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Abstract

The thesis of the article is the
following: the sport hat not values.
The values of sport are:
1. subjective judgements attributed
by people according to their
sporting experiences and the
effects (positive or negative) they
perceive; and 2. the judgements
attributed to sport from institutions
(clubs, fitness centres, the State,
educational institutions.. .J.
Therefore, the values of sport are
secondary and "causal" attributions
given by persons and/or
institutions. Each of the parts of
the article develops the way in
which the above mentioned thesis
can be demonstrated in different
fields: the person, the market
(economic value of sport),
institutions -most/y clubs- and the
Sta te. Conclusions discuss about
the problems to establish the
values of sport.
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Resum
L'article desenvolupa la tesi següent:

I'esport no té vaiors en si mateix, sinó

que els valors de I'esport són, o bé judicis

subjectius i estimatius que emeten les

persones que el practiquen sobre la base

deis efectes (positius o negatius) que

creuen obtenir o bé els efectes que unes

certes institucions (clubs, gimnasos de

condicionament físic, l'Estat, les institu

cions educatives... ) Ii atribueixen. Els va

lors de I'esport són, per tant, assigna

cions (de valor) secundaries i "casuals"

mitjan~ant persones o institucions. Cada

un deis apartats de I'article desenvolupa

la manera com I'esmentada tesi es de

mostra en ambits successius: el de la

persona, el del mercat (valor económic

de I'esport), el de les institucions -princi

palment els c1ubs- i el de I'Estat. En les

conclusions es reflexiona sobre els pro

blemes per determinar els valors de

I'esport.

L'esport no té valors
Hom s'adona facilment de com és de terri

blement difícil de parlar d'alguna cosa

que no existeix, com ara d'un fantasma,

d'un vampir o, precisament, d'alló de que

ara ens toca parlar, d'''els valors de

I'esport", ja que I'esport, en si mateix, no

en té cap mena, de valor. Tampoc I'esport

pot donar una explicació als valors es

mentats partint de si mateix i de forma

autónoma. L'esport, entes com a una for

ma específica i reglamentada de tractar el

cos, manca "de valor".

Els valors de I'esport no sorgeixen de

I'esport, no són qualitats d'ell mateix, sinó

que els valors de I'esport són, o bé judicis

subjectius i estimatius que emeten les per

sones que el practiquen, sobre la base deis

efectes (positius o negatius) que obtenen a

partir del que esperen o d'alló que se'ls

promet, o bé els efectes que unes certes

institucions, com els clubs i associacions,

els gimnasos de condicionament físic,

l'Estat, les empreses i institucions educati

ves així com les Esglésies, esperen o pro

meten a altres proclamant-Ios "valuosos".

Els valors de I'esport solament són el resul

tat de valoracions realitzades per individus

o per institucions. Els valors de I'esport són

sempre beneficis o funcions; és a dir, ex

pectatives de beneficis o de funcions pro

cedents de persones i d'institucions. En
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Abstract

The thesis o( the article is the
(ollowing: the sport hat not values.
The values o( sport are:
l.subjective judgements attributed
by people according to their
sporting experiences and the
effects (positive or negative) they
perceive; and 2. the judgements
attributed to sport from institutions
(clubs, fitness centres, the State,
educational institutions.. .J.
There(ore, the values o( sport are
secondary and "causal" attributions
given by persons and/or
institutions. Each o( the parts of
the article develops the way in
which the above mentioned thesis
can be demonstrated in different
fields: the person, the market
(economic value o( sport),
institutions -mostly clubs- and the
State. Conclusions discuss about
the problems to establish the
values o( sport.
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Resum
L'article desenvolupa la tesi següent:

l'esport no té valors en si mateix, sinó

que els valors de l'esport són, o bé judicis

subjectius i estimatius que emeten les
persones que el practiquen sobre la base

dels efectes (positius o negatius) que

creuen obtenir o bé els efectes que unes

certes institucions (clubs, gimnaso~ de

condicionament físic, l'Estat, les institu
cions educatives... ) li atribueixen. Els va

lors de l'esport són, per tant, assigna

cions (de valor) secundàries i "casuals"

mitjançant persones o institucions. Cada

un dels apartats de l'article desenvolupa

la manera com l'esmentada tesi es de

mostra en àmbits successius: el de la

persona, el del mercat (valor econòmic

de l'esport), el de les institucions -princi

palment els clubs- i el de l'Estat. En les

conclusions es reflexiona sobre els pro

blemes per determinar els valors de
l'esport.

L'esport no té valors
Hom s'adona fàcilment de com és de terri

blement difícil de parlar d'alguna cosa

que no existeix, com ara d'un fantasma,

d'un vampir o, precisament, d'allò de què

ara ens toca parlar, d'''els valors de

l'esport", ja que l'esport, en si mateix, no

en té cap mena, de valor. Tampoc l'esport

pot donar una explicació als valors es

mentats partint de si mateix i de forma

autònoma. L'esport, entès com a una for

ma específica i reglamentada de tractar el

cos, manca "de valor".

Els valors de l'esport no sorgeixen de
l'esport, no s6n qualitats d'ell mateix, sinó

que els valors de l'esport s6n, o bé judicis

subjectius I estimatius que emeten les per

sones que el practiquen, sobre la base dels

efectes (positius o negatius) que obtenen a

partir del que esperen o d'allò que se'ls

promet, o bé els efectes que unes certes

institucions, com els clubs i àssociacions,

els gimnasos de condicionament físic,

l'Estat, les empreses i institucions educati

ves així com les Esglésies, esperen o pro

meten a altres proclamant-los "valuosos",

Els valors de l'esport solament són el resul

tat de valoracions realitzades per individus

o per institucions. Els valors de l'esport són

sempre beneficis o funcions; és a dir, ex

pectatives de beneficis o de funcions pro

cedents de persones i d'institucions. En
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poques paraules: els valors de l'esport no

existeixen, hi ha solament la valoració de

l'esport per part d'algU, Els valors de

l'esport són, per tant, assignacions (de va

Iod secundàries ¡ -casuals-, miljançant

persones o institucions.

Aixi doncs -des d'una perspectiva sociolò

gica- només podem parlar de valors de

l'esport examinant les raons i condicions

socials d'on emanen les decisions i assig

nacions de valor i, tot seguit, analitzant

les conseqüències que es deriven de les

val0f3cions emeses. D'acord amb això,

SOfgeil(en quatre qüestions a tractar:

• Quins efectes atribueixen a l'esport uns
determinats esportistes i unes determi

nades institucions sota unes determina

des condicions, tant si són reals com si

es tracta de meres expectatives?

