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Resposta a/Reply to Raúl Martínez Santos

Les autores del treball “Unificar les ciències de 
l’esport” (núm. 114, jul-set. 2013) responen a 
la rèplica enviada pel Prof. Raúl Martínez San-
tos amb el títol “Reflexions i condicions per a 
una unificació de les ciències de l'esport” (vegeu 
pàg. 95).

En primer lloc expressar el nostre agraïment al pro-
fessor Raúl Martínez pel seu interès en el nostre article i 
per l’oportunitat que ens brinda d’aclarir alguns aspectes 
d’aquest. Resulta reconfortant compartir amb compan-
ys de professió una visió integradora de les ciències de 
l’esport fonamentada en la transdisciplinarietat, ja que 
al nostre entendre una de les característiques genuïnes 
dels professionals a qui formem resideix en l’esmentada 
capacitat integradora, que no queda necessàriament ga-
rantida amb la formació multidisciplinària universitària.

En l’article d’opinió “Reflexions i condicions per a 
una unificació de les ciències de l’esport” es critiquen 
alguns aspectes de l’editorial “Unificant les ciències de 
l’esport” que considerem justificats i altres que sem-
blen derivar-se d’una errònia interpretació del contin-
gut. Com bé endevina l’autor, l’editorial és un híbrid 
memòria-reflexió del congrés ECSS Barcelona 2013, 
el lema del qual va ser precisament “Unifying Sport 
 Sciences”, i l’editorial pretén discutir el tema basant-se 
en les aportacions del congrés. El “èmfasi en l’ontolo-
gia i epistemologia d’estil biològic” que critica l’autor 
és únicament contextual, ja que com és  sabut, l’àrea 
biomèdica és dominant en aquest congrés, la qual cosa 
reflecteix també una realitat que ens preocupa. Vo-
lem aclarir en aquest sentit que l’editorial no és pro-

ducte de la nostra visió esbiaixada de les ciències de 
l’esport o de la nostra falta de reconeixement al paper 
de les ciències socials. Més aviat és el resultat de tot 
al contrari, perquè al nostre entendre és especialment 
en l’àrea biomèdica on es produeix un abús de models 
reduccionista i hipòtesi que infereixen de forma lineal 
(causa-efecte) processos macroscòpics (com les accions 
motrius) de processos microscòpics (moleculars) i ho 
fan de manera descontextualitzada, sense considerar 
com s’integren els diferents nivells d’anàlisi (molecular, 
cel·lular, orgànic, sistèmic, organísmic, social, etc.) ni 
la seva interacció amb el context. En l’àrea de les cièn-
cies socials, en canvi, són més comuns els  enfocaments 
sistèmics i els models multifactorials, que consideren el 
paper del context i valoren els canvis qualitatius, no sols 
quantitatius. Tanmateix, pretenem eludir el debat sobre 
quin nivell és més important per a la ciència de l’esport, 
els dos nivells són igualment importants i fan de l’esport 
una àrea d’investigació profundament interessant. 

La biologia ha patit en els últims 30 anys un canvi 
de paradigma de la mà dels models dinàmics, que en un 
principi van ser rebutjats pels biòlegs (en l’article “Uni-
fying Sport Science” se citen diverses referències). No 
obstant, hauran de passar segurament alguns anys fins 
que les ciències biomèdiques deixin d’associar-se a un 
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mecanicisme descriptiu i puguem trobar en els seus mo-
dels dinàmics similituds amb processos socials. No són 
les cèl·lules societats de molècules altament organitzades 
que presenten principis comuns d’organització respecte 
a un altre tipus de societats? La modelització matemàtica 
amb la teoria dels sistemes dinàmics (TSD) no s’aplica 
exclusivament a l’àrea de ciències naturals i biomèdi-
ques, s’utilitza també per descriure fenòmens psicolò-
gics i socials entre altres molts (Latane, 1996; Lee, Hol-
me, & Wu, 2011; Nowak & Vallacher, 2007; Suchecki, 
Eguiluz, & San Miguel, 2004; Vallacher & Jackson, 
2009; Vallacher, Coleman, Nowak, & Bui-Wrzosinska, 
2010). En realitat, els conceptes generals de la TSD i 
de la física estadística són vàlids per a tots els nivells 
d’anàlisi: des del molecular fins al social i per això con-
siderem que són transdisciplinaris i contribueixen al co-
neixement unificat. Ja s’han començat a introduir en la 
literatura models que integren diferents nivells d’anàlisi. 
Per exemple, Frank (2014) explica el trastorn bipolar en 
medicina i mostra com les variables socials controlen els 
processos biològics i com aquests estabilitzen el com-
portament social.  La causalitat circular és un dels pilars 
de la dinàmica no lineal que permet relacionar l’expres-
sió gènica amb els valors socials.

