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Abstract

The article makes a proposal
about how to teach Sociology of
Emotions in Sport. It begins
explaining the importance of
emotions in the professional
world of Physical Education
and Sport. The following topics
are: what is an emotion from a
sociological perspective, the
communication of emotions,
sociocultural and historical
environments of emotions,
emotional work, and the
treatment of emotions by
teaching physical education
and sport. In each ofthese
parts we are proposing
pictures, examples and tables
which can be used as a
didactical instruments.
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Resum
L'article fa una proposta de com ensenyar

sociología de les emocions en "esport. Co

menf<a justificant la importancia del tema

en el món professional de I'activitat física i
I'esport. A continuació es tracta el con

cepte d'emoció des d'una perspectiva so

ciológica, la comunicació de les emo

cions, els contextos socioculturals i his

tórics de les emocions, el treball emocio

nal i el tractament de les emocions en les

classes d'educació física i esport. A cada

apartat es proposen fotos, exemples i

grafiques que poden ésser emprats com a

eines didactiques.

Introducció: l'interes
d'ensenyar sociologia
de les emocions esportives
En la tradició de recerca dins I'ambit de

les ciencies socials que, amb el pas deis

anys, s'ha anat bastint a 1'/ NEF de Cata

lunya, les emocions esportives han anat

desvetllant-se com a objecte d'estudi

amb entitat própia. És així com ja des

deis inicis deis anys 90 hem anat ende

gant projectes de recerca 1 i establint

contactes amb col'legues d'altres uni

versitats que han donat lIoc a un vídeo,2

comunicacions a trobades científiques,

publicacions3 i ensenyaments diversos.

Ens ha semblat que una bona manera

de donar coherencia en aquest seguit de

contribucions era fer una proposta

de com es podria ensenyar una assigna

tura Sociologia de les emocions en I'es
port. El moment és oportú ates que,

amb el nou pla d'estudis de la lIicencia

tura en ciencies de I'activitat física i

I'esport, I'oferta d'assignatures optati

ves s'ha ampliat molt i una amb aquests

continguts en podria formar parto

Així, doncs, I'article que es presenta fa

propostes de com es podria abordar
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Resum
L'article fa una proposta de com ensenyar

sociologia de les emocions en l'esport. Co

mença justificant la importància del tema

en el món professional de l'activitatfísica i

l'esport. A continuació es tracta el con

cepte d'emoció des d'una perspectiva so

ciològica, la comunicació de les emo

cions, els contextos socioculturals i his

tòrics de les emocions, el treball emocio

nal i el tractament de les emocions en les

classes d'educació f1sica i esport. A cada

apartat es proposen fotos, exemples i

gràfiques que poden ésser emprats com a

eines didàctiques.

Introducció: l'interès
d'ensenyar sociolo~ia

de les emocions esportives
En la tradició de recerca dins l'àmbit de

les ciències socials que, amb el pas dels

anys, s'ha anat bastint a l'INEF de Cata

lunya, les emocions esportives han anat

desvetllant-se com a objecte d'estudi

amb entitat pròpia. És així com ja des

dels inicis dels anys 90 hem anat ende

gant projectes de recerca 1 i establint

contactes amb col, Jegues d'altres uni

versitats que han donat lloc a un vídeo,2

comunicacions a trobades científiques,

publicacions3 i ensenyaments diversos.

Ens ha semblat que una bona manera

de donar coherència en aquest seguit de

contribucions era fer una proposta

de com es podria ensenyar una assigna

tura Sociologia de les emocions en l'es

port. El moment és oportú atès que,
amb el nou pla d'estudis de la llicencia

tura en ciències de l'activitat física i

l'esport, l'oferta d'assignatures optati

ves s'ha ampliat molt i una amb aquests

continguts en podria formar part.

