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Resum

Abstraet

This article deals with the changes of the sports system ant its progressive
complexity and personalisation in relation to the development and change
of the society itself, with which it maintains a relationship ()f systemic
isomorphism. The process of decentralisation and autonomisation of the
different social subsystems, has made, of the sports system, a social
institution as a key factor in the reproduction of sense andlhas changed
into a basic semantic apparatus in the transmission of values. In fact,
sport as a social mechanism the centre of expression, inteffpretation and
shape of meanings and values of contemporary society, b~comes more
complicated through the distinction and individualisation of a profusion of
various sports cultures which allow us to incorpora te, the framework of
personal symbolic universes from a universe divided into ethical and
symbolic constellations where the reflexive (post-traditionaIJ individual
decides. So we pass from "we collective" to an individual "multiple and
plural". From identity to identification. From body as a destiny to "the body
responsible". The prospective of the sports system and the corporal models
associated with it, do no more than anticipate the social future of which we
have feedback.
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L'article tematitza les transformacions del
sistema esportiu i la seva progressiva

complexificació-personalització en reJa
ció al desenvolupament i canvi de la

propia societat amb la qual mantenen una
relació de isomorfisme sistematic. El pro
cés de descentrament i autonomització

deis diferents subsistemes socials ha fet
del sistema esportiu una institució social
clau en la (re)producció de sentit i ho ha

convertit en un aparell sistematic basic en
la transmissió de valors. En efecte,

I'esport com a mecanisme social central
d'expressió, interpretació i configuració
de significats i valors en la societat con

temporania es torna complex mitjan<;ant
la diferenciació-individualització d'una
profusió de diverses cultures esportives
que permeten incorporar (in)corporar, fer

cos, la estructuració d'universos simb

olics personals a partir d'un univers frag

mentat de constel'lacions i simboliques

on I'individu reflexiu (post- tradicional)

decideix. Així, es passa del nosaltres

col'lectiu a I'individu múltiple i plural. De
la identitat a la identificació. Del
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L'article tematitza les transformacions del
sistema esportiu i la seva progressiva
complexificació-personalització en rela
ció al desenvolupament i canvi de la
pròpia societat amb la qual mantenen una

relació de isomorfisme sistemàtic. El pro
cés de descentrament i autonomització
dels diferents subsistemes socials ha fet
del sistema esportiu una institució social
clau en la (re)producció de sentit i ho ha
convertit en un aparell sistemàtic bàsic en

la transmissió de valors. En efecte,
l'esport com a mecanisme social central
d'expressió, interpretació i configuració
de significats i valors en la societat con
temporània es torna complex mitjançant
la diferenciació-individualització d'una
profusió de diverses cultures esportives
que permeten incorporar (in)corporar, fer
cos, la estructuració d'universos simb
òlics personals a partir d'un univers frag

mentat de constel'lacions i simbòliques
on l'individu reflexiu (post- tradicional)

decideix. Així, es passa del nosaltres

col'lectiu a l'individu múltiple i plural. De
la identitat a la identificació. Del
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Dossier: Humanisme a l'esport

cos-destí al cos-responsable. la prospec

tiva del sistema esportiu i dels models

corporals associats no fa sinó anticipar el
futur social del Qual es retroalimenten.

Introducció
Avui ja no és una novetat afirmar Que

l'esport, com Qualsevol altre fet social,
comparteix, manifesta, reprodueix i confi

gura els valors predominants en el context
sociocultural on es produeix. Sí que es pr(}

blematitza més, en canvi, Quins són
aquests valors i, sobretot, quin és el seu h(}

ritzó futur. El present article versa sobre

aquest tema.
Així, el nostre punt de partida, és que els
valors que acompanyen l'anomenada cu/
tura esportiva no són a-temporals i
a-socials, sinó que han evolucionat his
tòricament acompanyant les transforma

cions esdevingudes en la societat. entesa
de manera holistica, Seguint M. Weber

amb finalitats purament interpretatives
{no oblidem que la seva proposta és un

model d'evolució sobretot adaptat a les
societats occidentals), distingirem diver

sos models de societat atenent als tipus
de va/ors qve atorgven significat a la ma
teixa societat i als seus mecanismes de
producció de sentit: societat tradicional,

moderna i post moderna. Tanmateix, no
hem d'oblidar que aquest model de trans
formació social no és lineal ni uniforme,

Ni totes les societats evolucionen al ma
teix temps, ni amb les mateixes configura
cions. De fet, la millor imatge per intentar

de representar aquests canvis que porten
a una creixent complexitat social, és la de
superposar estructures socials donades
històricament amb els elements (institu
cions) i formes socials noves per perme
tre, després, el joc combinatori d'un cali·
doscopi social.

D'aquesta manera, si s'han produit canvis

en la societat i en les cultures i valors Que
la mouen, és lògic pensar que també se

n'hagin produil en el tipus de pràctica fisi
coesportiva i en les funcions que li són as

signades; és a dir, en les cultures esporti
ves i en els valors que conformen el com

plex sistema esportiu actual. En efecte, el
procés de transformació de la societat té
el seu reflex en l'esport, que anirà modifi

cant la seva naturalesa i les seves formes
per adaptar-se a les expectatives genera
des pel sorgiment de nous valors socials
(isomorfisme del sistema esportiu) i do

nar-hi resposta.

L'esport com a fet cultural
l'esport utilitza com a mitjà d'expressió
principal el cos i, per tant, abans de comen
çar a parlar d'esport caldrà fer referència a

les tècniques corporals que permeten la
construcció social del cos.
Per a les tècniques socials, el cos repre

senta el primer instrument de l'home i el
més natural. Atès que anteriorment a qual
sevol tècnica instrumental es produeixen
socialment un conjunt de tècniques cor

porals.
l'estudi de les tècniques corporals ha
d'emmarcar-se dins l'estudi dels sistemes
simbòlics, ja que aquests proporcionen

símbols de naturalesa no verbal. 1 Des del
punt de vista simbòlic, l'aprehensió que es

realitza de l'instrument (Que en el nostre
cas és el cos) es troba mediatitzada per un
esquema simbòlic determinat per la cultu
raz de la societat concreta.
Marcel Mauss {l979}, en parlar sobre les
tècniques corporals, diu que no existeix un
comportament natural, que tota acció i ac

titud corporal porta l'empremta de
l'aprenentatge i que cada societat posseeix
uns costums propis. En aquesta línia, per a

Mary Douglas (1973) el cos, com a mitjà

d'expressió, està constret per les exigències

del sistema social que expressa. Tant se val
com sigui, el cert és que en qualsevol de les

observacions fetes sobre la forma d'utilitzar
el cos humà, dominen els factors educa

tius, i tota educació, fins i tot la física, con
sagra una interacció cultural de caràcter

normatiu. '"L'educaci6 fisica reflecteix la
totalitat de les normes i dels processos qve
utilitza una societat per portar a terme la
seva interacció, "(J. Sanchez Martin, 1989,

pàg. 341.

Però no solament això, et cos humà,3 gre
sol on convergeixen naturalesa i cultura,

és un "símbol natural" (M. Douglas,
1988) bàsic per a la representació de la

societat i el món. les metàfores corporals
~naturalitzen" -i, doncs, legitimen- diver

sos camps d'allò que és social, igual com
les relacions socials que es produeixen en
aquests àmbits, Alhora, el mateix cos és
~modelat", manipulat i transformat so

cialment.4 Aquest cos socialitzat, "mar
cat", és significatiu dintre d'un context so

cial determinat, i la seva aparença, la
seva bellesa o la seva lletgesa convencio
nal, porta sempre, implicitament, un judi
ci ètic. "Tota observació sobre el cos tè la

seva connotació moral." (G. Vigarello,
1991, pàg, 176),
Tot i aixl,la percepció del cos en la seva re
lació amb l'individu i amb la societat no és

homogènia. Diferents societats en el temps
i en l'espai han configurat de forma diversa,

aquestes relacions.5 l'existència d'una
consteHació de representacions del cos ens
indica la polisèmia d'aquest.
Si considerem el trànsit de les societats pri
mitives a les societats contemporànies com
un procés continuat de descentrament de
les cosmovisions que porta a la "compren
sió descentrada del món" (Weber) en rela

ció amb les diferents esferes de la societat6

i, alhora, com una tendència a una major

1 Tota I"activit~t esportiva, com ~ t~cn¡ca corporal, es tfoba Impregnada d'actes simbòlics. L'esport, com a creador de slmbols, utilitla com a vi~ de mani!est~cióel

<00
2 segons r. B. Tylor (citat per Blanchard 1Cheska, 1986, ~g. 21 l, "en un sentit etnog<àlic ampli, la cultura°civiliuació és un tot complex Que inclou coneixemell\' creences, "I.

moral, lleis, costums i Qualsevol alba aptitud °hàbit aojQuirit per l'home com a membre de la societat", Sempre Que apa,egui el terme "cultura" en aQuest artiCle serl utilitzant-lo
des d'aQ>Je5ta concepció.

3 "El COS és una construcció slmbólica, no una reahL1t en sl malei.". (Le Breton: 1995, ~g, 13)•
• "El cos és el primer instrument de l'home ¡ el més n~tural". (M. Mau5s,1979, ~g. 342).
5 "Ni tan sols la fisiolOllia. comuna a tots els homes, pot olerir slmbols comuns a tOia la humanitat" (M. 0001115, 1988. ~i· 13).
ti "Amb l'adveniment de la modemitat. la religió, primer discurs .d'allò Que SOCial., primer .centre simbóli<: estructurador" de la societat e.perimenla una metamorfosi en Què

s'escindeixen, i es fan autònomes esferes culturals de valor _aMiteratu,a, ciència/le<:nologia, moravdret- Que romanien legitimades sot~ el disçu'5 religiós. és a dir, l'unilfe'5 del
discu'5 religiós Que actua com a ffiÓn.visil\ \otalitlant es descent,a, i oogona l'autonomitl:aci6 d'esferes cul!urals de valor autolegitimades, Que cristaHiuen en !ormes discursives
amb les seves pròpjes esuoclures de p1ausibilital °preleru;ions de validesa". (J. Beriain, 1990, ~g. 79).