• Com apareixen valorats els resultats es·

mentats, ja siguin reals o bé esperats?

• Quins són eis motius que fan que les di
ferents formes d'esport siguin valorades

de forma positiva o negativa per les dife·

rents persones i institucioos? Per què

aquestes propaguen els valors esmen

tats? I, què n'esperen, d'aquestes assig

nacions de valor?

• Quina responsabilitat tenen les diferents

institucions davant dels esportistes i da·

vant d'allres institucioos en proclamar
-els valors de l'esport-?

Les respostes a les qüestions plantejades i

les reflexions al voltant d'aquestes, no són

únicament rellevants amb vista a una ètica

de l'esport, sinó també per a la politica es·

portiva, ja que el programa "esport per a
tothom-, propagat des de fa dêcades, s0

bretot pels països europeus, I únicament

resulta raonable en els casos en què

l'esport tingui un valor positiu que redundi

en profit de tots. Solament sobre la base

dels seus valors, es fa l'esport objecte de la

poIitica esportiva i d'aquesta manera, par
cialment, de la polit ica de l'Estat de Benes

tar, Solament a partir d'aquestes atribu

cions de valor es converteix l'"esport per a

tothom" en el fonament del foment estatal

de l'esport i no merament en la finalitat

programàtica de les associacions i clubs

esportius. Així, l'esport, mitjançant els

seus valors, connecta amb alguns objec·

tius de l'Estat de Benestar com ara la polí

tica sanitària, la política de joventut í la po.

litica d'integració social. El que ens queda

per determinar són els valors que serveixen

de base a la política esmentada, com

s'originen, qui els estableix i qui controla,

si realment es compleixen. D'aquestes

qüestions ens ocuparem a continuació.

La tesi de la valoració
subjectiva de l'esport

Disposem de resultats d'investigacions

empiriques procedents de totes les socie

tats modernes entorn de per què la gent

fa esport, qué és el que valora d'aquest i

dels efectes en desitja obtenir. Els resul

tats esmentats poden donar per empíri

cament comprovat el que s'espera de

l'esport, és a dir:

• Salut, condicionament f¡sic i modelar el

=.
• Benestar, sentir I conèixer el cos.

• Diversió, satisfacció i distracció,

• Vida social, comunicació i integració,

• Bellesa, una forma atractiva d'expressió
individual i, doncs, segons les cir·

cumstàncies, també confiança en un
mateix,

• Prestigi, reconeixement i acceptació s0

cial.

• Distracció, sensacions i un gaudi de

ràpida satisfacció.

Tanmateix, aquesta recopilació no conté

informacions vàlides, Sembla que proce

deixi d'un fullet publicitari d'una associa

ció de temps lliure i no que sigui el resul

tat de grans esforços investigadors.

Aquestes dades no són més que l'agre

gació de moltes opinions individuals. A

més a mes, no se sap què s'amaga exacta

ment darrera d'aQuestes opinions indivi

duals: es tracta dels efectes reals obtin·

guts o únicament dels efectes que es de·

sitgen obtenir? Són justificacions racio

nals per legitimar conductes que responen

a motivacions diferents? Es tracta de la re

producció dels judicis i "valors~ social

ment atribuits a l'esport i que són propa.

gats intensamenl en lots els mitjans de

comunicació social? De tola manera, mal

grat aquestes observacions, d'aquests re·

sultats es poden extreure algunes notes

generals.

Els valors de l'esport
són subJecUv.menl varlablu

Existeixen milions de persones que fan es

port; existeix una gran xifra de diferents ti·
pus d'esport en continu creixement -pel

que sembla la xifra dels esports practicats

es troba entre els 150 i els 200- i els ti

pus d'esport esmentats es practiquen de

diferents formes: corn a esport de lleure o

de competició, com a part de programes

d'entreteniment, per a rehabilitació, com

a components essencials de les ofertes de

turisme, entre d'altres. Aquest ampli es

pectre del Que es pot entendre per esport,

és ofert i, doncs, valorat, per les més va

riades institucions --clubs i associacions,

ofertes comercials d'esport, empreses,

entitats estatals, etc.

Els efectes que la gent espera obtenir de

l'esport depenen, paraHelament, de qui el

practiqui en cada cas i de les condicions

sota les quals ho faci. Les persones més

grans semblen valorar l'esport de forma

diferent que no pas les joves; qui fa esport

en un gimnàs de condicionament físic

busca alguna cosa distinta que si ho fa en

un club; per al que practica l'esport de

competició professionalment, aquest té

un aftre valor que per al simple esportista

de temps lliure; el jugador de golf (sem
bla) aprecia en el seu esport una altra

cosa que el boxejador, etc. A més a mes,

aquestes valoracions són paraHelament

diferents en els diversos paisos i, al cap

davall, mutables a mesura que transcorre

el temps. Els valors de l'esport tenen si·

multàniament una rellevància històrica

ment i culturalment variable.
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Benesla, • tOls els pMos europeus.



El valor de l'esport resulta ser un judici

subjectiu d'aquelles persones que el prac·

tiquen o que no ho fan per considerar el

seu valor negatiu. El que uns assaboreixen

de lorma especial, a altres pot ser que els

arribi fins i tot a repugnar: per a uns, una

marató constitueix una lorma sense parió

de conèixer els limits i la resistència per·

sonal i per a altres és una tortura lisica;

anar en un gimnàs de fitness a alguns els

resulta imprescindible per a la salut i

d'altres ho veuen com a pura vanitat; cór

rer és per a uns una forma especial de

gaudir de la natura i per a altres un trot

avorrit per camins plens de sots; a uns els

embriaga la velocitat de l'esqui i d'altres

el veuen com una amenaça per als seus

ossos i per al medi natural, Cada persona

es fa una composició distinta dels avan

tatges i desavantatges de l'esport.

la subjectivitat dels valors es percep tam·

bé en participar en esdeveniments espor·

tius com a espectador. Cadascú copsa en

aquests quelcom diferent: l'alegria pel re

sultat del joc; la dificultat per trobar apar

cament i, a part d'això, el seu alt preu i
l'atapeïment; els jugadors en plantilla; la

trobada amb els amics; el nombre de gols

marcats; el major o menor atractiu dels
descansos; els disturbis provocats pels

fanàtics, etc,

EII ..alors apareixen
barrejaU de rorma dlrerent

Hom pot esperar un efecte únic i clara

ment delimitat de l'esport o molts al ma

teix temps, En l'esport, especialment en

les seves formes tradicionals, sovint es
materialitzen molts dels considerats ante

rio«nent com a possibles valors de

l'esport, encara que aquests no hagin es
tat la causa que directament n'hagi moti
vatla pràctica, Per a cadascu el valor del

~seu· esport és el resultat d'una barreja,

diferent en cada cas, i d'una valoració per

sonal de resultats i efectes moll variats.