Així, doncs, l'article que es presenta fa

propostes de com es podria abordar

Educaci6 ffsica i Esports (64) (69·77) unts 69



Dossier: Humanisme a l'esport

didàcticament aquest tema. Un tema

que, quan es planteja per primera vega
da, provoca desconcert. Tolhom està

d'acord amb ellet que les emocions són
molt importants en el món de l'esporl.
Ara bé, costa més entendre que aques
tes emocions tenen una dimensió so

ciològica i que, si aquesta no s'entên,
les actuacions en el terreny pràctic po
den ésser equivocades. AbtÍ, per exem
ple, allò que en certs entorns esportius

és acceptat com a comportament cor·
recte després de la victòria (fer una tom

barella després de marcar un gol en el
cas del futbol) pot ser censurat en
d'altres (en un partit de golf, per exem
ple). Qui no sàpiga transmetre aquest ti
pus de "normes emocionals" a les perso
nes que entrena potser fracassarà en la

seva tasca, no tant per incompetència
tàctica o tècnica, sinó per la incapacitat
de desenvolupar-la en determinats en
torns socioculturals.
Les parts de què es composa l'article es
tan ordenades de la manera que creiem
que cal presentar els temes en una asig

natura de sociologia de les emocions en
l'esport. Sens dubte, hi ha més temes a
tractar (tipologia d'emocions, funcions,
problemes específics que per la seva

magnitud social -el cas del "hooliganis
me", per exemple- o el seu interés
-emocions en organitzacions- poden és
ser tractats en una sessió o en diver

ses... ). Ens hem limitat, però, a triar·ne
uns quants i a proposar la manera com
nosaltres els abordaríem. Es comença
per una explicació del concepte
d'emoció des d'una perspectiva sociolò
gica. L'apartat següent tracta sobre la

comunicació de les emocions. Aquestes
són "invisiblesff i, per tant, per comuni

car-les hem d'emprar eines que tenim al
nostre abast, des de les expressions fa
cials, fins al llenguatge i certs comporta
ments. Aquesta comunicació es fa a par

tir d'uns codis culturals determinats. Per
això, l'apartat següent s'ocupa de les
emocions en els diferents contextos so
cials i culturals. La manera com aquests
ens socialitzen emocionalment és trac·

lada en l'apartat sobre trebatl emocio
nal. L'últim apartat, finalment, atesa la
importància de l'escola com a transmis

sora de valors i normes de comporta
ment, parla de la qüestió del tractament
de les emocions en les classes

d'educació fisica i esportiva. A cada
apartat, a banda de les reflexions teòri
ques que ens han semblat pertinents i
que poden ésser ampliades amb els tex

tos que citem, proposem exemples, fo
tos, gràfiques... , que es poden emprar

com a eines didàctlques.

Què s'entén per emoció
des d'una perspectiva
sociològica?
Una emoció no és una simple reacció fi·
siològica, sinó Que, tot i tenir una dimen·
sió d'aquest tipus, també està relacionada
amb trets de personalitat (dimensió psi
cològica), subcultures especifiques (mo
dalitats esportives -en el nostre cas-,
gènere, edat) i generals (contextos sa
cio-culturals i històrics); les dues últimes

configuren la dimensió sociològica de
l'emociÓ.4

Si una emoció fos només una reacció fi·
siològica no s'entendrien molts dels com

portaments dels esportistes. Segons els
interessos en joc (distreure l'adversari,
guanyar temps, trencar el ritme del joc,
provocar una expulsió... ) o els seus con
dicionants socioculturals, l'expressió -i,
fins i tot, el tipus d'emocions- serà molt
diferent. En aquest sentit, Hackfort i
Schlattmann (1991) van efectuar una in
vestigació sobre emocions en l'esport ¡ el
primer que feren fou identificar les ema·
cians viscudes pel conjunt d'esportistes
observats. En total en trobaren 51, i les

deu primeres foren: excitació, alegria, sa·
tisfacció, desesperació, entusiasme, or
gull, camaraderia, enuig, ràbia i agressi
vital. Aquest resultat no té gaire interès si
no ès pels matisos que, a continuació
s'expressaven: a) les mateixes emocions
sorgien en situacions ben diferents (allò
que en unes persones provocava alegria,

en altres era mofiu de tristor); i b) en gai·
rebé el 50% dels casos els i les esportis
tes no havien volgut -per raons estratègi