34 apunts EducatiÓ Fi''''a i E.port. (64) 133·45)



autonomia de l'individu respecte de la im

posició social, és possible argumentar que
la construcció simbòlica dels models i a

través dels models corporals es veurà afec
tada pel mateix procés i, per tant, les inte

rrelacions entre aquests i els diferents

àmbits de la vida social es veuran modifi·
cades.
En efecte, d'una banda, en la societat con

temporània es produeix una creixent proli
feració de models del cos generats en els di
ferents sistemes socials: 7 i d'una altra ban
da, enfront de societats "holistiques" (Du

mont) on no existeix el dualisme cOS/perso
na ni Individu/grup (societat primitiva i so
cietat tradicional), trobem d'altres (socie
tats modernes) on el procés conlinuat

d'individualització ens porta a fer del cos un
factor bàsic de la noslra individualitat, un

límil respecte dels allres i el món, al mateix
temps que el converteix en un al/er ego, en
una possessió (cos-màquina), que potser
sigui la més valorada en la socielat contem·

porània.B

La proliferació de models corporals sem
bla trencar, o bé desdibuixar, l'estructura
social, suavitza rigideses i insinua que

ens mena a un "alliberament" del cos.9

Enfront de la imposició d'un model rigid
del "nosaltres" que reforça la identitat

coHectiva mitjançant la codificació de
l'estètica corporal convertida en signifi
cant {estètica de l'ètica}, lenim el narci
sisme individualista contemporani (ètica

de l'eslèlica).1O Ara bé, el narcisisme de
les societats actuals no és un individualis
me hedonista descontrolat que "allibera"
l'individu de qualsevol relació social, sinó

que ens trobem amb un "narcisisme diri
git" que implica una "gestió òptima del
cos en el mercal dels signes" (J. Baudri
llard, 1992, pàg. 130).11 Així, aquesta
estetilzació del cos en la societat contem-

porània continua re-construint "models

d'exceHència corporal" (pagès-Delón,
1989) que inclouen pràctiques, represen

tacions, normes, valors, etc.. i que inS

tauren una jerarquització a través de la
qual es realitzen els judicis socials Imo

rals de l'aparença}: judicis en els quals
l'"excel·lència corporal" ès "indissociable
d'una excel·lència moral i psicològica"
(1989, pàg. 13}.12

D'aquesta manera, l'home mai no actua
com un organisme biològic aïllat, sinó
d'acord amb la interpretació cultural de si

mateix i de la seva societat. Aquest fet con
dicionarà la pràctica esportiva ja que, com
Iota realitat social, l'esport s'inscriu en el
marc d'una cultura que, a causa de la me

diatització existent, determinarà en allò que
és fonamenlalla seva estructura interna i la

seva naturalesa profunda, per la qual cosa
t'esport no es pot entendre mai del tot si
s'analitza separadament de la societat que
el practica,

Com que és un producte, un fel cultural,
l'esport reflecteix els valors bàsics del marc
cultural en què es desenvolupa, i transmet
un missatge relatiu a la tradició i als valors

compartits en una societat específica, a tra
vés del joc competitiu. ~Les competicions

ajuden a estructurar la cultura, encara Que
tendeixen a reflectir les normes culturals,
també ajuden a determinar-les." (Ulrich,
1975, pàg. 175). AI capdavall, l'esport és
un microcosmos de la societat, on aprecia
rem els valors que la mouen.
A causa del fet que les pràctiques esporti
ves són un "retrat" de la societat que les

practica, els esports introduïts d'una font
estrangera han de ser modificats i adap
tats ràpidament perquè encaixin amb els
valors i les normes tradicionals de la socie
tat que els acull, ja que, si 1\0 es feia aixi,
podrien generar conflictes, en enfrontar

valors que en alguns casos poden arribar a
ser contraposats. "Les innovacions sola

ment poden construir-se sobre els valors
culturals previs~ argumenta N.A.

Scotch,l3 (1983, pàg, 486). Solament

aixi pot comprendre's, des de la nostra
perspectiva occidental, que una de les per

sones més importants dels equips de fut
bol de les tribus zulu de Sud-àfrica, sigui

/'inyanga o doctor Zulu, "el qual serveix al
doble propòsit d'enfortir el seu propi
equip mitjançant màgia i rituals, i contra·
restar els sortilegis dirigits contra el seu
equip pels inyangues rivals." (Scotch,

1983, pàg. 487). Un altre exemple de
com un mateix esport és entès i practicat
de forma distinta per cultures diferents,

que t'adapten als seus valors, és el cas del
bàsquet a l'àrea de Rimrock (Nou Mèxic),
descrit per K. Blanchard (1983), on con

viuen colons anglo-mormons amb nadius
navahos: el bàsquet navaho reflecteix una
conducta menys agressiva, menys estruc
turada i "moralment menys educativa~

que no pas el bàsquet practicat per la po

blació anglo-mormona, i posa l'èmfasi més
en l'individualisme que en la col'lectivitat i

més en t'aspecte lúdiccrecreatiu que en el
fet de guanyar.
Com a conclusió, es pot dir que totes les

categories culturals mitjançant les Quals
es percep el cos, han d'estar d'acord per·
fectament amb les categories mitjançanl
les quals es percep la societat. Per tant,
analitzant les categories estructuradores,
els valors generadors de significat d'una

societat, es poden comprendre els tipus de
pràctica físicoesportiva que s'hi porten a
terme,
Segons el criteri dels centres generadors de
significat, es realitza la classificació, ja ci

tada, de: societat tradicional, moderna i
postmoderna.

7 BaL>drillard aSl;Ilnyala qualre signes: medicina. reHgió, economia, politica. "cada sistema revela a;.i, successivament, rera la idealitat dels l;IlUS fins (la salut. la resurrecció. la
productivitat raciooal, la se>:ualital alliberada), el lantasma reductor en què s'articula ... " (1992, ~g. 134).

s "El propi cos. el millor soci i el més proper, el delegat amb millor exercitació, aquell segons el qual ens jutgen". (Le Breton, 1995, ~g. 155)

9 vegeu Picard, O. Del codi al desig. El cos en la relació social. Buenos Aires. Paid6s, 1986.
10 Per a Maffesoli, 1.1., "la l;Ilnsibililat col·lectiva sortida de la rorma estélíca desemboca en una relació ètica". (1990. pàg. 491.

II En aquest mateix sentit, tipovetsky assenyala: "No ha d'ornetre·s que. simultàniament a una funció de personalització, el n.arc;S;sme complei. una missió de Il()(tmI1ilzaci6 del
cos: l'interè5 lebril que tenim pel cos no és espontani en atlsolut i 'lliure', obel!i. a imperatius soc;als, (..,) la normalització postmoderna es presenta sempre com a rúnic mitj!
de ser veritablement un malei., jcM:!, esll\!lt. dinàmic-, (\990, pàg. 63),

12 -No existei.en signes prOpi ament _fisics_, per ai.... el color o el ¡ml. de la pintu'a de lIa\lis o la configuració d'una mlmica o~ expressions del rostre i de la boca SÓf1l1egits im_
mediatament com a indicadors de tesomia _moral_ socialment caracterilz.1!la" (Boord'eu, 1986, pàg. 194).

13 En qualsevol cas. l;Ilmpre es produeix una aculturilzaeió, ja que ~riamenlalguns valors trooiciooals sOn uansformats o obviats a favor dels valors que comporta la prActi·
ca esportiva acollida. Ai.i, a I·esludi de N. A. Scotch es posa en evidència que lot i que la SOCietal zulu es basa en r"ancianitat", la introducció del tult>ol significa l"eJi5lència
d·un fet soc;al on es permet a un jo\re (l'entrenador) posar en dubte les opinions dels ancians (la jllnta directiva). Encara que k c<.'fl que l'esport actua com a "transmissor de Cili·
tura", també k verilat que, perquè es produei.i aclllturilzaei6, ia SOCielill ha d'e-slar prediSPOSllda a modificar els seus valors.
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Societat tradicional.
El "nosaltres" sacralitzat
Com hem assenyalat anteriorment, el cos
"és la simbòlica general del món" (Mer,

leau-Ponty, 1985), en el seu origen hi ha

tots els altres símbols. I. De tal manera,

que es procIueilt una metaforitzaci6 corporal

de diferents sistemes simbòlics que Otde

nen i legitimen camps de la vida social i

cultural. Aid, la metàfora corporal s'utilitza

per estructurar I¡mils i espais, per reproduir

analògicament les experiències socials l, al

capdavall, per organitzar i integrar orgàni

cament.

En les societats tradicionals, el cos còsmic,

el cos social i el cos individual mantenen re

lacions d'interdependència. 1$ En el cas

dels taoistes, el microcosmos del cos ês

una rèplica del macrocosmos, tota la natu

ralesa i tota la societat amb les seves divi

sions i jerarquies es troben integrades en el

cos. El cos, reproducció del cosmos, es

concep com a diví però mortal, de manera

Que l'adepte ha d'exercitar el seu "cos espi

ritual" fisiològicament ja Que "el funciona

ment orgànic és sagrat" (J. levi, 1990,

pàg. 115).

la utitització poliUca de les metàfores cor

porals també ha estat una constant, sem·

bla que el cos polític necessita legiti.

mar-se mítjançant la corporeització del po
der. 16 legitimació molt més gran quan "el

cos es concep segons com es concebi

Dtu". (C. Bruaire, citat per M. Bernard,
19B5, pàg. 12).

Aid, la cura del cos, la vigilància de la cosa

orgànica, és també el manteniment de

l'ordre social i cÒsmic. l7 Per tant, aquesta

forma corporal, epicentre de totes les co

rrespondències simbòliques, està normati

vitzada socialment i el seu desajust amb

allò que és establert pot descompondre

l'ordre general del món. D'aqufla margina-

ció o, si més no, la regulació i et control

dels deformes, els bojos, els bessons, els

mutilats... de la "lletgesa del món". Però

també la manipulació del cos fisic mitjan

çant dietes, encotiltaments, pràctiques

gimnàstiques, adorns, tatuatges, escarifi

cacions... en li, la "construcció social"18

d'un cos Que únicament adquireix sentit i

valor mitjançant aquestes pràctiques.

En electe, la socielat tradicional es fona·

menta en l'existència d'una consciencia

col'lectiva comuna, Que es construeix en

base a la religió com a primer discurs crea

dor d'un món instituit de significat. La reli·

gió (com a referència a un déu, a l'absolut o

a l'imaginari) és la primera formació discur

siva, i esdevé la representació col·lectiva

per exceHencia. Alxl, la religió, segons J.

Beriain (1990a; seguint a Ourkheim) és

portadora de:

• Significacions socials, estructurades al

voltant de dues esferes: les coses sagra

des i les coses profanes. El sagrat es ma

nifesta com a centre que representa una

totalitat de signifICat, una interpretació de

les qüestions existencials fonamentals:

vida, mort, etc. la cosa profana és tot allò

Que no és sagrat, la perifèria simbòlica del

sagrat que es mostra més enllà dels límils

normatius, territorials, etc.

