defensada per Balagué i Torrents és un repte apassionant, tot i que la solució pot passar per respondre a un altre tipus 
de pregunta: de què estan fets els jocs esportius?

Paraules clau: integració, ciències de l’esport, enfocament transdisciplinari, coneixement unificat, praxiologia motriu

abstract
Thoughts and Conditions for the Unification of Sports Science

To mark the 18th Annual Congress of the European College of Sport Science, Balagué and Torrents (2013) advocated 
the unification of sports science (with which I fully agree) based on the terminology of nonlinear systems theory. This does 
not seem inappropriate at first but it stresses a biological ontology and epistemology to which I do not subscribe. Given 
the importance of this debate for our academic work, and with the main purpose of keeping it alive and open, I would like 
to make a contribution in a different direction by emphasising three aspects: transdisciplinarity would appear to suggest 
the existence of a discipline towards which we can advance; imposing terminology is to impose a way of doing science; 
and education in physical exercise and sports science in Spain is mainly assigned to the area of social and legal sciences. 
The proposal championed by Balagué and Torrents is an exciting challenge, although the solution may involve answering 
another type of question: what are sports games made of?

Keywords: integration, sports science, transdisciplinary approach, unified knowledge, motor praxeology
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I do not call the solitary studies of a single man a sci-
ence. It is only when a group of men, more or less in in-
tercommunication, are aiding and stimulating one another 
by their understanding of a particular group of studies as 
outsiders cannot understand them, that I call their life a 
science1.

 C. S. Peirce, “The Nature of Science”, MS 1334, 

Adirondack Summer School Lectures, 1905

 

The Universe is made of stories, not of atoms. 

Muriel Rukeyser, “The speed of darkness”, 1968

1  No anomeno ciència als estudis solitaris d’un home aïllat. Només quan un grup d’homes, més o menys en intercomunicació, s’ajuden i estimulen els 
uns als altres en comprendre un conjunt particular d’estudis com cap estrany podria comprendre’ls, [només aleshores] anomeno a la seva vida ciència.

Unificar les ciències de l’esport…
He llegit i rellegit amb creixent interès els apunts per 

al segle XXI de l’últim número d’Apunts del passat 2013 
on Balagué i Torrents  dibuixen un pla per a la unifica-
ció de les ciències de l’esport. Vagi per davant la meva 
adhesió. Jo també crec que és recomanable una visió 
compartida i integrada que doni un sentit més global a 
les diferents investigacions sobre l’esport, i també consi-
dero, com elles, que la pedra de toc d’aquesta unificació 
és més la transdisciplinarietat que una voluntariosa mul-
tidisciplinarietat.

Rèplica a “Unificar les ciències de l’esport” / Reply to “Unifying Sport Science”. 
Apunts. Educació Física i Esports (114), 7-22. doi:10.5672/apunts.2014-0983.cat.(2013/4).114.01

http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.cat.%282014/4%29.118.10
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Aquest article és, en primer lloc, una expressió 
de gratitud per fer-me sentir part d’aquest grup im-
prescindible i estimulant a què es referia Peirce com 
a condició necessària per a la ciència, i és també, en 
segon lloc, la meva contribució al debat sobre aquesta 
comprensió compartida i avançada d’aquest fenomen 
anomenat esport en què sembla consistir la nostra tasca 
científica. 

Tant la meva experiència docent com la meva feina 
investigadora m’obliguen sovint a plantejar-me qües-
tions metacientífiques bàsiques: quin és el meu objecte 
d’estudi? en quina disciplina m’ubico? quin és el meu 
punt de vista distintiu, en definitiva?  Un moment es-
pecialment apropiat per a aquestes reflexions va ser el 
de l’elaboració del pla d’estudis del Grau en Cièn cies 
de l’Activitat Física i de l’Esport actualment vigent 
en la nostra Facultat de la UPV/EHU ja que semblant 
projecte ens va obligar a donar resposta, tàcitament 
almenys, a aquestes preguntes tan bàsiques. Com en 
aquella ocasió, no s’han d’esperar unanimitats i la 
meva adhesió de partida no és sinònim d’acceptació: 
em sento còmode amb el seu plantejament del problema 
però no tant amb la solució proposada encara que, com 
amb els signes de Saussure, pot ser impossible pensar 
l’un sense l’altre.