ques- mostrar les seves emocions; es po

dria arribar a pensar que no en tenien, la
qual cosa no era certa. L'emoció viscuda

depenia en cada cas de les cir
cumsfàncies que l'envoltaven; donar·la a
conèixer o no, també.
Un altre exemple de com l'emoció depèn

de la situació en què es produeix és el
següent: la frisfor que experimenta un
equip femení que participava a la lliga
espanyola de futbol. Per a les seves
components la victòria fou una frustra

ció, atès que feia massa temps que sem
pre guanyaven, la qual cosa mostrava la
feblesa dels equips contraris i del futbol
femení en general. En perdre tot atractiu
el campionat -guanyaven sempre- eren
conscients que la federació encara tin

dria més arguments per no recolzar el
futbol femení. A causa de les condicions
particulars en què es trobava -probable
ment encara s'hi troba- el seu esport, la
victòria els produïa tristor, fet que
sorprèn a primera vista, Normalment,
les emocions que s'expressen davant la
victòria són la joia, l'entusiasme... En

canvi, la seva definició de la situació5

tenia en compte aspectes institucionals
(socioculturals, de context) que donaven
com a resultat una emociò negativa. A la

literatura sobre sociologia de les emo
cions en l'esport trobem molts exemples
de la relació entre emocions i definició
de la situació (HackforUSchlattman,
1991; Rail, 1992; Puig, 1996; Puig/
Morell, 1996l.
També cal tenir en compte que l'emoció
ês un procés (Scherrer, 1982l. En reali

tat, és un procés d'atribució de significat
(Rail, 1990, 1992; Puig/Morelt, 1996),
Això vol dir que les emocions expressades
per una persona poden variar alltarg del
temps; les mateixes situacions poden ser
definides de forma diferent a causa de la
variació de les circumstàncies personals.
Aixi, una medalla de bronze pot provocar

una alegria exultant al començament de la
carrera esportiva ¡ pot considerar-se un

Per a u~a revISIÓ torça e.nauSli.a SObre l'estat actual de la soe'ologia de les emoclOl1S en l'esport .egeu DunQu;n, 2000.

5 Per aprolundll més en el conceple de del",óció de la situació. vegeu Allport, 1986.
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fracàs quan la persona ja ha esdevingut
una estrella de l'esport. Per això, és molt
important que, quan s'estudien les emo

cions a l'esport --<I en altres àmbits de la
vida quotidiana-, es tingui sempre preo

sent la perspectiva diacrònica. L'emoció,
més que ser una cosa estàtica, és un iti
nerari emocional d'atribució de significats
que varia al llarg del temps (Puig/Morell,

1996).
Per últim, en aquesta reflexió sobre
l'emoció des d'un punt de vista sociolò
gic, cal tenir en compte el paper de
l'emoció en els comportaments indivi

duals. En certs moments de la història
de la sociologia ha predominat l'estudi
del comportament humà entès com a un
conjunt d'accions programades racio
nalment, tot oblidant que les emocions

també en formen part {Denzin, 1990;
Rail 1990, 1992l. La racionalitat té els
seus IImits justament perquè les nostres
accions no s6n només el resultat de de
cisions racionals (Heinemann, 1998,
pàg. 43-66). Decidir o no decidir ini·
ciar-se en una carrera esportiva d'alt ni·

vell, per exemple, és una qüestió lligada
a esdeveniments plens d'emocions que
estimulen aquesta decisió: entusiasme
per l'èxit a les primeres competicions en
què es participa, satisfacció per veure
que hom aconsegueix fer una cosa ben
feta, alegria i repte per assolir una nova
fita que ens ~enganxen" cada cop més a

l'activitat esportiva, de tal manera que
ja comença a esdevenir un aspecte es
sencial de la nostra identitat. .. Tot ple
gat, un conjunt d'emocions que ens va
envoltant i que, finalment, ens farà deci
dir i programar -racionalment- el nostre
futur per intentar assolir el nivell més alt
de la "performance". I, en el curs
d'aquest procés, caldrà controlar
l'ansietat, programar de forma apropia

da l'entrenament i la participació en
competicions... Les emocions són,
doncs, ~detonants" molt poderosos de
l'acció individual (Flam 1990, pàg. 45l.
Ara bé, una acció guiada exclusivament
per les emocions tampoc no existeix.