• Categories cognitIves per a la c1assifi·

cació i representació socials, dóna el

marc de pensament (espai, temps, cau

salitat, veritat, totalitat, etc.) que per

met d'entendre's sobre alguna cosa en

la realitat socialment (simbòlicament)

construïda.

La religió, per tant, assumeix la tasca de

produir sentit; el seu llenguatge produeix

una totalitat de significat, i configura una

manera de pensar mítica Que la Que

l'explicació de tots els fenòmens terrenals

sigui buscada fora del mateix món. l ,]

El membre d'aquesta societat, mitjançant

el ritual, participa d'aquest ideal de socie

tat, d'aquell nosaltres del qual és un simple

apèndix. Quan hi ha un sol centre creador

de signifICat, la identitat individual esU in,

timament vinculada amb el nosaltres

coI'lectiu, al mateix temps que aquest apa·

reix sacralitzat (legitimat pel sagrall. No

existeix eljo, l'individu, sillÓ el nosallres, la

coHectivital.

En resum, la religió es manifesta com a pri

mera interpretació del món que totalitza el

sentit de fes produccions culturals que im

pregnen la consciència col·lectiva com a

centre simbòlic estructurador de la vida del

grup. és a dir, presenta els marcs cogni

tius-normatius de la societat i alhora pro

porciona una constel'lació de significacions

socials.

car.elerístlques I funcions
de l'uport

En aquesta mena de societat, l'esport es

troba profundament lligat a la religió i al sa

grat. Segons C. Diem, ~tots els exercicis fi·
sics van ser cultuals en els seus OI~

gens."20 (citat pet Garda Ferrando, 1990,

pàg. 39).
En l'anàlisi que B. Jeu realitza sobre

l'esport a la Grècia antiga,ll destaca que

aquest neix en el si d'allò Que és sagrat, i se

celebren en llocs sagrats i durant festes reli

gioses. "Els jocs tenen un valor solemne i
sacramental" (19B9, pàg. 58) i, a més a

més de ser una forma de donar culte als

déus, són reveladors, en certa manera, de

la veritat dels destins individuals, però $O

bretot són reveladors dels destins col'lec

tius i serveixen per atorgar sentit ¡ identitat

lO TlrTIbt l'elAI\Jf;tI,IIllisme. com. ciMell QUIl! lWudilIebo~~ ocom I simboI de rintel·IeetUlIisme de 11 ciênòI, li del cos el $CIJ or9n: "en veritIt. rwlisi 8

lrudurIl, t.J, no pot emet¡if e'l respeñt". QUIl!~ el wu moclel ili el' tI'OlMl en el cos". (LM-SlrIuss. 1987. ple. 6251.

IS Veeeu rlMlisi de f. l.Dux li 984): li COI • li JOCietll 1rIdieitJtaI.

•1 SemIliI que 11 utiütDci6 poIitic:II de 11 meUforI oopM::isu 'OI Inibi<. 11 -.defirIoI;J6".~ 11 Po/it;nIJn de JeIn de SIIistuy (11 Si): "l'estMt I!:s un OD$.. •• El prineep
ocupi' restll el lloc del CIP ¡est! $OlJ'hf$1I Diu únic. .. El_. OCUPI el Ioc del COf••• Les Iundon$ dels ui$. .... or*s ¡ 11 .......~ pels jut¡I!S ¡ pels~
dols de prvwlncies.... Els peus que.'~ HI'IC" I 11 temo són ebo CI/l'IClMllL." (CUl per J. Le Gaff, 1992, pjc. In

l' En un IIt~cootm., però en 11 m.aleiU IlniI, f. lOIJlI escriu: "l'home iNearl en el seu cos respirat c6smil:l però, 'lhorI, intenti de l!omIl-1I i domiMl-II... " (I~, fil&."..
l' En rNci6 li prods sociil de CfU06 de 11 rulillt ¡ del cos IoCI!qUaI~ P. Bette< I T. luckmann, u COf!StIIIl:tid SCCIM de ~ fN/i,.,. Iolldrïd. Amooortu. 1986.

l' Tot IS pot U<JIil:II per 'desicnl dNf", idhl,l(: rtlleltici del podoeI. En "QUeSlI metil de loOdetIts, 11 m;¡,6 i el podoeI noaun se¡lIrats COfTl o):.listemes soc:iIls operatius. són un
de sol: el podoeI W donIIt per "Idun,.t de ~.

20 Enu.. que is cert que vln existir prktiques que no Vln ser cultual:s. Illuestes. eren protlnel. extloseI6e t'osIera d'allbque is saerli. COfTl l'' ebo aetticis fisics ruliuall per
les dones e5P/Irtlnl!S, rú~ima ~nalitatdeli QIUIIs no va donII, culte lis llNs sin6 prooort;ona, fills~ Aque$la prit;tX;zlOelO, en l.W\I soc:ielal que lf corn a "iN" 1l1éill'Ó.
lenen un carklet secundlri, fIQ principal.

:1 "'I",ns IUlOrS l!il1Tlen que fs I Gr«II, amb lis wus Jocs ~impics. Nemeus. Pities. etc.• on aPl.e;. resport com a realilallOC~1 .ti\lIIda.
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als individus com a part de la coHectivitat

(nosaltres).

Com que són el resultat de normes culturals

concretes, els jocs esportius revesteixen un

caràcter de ritu social. i com a ritu social

ajuden a crear una realitat que no pot SlJb
sistir sense ells; és impossible mantenir re

lacions sense actes simbòlics. i l'esport

n'està ple.

Tot fent un salt en el temps fins a l'Edat

Mitjana, però restant encara en el model

de societat tradicional, podem observar

com, en d'acord amb R. Chartier i G. Viga

rello (1982, pàg. 290, 291), encara es

manté aquest caràcter religiós. Els jocs

coHectius, o bé s'inscriuen en el calenda·

ri de festes religioses. o bé els contrin·

cants es decideb(en de comu acord per

una data sense un significat particular.

Però també en aquest cas es manté et llaç

d'unió amb el cerimonial religiós, ja que

sempre és després de les misses o durant

les vigilies quan es comprometen les dife

rents parts.

Societat moderna.
El "proJee:te de Jo" secularitzat
El ~procés de mooernització~, modifica la

percepció i la construcció del cos, aid com

l'estética i els judicis éticosocials des de

dos factors inseparables. D'una banda, el

procés de racionalització/secularització

que porta a una lògica creixent de diferen

ciació i autonomitzaci6 dels diferents sub

sistemes socials i dels seus criteris de vali

desa.22 D'una altra banda, el procés

d'individualltzaci6 que porta a una més

gran emancipaciólautonomitzaci6 de

l'individu, que veu transformat el seu desU

en decisió. Aid, la ~modernltat pluralitza
institucions ¡ esfils de vida, cosmovisions ¡

estructures de plausibilitat~. (J. Beriain.

1990, pàg. 103).
Un moment clau en l'establiment de la s0

cietat moderna és la sortida de l'Edat Mitja

na. En el Renaixement es produeixen grans

canvis tècnics. cientifics i poIitics que supo
sen, alhora, un joc de signes, de costums ¡
de cultura que va sedimentant en una nova

estructura social. Aid, alguns autors posen

com a data olicial del naixement de la mer

dernitat, el segle 'IN, el -Quattrocento· re

naixentista italià (Vattimo, 199Ob, pàg.

IQ) moment en què l'home passa a ser el

cenlre.

Els segles XVII i XVIII posen les bases filosò
fiques (Descartes i la Filosofia de les

Llums), religioses (Reforma luterana) i po
litiques (Revolució Francesa, que aixeca

l'estat burgès modern, centralitzat i de

mocràtic). AI mateix temps, les ciències fi·

siques i naturals, alhora, fan els primers

passos en relació a la tecnologia aplicada,

i aconsegueixen que els fonaments de la

modernitat facin un gran salt endavant.
~La modernital sorgirà am/) la idea de

subjecte autònom, amb la força de la raó,

i amb la idea del progrés hislòric cap a un
final brillant a la terra,· (Urdanibia,

1990. pàg. 5Il,
l'època moderna és configurada profunda

ment per la revolució cientiflCa i el conse

qüent desenvolupament de les ciències ex

perimentals.2J Aquesta època és testimoni

de la modelació matemàtica de l'univers i

dels fonaments del pensament mecanicis

ta, la projecció pràctica dels quals és la me
canització de la producció i la tecnologia,

que revolucionaran l'economia. Aixi, el con
tinu i imparable progrés de les ciències i les

tècniques fa que es produeixin grans canvis

en el camp de la producció: la divisió del

treball, amb les consegüents translorma

cions en els costums j en la cultura tradicier

nal.

Podria fixar-se el 1850, aproximadament,

com a data en la qualla societat comença a

autopensar-se en termes de modernitat.

(Urdanibia, 1990, pàg. 46). Amb l'adveni

ment de la modernitat, la religi6, primer

centre simbòlic estructurador de la socie~

tat, experimenta una metamorfosi en què

s'escindeixen, s'autonomit2en, esferes cul

turals de valor -ciència, politica, dret. eco
nomia, etc.- que romanien legitimades

sota el discurs religiós, Continuant l'argu

mentació de J, Beriain (l990b. pàg. 131),

el factor que possibilita els canvis que con

formen el nostre sistema cultural modern és

el descentrament de les cosmovisions que

es trobaven articulades al voltant d'un cen

tre sagrat.

S'inicia aixl un procés de secularització,

que ha consistit en el fet que sectors de la

societat i de la cultura, cada vegada més
nombrosos, s'han anat sostraient de la d0
minació de les institucions i simbols religier

sos, i han passat de rebre una interpretació

directament religiosa a explicar-se ara mit

jançant la ciència racionalista, Per això, es

pot dir que ~/a modernitat és filla de la se

cularització. ~ {Fernàndez del Riesgo,

1990, pàg. 81l. També es produeix una in

dividualització dels universos simbòlics que

es trobaven vinculats a l'esfera d'allò que és

sagrat. la modernitat descentra el fona

ment tradicional i inaugura un temps post·

sacral caracteritzat per la pluralitat de re·

presentacions coHectives que segueixen la

seva pròpia lògica autònoma, Cada forma

ció discursiva (dret, ciència, etc.) s'auter

procura els seus propis criteris de validesa,

s'autolegitjma mitjançant una IÒRica inter

na pròpia, reemplaçant la legitimaci6lradi

cional des de dalt per la legitimació des de

dins.

la religió no desapareix; experimenta una

metamotfosi en la que perd el centre, pas

sant de ser el discurs de les coses socials a

ser un discurs que competeix al mercat de

srmbols. tot especialitzant les seves fun

cions i els seus mecanismes de legitimació.