Si aquests apunts per al segle XXI fossin una cançó 
diria que m’agrada la música però no la lletra. M’agrada 
molt l’interès de les autores per ampliar el coneixement 
que els científics de l’esport tenim dels recursos meto-
dològics, encara que no crec que estiguin d’acord amb 
aquesta interpretació ja que, com afirmen al final del seu 
document, elles tracten de defensar per a l’esport una 
ontologia i epistemologia de base biològica. No obstant, 
si aquesta ontologia es justifica perquè els sistemes bio-
lògics, com els esports segons la seva opinió, són com-
plexos i no lineals i el seu estudi només és possible des 
de la teoria dels sistemes dinàmics, la qual cosa per a mi 
és una eina i per a elles un tret ontològic ens va a sepa-
rar en comptes d’acostar-nos.

aquest plural tan inquietant
He llegit el text tant en anglès com en espanyol i 

crida l’atenció la diferència de número entre les de-
nominacions anglesa i castellana de l’afer debatut: 
mentre en anglès es refereixen a l’sport science, en 

castellà i en català parlen de les ciències de l’esport. 
Aquesta subtil diferència pot ser incòmoda ja que els 
reptes d’aquesta eventual unificació seran del tot di-
ferents si el punt de partida és la suposada existència 
d’una ciència de l’esport o si ho és la constatació que 
l’esport és susceptible d’estudi científicament vàlid 
només des de les disciplines científiques ja consoli-
dades.

Atès que el seu article és també una mena de me-
mòria del 18è Congrés Anual de l’European college of 
Sport Science (ECSS) celebrat a Barcelona el juny del 
2013, he repassat la missió declarada per l’ECSS en la 
seva pàgina web,2 els tres primers punts de la qual diuen 
així: la promoció de la Ciència de l’Esport en un context 
internacional, multicultural, multidisciplinari i també 
interdisciplinari; el foment d’una excel·lència científica 
basada en una competència disciplinar en el ben entès 
que la seva essència es recolza en el seu caràcter multi- i 
interdisciplinari; i la seva defensa d’un coneixement in-
tegrador [integrator of knowledge] del moviment humà 
tal com és vist per les ciències naturals, la medicina, les 
ciències socials i les humanitats.

Així considerada, la ciència de l’esport no es postu-
laria com una disciplina sinó com una activitat que tam-
bé podria denominar-se sport research o investigació 
de l’esport sense pèrdua de significat. Així considera-
da, la qüestió es resoldria fàcilment ja que les expres-
sions  ciència de l’esport i ciències de l’esport semblen 
referir-se al mateix: a l’estudi minuciosíssim de l’esport 
per part de què legítimament s’autodenominen cientí-
fics i que són institucionalment agrupats en disciplines i 
 àrees de coneixement diferents. 

En aquest sentit, podria pensar que la seva propos-
ta pretén afavorir, primer que res, la col·laboració en-
tre investigadors de diferents disciplines, encara que 
les imagino ara mateix negant rotundament amb el cap 
aquesta suposició. En realitat, deixen ben clar que el seu 
enfocament és transdisciplinari, i ho justifiquen de la 
manera següent: atès que l’exercici i els fenòmens es-
portius es caracteritzen per les pertorbacions, la varia-
bilitat i els canvis dinàmics que no es poden modelar 
de manera adequada a partir d’enfocaments lineals, la 
superació del reduccionisme en què incorrem al no fer-
ho passa per l’adopció del llenguatge comú  i els princi-
pis explicatius generals de la teoria de sistemes dinàmics 
no lineals (TSDNL) que els permet a les ciències de la 

2  Tota la informació sobre l’ECSS es troba disponible a http://sport-science.org, més concretament en la secció missió statement  de 
l’About us.
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complexitat entendre els principis i les lleis que regulen 
l’aparició de patrons de comportament sota la influèn-
cia de condicions canviants en els diferents nivells de la 
natura. 