Tanmateix, cada vegada és més frequent

topar·se amb una actitud d'espera cons·

cient d'uns efectes específics en detriment

de tots els altres. En un gimnàs de fitness
s'espera modelar el cos, en una piscina

recreativa un desitja divertir-se, fent ioga

es busca relaxacíó, en el jogging es treba-

Ha per a la salut. De la mateixa manera

que, d'una banda, es dóna un procés

d'independització del complex de motius

-salut, condicionament tisic, diversió,

benestar, potencial- existeixen, de l'altra,

noves formes d'olertes selectives que con

tenen els motius de què parlem.

L'abast dels valors esmentats és
una qüesUó de treball personal

Els esmentats valors de l'esport no es p0

den comprar. Mitjançant l'adquisició d'un

aparell esportiu o de la qualitat de mem

bre d'un club s'obté únicament un poten

cial d'aprofitament global que requereix,

per tenir profit, un rendiment addicional

de l'esportista, Els valors de l'esport no es

poden extreure d'un consum passiu

d'acord amb les ganes o desgana enlront

d'una situació externa, Més aviat, es re·

quereix, addicionalment, temps i esforç,

perquè es vagin produint els efectes desit

jats en moltes situacions concretes. Els

coneixements, capacitats i tècniques

d'actuació individual tenen un paperdeci.

siu en la configuració d'aquest seguit de

situacions concretes. El coneixement s'ha

d'adquirir. En el cas de les capacitats i
tècniques d'actuació es tracta de mitjans

d'existència limitada, de la disponibilitat

dels quals es pot obtenir un càlcul esta

ble. A ningú li resulta estrany, el fet de fra

cassar en una competició seriosa Oen un

examen, tot i estar ben preparat. Es tracta

de situacions de component variable que

es poden traslladar a l'esport, afirmant

que el valor d'aquest és, de bell antuvi, di·

ficilment calculable,

I:ls dectes de l'esport
es comencen a manUestar
en el rulu.r

Els valors de l'esport es materialitzen en

una cadena de situacions particulars que

es van succeint amb el pas del temps;

aixi, els valors que s'espera obtenir de

l'esport es troben projectats en el futur.

Tanmateix, les expectatives de valors que

es tenen en relació amb l'esport són incer

tes en el moment en què comencem per

associar una pràctica esportiva, un equi-

pament per a realitzar-la ... a un determi·

nat valor. Igualment, les emocions, sensa·

cions, resultats... que van associats al va

lor poden ser desitjats, però no se sap si

realment es taran realitat. A més a més,
segons les nostres experiències quotidia

nes, el present del futur és diferent al futur

que imaginem (com és sabut, són els pre

paratius els que acaben proporcionant la

més gran alegria). En resum, aquest con

junt de situacions particulars projectades

en el futur són allament variables i, p0

ques vegades, completament contro

lables.

A manera d'exemple respecte al que aca

bem d'exposar, es pot prendre el cas de

l'afeccionat a l'esport de vela que, davant

una força del vent d'intensitat 8, xàfecs,

mala visibilitat I temperatures prop dels

l ()O, s'ha vist davant la imperiosa necessi·

tat de buscar el port més pròxim i fins i tot

ha pogut penedir-se d'haver comprat el

vaixell i haver-hi dipositat tantes expecta·

tives. Malgrat tot, la mateixa persona

també ha sentit una alegria sense parió en

poder sortir finalment a la vela, amb un

vent d'intensitat 4 i sol radiant. Cada si

tuació concreta ha de configurar-se i ha

de ser superada separadament. El fet que

l'esport doni cabuda al valOl'" desitjat varia

completament de situació en situació. Pel

que fa als valors i als beneficis de l'esport

no es pot decidir, anticipadament, de for

ma racional.

Els decles nellallus
I positius apareixen reparllls
de manera des1llual

Un altre problema rau en el fet que

l'esport no solament té efectes ¡ funcions

susceptibles de valoració positiva. l'es

port pol tenir també un valor negatiu.

Pensem en el menyscapte del medi am

bient, en les destrosses que ocasionen

els hooligans violents, en els danys per a

la salut que pot ocasionar un afany de

rendiment desmesurat, i també en els

impostos que tothom, incloent-hi els qui

no es troben gens interessats en l'esport,

han de pagar per finançar els grans esde

veniments esportius. AI capdavall, el pro

blema és que les persones que obtenen

algun avantatge mitjançant l'esport no

1.
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tenen per Què coincidir amb les Que car

reguen amb les sevt!s despeses. Els

guanys i les pèrdues estan repartits desi

gualment. Aquest fet s'aprecia millor mit

jançant un bonic exemple sobre els avan

tatges i inconvenients en la distribuci6

espacial d'una instaHaci6 esportiva, Que

prenc de 8ale (1993,104) i Que exposo

a continuaci6. Va calcular, d'una banda,

la distribuci6 dels ingressos addicionals

obtinguts gràcies a les despeses dels visi·

tants en botigues, restaurants i Quioscos

propers, aparcaments, empreses de

transport i venedors d'entrades segons la

distància a un estadi; d'altra banda, va

avaluar els danys i perjudicis produïts

pels fanàtics, el soroll del trànsit I els em

bussos, els problemes d'aparcament, el

vandatlsme, els controls policfacs, etc.,

Que havien de suportar els residents,

també segons la distància Que els sepa

rava de l'estadi. Com a resultat: les

molèsties no són superiors als avantat

ges; es distribueixen a més a més de for

ma distinta segons la seva localització:

les molèsties es concentren més en la

zona circumdant a l'estadi mentre Que
els avantatges s'estenen a una àrea més
àmplia. Però, lamentablement, aquells

Que sufraguen les despeses no són in

demnitzats pels Que guanyen amb

l'esport. Com aquest, es podrien posar

d'altres molts exemples.

Els valors de l'esport són, segons la inter

pretació exposada, Quelcom molt incert,

contfnuament exposat a canvis, condi

cionat pels coneixements i capacitats

d'un determinat moment, dependent

d'un seguit d'esdeveniments concrets, al

tament subjectiu i històricament varia

ble, Ets valors de l'esport no són una

magnitud aritmètica constant amb la

Qual i a través de la Qual es puguin fer
càlculs estables -ni pet als particulars, ni

per als que fan propaganda de l'esport,

ni per als politics.

l'anàlisi Que he efectuat fins ara pot ser

criticada -i amb ra6- per ser excessiva

ment limitada; se centra unicament en la

percepci6 subjectiva dels valors de

l'esport, Per aixó, en les pàgines Que se-

gueixen analitzaré el tema dels valors de

l'esport des d'altres tres punts diferents:

el valor econòmic de l'esport, el valor de

l'esport per a les diferents institucions i,

finalment, el valor de l'esport per a

l'Estat.