En el sistema cultural de la modernitat, la

religi6 és un discurs, una metanarrativa que

ofereix sentit aixl com d'altres fan una ofer·

ta de béns de consum, etc.

Aquest procés creixent de diferenciació i

complexitat d'organització de les societats

fa que l'home es trobi ell mateix confrontat

no solament amb multiples opcions de cur

SOS d'acció, sinó també amb mulliples op

cions de possibles maneres de pensar el

món.

la identitat coHectiva continua fonamen·

tada en aquesta relació nosaltres que és

constitutiva per al procés d'identificació

diferenciació d'un coHectiu social deter

minat -poUlic, econòmic, militar, reli

gi6s- ,2. però el seu mÓn circumdant, és a

22 "O PIO(Iueix una aulonomotla dIlIi urWtnos sombòlicsque es trobiwn vitIcu1llS I resferl d"'all/l Que ik sagrat'. li rnodernitIt~.descef'tr¡, e1lonimenll1Jodic:ionll de
tipus toIfIitiu, normatiu ¡~u, ¡ inlU1U'1 un ttmps "postsaerll" ClrKl<!rilZlt pe< UIY plunt¡~1 dtI ~!.lf;1CIn:5 eot'l~di-n, titnciI_ d~, motal••,t, etc., QUI! seeue;
Jetlll sevl prllpiIlO&ic.IlulènomIl, trl~ senlJl. ptOl"R1WC!I. pel fe( de ser dfl5.sacralitlldl". (J. Beri''''', 1990, pi¡. 911.

2J Per I l'home H.ISlr¡¡t, les milloles mlttlillls i me...l. de {individu es U'Obaven subjectes Ii seu trlCllment Clel'ltific.

2< El "1'IONIt'n' il no tf\iIObIlotllll comunollll 11 Q"'" pertlny rindMdu, com en el Cfl deli SOCletilttrldlCionlll, lln6 $CIl~mtntUllil part d'lQtIt!otil, 11 d'IQlH!l1s QUf.! comparteixen
un mlttix idul d'tmancipaçlÓ de l'home.



Dossier: Humanisme a l'esport

dir, res condicions-Iimit d'aquesta, vénen

determinades per una complexa xarxa de

Iimits econòmics, administratius, poli·

tics, religiosos, etc. L'entorn de formació

de la identitat col'lectiva esdevé sobre·

complex.

Ara, bé, com operaran les metàfores cor

porals en aquest món fragmentat? Primer

a l'Occident, aquesta totalitat, que inte

grava el cosmos, la natura i la societat en

el sistema simbòlic del cos humil, va ini

ciar un procés de dislocació que va acabar

trencant la unitat corporal del mÓn.2S

Amb tot i amb això, acompanyant aquesta

diàspora de sistemes socials (economia,

ciència, política, religió, art, etc.) que se

separen i s'autonomitzen d'aquell centre

creador de significats que era la religió

(Ourkheiml, observem una proliferació

d'ideacions o metilfores-mol1els corporals

d'abast més petit, en correspondència

amb res lògiques profundes de legitimació

de cada sistema: el cos polític, el cos pro

ductiu, el cos-signe, el cos disciplinat, er

cos reflexiu, etc, Aid, la relació cos/siste·

ma sembla invertir-se i el cos queda re·

dui! a l'estratègia axial del sistema en què

s'inscriu (Baudritlard, pàg, 19921. No

obstanl això, en aquesta multiplicitat de

metàfores-model sobre el cos, podem se

guir dos eixos bàsics interrelacionats que

van marcar la percepció i la cognició del

cos humà, igual com les seves manipula·

cions i pràctiques i, per tant, la seva defi

nició estètica. Un eix és el que separa

l'Individu del seu propi cos, convertint-lo

en un alfer ego. 26 L'altre, és el que aplica

la concepció mecanicista de l'univers al

cos humà, cosa que genera el cos-mà

quina.21 Ambdues idees s6n indissocia-

bres en el procés de construcció del cos
modern,28

Aquesta alienació de l'individu per una vi·

sió instrumental i maquinista del cos es de

senvolupa a l'uníson amb el sistema capita·

lisla de proctucció.2';I El cos humà es con

verteix en un instrument de la ploducció.

Apareix in-carporat30 a la màquina, com si

fos una ptolongació d'aquesta, en una

lògica que s'exemplifica en e/taylorisme i
el fordisme com a mètodes d'organització

del treball i que demanda del cos- màqui

na cada lfegada tendiments més gtans i in·

crements a la productivitat (J. M, Srohm,

1993), Aquesta concepció del cos· màquí

na de /'individu porta associades una sètie

de practiques legítimes, institucionalitza

des socia/ment,31 que donen dimensió

estètica a les virtuts ètiques d'un mecanis

me ccxporal tempetat, ben Bteixat í entte

nat pet a/s eslorços de /a vida quotidiana,

En aquesta mateixa línia, el pas d'un capí

talisme de producció a un capitalisme de

consum, comporta canvis en l'apreciació

del COS.32 El cos, a mes a més de mitjà, es

conretteix en finafitat de la producció,

Aixi, entra en la lògica del consum i esdevè
la nostra possessió més valuosa (Le Breton,

1995), La dualitat establerta al voltant del

cos tendeix a difuminar-se. Cada vegada

ens identifiquem més amb aquesta posses
sió que ens representa i que es converteix

en veritable objecte de culte, Amb tot i amb

això, res no ens allunya de la construcció

d'un cos productiu. El nou narcisisme he·

donista, amb el qual identifiquem el culte al

cos contemporani, va "a la recerca de

l'excel'lència"33 corporal, on tot signe fisic

(forma, aparença, manera de moure's,

moda, etc.) ens implica en un joc. simbòlic

hipercompetitiu on l'ètica de la proesa, del

desafiament personal, de la superació de 1[

mits, del risc, dibuixa la ~perfecció estètica

de les conductes" (Lipovetsky, 19941,34

Caractuí$t1qU~$ I funcions
d~ J'~sporl

En la societat moderna, l'esport passa a

convertir-se en un sistema, conformat pa
raHelament per subsistemes (esport re

creatiu, educatiu, espectacle, etc,), que

manté interpenetracions amb tots els cen

tres estructuradors de significat. Aid, es

configura com un tot complex: que pot ser

legitimat per diferents lògiques discursi

ves, que li assignaran una finalitat i li ator

galan unes característiques determinades

(que, en molts casos, seran complemen

tàries) d'acord amb el projecte que repre

sentin. Tot seguit, en presentem alguns

exemples:

• Raó, la reducció de la realitat a alguna

cosa quantifICable, com a signe tipic de la

racionalització, es Iradueix en el fenomen

dels tècords i en la importància que

s'atribueix al lloc a la classificació. Els es·

ports moderns es distingeixen dels primi

tius per posar més èmfasi en la competi

ció; la victòria és l'objectiu principal dels

participants.

• Religió: El puritanisme va enunciar els

principis fonamentals que havien de de

finir el moviment esportiu. El puritanis

me pensa, en correspondència amb la

seva interpretació de la Biblia, que el

cos està destinat al servei de Déu, i a

aquesta 'inalitat s'ha de sotmetre la

2' ~yala lli Sreton (1995, plg. 57) qoe"e1 cos!...lde"," de.e< apropiat pet" ,~esenla'u"'coI'leclivilat hvma"', la<ljmel'l$lóhollslica de la qual comença a<listen(l,Ú".

26 En al.,n cas s'ambl I no 1'IICl:riiret-s'lli, "No s6c, decap INneta, .c¡uesl~de rnembtesel qual hom.-.omenf cos !uN" lOescattes, citft pet" lli Btelón, 1995,~ 71l.

21 S. a In loOCiell!s 1\OIi$/1Q..n "uniYe<s s.eauia un model otpl>iclsta ta matriu del qu~1 era el cos Mum~, 1mb la mocletnitat ta f6rmull .mquona on.leN el món -"l'univers és una
miQuo", on no MI tia .Illa toN •~a, que In !igures ¡ mo:Mmems de la sevtS pa<U"- (1995, ~g. 66l ¡el ptOpI cos -"o;om si los un teIot¡l! comlXlSt per rodes j conl'ape
5OS. .. torISIdetO el toS de l'home"_. (Descartes, tital pet" lli BrelÒt1. 1995, ~. 771.

2. Airll es pol eonlUl" mItjançant I. Mtòf,. de la leoria medica: "A Ii li óellq1e XVII i cornençamenl óeI XVIII, la teoria mtol\iQ, en pati. t,f\ti del dualisme 'acionalista de
Oesc:atlft~mtnC ¡ COl, ~. '"ibl, • ser ,,,"ui(la de forma nolable pels~ maletMtOCS j qu;mocs del cos, el llUll ela COfII;etlul tom una màllu,na compleq. Una vañetat
de leorlts ~~llCl","i laltlllllednoques de ta malalba van p""tI)'lt popularitat.." CTume<. S.S. 1989. 1091,

n v~ O, OtItult; F. Gu6ry: El C(l$pnx!ucf'". reoila del cos en la ft.>nN de producci6capiral,st•. Buenos Aires, Temps COIIlempor'ni, 1975.
)O AQul ft pol.-.:l" la Del-IieuI' Temps modems de Chaplin,

II AixI ft ~a deWtWOlul* l'f:$I)OIt lTIOdem tarKte<tWt pels 1TIlI~"'lotsque,..;..en resleta <Ie la procluc:Ci6<1e la~I moderna: competicJ6, rendiment, mesuramenl;
tècotd, Amis. mis, h rtçloca <Ie les ¡rans~;&'~ eot¡lOrfols, de la submIsso6 del COI a les I~ <Ie rtslotç; la producIMlat.