Les autores empren el model de coneixement sin-
tètic de Hristovski (2013) per justificar l’eliminació 
d’aquestes barreres lingüístiques, encara que aquest 
pot resultar en un argument circular: hi ha barreres 
perquè cada disciplina empra els seus propis termes, 
després si totes usen els mateixos termes les barreres 
desapareixen. I jo em pregunto: si totes les disciplines 
empren la mateixa terminologia, en què es diferen-
cien? Si pensem que la producció científica no deixa 
de ser un relat del món, és la situació actual de la cièn-
cia de l’esport la d’aquella maleïda Babel bíblica i per 
evitar catàstrofes substituïm les diferents llengües ci-
entífiques per un esperanto salvador, el de la TSDNL 
per exemple? A més a més, si el corpus de l’estudi an-
terior està format per les referències publicades segons 
un model concret de producció, el de les ciències de la 
naturals i les ciències biomèdiques principalment, no 
podem estar deixant de costat contribucions essencials 
per a la comprensió de com es desenvolupen d’espor-
tiu en altres fòrums i que es propaguen per altres mit-
jans de difusió? 

Tota activitat investigadora resulta en i depèn 
d’una terminologia pròpia: parlar rar no és un capritx 
del professor universitari, com pensen alguns alum-
nes, ja que els conceptes a què donen cos les paraules 
són les eines amb què cada ciència construeix la seva 
versió del món. Per aquesta raó, unificar el discurs 
comporta necessàriament unificar el pensament, i no 
estic defensant la hipòtesi de Sapir-Whorf3 per sempre 
i per tot arreu. De manera més elemental, l’èxit d’una 
disciplina no passa per utilitzar els conceptes emprats 
en una altra, sinó al contrari, i ni quan usem les ma-
teixes paraules podrem estar segurs que remetin al ma-
teix concepte: cos i moviment són excel·lents exem-
ples, encara que potser no tan bons com el del nostre 
volgut esport.

Per qüestions com aquestes, no em sento del tot 
conforme amb el seu plantejament encara que no 
se’ls pot rebatre quan reivindiquen la modelització 
matemàtica, la no linealitat i la complexitat com a 
pressupostos generals de la investigació: no es pot 
fer bona ciència si els models emprats són reduccio-

nistes, si la natura de l’objecte d’estudi se’ns perd 
pel camí, però no aconsegueixo veure de quina ma-
nera pot la física estadística ser l’única clau del nos-
tre èxit i de quina manera evitarà que caiguem en 
nous mecanicismes.

Per què no una ciència 
dels esports?

En un article publicat en aquesta mateixa revista, 
el llavors president de l’ECSS Sigmund Loland (2013) 
alertava contra el mite de la interdisciplinarietat. En la 
seva exposició, Loland identifica tres perspectives d’in-
vestigació del moviment humà: la de l’anàlisi mecànica 
dels moviments corporals, la de l’estudi fenomenològic 
de l’experiència esportiva, i la del significat social de 
les activitats esportives. Així les coses, segons l’autor 
la cièn cia de l’esport ha d’afrontar el repte de respectar 
una condicions mínimes de comparabilitat interdiscipli-
nària: les perspectives fisiològica, biomecànica i biomè-
dica estan tan pròximes entre si com les ciències socials 
i les disciplines humanístiques entre elles, la qual cosa 
pot no succeir amb totes les resta combinacions possi-
bles. Com acaba dient,

en la investigació d’alta qualitat els límits paradigmàtics 
tradicionals són superats de vegades amb l’aparició de 
nous paradigmes. Tanmateix, això, que és el procés na-
tural de la interacció entre investigadors amb talent, no es 
pot convertir en un ideal programàtic sense condicions” 
(pàg. 13).

La primera d’aquestes condicions podria ser la re-
flexió profunda sobre el nostre objecte d’estudi. Es pot 
replicar que l’objecte científic mai és una condició sinó 
la pròpia conseqüència de l’acció investigadora, el seu 
resultat. Tanmateix, allò que pugui valer per a una fase 
molt inicial o una època molt pretèrita també pot ser en 
el temps actuals l’excusa de mal pagador de qui, per no 
tenir una base epistemològica sòlida i estable, pot pre-
ferir articular teoria i metodologia fixant la segona i mo-
vent la primera a conveniència, i no dic que aquest sigui 
el cas ni de bon tros.