Fins i tot la resposta emocional -apa
rentment espontània- a un fet és prece
dida per una anàlisi raonada de la situa
ció que la provoca; l'arrel de l'emoció és

justament l'anàlisi d'aquesta situació

unida als trets de personalitat (cada per
sona pot donar una resposta emocional

diferent a la mateixa situació). Quan els
éssers humans es guien només per les

emocions, perden la seva llibertat. no
assoleixen els seus fins {Flam, 1990,
pàg. 43). Així, doncs, malgrat el pensa
ment binarí en el qual hem estat edu

cats, ni les emocions s6n una cosa ni la
raó una altra. En el llenguatge -producte
culturalment construït, no ho oblidem
ho diferenciem, però totes dues són as
pectes indissociables del comportament

humà.

Comunicar les emocions:
codificació. descodificació
i interpretació
A més del caràcter interactiu i mul!idi

mensional de les emocions, aquestes te
nen una altra característica fonamental
per tal de ser compreses: s6n "invisi
bles". És adir, una emoció no es veu, no

és un objecte tangible, sin6 que és una
cosa que la persona sent i que, si vol que
els altres se'n assabentin, ha de trobar
la manera de transmetre. En aquest sen
tit, si observem les esportistes de les fo
tografies 1 i 2, no podem saber realment
quines emocions experimenten: ploren,

perquè estan tristes? O ho fan a causa de
l'alegria que els provoca el seu triomf?

El fet que una d'elles estigui assegu
da; és deu a una lesió Que la fa plorar
de dolor, o és perquè li tremolen les ca
mes de l'alegria que li suposa haver
guanyat? Només si elles ens ho expli
quen podrem saber realment quines

emocions tenen.
De la mateixa manera, la persona en

qüestió pot desitjar no mostrar la seva
emoció, aspecte que pot ser molt impor
tant per a guanyar a l'adversari en un en·
frontament esportiu. D'altra banda, l'ha
bilitat d'un bon observador consisteix a
saber apreciar els estais emocionals que
voluntàriament es volen ocultar. Això

pot ser un instrument d'un valor incalcu
lable a l'hora de la competició esportiva
o de treballar en gestió de les organitza
cions.

fotos 1 i Z.
Les e.presslons d'aquesles eS(XJr/isleS no per·
meten endivina, quina mena d'emocions senten;
tant es (XJtltacta' de joia com de desenganyi. Cal
teni, més inrO/maci6 per saber·ho. (Font: Cortesia
o'Agence de Pre~Vandystadt, 1992, pàg. 106 i
118·119).

2

Molts autors i autores, quan parlen de la
comunicació de les emocions, es referei
xen a processos de codificació, descodifi
cació ¡ interpretació (Heinemann, 1999;

Hochschild, 1979; Scherrer, 1982). Com
que es tracta de processos interns, la per
sona ha de trobar un sistema de codis per
tal de comunicar-los. Oe la mateixa mane·

ra, aquell que rep el missatge ha de ser
capaç de trobar les claus descodificadores
adequades per tal d'interpretar correcta

ment l'emoció Que es transmet. A la tau-
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Dossier: Humanisme a l'esport

~ Descodificació
com a (per exemple):

Emocions esportives
I contextos socioculturals
I històrics

la 1 es representa el procés que es pro

duei)( dins de l'organisme quan s'hi

produeix un esdeveniment susceptible de

provocar una emoci6 i els mitjans de què

disposa la persona per a codificar la seva

emoci6 i exterioritzar-la. En aquesta tau

la, l'emoci6 Que es pren com a e)(emple és

l'agressivitat.