:u Els calMS en la VIlo.-KJó; la ¡estJci del COI són eqllrvalenl5 ab que es proclueiI;en at voltant .. rincSMclll enl'esIef. de rot¡llnlUKJ6l1el ttebaI. les leones mecancsles com el
u,1orisme, eliMh'sme són iUllslltllicles per aquelle5que buSQuen la im¡lIic.aciO teUI der~ en r••tI)' per "'8"M"tIO' la ptOllucIMtal míIjIl~ la ~eficaç de ta a.d

l.....ade l'emlll6l.
:u Oe la maleo.u ,...-., en la ¡estJci empteS.Inal TJ. Peters; R.H. W'tetmil'" Ala~ di!' r.xeI·Mncu. Uiçotts di!' Inempte_ mj/lot~ dels EstaIs (lmls. Ba,

celona. Follo, 198<1, assenyalen lIls ptVIQpIS boisio de la wltl.n de r~
,JoI "Elnou~, 1.,.1, tstomj)lbble.mIlr~ La ~1ledonosUl amb el COI emlelI per~,rldua06Cll1'l\f1e1~.TJtUm, ens api"..,.. i dormim, no Del

pIRo inuinseoI;, $<flÓ per lI"IOIcnt le5 no!otIft oportUftl\atS en e_, ellrebfll i talof'ceYrtar (B. S. fume<, 1989, pic. 1471.
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pràctica fisicoespor1iva. Els exercicis fi·
sics, com a mitjans vitals, necessaris i

ineludibles,35 serveill.en a la salut, són
un mitjà educatiu i estimulen la forma

ció del caràcter de l'home.

• Progrês: En una societat cada vegada

més tecnificada i en la qual existeix un alt

índex de comoditat, "l'esport suposa per a

una personalitat humana deficient en un

dels seus aspectes principals (el movi·
ment) un mitjtJ d'equilibri." (caloria,

1979, pàg. 55). L'esport apareix com a

pràctica-salut per pal'liar els desequilibris

que comporta el progrés.

• Economia: L'esport és interpretat, par·

cialment, com si los una reacció de com·

pensació al treball (aspecte lúdialrecrea

tiu de l'esport) i, parcialment, com un "fe

nomen d'adaptació a les condicions vi·
tals pròpies de la societat industria",
(Lenk, 1974, pàg. 26) pel fet de presen·

tar (l'esport de competici6) "trets i contin
guts conformes i semblants al treball."
(Lenk, 1979, pàg. 134}.

• Polftica: "L'esport és una plataforma
qualificada de propaganda poI(tica"36

(Carorla, 1979, pàg. 225). En un cert

grau, "els èxits dels equips nacionals

simbolitzen el lloc que ocupen els res
pectius estats i nacions dintre del món"
(Krawczy1l i COIs., 1979, pàg. 144) tot

significant la supremacia d'una opció

ideològica sobre les altres en la consecu

ció del projecte d'home. Aixi, "el p/usmar·
quista espoFtiu és, directament o indirec·
tament, portaestendard d'un pais o tam
bé d'un règim politic" (caloria, 1979,
p.'lg. 107).

L'esport pot servir de base per assimilar la

coexistència en una mateill.a societat, de

centres amb discursos legitimadors dife

rents i també contraposats. Així, mentre

l'economia es basa en la desigualtat (dile·

renciació, especialitza(6) per aetlnseguir

un increment en la producció, la polilica es

basa en la igualtat, tot argumentant que

tots els homes som iguals. Les competi·

cions esportives, amb el pressupost de par

tir d'una igualtat per arribar a una desigual.

tat,31 poden ajudar a fer Que l'individu cre

gui possible la toell.istència, en una mateixa

societat, de centres amb lògiques discursi

ves contraposades.

AI mateill. temps, l'esport espectacle també

serveix al propòsit de crear una consciència

coHectiva (un nosaltres) provocada ja no tan

sol pel projecte sinó per l'emoci6, per aquest

"sentir en comú", per l'''estar junts" (pmxè·

mica) que provoca la unitat triba!. (R. ~Il

chez Martin, 1991). Així, l'home modem pot

escollir, per a la seva pràctica, entre diversos

esports, el Que més s'ajusti al seu protecte

(per les seves característiques socioec:n lÒfTlj.

co-poIÏ1iques) tot creant-se una consciència

del nosaltres basada en l'afinitat de projec

tes. Alhora, l'esport.espectacJe s'encarregarà

de crear una consciència del nosallles basa·

da en l'emoció cOl'lectiva que provoca periò

dicament.

Societat postmoderna.
Temps de "Incertesa"
La data operativa utilitzada per J.F. lyotard

per marcar l'inici de la societat postmoder

na, és la 11 Guerra Mundial: "amb l'aplica·
ció de Ja ~soIlJCió finala, la inttodlJCCió de
noves tecnologies en la gueffa, i l'us sis
tematic de la destrucció de poblacions ci

vils, és innegable que s'opera un canvi."
Els ideals de la modernitat són violats ober

tament; ideals que estipulaven que tot el

que fem en matèria de ciència, de tecnica,

d'art i de llibertats polítiques. tenen una fi

nalitat comuna i única: l'emancipaci6 de

l'home.

La crisi de la modernitat. que es fa evident

sobretot a partir dels anys 70,38 sorgeix

amb la pèrdua de credibilitat de les tesis de
progrés; amb el declivi de la confiança als

metarefats de legitimaci6 de les societats

mooernes; pel desencant, al capdavall, da·

vant de nocions com la raó, la història, el

progrés o l'emancipació.3'9

Amb el Iracàs dels grans relats legitima

dors que donaven sentit al present i al lu

tur que havia de seguir, a les actituds Que

es mantenien en la societat moderna,

apareixen a la societat postmoderna tot

un conjunt de categories i sensibilitats al

ternatives a tes que van prevaldre ante·

riorment, no ja en forma de metarelats
sin6 en lorma de petits relats: moda, he·

donisme, culle al cos, etc.

La creença en una història unitària, dirigi.

da vers una fi (la salvaci6, la racionalitat

cientifica, la recomposici6 de la unitat hu

mana desprès de l'alienaci6, etc.) ha es

tat substituïda per la multiplicaci6 indeli

nida dels sistemes de valors i dels criteris

de legitimació, per una multiplicitat d'es

tratègies parcials que manquen de propò

sit comú, en un relativisme cultural (o

pluralitat de subcultures) on cada cultura

ha de ser jutjada ell.clusivament segons

els seus propis principis, tots igualment

legitims.

Mentre que a la modernitat es d6na un

descentrament de les categories "centra

desa i el seu procés de secularitzaci6, a la

postmodernitat s'arriba a la prolileraci6

de centres descentrats, plurilògics i frag

mentats.

En aquestlipus de societat predomina ma

jorment la identitat pet referència a petits

grups propers, els consensos locals, con

junturals i rescindibles, les visions fragmen·
tades, escèptiques, de la realitat (Mardo·

nes, 1990, p.'lg. 211.
M. Maffesoli, en comparar les formes

d'agregats societaris, oposa a la societat-o
sociabilitat- moderna (que pefSegueill. un li:

l'emancipació de l'home) que segueill. la

lògica de la identitat (ideològica, professio

nal, etc.), la socialitat postmoderna (amb

únicament una preocupació pel present)

que segueix la lògica de la identital (ideolò

gica, professional, etc.), la socialilat post

moderna (amb únicament una preocupaci6

U Els e.wtie1S Ii'sie$ s6n Un.;I t.sc:iI obliptllrno. Ilè CI.... sepIS IIIògíeI puritanl. l1Iome hi de gIII~r·seel Cel_bel seu \leblllllll terra, Ui ..... hi hagi UI\lI prep¡orKi6lde·
qualli del cos. pet(l.... ....vnt pugui reneli. mfs i mlllo< lO el trebcln. toU ClUI asSl!&u.lr¡ II ·puja.dl" al Cel.

;W; Li primer¡ mloiteslació !<l ....uest seOtlt es va ¡¡<oduir 1mb els Jocs OUmpics de Berlin, el 1936, "UIO A. H,Uer va Ip<ofòlar PIf 'er l'Iure II món la irandesa d'uo Estai oaeio·
oal·soci~l¡sll.

31 En les curses ItI~,ques, ~r exemple, Iols eIS esportistes S\lrlen de la ¡¡ulltat (a II 'Inia de sonilll) ~r I,ribar III desiiIJ.ll.t (I II lio" de meti).

li! El terme postmooero ~ emp<ll per pri""", ve¡:1dI el 19711 PfOIIÒSil de 111~lIllu'l.

li Segoo. lyotlrd (citlt pe. J. U<danib,'. 1990. ~i. 53), "es poden loomenl' modernes les 5OC..t.IS Clue 100000n lis discursos de ve.itlt Ide ¡ustieia In els i.lns .ellts
històrics. ci!<ltilits. etc., lles posmode<nes. ~ 1lllj'timICió d'llló llue~ ve"tlble i iust el CI"'" es l'obil ,,!tll". Aid. la "ve.itlt" de 1lI1\1stòril esdIvl! dubtOY In OIS·
cotlri.-se m&oiputlCions dels fels PIf IlIn dels cronistes "olicills": 11 "Justle,," de re'Cono<nIl pe<d el wu pesen comp<ova.·... 11 creacIÓ de bosses de pobresa i mar¡;·
NelÓ, etc.
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Dossier: Humanisme a l'esport

(ambits ClJltural, productiu. ClJltural, sexual. ideològic, etc,)

FigufI 1.

soc.....

E.truct...r. med'nlet!
(Modernitat)

Organització polltica i econOmica

Individuus
(funció)

Agrupaments contractuals

(104. MaIl.IOII, t99O)

pel present) que segueix la lògica de la

identificació. "Quan alió que és social s'ha

saturat, ens queda la socialitat" (Maffesoli,

1990, pàg, 15).

Per a aquest aulor, la societat és feta

d'individus, la socialitat de persones,

l'individu té una identitat, mentre que la

persona s'identifica amb un rol. AI concepte

tancat d'identitat M. Maffesoli oposa la no

ció oberta d'identificació. l'individu es tan·

ca en la seva identitat (s'esgota en la seva

funció, roman fidel a ella): la persona

s'identifica amb els seus simultanis o suc·

cessius rols (que no funcions) sense esgo

tar-se en cap d'ells (ja que no creu en la na

rrativa que els legitima),

l'organització de la socialitat postmoderna

té forma de xarxa; i una xarxa connecta nu

sos. Els nusos de la xarxa seran les tribus

(microgrups). les tribus són petits grups no

permanents de persones unides per la iden

tificació en un ordre o valor determinat. Aixi

com la modernitat és homogeneïtzant (eli

mina l'altre, el diferent), la postmodernitat

és helerogeneïtzanl (assimila l'allre).40

SOCIAUT"T

Estructur. complexa o org<lonlca
(Post·Modemitat)

Masses

Persones

l'''''
Tribus afectades

Mentre que a l'ordre modern, per salvar la

identitat, la pertinença múltiple és impossi

ble, ~I'ordre pootmodern és plural i can

viant. ~ (Maffesoti, 1990, pàg, 17). la per·

tinença de l'individu a diverses classes

d'ordre permet una facilitat de connexió ge·

neralitzada entre les tribus.