La cita de R. Hristoski que figura en la contraporta-
da del nostre llibre Complexitat i esport (Balagué & To-
rrents, 2011) defineix la vocació integradora a què ens 
estem referint: “La complexitat no és només una teoria 
que descriu un conjunt especial de fenòmens sinó una 
visió del món basada en principis d’unificació. No és 
una temptativa de ‘fisicalitzar’  la biologia i la psicologia  
sinó una finestra als principis universals profundament 
arrelats en la diversitat de les nostres experiències feno-
menològiques. Fa tres segles que Isaac Newton va afir-
mar que ‘…la natura  és molt consistent i coherent amb 
si mateixa…’. Sembla que ara estem en el principi de la 
realització del somni newtonià de veure la Natura ‘en 
consistència i coherència amb si mateixa’.

Els conceptes generals de la TSD es caracteritzen 
tant per la seva coherència i consistència explicativa 
com per la seva flexibilitat i dependència contextual; és 
a dir, respecten el llenguatge específic de cada disciplina 
i no pretenen de cap manera substituir-lo. Per tant, ha 
de quedar clar que no es pretén imposar cap llenguatge 
comú com a solució per a la unificació de les diferents 
ciències. Simplement es constata que, com a conseqüèn-
cia de l’augment del nombre de disciplines que descob-
reixen que els conceptes generals de la TSD formen la 
base dels processos dinàmics que investiguen, emergeix 

de manera espontània un llenguatge comú. El fet que 
aquests conceptes generals es descobrissin primer en la 
física és una contingència merament històrica ja que són 
tant sociològics com biològics o físics.  Per tant, l’es-
tructura del llenguatge científic emergent es caracteritza 
tant per la seva estabilitat i coherència, correlacionant 
camps científics clàssicament independents, i per la seva 
flexibilitat i adaptació a contextos i processos específics. 
És a dir, el llenguatge científic es comporta com un sis-
tema social adaptatiu autoorganitzat (Hristovski, Bala-
gué, & Vázquez, 2014).

En l’article d’opinió creiem que es mal interpre-
ten els resultats del model de coneixement sintètic de 
Hristovski (2013) quan s’afirma que tracte d’“eliminar 
 barreres lingüístiques”. El model compara el perfil del 
paisatge científic en absència i presència dels principis 
explicatius generals de la TSD i la física estadística. 
Mentre que en la seva absència la comunicació entre 
disciplines només es produeix entre ciències veïnes com 
la psicologia i les ciències socials, en la seva presència 
es redueixen (no desapareixen) les barreres entre dis-
ciplines i es forma un llenguatge comú que permet la 
comunicació directa entre ciències que clàssicament es 
mantenien totalment desconnectades com són, per exem-
ple, la psicologia, el comportament motor o les ciències 
socials d’una banda i la cosmologia o la física de partí-
cules per l’altra. El descobriment de principis generals 
no elimina els conceptes específics característics de les 
diferents ciències. Aquests es continuen usant en el marc 
creat pels principis generals. Les barreres lingüístiques 
no arriben a “0”, la qual cosa significaria una homoge-
neïtzació total del llenguatge i resultaria irrealitzable, a 
més d’indesitjable. Recomanem una lectura més detin-
guda del treball de Hristovski (2013) per a la seva millor 
comprensió.