Els instruments Que té la persona per a co

dificar l'emoció s6n quatre: Ja conducta

(podem tenir comportaments Que mostrin

satisfacci6 o insatisfacci6 davant d'una si·

tuaci6), el propi relat (podem "e)(plicar",

"narrar", la nostra emoci6), el cos (tota la

comunicaci6 no verbal es realitza a través

d'ell), i les reaccions fisiològiques (no

sempre voluntàries; enrojolar-se és una

de les més característiques i sol ser una

forma d'e)(pressiò de la vergonya).

la persona compta amb aquests "instru

ments" per tal de comunicar les seves

emocions. Perquè els altres entenguin els

missatges emocionals codificats que en

viem cal Que siguin descodificats. Desco

dificar les emocions correctament reque

reix, bàsicament, e)(periència, atenci6 i

disposar d'informacions complementàries

referents a l'emoci6 que es vol descodi

ficar.

Un cop descodificada l'emoci6 cal inter

pretar-ne el significat. l'agressivitat del

president d'un club, per e)(emple, pot

ser tristesa, la manifestació d'un caràc

ter dèbil, o bé una estratègia per aconse

guir Quelcom de la gent a qui s'adreça de

"Al Pancratio els combatents lluitaven amb
tol el seu cos, amb les mans, els peus, els
colzes, els genolls, el coll. el cap. A Esparta
utiliUaven, fins i lot, les dents. Els pancra
tisles es podien treure els ulls els uns als
altres.. Tamt>é era permès fer caure a
I"adversari fent·li la traveta, aixecar-lo pels
peus, el nas i les orelles, dislocar-li els dits
de les mans. els ossos dels braços i estran
gular-lo emprant tota mena de ciaus. Si
l'un aconseguia fer caure l'altre, podia as
seure·s'hi al damunt ¡ copejar·lo al cap, a
la cara, a les orelles; també podia clavar·li
puntades de peu i trepitjar-lo. No cai dir
Que en aquest torneig tan brutal els lluita·
dors sofrien tota mena de ferides i sovint
fins I tol hi morien" (Elias. 1992, pàg.
169}.

Segons l'autor, aquestes diferències són

degudes als diversos graus de tolerància

respecte a la violència; ¡aquests es troben

relacionats amb el desenvolupament de

l'apareU de l'Estat: com major sigui

aquest més gran serà el control de la

violència física per part de les institucions

especialitzades (policia, exèrcit, presons,

tribunals de just1cia). Ai)(ò té com a conse

quència una menor familiaritat amb la

violència fisica per part de la població; es

produei)( un menor grau de tolerància en

vers aquesta. El desenvolupament de

l'Estat a la Grècia antiga, per més que es

parli de ciutats estat, no és comparable al

de l'Estat contemporani. En aquell temps

la protecci6 de la vida de les persones no

era competència de l'Estat sin6 de la famí

lia, dels parents. la defensa personal.

però també la venjança per l'honor ultrat

jat, restava en el marc de les relacions de

parentiu (Elias, 1992). Actualment, en

canvi, a les societats occidentals, qualse-

les emocions que es troben en l'àmbit es·

portiu no s'entenen si no es relacionen

amb el conted sociocultural i històric on

es desenvolupen. Hem de referir-nos, en

primer lloc, al clàssic treball efectuat per

Norbert Elias (1992) sobre la violència,

en comparar l'esport actual amb el de la

Grècia clàssica. Malgrat les referències

ideològiques amb què es vol rememorar

l'esport de l'antiguitat, els estudis efec

tuats sobre aquest tema, mostren, entre

altres aspectes, l'elevat nivell de violència

que s'hi produla:

Interpretació
coma:

i

• ESlratè-gialt!lctfca
• Caràcter dèbil
• Sar'lCió
• Ofensa

Depen de:
-Situació
• Caracter(slk¡ues personals
• Funcions alribuldes
• ValofS cullurals

forma agressiva. Per ai)(ó, és molt im

portant conèixer els contextos socials,

culturals i històrics en els que l'emoci6

es produe¡)(. S6n indispensables per fer

una interpretació correcta de les emo

cions.