Aquest procés, que es va iniciar amb la sa
cietat burgesa, ha arribat a la seva culmina

ció en l'actualitat, on la moda41 s'ha con·

vertit en el motor d'Una societat "capitalis

ta-democràtica-i ndividua!ista" (lipovetsky,

1990b) on es tendeix a psicologitzar el

~cos-màquina", a tenir-ne cura i agombo

Iar-lo per obtenir-ne un rendiment óptim en

el joc social de fa seducció42 i on es consu

ma l'individualisme narcisista contempo·

rani. 43

Aixf, pel que fa a la construcció social dels

models corporals, veiem la proliferació de

les ètiques fundades en l'es/ètica, Ja hem

assenyalat anteriorment que "l'individua·

lisme és el valor cardinal de les societats

modernes". (L. Oumon!, 1987, pàg. 30) i

amb el procés d'autonomització, l'individu

es diferencia del gran cos social i desenvo

lupa una creixent preocupació per la seva

singularitat, que es manifesta, per exem

ple, en una "epifania del rostre" i del ret ra!.

(le Bretón, 1992). la preocupació social

per descobrir en el rostre la veritable natu

ralesa interior no era nova,44 però amb

l'arribada de la modernitat pretén validesa

cienlifica45 i fa de la pròpia imatge

l'ambaixadora de les virtuts ètiques d'un

mateix,

Aquesta promoció de la pròpia imatge

acompanya la puixant societat burgesa

que trenca la societat tradicional i "mun

danitza~ la societat.46 Tot el sistema social

va entrar en ebulliciò i això es va reflectir

en el camp estètic.47 No obstant això, la

cura de l'aparença corporal, que indica un
nou estil de vida, no es va difondre de ma

nera igualitària en la societat vuitcentista,

i l'estètica corporal va esdevenir un signe

de ~distinc¡ó" que informava sobre la ri

quesa, posició, professió, gènere, religió,

edat, etc., de cadascú. 48 Amb el procés de

democratització es van anar atenuant, a

causa de la seva'multiplicació, els signes

de la "cjislinCló soci"al" a través de la imat

ge corporal, fins arribar a l'actual "societat

narcisista".49 En aquesta societat contem

porània, postindustrial, es produeix Una

"apoteosi de les relacions de seducció" (li

povetsky, 1990) que acaba amb les rela

cions de poder coactives i disciplinàries

que són substituides per un narcisisme au

to-regulador50 que exemplifica la ~microlí

sica del poder" portada al seu extrem mès

"seductor". Així, més que un poder repres

siu, es tracta d'Un poder "productiu", ca

pil'lar i descentralitzat, que opera al nivell

de micropràctiques I que s'assenta en el

cos, En el fons, no podem separar la cons

trucció del cos narcisista dels mecanismes

00 Aparei~aqulla noció de "policuIlVlalisme" com afurma social, que es ta palesa en el "mestissatge" generalitzat de les mooes de vestir, del menjar, dels espectacles,
etcètera.

OI "SolameM hi ha moda en el marc de la modemitat. É$ adir, en un eslluema de ruptura, de progrés I d'innovació", (Baudrillard, 1992, ~g. 103).
02 "cal mantenir el "capital" salut, fer prosperar el "capital" eorp<><al SOla la torma simbòlica de la seducció". (te Brefón, 1995. ~g. 160).
03 cal recordar aqui que aquest narcisisme esta lluny de ser la "1lIiberament ""'"i" l!e l'individu, ja que "proc~i~ d'una hiperinversió dels codis i funciona CCH11 un ti¡)<ls inèdit de

control social sobre ànimes i cossos". (tipo¡etsl<y, 1990a, ~g. 64),
.. Vegeu caro Barojl, J., U cara, miral/de l'ànima. Història de I. fisioen<Jmooia. Barcelona. Cercle de Lectors, 19B7.
's Durant el segle XIX es deselMllupa una nova disciplina vinculadl aIi tisiognomonia, la frenol08ia, que busca, mitjançant l'anàlisi de les tormes del crani, les qualitats idefectes

de les persones.
'6 "serl la fotografia II que aconseguirl 1i democratilZaciódel retrat". "L'a~a la representació III possessió de la pròpia imallle aviva el sentiment d'importlncia d'un matei~,

democratitza el desig de recooei,ement social". (A. CortIin i M. PerrQI, 1991. ~g. 127).
'I "La revolució Indumentària que es t,ooa en l'origen del vestit modem, es basa en aquesta rehabilit¡w;ió artlstica del món", (G. Upo¡etsky, 1990b, pà¡. 74l
'8 Ala França de 1840. l'aparença corporal indicava. enlle d'alues, les preterèncles polítiques, "els legitimistes adopten Ii barba sencera, els imperialistes I. barbeta punxeguda

amb els bigotis també en punta, menlle que els partKlaris de la mooarquia constitvc:ional Idopten patilles". (P. Yonnet, 1988, ~g, 240).
09 Per aP. Yonnet n 988). la moda, en la nostra societat individualista·narcisista ha anuHattots elsdiformismes ...<;iasse. edat, religió, etc.- i es manté ¡Jnicament l'imperatiu de

la joventut.
s.o "L'ensinistrament social ja no es realilZa per Imposició disciplinària ni tan sols per subllmac:ió, s'efectua per autoseducci6. El narcisisme, nova tecno!08il de controllle.ible i au·

togeshonat, socialitza tot desocialilZant, posa els individus en correspondéncil amb un sistema social pohIoritzaL." (G. Upovetsky, 1990, ~g, 55!.

40 apunb; Educació Flsica i Esports (641 (33·45)



del poder, Aquests no s'instal'len única

ment en les institucions polifiques de
l'Estat, sinó Que mitjançant una ·tecnolo
gia política del cos· (M, Foocault, 1990)

que funciona a través dels coneixements i
d'un conjunt de tècniques, s'introdueix,

mitjançant la pràctica quotidiana, en el
mateix cos tot disciplinant-lo,51 o bé en

l'actualitat, "seduint-Io~. La focalització

del poder en el cos gràcies als mecanismes
disciplinari5 construeix ·cossos dòcils·
adequats a les condicions socials,~ O si
gui, que sembla pertinent la pregunta Que
es feia el mateix Foucault (1992, pàg.

106): ~de quin cos té necessitat la societat
actual~.

A. Giddens (l995) ha respost aquesta

pregunta desenvolupant la correspon·
dència entre la reflexibilitat de la socie
tat contemporània53 j el ·cos reflexiu·.
Aquest "cos reflexiu· rep informació gene
rada als sistemes abstractes {medicina

holística, djetòlegs, etc.> i, aquesta, li
proporciona un ·sentit del cos" Que impli·
ca una atenció corporal j una ·cura del

cos" Que, paraHelament, portarà l'indivi
du vers més ·poder corporal" del qual
serà més responsable com més ·posllra

dicionals· siguin els àmbits socials en què
es mogui. Tanmateix, en aquestes socie
tats "posttradicionals" els diferents sa
bers multipliquen tes representacions det
cos i et ·sentit del cos· rarament és cohe
rent, L'individu contemporani recons
trueix "reflexivament" el seu cos, i articu

ta aspectes parclats de diversos models
buscant sempre una "excel'lència corpo
ral" amb què es pugui identificar. 54 Aid,
aquest cos, del qual l'individu narcisista
és responsable, opera en l'espai simbòlic
de t'"estètica corporal" sola un crileri de

"gestió òptima" que li atorga "distinció so·
ciat" (P. Bourdieu, 1988) i reconeixement
"ètic" (E. Goffman, 1987), o bé l'·estig

matitza·.55 Ens Irobem en els t¡mits de
l'''ètica de l'estètica·.

Caraclerísllques

I funcions de l'esport

Com es desprèn de la concepció de l'esport
com a fet cullural, les caracteristiQues de
l'esport que es practica en l'actualitat esta
ran d'acord amb les caracteristiques

pròpies de la societat que les produeix, la
societat postmodema, i podrem observar
com certs trets d'aquesta56 tenen la seva
correspondència en el conjunt del sistema

esportiu.
En referir-nos a la societat postmoc:lerna
parlàvem d'un ordre plural j canviant, de
terminat per la multiplicació indefinida de

valors. l'esport, entès com un sistema, es
converteix en aquesta societat en un feno·
men sobrecomplex en el qual es produeix
una contínua multiplicació de subsiste

mes. Així, avui podem parlar d'esport
educatiu, recreatiu, competitiu, especta

cle, higiènic, terapèutic, per a tothom,
d'aventura ...
La societat postmodema és qualificada
com "la societat de la comunicació gene
ra/itzada" (Vattimo, l 99Db, pàg, 9) i de la
informatització, com una societat cibernèti
ca dominada per l'"imperatiu tècnic· (Mar
dones, 1990, pàg. 30) on el volum, la veto

citat i la fragmentació dels fets, tal com ens
són presentats pels "mass media", la in·
formàtica, etc.. ens treuen definitivament
de t'Òrbita referencial de les coses.

El resultat final és la impossibilitat de la re
flexió (davant la rapidesa de successió de

tes dades), la manca de sentit de la història

(per les continues rectificacions i noves
aportacions sobre l'esdeveniment) que ens

condueix a una incertesa radical sobre la
veritat, sobre la realitat mateixa de l'esde·

veniment.
Aquestes característiques tenen la seva tra

ducció en el sistema esportiu:
Com que es tracta d'una societat de comu

nicació, es concedeix molta importància als
"mass media" com a formes per al coneixe

ment i difusió de l'esport.
La velocitat en la informació, que neces
sàriament comporta risc,57 es manifesta en
l'aparició i apogeu de tot un conjunt de
pràctiques esportives caracteritzades per la
relocitat (les denominades·de lIiscament~:

"surfing~, "wind-surfing~, "skating-, etc.J i
el risc ¡"ponting·, "ràfting·, ·hidro-speecr,

etc.l.
L'imperatiu tècnic, la tecnologia, irromp
amb força en l'àmbit esportiu. La sortida al
mercat esportiu de màquines de muscula
ci6 informatitzades58 i de programes de

condicionament fisic informatitzat59 n'és
una bona prova,

la ràpida suc~essió de noves dades en rela
ci6 a un mateix fet, també té el seu paral'le

lisme en el món de l'esport, i es reflecteix en
el continu sorgiment de noves pràctiques i
de modificacions sobre les anteriors, com
ha succeit en el cas de l'"aeròbic", al qual
ha succeit el "!ow-impact aefÓbic", el "wor
kout aerobic", els "steps·, 1'"aquafÓbic",
etc,
En la postmodernitat es produeix un

canvi de valoraci6 at voltant de la ciutat
i del camp; es pot observar que, així
com ta ciutat va ser "et paradís" de la so
cietat industrial, avui ta consciència

ecològica fa que es comenci a veure amb

l

51 'EI domini... cons.cilnc~<IeI seu cos. no ~n poeuI se< adquirits mls Qtle pell'e!ectl! de l'OWjlICi6 del cos pel podet: la slmnhlicl. ltIs exercicis. el desenYoIupamenl muscu·
la" Ii nuegl. l'eullKi6 del lm bell... IDl estt en la I1nil qtle conduei~ II desiS del propi cos mi~nç.lnt un t,ebllllnsl5tenl, OO5lll\1t. melóculós, que ~ pode, 1\1 exercit sobre el
<;OS dels roetI$, deI$ $OIdll$, $Obre el cos $ll", (M, FDIIColIu~. 1992, ~¡. 1(4).