El .alor econòmic
de l'esport
Qui fa esport o desitja participar-hi, ha de

pagar un preu a canvi. Fer esport costa di

ners i requereix temps, la seva mateixa

pràctica porta aparellades unes certes

despeses: el pagament de la quota per ad

quirir la condici6 de soci en un club o per

realitzar l'esport en un gimnàs de condi

cionament físic; els aparells i la roba es

portiva; l'entrenador, els drets d'utilitzaci6

d'instal'lacions i aparells esportius aixi

com les entrades per als actes esportius.

A més a més, hi ha despeses de desplaça

ment entre el domicili o el lloc de treball i

el de celebraci6 de l'esdevt!niment espor

tiu, de la mateixa manera que es produei

xen despeses addicionals per als àpats i
l'allotjament.z Per a la mateixa pràctica

de l'esport es necessita temps, igual que
per al viatge, la fabricaci6 ¡ manteniment

dels aparells i de les instaHacions esporti

ves així com per al club com a entitat i el

treball voluntari que s'hi fa. Aix!, la pràcti

ca de l'esport es troba sotmesa a dues li

mitacions: de despeses i de temps. les

despeses per a l'esport concorren amb at

tres despeses de consum privat i el temps

per a la seva pràctica amb altres possibili

tats d'us d'aquest.

Els preus, bé es paguin en diners o bé en

temps, són l'expressi6 portada a un deno

minador numèric, de la multitud de valo

racions subjectives de l'esport. Mitjançant

el sistema de preus sorgeix un nou món en

el qual alió que és personal, original, sub
jectiu de cadascú es redueix a un denomi

nador comú: el preu d'un article. Tanma

teix, les valoracions subjectives consti·

tueixen el punt de partida per a la forma

ci6 del preu; els preus són informacions

agregades d'estimacions subjectives. Tan

sols mitjançant el preu es fa possible una

comparaci6 intersubjectiva de les valora·

cions individuals, El preu és un indicador

fiable del valor de l'esport pel Que fa a la

valoraci6 subjectiva dels qui s'hi interes

sen. Els diners Que la gent està disposada

a pagar i el temps que dedica al MseU" es

port constitueixen la prova de la im

portància Que se li d6na. Així, en poder re

duir el valor de l'esport a valors numèrics,

es trepitja terreny conegut.

Per iHustrar el Que acabem d'exposar

disposem d'un seguit de xifres. A Ale

manya, l'any 1990, les famílies van des

pendre uns 3 bilions de pessetes en es

port (Weber, 1995), Mirat des d'una al·

tra perspectiva: en una familia mitjana
de quatre persones les despeses per a

l'esport arriben aproximadament al 14 %
anual de la totalitat de les despeses des

tinades a l'oci, unes 84.405 pessetes. El

percentatge esmentat no resulta molt alt,

si es considera que l'esport està molt va

lorat socialment. la poblaci6 gasta molt

més en tabac i alcohol. I des d'un punt de

vista econòmic, també tenen un valor

més alt que l'esport d'altres activitats de

temps lliure, com ara viatjar, vacances,

així com la participaci6 en esdeveni·

ments culturals.

El .alor de "esport
per a les Institucions
No solament els particulars, tant si fan

esport com si no, li atribueixen valors,
sin6també les Institucions, Per als clubs

i associacions esportives és evident que

l'esport és valuós. Amb això, no única

ment justifiquen la seva raó de ser, sin6

que a més a més proporcionen argu

ments decisius per obtenir subvencions

estatals i acceptaci6 pública. Els vators

de l'esport poden interpretar-se com a

f6rmules de consens entorn dels benefi·

cis i de les expectatives de benefici i,

doncs, com a fonament general per a

l'actuació (política).

A primera vista, podria semblar Que les or

ganitzacions de l'esport atribueixen el va
lor de l'esport als seus efectes i funcions.

Això ho trobem reflectit, per exemple, en

2 Aque$lS !actors M!qllireixen especlall'ellevtnclllll'hclfl de decidi,-se pet unes ....ac.ances nportives", Il. p. d'esqli, vela, lflIl o semb!lfllS, o d'lClIll" Ill"'ns esdewnimenlS es
portius com els Jocs OIimpics o els muroclillS de Iutbol.

20 apupll... Educ.d6 Ffsit.1 ElJ)OrtS (64) (11-25)



la Carta de l'esport alemany, que va ser

aprovada, ja el 1967, per la Federació

Alemanya de l'Esport (OS6), l'orga

nització de l'esport alemany que inclou to

tes les associacions dels estats federals

(Linder) i les federacions esportives.3

En aquesta s'estableix que -l'esport com

pleix en les societats modernes impor

tants funcions biològiques, pedagògiques

i socials. L'esport <- .. ) beneficia la salut,

contribueix a la formació de la personali

tat, és un factor de desenvolupament ini

gualable, constitueix una ajuda efectiva

per a la convivència social e..)". El valor

de l'esport s'explica mitjançant aquesta

pluralitat de resultats i funcions.

Tanmateix, les afirmacions anteriors

s'enfronten a una dificultat que és la se

güent: disposem de pocs resultats empí.

rics científicament asseverats sobre els

efectes i les funcions que realment es

puguin atribuir a l'esport. En els casos

en què existeixin les investigacions em·

p[riques esmentades, queda per com

provar, si l'esport genera tots aquests

efectes positius. Els efectes i, en conse

qüència, els valors atribuïts a l'esport

semblen ser evidents, fins i tot potser es

basen en experiències personals. Tan

mateix, la majoria de les vegades no es

troben assegurats sistemàticament i em

píricament. La lectura de la bibliografia

dedicada a aquesl tema no ens aclareix

gaires dubtes. M'agradaria abordar el

problema utilitzant dos exemples: el pri·

mer, partint de la premissa dels efectes

de l'esport per a la salut i el segon, con

siderant el significat sociointegrador de

l'esport.
Respecte del primer exemple, cal dir el se

güent: possiblement existeixin molt pe
ques idees que siguin assumides de forma

tan àmplia i generalitzada i, alhora de ma

nera menys critica, que l'afirmació que

l'esport és bo per a la salut. Des del naixe

ment de l'esport a començament del se·

gle XIX i lins a l'actualitat, aquest apareilt

vinculat a la salut i no solament en les s0

cietats industrials occidentals, sinó també

en els antics estats comunistes i als pai

sos en vies de desenvolupament (Cachay

1988). L'esport, com es repeteilt una ve-

gada i una altra amb tota mena de va

riants, és un component essencial de

l'estil de vida saludable de les societats

modernes. Amb arguments d'aquest ti

pus, les organitzacions esportives legiti

men la seva existència, la necessitat de

subvencions estatals i l'exigència de reco
neiltement públic.