La condició d’existència d’una ciència unificada 
de l’esport pot no ser, per tant, o no ser-ho en pri-
mer lloc si es prefereix, disposar d’un tema interes-
sant i unes nocions bàsiques sobre la seva complexitat 

3  També coneguda com el principi de relativitat lingüística, planteja la possibilitat que el nostre accés a la realitat estigui predeterminat per la nostra 
llengua materna i les seves característiques tot podent arribar a comprometre la comprensió mútua.
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sinó acceptar que, com diu Loland, pot haver-hi al-
menys tres grans marcs de referència en què desen-
volupar la investigació dels fenòmens esportius. Fins 
a tal punt és això radicalment necessari que el propi 
text de Loland resulta forçat quan desenvolupa el seu 
discurs al voltant del concepte moviment, pertinent 
si és possible quan d’una descripció biomecànica 
es tracta, però insuficient sense cap mena de dub-
tes quan es persegueix la comprensió de la vivència 
personal o el valor social. L’esportiu no es pot aga-
far en la seva globalitat des de qualsevol disciplina 
científica i aquest pot ser, precisament, el moll de 
la qüestió unificadora que estem debatent: la relació 
entre les diferents disciplines que s’ocupen de l’es-
portiu és més jeràrquica que caòtica ja que no totes 
les ciències poden caracteritzar de manera convin-
cent el que l’esport és en essència, si se’m permet 
l’ex pressió. 

Hi ha, emperò, una opció que no és tan evident, i 
que no sembla plantejar-se: la d’una ciència dels es-
ports que tingui com a objecte la investigació sistemà-
tica i profunda de les activitats fisicoesportives. Per la 
meva part, estic disposat a acceptar l’etiqueta ‘esport’ 
sabent que en una classificació de les diferents activi-
tats lúdiques  l ‘esport’ seria una d’aquestes classes no-
més. Tanmateix, acceptar l’existència d’una disciplina 
autònoma que tingués com a objecte d’estudi no tant el 
moviment sinó l’activitat, no tant el gest aïllat com la 
conducta integral de la persona, no tant d’actes aïllats 
com les estructures que configuren les situacions mo-
trius, i que emprès per a la seva comprensió i la seva 
modelització els recursos metodològics més apropiats en 
cada cas, no sols ens obriria la porta a una fructífera 
interdisciplinarietat sinó que ens posaria a la via d’una 
veritable transdisciplinarietat per orientar-se, en tant que 
elaboració particular, cap al desenvolupament d’una dis-
ciplina pròpia del nostre camp acadèmic i laboral que 
fos el resultat del quefer científic més rellevant per als 
nostres interessos.

I si la pregunta fora 
qui mana aquí?4

Continuo reflexionant, i em pregunto en quina mesu-
ra ens convenen, com a comunitat docent i investigadora 

al camp de l’activitat fisicoesportiva, aquesta dispersió 
acadèmica i la conseqüent debilitat laboral a què s’han 
d’enfrontar els nostres diplomats, afavorida sens dubte 
per la nostra posició a l’Acadèmia. No pot semblar de 
vegades que les nostres facultats són com un mercat en 
què les mercaderies tècniques i científiques es venen a 
la menuda en un ambient bullangós i divertit? És el que 
succeeix en totes les resta facultats? És el que volem que 
passi?

Estaria totalment d’acord amb la primera afirma-
ció de les professores Balagué i Torrents que l’esport 
no és només un fenomen social del nostre món, sinó 
que també és un camp privilegiat per a l’estudi del 
comportament social i humà (pàg. 7), però acaben 
convidant-nos a esbrinar com les dinàmiques col·lec-
tives supramoleculars del genoma, el proteoma, el 
transcriptoma i el metaboloma cooperen en la gene-
ració d’efectes de rendiment esportiu (pàg. 21), i em 
quedo perplex malgrat conèixer alguns dels treballs 
de Barabasi. Em  pregunto si per a elles l’esport no 
és només un fenomen social perquè també és un camp 
privilegiat per estudiar el comportament humà o per-
què també és un fenomen gènic i metabòlic, bioquí-
mic, fisiològic i biomecànic, psicològic i afectiu, eco-
nòmic i polític, artístic, filològic, geogràfic, filosòfic 
en definitiva, que és el que es pot deduir de tot el que 
segueix a la seva primera asseveració.