!l2 FDIIColIult «nlr"" Iques! pode< diKiplm.n en le5 conclici0n5 de la modemílal. NosIIt,e Cfeíem QUI! no Ih liaI. Hem _nylllt de5 de rlnici com es pnxluei~Ii cotI$true:ti6 $I)

COll del <;OS de tonnl plncultu~I,

SJ U reflb:ibilil.ll de li~itM¡mpIgla nevi5IO l;I;IfI$blnt de tot coneixement o prkticl $OCIII. Enlletfog la noció de certe5lllmpos$Íbilil.l roblencl6 d'un cooeiumenl cloem
MicMnenl ee<t. lGiclóens. 199"'1.

!>ol U _ I~_ com I indMclu, la _, crutMlIl, estllXlfeilend'aque5l.llllt1 decertt$ll. de la teeel'Q _nen! d'un C05P«d<11 que Ih. de 1eI, la d'l/fIIccmunilllpetdu
Ñ". (L.e 1lIet6n. 1995.~ 901.

55 "El,," d'MIl no" opci6. HI renunciII I _ prim? Ilu.ò 50lIment PDl_ debilil.ll de elIrkter o rmol &U5l de dHw, Trxt. d"1ICOflSeCU"' _ prim? El seu perpetu !noeu el
coI'loelI ¡mpllClbIement enlre lQUelI$ que no llurten o que 5efnpn! $ÓI'I-.çut>.'. IC. f'lE!ller, 1995,. 3401.

~ ~ de~ que la lt-'c>ó. fi "pas. d"UI\I meni de 506eUl l "'" alt.. es II d'_1onNI~ i que, Per !.Int, QOfWIUIIfI elI'~lQlIe$dd5óos topusde $I)

_'o
n EI$ mili'"$ de Cl)mun,cl<:oó, en el W\l ,r,ny pel HI eh; primef5' don" I, noI¡ci,. corren el li$( de no conl'I5I"·II pl'ou i difondre, en COII$t!Q~ncjl.noIicie5

I,r$t!$.
» Com la 5lne"Oude" de !.IlT\lIrtI V,!.IweI.
!ot Com tI5 prver_ "Model-form" i "SMlt.toUl'~ts11 finII óe 1.1 db::IdI deI$ .....,lantl pel Cenlred'Es\lIClis E5.p0rtiuo.' 8In:eIoN. ,I!; quIIb. s'hi hIn I!e&it posterior.

menI molts d"a/t.m..
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Dossier; Humanisme a l'esport

diferents ulls tant la ciutat com la natura

lesa.

Segons M. Maffesoli, l'epistemologia mo

derna es recolza en l'estricta separació na·

turalesa/cultura. Tanmatei~, actualment

hi ha nombrosos indicis que desvetllen la

confusió entre els dos pols en qiiestió; cul

turització de la natura, naturalització de la

cultura. En altres paraules, la referència a

l'entorn social es troba lligada ine~tricable

ment a la que remet a l'entorn natural. Són

molts els camps en els quals una eco/ogit
zació del món es fa evident, i l'esport n'és

un; "la naturalesa ja no és només un ob
jecte a explotar, si no que es converteix en
un company imprescindible." (l990b,
pàg. 106).
Ai~í, l'esport actual desborda els equipa

ments convencionals, les instal'lacions, ¡
s'apropia, per a la seva pràctica, de la natu

ra. S'aprofiten les muntanyes, els rius o

qualsevol forma del relleu per realitzar acti

vitats físiques, i aparei~en modalitats com

el "trekking-, el "rivering", el parapent, etc.

Es tracta d'utilitzar el medi natural i els

seus elements (terra, aigua, aire) per fer

esport.
Els arquitectes, que també van ser pioners

en l'ús del terme "postmodern", intenten

fugir de la visió de la ciutat com a centre per

a la producció o per a la circulació, i tor

nar-la la seva tradicional dimensió convi

vencial, tot superant els limits imposats pel

funcionalisme.

Aquesta "nova" visió de la ciutat, junta

ment amb l'apropiació d'espais no específi

cament destinats a l'esport, podria e~plicar

el fenomen dels esports urbans, de l'ús de

la ciutat per a la realització de pràctiques fi

sicoesportives com el "footing" i les curses

populars, el ciclisme i les "diades de la bici·

cleta" o la invasió del territori urbà per les

tribus de "rollers~ i "skaters~. "Ja no podem
parlar d'espai esportiu, sinó, una vegada
més, d'espai en general." (Puig, 1990,
pàg. 185). El poJiculturalisme que es dóna

en la societat postmoderna, amb la possibi

litat de pertinença a diverses classes

d'ordre, permet d'e~plicar l'apogeu dels es

ports combinats (com el triatló, que inclou

natació, ciclisme i cursa) o la pràctica de

diversos esports per una matei~a persona

(cosa que li permet de connectar amb dife

rents ordres del sistema social).

l'esport i, més concretarnent, l'espectacle
esportiu de masses. adquirei~ en la societat

postmoderna, unes funcions especifiques

diferenciades. Facilitarà, a un individu de
sencisat dels conceptes que va produir la

modernitat (raó, història, progrés, etc.),

la creació d'un tipus d'identitat que ja no

estarà relacionada amb un futur o amb una

fioa1itat, sinó amb el presentisme, una

identitat fundada en la proximitat, el con

tacte i la solidaritat.

l'espectacle es converteix en una religió
mentre que re-lliga, és a dir, uneix gràcies a

la proxèmica, que permet una xarxa de rela

cions. Aquestes xarxes facilitaran la consti

tució de micmgrups a partir del sentiment

de pertinença. Els colors, els cants, l'~estar

junts" provoquen que l'individu sigui part

d'un grup. (R. Sanchez Martín, 1991).
Però malgrat l'aspecte positiu del fet que

l'esport permeti de construir una identitat

col'lectiva dintre de la confusió de valors

regnant, això també implica uns certs pe

rills. la violència entre diversos grups (tri

bus) seguidors de clubs esportius és un

tema d'actualitat. Potser podria explicar-se

per l'afany d'aquestes tribus de defensar

allò que els proporciona la seva identitat

col'lectiva, el divi social que procura la so

cialitat del grup.

Prospectiva; futurs incerts
Reduint el model proposat, podriem dir que

en la societat tradicional existeix un únic

centre simbòlic creador de significat: la reli

gió, eix sobre el qual s'articulen totes les

produccions socials; posteriorment, en la

societat moderna, aquest es descentra (ja

no dóna explicació a tot allò que succeeix) i

apareixen nous centres relacionats amb el

saber humà; el progrés, la ra6, etc., tes pro

duccions socials passen a articular-se al

vo1tant de nocions com la recerca de

l'emancipaci6 de l'home en un futur de lli

bertat, etc.; finalment, en la societat post-

moderna, aquests valors s'erosionen, i pro

voquen una fragmentació i multiplicació de

centres, que condueix a una situació incer

ta60 on l'important és el present.

L'esport, com a fet cultural, reflecteix

aquests canvis en la seva naturalesa, i ad

quireix, en cada tipus de societat, unes ca

racterístiques i funcions diferenciades. No

es pot entendre la significació de l'esport

sense estudiar les característiques de la so

cietat que el produeix, ja que l'esport com,

parteix i manifesta els valors predominants

en el context sociocultural on es produeix.

L'anàlisi de la seva evolució els últims anys

ens en mostra la creixent diversitat i la seva

consegüent creixent complexitat. Els trets

que caracteritzaven el model de l'esport
modern pel que fa als tipus d'esports, les

caracteristiques sociològiques dels practi

cants, els valors de referència {competició,

rècord, etc.l, les xarxes associatives (clubs,

federacions), les tipologies organitzatives

(públiques i privades), etc., s'han vist des

centrats i desplaçats per la creixent prolife

ració de nous models que han ocupat

¡'espai esportiu. Així, seguint les propostes

de N. Puig i K. Heinemann (1994), podem

trobar, en el sistema esportiu contempora

ni, quatre models amb caracteristiques

molt diferenciades: el competitiu, l'ex

pressiu, l'instrumental i el de l'espectacle.
Aquesta categorització els permet de reco

llir la diversitat de noves pràctiques físi

coesportives, les transformacions Quantita

tives i qualitatives en els grups socials de

practicants (edat, génere, etc.), així com les

modificacions en les característiques asso

ciatives i organitzatives on es desenvolupen

les activitats esportives vo recreatives, de

tal manera que pot permetre de distingir

subsistemes esportius diferenciats amb ne

cessitats i models de gestió diversos.