Segurament existeixen molts resultats

mèdics i epidemiològics que asseguren

que el moviment i l'exercici corporal regu·

lar despleguen efectes positius per a la sa

lut física i ps[quica. La medicina esporti

va, sobretot, no ha eslalviat cap esforç per

demostrar els efectes positius de l'esport

en tots els paràmetres imaginables de la

condició flsica. Tanmateilt, 1) ens qües

tionem si Iols aquests efectes, van lligats

a qualsevol eltercici físic (treball de jardi

neria, rentar el cotxe, pujar les escales);

2) les investigacions emplriques demos

tren que l'esport porta unit un perill de se
frir lesions per sobre de la mitjana, perill

que s'incrementa en l'alta competició, en

cara que també es dÓ4la en esports de

pràctica individualitzada, com ara l'esqui

o l'hípica, els quals representen un risc

per a la salut superior al normal; 3) final

ment, cal tenir present que, atesa la plu

ralitat de formes amb què es pot practicar

l'esport, sigui com a activitat de lleure, de

competició o com a esport per a tothom,

en campionats o de manera recreativa, no

es pot esperar que existeilti una relació di

recta entre esport i salut.

Sobretot els esportistes de competició es

tan exposats a grans tensions f[siques. El

nombre de competicions augmenta amb

rapidesa davant la pressió dels interessos

comercials i a més a més els temps de
descans són cada vegada més curts. l'at

leta, fins i tot amb lesions de caràcter lleu,

es veu obligat a participar en competi

cions per guanyar el màxim de vegades

durant el temps, relativament curt, en què

es troba en plena forma. Amb això no es fa

més que forçar la naturalesa del cos.

Especialment les microlesions no acaben
de guarir-se del tol durant el breu periooe

de descans i recuperaci6, ja que permeten

continuar amb l'entrenament. Tanmateix,

d'aquesta manera augmenta el risc que

els danys s'incrementin i que, en segons

quins casos, esdevinguin crònics.

Em limito a citar els resultats d'un estudi

procedent d'Anglaterra,fGaHes (British

Sport Council, 1990). Segons aquest,

s'estima Que anualment es prooueixen

19,3 milions d'accidents esportius que

porten aparellades noves lesions i d'altres

10,4 milions que fan ressorgir les anti

gues. El tractament dels accidents esmen·

lats va ocasionar costos directes d'aproxi·

madament de 110.9B6 milions de pesse

tes. Les pèrdues en la producció s'estimen

aproltimadament en 151.225 milions de

pessetes. A Alemanya i als Països Bailtos

es donen xifres similars (lüschen, 1993;

Galen, 1990).

A més a més, no sempre els qui practi

quen l'esport tenen com a valor principal

el manteniment de la salut. Fins i lot,

però, en el cas que es pretengui aconse·

guir de millorar la salut o mantenir-la, no

és segur en absolut que s'assoleilti la fina

litat esmentada. Dit de manera senzilla i
clara; les persones que es mouen poc o

que fan poc esport han d'anar més sovint

a l'internista ¡ els esportistes amb més fre

Qüència al traumatòleg.

El segon exemple que vtJlI tractar aHudeix

a un altre valor de l'esport propagat s0

vint; el seu efecte sociointegrador; és a

dir, la seva capacitat de reunir persones

de diferents estrats socials i de diferent

procedència ètnica, confessional o regio

nal. En aquest cas també ha de proce·

dir-se amb cautela. Mitjançant les investi·

gacions emplriques sabem que la xifra de

clubs petits va en augment i la seva im·
portància, pel que fa al nombre de mem

bres, disminuint. Com més gran sigui el

club, amb més dificultats ensopegarà per
incorporar-hi nous membres o mante

nir-hi els antics. Ellutur de l'esport sem

bla, més aviat, pertànyer al club petit, que

la majoria de vegades tan sols ofereilt una

mena d'esport. AI mateilt temps, es pot

apreciar, entre d'altres coses, ellet alta

ment significatiu Que els clubs petits són

petites comunitats socialment molt ho

mogènies. El club petit és alhora un club

tancat en ell maleilt. la gran homogenei

tat en l'estructura dels seus membres es
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Dossier: Humanisme a l'esport

correspon, al capclavall, amb la gran h0

mogeneïtat dels interessos esp;>rtius.

D'aQuesta manera sorgeix la imatge d'un

club petit i, pel que la a l'eslnJctura i als

interessos dels seus membres, homQ8eni.

la identitat de característiques, condi

cions de vida i interessos no són unica

ment pressupòsits essencials per a la fun·

dació sinó també per al funcionament

d'aquesta mena de clubs.

Probablement el procés és el seguent: es

funda un nou club; un es fa membre d'un

club petit, no solament perquè desitgi

practicar un esport junt amb altres, sinó,

més avíat, per poder-ho fer entre els seus,

llins i tot si la finalitat no és aquesta,

l'homogeneïtat a partir de la qual es lunda

el club es manté al llarg de la seva histò

ría. Com a consequència d'això, abans

que obertura i integració social, es dóna

més aviat segregació i cercles tancats de

persones.

Si aquesta suposició resultés ser certa, la

ideologia sostinguda per les organitza

cions esportives respecte al valor integra

dor de l'esport i el caràcter obert -no res

trictiu- dels seus clubs esdevé dubtosa.

Respecte a aquest tema, i d'acord amb el

que podem observar a Alemanya, els es

trangers, sobretot els tures, funden els

seus propis clubs amb el desig de roman·

dre entre ells i de velflar per la seva cultu

ra i la seva llengua. Com més estrangers

convisquin en una regió, més gran serà

aquesta tendència a la segregació i menor

la disposició a la integració. Àdhuc en els

clubs grans es formen subgrups i departa

ments de caràcter relativament tancat.

Moltes afirmacions sobre els "valors de

l'esport~ es basen en la falta de coneíxe

ments, però també en el fet que la saviesa

comuna no és analitzada amb mirada cri

tica. La falta de coneixements obre de bat

a bai les portes a l'especulació. De mane

ra que, mentrestant, les suposicions sobre

el valor que l'esport pugui tenir, van crei·

xent de forma incalculable i sense remei.