La praxeologia motriu (Parlebas, 1985) no pot re-
soldre el problema plantejat per Kelso (2013) perquè no 
es preocupa, com reconeix l’article d’opinió, sobre com 
estan integrats els diferents nivells d’anàlisi, fet que no 
desmereix a la praxeologia, simplement l’acota al nivell 
macroscòpic, a l’observable a partir de l’anàlisi sistèmi-
ca i rigorosa de la pràctica motriu. És necessari disposar 
de principis comuns i llenguatge comú per integrar els 
diferents nivells d’anàlisi i això és el que  proporciona 
la TSD amb els seus conceptes generals. La TSD pot 
aplicar-se a l’estudi de fenòmens fisiològics, la qual cosa 
no significa que la fisiologia ja no sigui necessària ni 
que la TSD la substitueixi. En l’article d’opinió s’afirma 
“per sota del nivell del joc no hi ha jugadors, no hi ha 
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jugadors en el cicle de Krebs, i no hi ha esport sense ju-
gadors”. En efecte, el joc és una propietat emergent que 
no pot reduir-se al nivell dels jugadors i és precisament 
la TSD  la que explica l’emergència de propietats en els 
sistemes complexos a través d’un marc matemàtic rigo-
rosament definit (Frank, 2014; Haken, 1987). A més a 
més, cal assenyalar que el cicle de Krebs no és només 
una via metabòlica que s’activa durant els jocs esportius 
per proporcionar energia, sinó que és un procés depen-
dent del context que comparteix principis dinàmics gene-
rals amb els jocs esportius i pot ajudar a comprendre’ls. 
En el cicle de Krebs no són els jugadors sinó els enzims 
els que col·laboren per a un objectiu comú, i la seva 
interacció està subjecta als mateixos principis generals 
que regeixen la dinàmica del joc, donant-se processos de 
competició i col·laboració, saturació, neutralització, blo-
queig, etc., d’aquí la transdisciplinarietat a la qual fem 
referència. Això no exclou que en cada procés o en cada 
nivell d’anàlisi el context i els elements que interactuen 
siguin completament diferents. Per exemple, en la inte-
racció entre persones les emocions, són un element clau 
que cal tenir en compte, però la seva dinàmica de can-
vi presenta principis generals comuns a altres processos 
d’interacció entre sistemes, siguin del tipus que siguin.  

Finalment, i en relació amb el suggeriment fet per 
l’autor de l’article d’opinió, comentar que els jocs es-
portius poden explicar-se a partir dels principis gene-
rals aquí exposats i en aquest sentit relacionar-se amb 
la praxeologia. De manera similar a com ho fa aquesta, 
la TSD entén els jocs esportius com a producte de les 
interaccions entre el context i els agents que, dirigits per 
un objectiu, estan involucrats en el joc. La diferència fo-
namental consisteix en el fet que la TSD explica com la 
dinàmica d’aquestes interaccions produeix l’emergència 
dels patrons autoorganitzat que es donen en el joc. És 
a dir, aquestes interaccions formen estructures jeràrqui-
ques que adquireixen la forma de causalitat circular i on 
els patrons macroscòpics constrenyen les decisions dels 
agents i les seves decisions/accions estabilitzen tempo-
ralment aquests patrons. Generalment, petites i impre-
dictibles fluctuacions d’aquestes decisions/accions poden 
crear canvis qualitatius dels patrons macroscòpics; em-
penyent patrons previs cap a noves formes organitzati-
ves. En poques paraules, així es generen les excitants 
i emocionants històries i drames idiosincràtics (sempre 

diferents) de cada joc o partit. Noti’s que són els princi-
pis generals de la TSD, matemàticament formulats, els 
que expliquen per què i com emergeix aquesta idiosin-
cràsia; és a dir, com es genera l’arrel irrepetible de cada 
joc. En aquest sentit, podem dir que l’aproximació pra-
xeològica als jocs esportius es pot incorporar fàcilment 
el marc dels principis generals aquí exposats. 

Amb aquests aclariments esperem compartir amb el 
professor Raúl Martínez no sols la música sinó també la 
lletra del nostre article “Unifying Sport Science”.
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