Tanmateix, aquest coneixement, tot i ser

correcte, no és definitiu (així ho assenyalen

els mateixos autors del rnodel en articles

posteriors), el procés d'esdevenir cada ve

gada més complex no s'atura. Continua·

ment i de lorma com rnés va més accelera·

da, observem canvis, sovint de naturalesa

profunda, en el seu interior. El sislema es-

60 Els diferents autors que estudien 1I postmodernitat no es posen d'¡ocon:l pel que fa al "sentit" d'aquesta nova societat. Mentre q~ alguns són pessimistes i arg\Jmenten que el fet
que l'individu hagi pe«.lut la eonfia~ en aquells valor!i que el van moore Interi",ment condueix a una silu¡oció de "desenciso exc<!pciOflal, de confusió, d'altres són escèptics,
no acaben de definir II sevl ~ció; ~nalment, alg\Jns són optirnist.., i addueixen que per ~ l'home s'ha alliberat de tots er. "jous" histOOcs que l'oprimien. que coartaven la
seva llibertat. Per a aquests autors. menlreque la modemltat va signiliear l'alliberament del "pes" de la religió. la postmodernitat ha comportat l'alliberament del"opressió exer·
eida per nocions com e1 progrés, la rlÓ, l'economia. ete.
El cert ésq~ es tracta d'un estadi .,..;ara incipient que ha <Se sedimentar'se, acabar de óe!inir·se. per permelr"d'~ar amb més rigor quin és el seu "sentrt'. cap on condueix,
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partiu es torna incert i contingent. Cal,

doncs, realitzar estudis de prospectiva es
portiva aplicada que ens perfilin les

tendències bàsiques en l'evolució del siste
ma i de les cultures esportives, En aquesta

línia, hi ha estudis, com el dut a terme per
Ch. Pociello, que dibuiJ(en les linies bàsi
ques de la dinàmica esportiva i que po

dríem resumir en:

al tendència a la individualització i la perso

nalització de les pràctiques
b) deslocalització de les pràctiques clàssi

ques
el ecologització de les activitats
d) combinació i hibridació de diferents

pràctiques esportives
e} tecnologització com a simbol de moderni

tat i innovació
fl posada en escena de l'aventura i el

risc.
gl feminització creiJ(ent, tant pel que fa

nombre de dones practicants com als va·
lors "dolços", "tous" o "femenins" que
acompanyen les noves modalitats

h) difusió de les pràctiques i incorporaciÓ

de diversos col'lectius socials com ara
persones amb discapacftats, tercera

edat, etc.

En efecte, des dels anys 80 s'ha produït
una eclosió de múltiples modalitats 1isi

coesportives, que s'han generat al marge
del sistema esportiu modern i han estat
allunyades, en molts casos, de les institu

cions i organitzacions Que fins avui el ve
nien gestionant.
Són diversos els esforços realitzats per
sistematitzar i classificar aquestes nOves
modalitats. AI final dels 80, E, Laraña
fl9B6, 1987, 1989) vinculava l'aparició
d'aquests neo-esports als canvis esdevin-

guts en les societats capitalistes occiden
tals, Des d'aleshores el fenomen no ha

deixat d'atreure l'atenció cada vegada de
mès investigadors. 61 La bibliografia fran·

cesa mostra una especial atenció pel
tema en relació a la distribució sociocul·

tural de la pràctica vinculada a la noció
d"'hàbilus" en clara referència a l'obra de
P. Bourdíeu (vegeu Ch. Pociello, 1995,

1996) i a les noves formes de sociabilitat
(vegeu J. Corneloup, 1991, 1995). A
Espanya, destaca l'esforç classificador

dels estudis realitzats sobre la pràctica
d'aquestes modalitats a Catalunya, que
és la comunitat autònoma on han adquirit
un més gran desenvolupament. (Vegeu J,

Olivera, i A. Olivera, 1995, 1996, i De
Marimón i cols., 1996), La importància i
el desenvolupament d'aquestes noves
modalitats esportives, aiJ(j com les seves

cada vegada més evidents repercussions
socioculturals ha obligat a establir un
marc legal que les reglamenti (vegeu J. L.
Carretera i cols., 1996).62

Pel que fa als processos de socialització i
aculturació d'aquestes noves modalitats
esportives també han estat estudiades re·
centment (vegeu, per al cas francès, J.
Corneloup, 1991 pàg. 195). Les ciències
socials, especialment a Catalunya, també
han reflexionat sobre aquest tema. Per a
alguns autors (vegeu, per exemple, E, La·
raña, 1987) aquests neo-esports d'aven·

tura, impliquen un depassament dels va·
lors de la modernitat i de la societat indus·

trial. Ens trobaríem amb un tipus de
pràctica postmoderna que representa una
tornada a la natura -també hi ha qui reia·
ciona aquest fenomen esportiu amb un
cert ecofemlnisme (I. Canales i cols.,
1995)-, i amb l'hedonisme com a forma
de percebre el propi cos (J. Olivera,

1995). Per a altres, cal buscar la seva raó

de ser en una racionalitat pròpia de la tra·
dició fisicoesportiva catalana que havia es

tat desplaçada per la racionalitat instru·
mental que va arribar junt amb el procés

d'industrialització i els esports moderns
anglesos (F, Lagardera i N, Puig, 1996).
AI nostre parer, considerem (R. Sanchez,

1996) que el sistema esportiu, com a un
dels diversos subsistemes socials que de
forma autoreferent entren en un procés de

diferenciaciÓ, també es veu afectat per la
lògica sistèmica que fa que "solament
la complexitat pot reduir complexitat" (N.

Luhmann, 1990, pàg. 73). El sistema es·
portiu, com a sistema obert, augmenta la
seva compleJ(itat de forma acordada amb el
seu entorn, el sistema social.63 Ara bé, les

relacions que s'estableixen entre tots dos
sistemes no són mecàniques, sinÓ que
mantenen relacions isomòrfiques o d'ho

mologia.64 la proliferació de nous subsiste
mes esportius, entre els quals podríem si
tuar els neo·esports d'aventura, està reia·
cionada amb les transformacions que

s'esdevenen en la societat i en la cultura
com a suprasistemes de l'esport: 65

"l'esport està àmpliament obert a l'entorn
que li dóna forma i del qual és un refleJ(; és

un microcosmos que remet al seu macro
cosmos, que és la sociocullura". (O. Guay,
1993, pàg. 112). En aquesta línia, no ha
de sorprendre'ns, que davant d'una societat

cada vegada més reflexiva, on la percepció
de les contingències (socials, polítiques,
ecològiques, econòmiques, etc.) i de les in·
certeses futures va en augment, el sistema

esportiu generi un àmbit nou, els
nec·esports d'avenlura, on cada vegada
més trobem una cultura esportiva que ge
nera situacions anàlogues i produeix per·
cepcions comparables a les que es donen

61 El 1992. en un treball en coHabo<¡ció, as.senyalil\la les translormacions en el sistema esportiu catalj vinculant·les als nous valors de la UI'domodelnitat a Catalunya (R. SJn.
chez I j. SJncllez. 1992>. 1. més recentment,he tracUlt el tema en un attre assaig sob<e t'espon d'ave<1tu'a com un aparell semjntic Important per a la conrigu,aciód'una ètica
de la contingència imprescinditlle a les modemes societats de ,isc {R. SJnchez, 1996).

62 A Catalunya. les Activitats Turistiques d'Aventura han estat regulades pel decret 8111991, del 25lle m.m. d'/>Quest malei. any, i especificades pe, l'Ordre del 10 d'ablillle
1991. Aquestes activitats que es desen~upen en la Mtu,a lles que comporten ulli certa 00si lle risc són: r¡mnll, ,ive,·.*i, Mdrobob, hydrmpeed. pi'agl1isme. parapent, he·
Nesqui, helie.cursi6, marxa a cavall, lre**inll. descens de b;lrrarICS, blcicle\.il de muntanya, ponrinll ; Slllt eljstic. (R. $Jnchez i j. SJnchez, 1992).

63 LI conceptualltzaci6 de l'esport com a sistema obert es pot trobar a K. Heinemann (1991) i N. Puig i Il. Heinemann (1994).

6<l Ja hem assenyalat en un altre lloc com són aquesta mena de rel¡cions. vegeu R. 5.inchez (1996, pàg, 8): "És important assenyalar que els processos de t,ansformació que afecten
el sistema social I el sistema esportiu no teroen ulli ,elació mednica, Crec que />Questa idea de sistemes amb relacions no mecàniques es troba ben recollida a lot8 l'obra de P.
Boon:lieu (per e-emple, 1988, 1991) quan parla d'l>ornologies entre els diferents camps del sistema social. T8m~ trobem ltQuest planteiament a J. Cornek)up (1991. p.\¡¡. 3851
quan assenyala la reladó d'isomorfisme ent,e IOlS dOS sistemes, el sistema social I el sistema esportru, i l'aplicava a l'estudi de la pràctica de l'escalada, "reprenem aqul el pensa·
ment sistèmic, on el que nosaltres vam observa, en un niVl,'li del sistema (la societat). s'observa també en un niVl,'1l inferior (l'escarada>, per6 on cada nivell ha de ser pensat com a
aut()-ecq.re~Jni1zador",

6S Vegeu aquesta mateila idea recollida en un article realiUat en col'labor¡ció amb SJncheZ, J. (1992, pàg. 46): "La multiplicació indefinida dels sistemes de valors i dels seus
critells de Iegítimació, la multiplicitat d'est,atègies pardals sellse un PfilllÒSit comu, el relativisme cultural (o pluralitat de subcultures) que és dóna en la societat contemporj·
nia (entesa aquesta com un totl té el seu refie>< en l'esport".



Dossier: Humanisme a l'esport

en el sistema sociocultural.66 No ha estat

debades Que hem comentat ja la im

portància de l'esport com a transmissor de

cultura. En efecte, conjuntament amb la so

cietat del risc, l'esport de risc.

Si la societat contemporània es troba mar·

cada per l'hiperindividualisme competitiu,

el "narcisisme dirigit", la crisi de sentit, la

pluralitat de codis i signes, la complexitat,

la contingència i la incertesa i, al capdavall,

el risc, Què podem esperar del subsistema

esportiu? Així doncs, l'esport d'aventura és

l'espaj privilegiat on els individus experi

menten de forma voluntària amb el risc per

després poder fer front, en millors condi

cions, al risc social d'un futur jncert. No

hem d'oblidar que, el desenvolupament

d'aquests l'Iee-esports es produeix al vol

tant dels anys 80,67 tot just Quan la crisi de

l'Estat de Benestar es fa evident. Si l'Estat

de 8enestar es caracteritza per la coNecti
vització dels riscos, els retalls en aquest

ens porten a una creixent privatització dels

riscos.68

Tanmateix, també aquesta interpretació és

limitada. I ho és, perquè el fenomen

d'individualització i d'augment de la com

plexitat del sistema no ha acabat. A cadas

cuna d'aquestes pràctiques esportives no

ves podem en trobar una contínua i crebent

diversificacjó. És a dir que són practicades

sota premisses diferenciades, de vegades

tins i tot enfrontades, Que responen a valors

socioesportius diferents i Que reprodueixen

un món de significat polièdric i canviant. J.
Corneloup (1988) distingeix en el camp de

l'escalada a França els grups seguents: els

neo·aventurers, els alpins, els he

do-esportistes i els turistes.69 Tant és així,

que aquestes noves cultures esportives do

ten els individus (diferenciats) i els col·lec

tius (complexos) d'unes estructures cognitj·

ves, així com de mecanismes de percepció i

interpretació, adients a les pautes plurals i

complexes de desenvolupament(s) de la

modernitat radicalitzada.
En fi, el debat sobre el sistema de valors i

significats associats a l'esport continua tan

obert com el mateix esport.
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