Temps enrere vam avaluar el contingut de

tots els discursos, manilestacions i decla·

racions de principis de la Federació Ale

manya de l'Esport amb vista a determinar

quins valors, funcions, significat i efectes

es poden atribuir a l'esport. Vam arribar a

més de 250 ~valors~ de l'esport, cosa que

resulta ser un exemple ·més que d'un acu·

sat sentit de la realitat- d'una esponerosa

fantasia. Així, l'esport es presta sovint a

manipulacions i abusos polítics, dels

quals. lamentablement, el passat ens pro

porciona abundants exemples.

No solament aquests exemples demos

tren que les declaracions sobre el valor de

l'esport són en bona mesura arbitràries i

sense asseveració empirica, sinó que cal

afegir-hi un altre argument. En les refie·

xions introductòries ha quedat confirmada

la tesi que els valors de l'esport són cultu·

ralment i històricament variables. Doncs

bé, a aquesta hipòtesi adrecem ara la mi

rada per recordar el destí d'un "valor" de

l'esport, que en el passat va tenir un signi

ficat clau: l'ideal de l'amateurisme o la

prohibició, moralment fundada, de qual

sevol mena de comercialització d'èxits es

portius i popularitat. Es tracta d'un valor

de l'esport que temps enrere va ser fona

mentat

Per a la defensa d'aquests ideals es va ad·

duir que la comercialització podia portar

el fracàs dels fins pedagògics de l'esport,

que l'idealisme del treball voluntari es de

sintegraria i que el bé cultural esport de

sapareixeria. Donem la paraula a cari
Diem, conegut defenSQ( d'aquest ideal:

-En la persona de l'amateur dooem la

benvinguda a algu que arrodoneix la seva

vida. Encara que la resta d'aquesta sigui

insipida i senzilla, ell li dóna, mitjançant

l'esport, claror i lluminositat, en té cura en

cos ¡ ànima, s'eleva per sobre si mateix

(. ..l. l'ambició de reconeixement i

d'experiències heroiques obeeix paral·le·

lament l'impuls sant encaminat a mante·

nir l'espècie. l'esport és una inclinació a

la disciplina, un 'excelsior', una aspiració

als cims elevats de l'existència. El mateix

subconscient es fa ressò de les paraules

'serveix a la pàtria, encara que sembli que

juguem'. Els valors humans que l'espor

tista adquireix serveixen al seu poble i el

'club', per l'honra del qual lluita, només

és un símbol d'aquesta gran comunitat.

Aquest sentit intern, aquesta dignitat de

l'esport s'esvaneix convertint-se en un

no-res insípid en el moment en què en lloc

de pels valors interiors es miri pels avan

tatges exteriors" (Diem, 1927, 119), En

aquesta cita també es dóna explicació a

un valor de l'esport amb els seus benefICis

i expectatives de benefici.

Tanmateix, mirat atentament, aquest

ideal d'amateur va servir en l'ultima mei

tat del segle XIX als seus defensors per ex

cloure grups de persones considerades als

seus ulls inoportunes, assegurar la seva

pròpia posició i vetllar pels seus interes·

sos. Com subtilment descriu el sociòleg,

critic i economista americà, Thorsten Ve

blen, en el seu llibre "Teoria de la classe

ociosa" de final del segle XIX, l'esport es

practicava a Amèrica per una alta societat

de nous rics com a forma demostrativa de

consum; ésa dir, com si fos una possibili

tat d'exposar davant els ulls de tothom el

seu estatus social, la seva opulència i el

temps lliure de què disposava. D'aquesta

manera, l'esport amateur, sobretot el ten

nis, la vela i el golf. que costaven molt de

temps i molts diners, es va elevar a la qua·

litat d'ideal amb què es demostrava que

s'estava en condicions de disposar del

temps lliure de forma -improductiva" i

-sense més finalitat~, sense haver de su

portar el pes d'obligacions serioses i de

pressions econòmiques. Per tant, la defen

sa de l'esport amateur a Amèrica va servir

a les classes socials altes per desclassificar

tots aquells que leien esport moguts per la

retribució o que requerien ajuda econòmi

ca per poder afrontar les competicions es
portives. la forma en què Coubertin argu

menta la idea offmpica (si més no la seva

ambigüitat) destacant "el caràcter noble i
cavalleresc de l'esport" s'ha d'entendre en

aquest sentit. Aquesta idea perseguia (o si

més no provocava) un distanciament se
cial. Amb les regles d'amateur es traçava la

separació de l'esport dels gent1emen de

l'alta societat britànica i del consum d'es

port demostratiu per part dels nous rics
americans en lront del -proIetariat-.

El cas alemany és mott rellevant respecte

a aquest tema, Abans de la I Guerra Mun

dial, a Alemanya s'havien traduït els re

glaments dels esports anglesos elimi

nant-ne tota referència a l'amateurisme

perquè en aquest país la qüestió no es

considerava important. Ara bé, davant la

resistència del món de l'esport a acceptar

Alemanya en els fòrums internacionals

-de forma especial, per donar el

vist-i-plau a la seva participació en els
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Jocs Olímpics de 1928, dels quals fins

aleshores havia estat exclosa- els ale~

manys van incloure novament el valor de

l'amateurisme en les seves reglamenta

cions esportives.

Posteriorment, en donar-se els primers

intents de comercialització, aquest ideal

caldria que protegís les organItzacions

esportives i les seves directives per no

perdre el seu poder i influèncIa en la

configuracIó de l'esport. Les associa

cions esportives van posar traves durant

un llarg període de temps a la comercia

Iltzació per tal de poder mantenIr el con

trol sobre l'esport. Les organItzacions

esportives, com el Comitè Olímpic Inter
nacional i les associacions especialitza

des nacionals i internacionals, eren les

úniques responsables de les regles de

l'esport i de l'organització de competi

cions nacionals i internacionals. Van ser

elles les que van establir les condicions

de l'organització d'esdeveniments es

portius i van determinar QUI podia parti
cipar-hi. L'estatus d'amateur ho perme

tia, tot assegurant, alhora, una organit

zació eficaç i un finançament sobre la

base del treball voluntari. Aquesta auto

nomia de l'esport va anar experimentant

un retrocés progressiu a causa de la crei

xent comercIalització, sobretot a EEUU,

davant l'aparició de grups esportius in
dependents de les associacions esporti

ves, aixi com per la influència creixent
dels mitjans de comunicació i per les in

tervencions estatals.
En resum: l'ideal de l'amateurisme va ser

en primer lloc una estratègia per guardar

les distàncies, posteriorment un requisit

d'accés, més tard un instrument per asse

gurar la influència, per passar a ser avui,

més aviat, nostàlgia,

Copsem clarament que els valors no són,

sense més, el fonament d'una pauta

d'actuacló. No són (sovint) ideals sub

lims. Més aviat, serveixen als seus procla

madors com a ideologia i, sobretot, per

assegurar el seu poder i influència, per

justificar i estabilitzar les diferenciacions

socials o per mobilitzar recursos en forma

de subvencions estatals o valoracions pú

bliques. Els valors de l'esport tenen fun·

cions instrumentals i significat estratègic

en un sistema de l'esport que, més aviat,

sembla una "arena politica R (Porro,

1999, pàg. 33).