La reforma de l’Espai Europeu d’Ensenyament Su-
perior a què m’he referit abans es basava, entre d’al-
tres coses, en el reconeixement de l’autonomia de les 
Universitats per dissenyar l’oferta més apropiada: en 
comptes de marcar uns continguts mínims (excepte en 
determinades titulacions conduents a l’adquisició de 
competències professionals amb un marcat caràcter 
administratiu, com les de mestres, metge o enginyer) 
s’establien les condicions d’acceptabilitat dels projec-
tes acadèmics. En aquest context, una de les primeres 
decisions que vam haver de prendre els Centres va ser 
l’adscripció de la titulació a una de les cinc branques 
de coneixement: Arts i humanitats, Ciències, Ciències 
de la salut, Ciències socials i jurídiques, Enginyeria i 
arquitectura.

Amb les dades disponibles,5 podem dibuixar el mapa 
següent de la formació en ciències de l’activitat física i 
de l’esport a Espanya: 

4 Inspirat pel llibre de Gazzaniga (2012).
5  Aquest avui és març del 2014, i les dades les he consultades en la pròpia ANECA (http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/) i en EDUCAWEB (http://

www.educaweb.com/carreras-universitarias/). 



  

99

Reflexions i condicions per a una unificació de les ciències de l’esport

d
ià

le
g

s
 i 

C
AR

Te
s

 C
ie

N
TÍ

Fi
Q

U
es

Apunts. Educació Física i Esports. 2014, núm. 118. 4t trimestre (octubre-desembre), pàg. 95-100. ISSN-0214-8757

•	 La formació de grau és oferta per 39 universitats 
espanyoles diferents ubicades en 12 comunitats 
autònomes, i fins és possible cursar-la en un cam-
pus virtual. Les branques d’adscripció són només 
dues: Ciències socials i jurídiques en 25 oca-
sions (64%) i Ciències de la salut en les altres 14 
(36%).
•	 L’oferta de màster està composta per 23 títols 

oficials oferts per 19 universitats. En aquest ni-
vell, la distribució per branques d’adscripció és 
de 14 (60%) i 9 (40%). Com a dada curiosa 
es constata que hi ha tres universitats que ofe-
reixen el màster però no el grau, i que les tres 
el tenen adscrit a la branca de Ciències de la 
salut.
•	 La probabilitat condicionada de què una Uni-

versitat ofereixi un màster en CC de l’AFD és 
major si el grau ofert està adscrit a socials i 
jurídiques (.56) que si ho està en salut (.44), i 
en aquest cas, la probabilitat que màster i grau 
pertanyin a la mateixa branca de coneixement 
és 3,5 vegades superior en el cas de socials i 
 jurídiques (.44/.12) i la mateixa en el cas de la 
salut (.22/.22).

Els estudis en ciències de l’activitat física i de l’es-
port estan clarament concebuts com una formació en 
l’àrea de les ciències socials i jurídiques. Sensu contra-
rio, a ningú se li va ocórrer associar-los a una forma-
ció artística, d’enginyeria o de ciències pures, la qual 
cosa també és significatiu. És aquesta la raó per la qual 
les autores afirmen que l’esport és un fenomen social? 
Tanmateix, els dos graus de l’INEFC, a què pertanyen 
les autores, estan adscrits a la branca de Ciències de 
la salut. És aquesta la raó per la qual els meus col·le-
gues acaben parlant de metaboloma? Ja sé que la de-
cisió d’adscripció dels estudis no va tenir per què ser 
el resultat d’un anàlisi epistemològica profunda, però 
negar la seva transcendència és negar la pròpia raó de 
ser d’aquest debat: les activitats físiques es vinculen 
amb la salut de la mateixa manera que els mitjans es 
vinculen amb els fins i el de salut, en aquest sentit, 
podria ser un dels terrenys de la nostra tekhné però no 
l’objecte d’estudi primari de la nostra epistéme, tornant 
a Aristòtil.6

No hi ha dubte que les facultats en CCAFD ens en-
frontem a un gran repte, tan gran com la responsabilitat 
contreta amb els nostres estudiants i el seu desenvolu-
pament professional, i que es pot entendre com el de la 
unificació de la ciència de l’esport o com el de la iden-
titat dels nostres estudis. Encara que no siguem un grau 
professionalitzador, com el de mestre o metge, podem 
diferenciar entre les competències acadèmiques vincu-
lades a les activitats fisicoesportives i les competències 
vinculades als processos d’intervenció més habituals: 
l’entrenament esportiu i l’educació física des de sempre, 
la gestió, i la salut i el benestar més recentment. La uni-
ficació a què jo aspiro, i per a la qual una concepció 
del complex és també condició indispensable, passa per 
reconèixer-nos davant tot com a experts en les activi-
tats físiques, jocs i esports de manera assenyalada, la in-
vestigació de les quals ens ha estat encomanada i ningú 
més que nosaltres farà com cap estrany podria compren-
dre’ls.

En la seva intervenció al congrés de l’ECSS, Kel-
so (2013) veia la ciència de l’esport com un camp apli-
cat de conceptes, mètodes i eines d’altres disciplines, i 
potser per això no va trobar cap resposta quan, davant 
el fenomen de testing Ronaldo, deia que “ens falta un 
marc conceptual per interpretar i integrar les dades dels 
diferents nivells i escales d’observació que acostumen 
a formar part de la configuració típica dels esports. La 
clau d’aquesta absència pot ser, precisament, la pregun-
ta mateixa que es feia a continuació, “en cada nivell de 
complexitat, del cel·lular al social, qui són els jugadors, 
quines són les seves propietats i quines són les regles 
del joc?”, sense cap sentit per a mi: per sota del nivell 
del joc no hi ha jugadors, no hi ha jugadors en el cicle 
de Krebs, i no hi ha esport sense jugadors. Fins a un 
autor tan poc sospitós com Philip Ball (2005) arriba a 
reconèixer, parlant de xarxes socials i petits mons, que 
les possibilitats d’interconnexió seran aprofitades segons 
“les accions i fins i tot les percepcions de la gent: un 
oportú recordatori que la física social no es pot perme-
tre prescindir completament de la psicologia individual” 
(pàg. 466)

Per més motius que els exclusivament científics, 
el nostre camp ha de beneficiar-se d’un marc compar-
tit d’intel·ligibilitat de les activitats fisicoesportives. 
Com bé sabia Goffman,7 la primera batalla és la de 

6 Per a aquesta tornada a Aristòtil he anat de la mà de Xabier Zubiri (p. 21).
7 Em refereixo, concretament, al seu frame theory.
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l’enquadrament i la transdisciplinarietat només tin-
dria sentit per a mi si ens embarquéssim en un viat ge 
que tingués per destí aquesta disciplina pròpia de què 
semblem mancar per ara. Aquest ampli marc d’ide-
es que troba a faltar Kelso pot ser, per exemple, la 
praxeologia motriu,8 i potser per reconèixer-me en tal 
disciplina, aprecio la tremenda importància que les 
idees de Balaguè i Torrents té per a la investigació 
rigorosa i potent de l’acció esportiva sense sortir-nos 
de les ciències socials i la seva epistemologia, que 
també n’hi ha.9 Sense necessitat d’imposar cap teo-
ria o ciència, però sense negar les evidències, sí que 
és possible respondre a la qüestió de Kelso, i en el 
meu cas la meva perspectiva em permet afirmar que 
la competència de Ronaldo és, primer que res, semio-
triu i que la seva preparació s’orienta a la integració 
d’aquesta competència en un ordenament ludomotor 
en forma de duel col·lectiu a temps límit amb altes 
exigències afectives i fisiològiques. 

En definitiva, dono suport a la moció de les meves 
col·legues de treballar darrere de la nostra ciència prò-
pia, i no trobo millor manera d’aportar el meu granet 
de sorra que fixar la meva posició de partida com ho 
he fet, intentant de no oblidar que, pel que fa el seu co-
neixement científic es refereix, els jocs i esports, com 

l’univers de la poetessa americana, estan fets d’històries, 
no d’àtoms, i que sobre aquesta base intento construir el 
meu quefer.
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