Tanmateix, les dificultats no acaben aquí

ja que, alhora, una xifra creixent d'ins

titucions acapara per a si l'esport i el re

cobreix de valors. Les Esglésies aprecien

en l'esport una cosa diferent que la que

copsen les empreses, els organitzadors

de Jocs Olimpics una cosa distinta que

les organitzacions mediambientals, les

ínstitucions de cultura una altra cosa que

no pas els partits polítics i l'Estat una

cosa diferent Que les organitzacions turis

tiques. El problema es concreta de la for

ma seguent: abans les associacions es

portives tenien una posició en gran mesu

ra indiscutible i universalment reconegu

da per determinar el sentit, els valors i els

ideals de l'esport (Heinemann I Schubert

1999, pàg. 148). Es tractava d'institu

cions universalment reconegudes que

donaven sentit a l'esport. Dins l'esport i

en la societat hi havia un consens gene

ralitzat sobre aquests. Totes dues coses

s'han perdut. Cada vegada més àrees

existencials fan de l'esport el seu objecte

i li atribueixen uns certs valors. Així, es

va perdent el consens sobre quins són els

valors propis de l'esport. Que no sorpren

gui aleshores que, en parlar de valors de

l'esport, ens emboliqui, gairebé automà

ticament, un embull babilònic de llen

gües.

Ara bé, amb això no prelenc dir que els
valors de l'esport ens vinguin servits úni

cament per fanàtics i ideòlegs, ja que si

això fos així, com podria explicar-se que

l'Estat recolzi l'esport, en ocasions de for

ma massiva?

El valor de l'esport
per a l'Estat
Amb el que la gent està disposada a pagar

pel seu esport sovint no se'n poden cobrir

els costos. Tanmateix, existeixen institu

cions, com l'Estat o els mecenes, Que opi·

nen que l'esport, de fet, té un valor més alt

que aquell que està disposat a pagar qual

sevol que el practiquí.

l'Estat subvenciona l'esport amb un

abast considerable (Andreff, 1996). En

cara Que s'existeixen clares diferències

entre els diversos països la tònica general

és que són molts els diners que l'Estat

posa a disposició de l'esport. Atès que ens

consta que l'Estat administra sempre amb

molt de compte els diners que rep dels

seus contribuents, estimarà també de for

ma molt realista el valor de l'esport.

Aquest fet es pot explicar econòmicament

de la forma seguent: amb allò que la gent

està disposada a pagar pel seu esport no

es poden cobrír, en la majoria de les oca

sions, les despeses que aquest origina.

Malgrat tot, l'Estat opina que l'esport té

un valor més gran que no pas el que estan

disposats a pagar els qui el practiquen.

Per això l'Estat dóna subvenclons a l'es

port, per tal de fer-lo atractiu per a aquells

que subjectivament estimen el seu valor

per sota del preu de mercat.

Aleshores, quin valor té l'esport per a

l'Estat? I, quines expectatives té aquest

respecte a les funcions i beneficis de

l'esport en ta societat? Les respostes a

aquestes qüestions revelen d'altres pecu
liaritats dels ~valors de l'esportR

•

Molts 'Valors de l'esport
són "públics"

Molts efectes i resultats de l'esport (supo

sats o reals) beneficien tothom, indepen

dentment d'haver contribuït o no a les

despeses Que l'esport ocasiona, Els eco

nomistes parlen, en aquest cas, de ~béns

públics" (Heinemann, 1998). L'orgull que

genera la victòria de la "noslraR selecció

nacional pot· ser experimentat per moltes
persones, Tanmateix, ningú no estarà dis

posat a pagar per això, atès Que aquest
benefici es pot obtenir gratuïtament. En el

cas que l'esport fes possible, per exemple,

la integració de minories, tots en sortiríem

beneficiats, ja que en la societat hi hauria

menys conflictes i tensions socials; no so

lament se'n beneficiaran.les persones que

hagin treballat activament en el camp de

ta integració social. L'orgull de pertànyer a

una ciutat organitzadora dels Jocs Olím

pics i estar en el punt de mira de la comu

nitat internacional, els efectes d'imatge i

publicitat que van units a aquesta mena

d'esdeveniment esportiu de gran difusió,

aixi com la possibilitat de fer en aquest

marc bons negocis, constitueixen d'altres

exemples. Tothom es beneficia d'aquests
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avantatges. Tanmateix, cap persona indi

vidualment, estarà disposada a invertir en

la producció d'aquests béns ja que això

suposaria carregar amb despeses que re
dunden en favor de tothom, Com que

l'Estat suposa que tots nosaltres donem

valor a aquesta mena de prestacions opta

per finançar-les.

Els valors de l'esport es valoren
de manera diferent

Encara que les despeses i beneficis poden

ser sospesats en molts casos de forma in

dividual, els particulars els atribueixen un

valor inferior al que els dóna l'Estat. És a

dir, el que un particular estaria disposat a

pagar, no serviria per cobrir les despeses

generades. Els economistes parlen, en
aquest cas, de béns meritoris,4 dintre dels

quals la salut constitueix un exemple tí

pic. Només valorem la salut quan ens po

sem malalts. La possibilitat de caure ma

lalts és, sortosament, una cosa que vista

des del present ens sembla incerta i que

pertany a un futur remol. L'Estat, en can

vi, va més enllà i tracta de disminuir els

riscos de malaltia mitjançant el foment de

la pràctica esportiva, perseguint que les

persones estiguin sanes durant molts

anys. De tota manera, ja hem vist que
aquest argument també trontolla,

En I"esport s'orlv1nen efeçtes
no Intençlonats

Finalment, l'esport pot portar associats

resultats i significats que les persones no

han previst i dels quals, en conseqüèn

cia, no són conscients. Els objectius i els

mòbils de l'actuació poden no tenir res a

veure amb les conseqüències que aques

ta actuació comporta en realitat. En can

vi, l'Estat pot intentar assolir-los, perquè

els considera importants. la socialització

mitjançant l'esport, el suport a la joven

tul així com la canalització de l'agres-

sivital a través de l'esport en són alguns

exemples,

Tot això sona molt raonable, De tola ma

nera, a l'Estat, al costal d'aquests valors

de l'esport, se li presenten algunes dificul

tats, com demostren les reflexions se

güents:

• Igual que tots nosaltres, l'Estat solament

té certesa empírica d'alguns dels efectes

de la pràctica esportiva. Per aquest motiu

adopta les valoracions que les associa

cions esportives formulen i propaguen en

moltes declaracions de principis i discur

sos. En les exposicions de motius de les

subvencions estatals es troben reprodui

des --a vegades, litera!ment- les atribu·

cians de valor i de funcions que les asso

ciacions atribueixen a f'esport. Ja he es

mentat que aquestes atribucions de valor

no tenen fonamentació empírica i servei

xen, sobretot, per mobilitzar els recursos

de terCBrs i per a reclamar suports de

caràcter material o immaterial. Aquest fet

prova l'èxit de tes ideologies de les asso

ciacions esportives i demostra que l'Estat

no realitza una ponderació objectiva de

costos i beneficis.

• l'Estat disposa únicament d'informació

incompleta sobre les necessitats, inte

ressos i possibilitats materials dels seus

ciutadans, L'Estat difícilment pot assa

bentar-se de les necessitats que tenen

els seus ciutadans en realltat i del valor

que aquests atribueixen a l'esport, No

queda dar quins són eis béns públics

que els ciutadans desitgen de fet i fins a

quin punt volen saber en quina propor

ció ets béns meritoris se subvencionen
amb els seus impostos, Un exemple im

pressionant prové de la comparació de

diferents cantons o municipis suissos.

En alguns cantonS/municipis els ciuta

dans poden decidir mitjançant referèn

dum si s'han d'efectuar determinades

inversions en infraestructures, incloses

per exemple les instal'lacions esporti-

ves, piscines etc. En altres no tenen

aquest dret. Com a conseqüència, els

cantonS/municipis que no poden votar,

disposen de més instaHacions que en

els llocs on els mateixos ciutadans po
den decidir; en aquests últims voten en

contra d'algunes inversions que conside

ren innecessàries, Les persones que

adopten decisions estatals semblen so

breestimar l'interès dels ciutadans per

aquest tipus d'instaHacions. Pel que

sembla, l'Estat estima el valor de

l'esport per sobre del que ho fan els seus

ciutadans, de manera que permet que es

beneficiïn de certs avantatges que ells ni

tan sols desitgen,

Problemes per determinar
els valors de l'esport
La pretensió d'aquest article és advertir

que davant de declaracions sobre els "va

lors de l'esport" cal procedir amb molta

cautela. No es tracta únicament d'un pro

blema teòric o d'un tema de discussió

d'ètica esportiva, sinó que també apunta

cap a les responsabilitats de les associa

cions i d'altres institucions, quan parlen

dels ~valors de l'esport~. En parlar de va·

lars de l'esport es desencadenen espe

rances i expectatives, La gent fa esport,

perquè li prometen alguna cosa -com ara

salut, modelat del cos, integració social.

Tanmateix, les esperances esmentades

poden esvanir-se fàcilment com ho prova

la gran quantitat d'aparells d'entrena

ment que no fan sinó empolsinar-se als

soterranis i a les golfes sense ni tan sols

haver estat usats, o la quantitat de

quotes pagades a clubs o gimnasos de

fitness comercials que no s'acaben

d'aprofitar. Una declaració sobre els "va

lors de l'esport" pot resultar especial

ment problemàtica en el cas que en lloc

de prendre en consideració els interessos

dels esportistes, el Que es persegueixi sigui

assegurar-se la pròpia situació de pode~,

• Conei.em un fenomen comparable en el món de l'art. Per anar en una e.posicló d'art poden existir mo4tes tlOOes raO(\$. A un l'impressiona la t~nica pictòrica de l'artista, un
altre que<.fa meravellat per l'estètica dels colors, paral-lelament, d'altres es delecten contemplant boniques e.posiciO(\$ paiS<ltgiste5o natures mortes, alguns volen veure,li·
nalment, la versió original del quadre d'un artista conegut, una rePfOducci6 del qual tenen des de fa temps penlat al salò de casa. Cada visltanl pol apreciar una obra d'art per
dilerents rao<1S. Tanmate' •. al cap i a la fi. tampoc éS que 11'II ~e¡¡at signifiqui tant per als visitants, ja que de mitiana paguen com a molt, 1,500 pesseles per l'entrada. En cas
de preus més alls, per a molls el cost de l'Mtrada supera al ~aer que Pfoporciona l'art. ~s S<lbut que els diners recapiats per la venda d'entrades no arriba per adquirir i asse
gurar els quadres d'una e.posició. Però "l'EstaI benefaclor" li dóna més impoltiflCia al nostre plaer per i'art i subvenciona ai.1 fins al 95 '" de les despeses originades en un
museu. Tot i ai... malgralles alIes SUbvefICiO(\$, solament entre un l '" i un 2 '" de la població visita les galeries d'art. Per a la resta, les e.posicions d'art pràcticament no te

nen valor.
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la justificació dels mitjans estatals o

l'augmenl de l'acceptació pública.

En tot cas, també cal considerar que la

questió dels valors de l'esport resulta ser

francament complicada, quan el que es

pretén és donar una resposta precisa. Els

problemes que es presenten són:

• de caràcter teòric, Iligals a la recopilació

sistemàtica i a la comparació intersub

jectiva de valoracions subjectives inesta

bles i circumstancials d'una elevada xi

fra d'individus i institucions;

• de caràcter empíric, que sorgeixen en re
copilar amb exactitud les funcions, sig

nificat i efectes de l'esport;

• de caràcter metodològic, que es generen

en l'obtenció d'informacions segures so

bre inleressos i necessitats dels ciu

tadans:

• de caràcter ètic, que neixen de l'intent

d'assolir una atribució i distribució justa

de costos i beneficis, aixi com de valors

positius i negatius de l'esport.

Aquesl resultat decebrà tols els qui espe

rin una resposta clara d'un sociòleg sobre

"el" valor de l'esport. És sabut que als so

ciòlegs els agrada crear una ~desorienta

ció" que pugui contribuir a parlar de forma

crítica, diferenciada i distant del valor

d'allò de què parlen, cosa que molls quali.

fiquen -al meu entendre amb ra6- com la

cosa menys important ¡ més bonica del

món.
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