Des que Durkheim va mostrar a la seva fa

mosa obra El suïcidi, que un acte, apa

rentment tan íntim, com és llevar-se vo
luntàriament la vida, estava relacionat

amb aspectes de naturalesa social l, espe

cialment, amb la cultura religiosa, han es·

tat moltes les investigacions que ens han

mostrat amb regularitat com l'e)(pressi6

de les emocions es realitza d'acord amb

unes normes establertes socialment que

varien d'un conte)(t a un altre (Elias,

1979; Foucault, 1961; Ourkheim,

1965... )
Un e)(emple paradigmàtic d'ai)(ò s6n els

estudis de Bateson i Mead que l'any

1942 mostraren com en la societat ba

linesa, els que tenien relacions estre

tes, amoroses i càlides amb els fills i les

filles eren els pares. Contràriament,

les mares tenien la funci6 d'ensenyar el

control emocional a la seva prole de

tal manera que mai responien als

seus requeriments d'afecte (Bateson,

1977).

• Agressivitat

Depen de:
- Experiència
- Estar allmt
- Conei1Ulmerlt
de les persones

-Informacions
complemen!àlies

i

Codificació
miljançant:

Pre-condlc/Of1s:
• Llengualga
• Facilitat de paraula
• Control del cos

i
·.

¡.L1anguatge corporal
• Corlducta

Emoció • Relat
• Reaccions
espontànies

Taula 1.

Comunkació de les emocions.
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vol intent de saldar un assumpte pendent
mitjançant la violència física i a titol per

sonal està totalment sancionat. És com
petència de l'Estat.
L'expressió de les emocions a l'esport
també es troba relacionada amb la posi

ció social dels seus practicants; tal i com
Bourdieu ho ha anat mostrant al llarg de
les seves investigacions, el gust -les pre
ferències per un esport o altre, una músi

ca o una altra, determinades lectures
està molt relacionat amb el lloc ocupat
per les persones dins l'espai de les posi

cions socials. Pel que fa a aquesta qües
tió, Àngels L10nch (1996a) va efectuar
un estudi comparatiu entre quatre orga
nitzac¡ons esportives que van existir a
Catalunya durant el primer quart del se

gle xx. Eren: el Club Natació Barcelona,
fundat l'any 1907, a imatge dels clubs
anglesos, per membres de l'alta burge
sia: el CADCI (Centre Autonomista de De

pendents del Comerç i de la Indústria)
fundat l'any 1903 per treballadors de
"coll blanc" amb l'objectiu de millorar la
seva situació, raó per la qual des dels
seus inicis es va crear una secció d'es
ports i una altra d'excursionisme; el sec

tor renovador de l'excursionisme, una or
ganització que es va crear a principi dels
anys 20 per gent de les classes mitjanes
amb la intenció de popularitzar aquesta

pràctica; i els Amics del Sol, un col'lectiu
que va fer les primeres trobades a partir
del 1915 i que estava format per perso
nes vinculades als corrents higienistes i
llibertàries que tant de ressò van tenir a
Catalunya durant el primer terç del se
gle xx.
Per a l'autora, ~cada col, lectiu sent se

gons els seus objectius i la seva escala
de valors" (Uonch, 1996a, pàg. 71).
Segons la subcultura pròpia de cada
col, lectiu , el tipus d'emocions relaciona

des amb l'esport varia. Així, els socis del
Club Natació Barcelona "L ..) viuen la
seva pràctica a partir de la competició.
La seva màxima alegria era contemplar
el seu club i els seus representants supe
rant els adversaris més difícils" (L1onch,

1996a, pàg. 7I). D'altra banda, el
CADCI "mostra tot el seu entusiasme da-

vant la proliferació de les seves activi

tats i la multiplicació dels seus projectes
L .. ) evolució coHectiva cap a l'asso
liment d'una societat lliure, justa i pa
triòtica" (Uonch, 1996a, pàg. 7Il.

Entre els excursionistes es barregen sen·
timents relacionats amb el reforçament
de la identitat nacional catalana i amb el

gust per les caminades a la natura. I pel
que fa als Amics del Sol, aquests tenen
com a font principal d'emocions el cultiu

de "amistat al marge de qualsevol es·
tructura organitzada -cal recordar que el
moviment llibertari considerava les es

tructures organitzades i, especialment,
l'Estat, la principal font d'opressió dels
pobles- i convertiren la naturalesa en "la
seva lont de saviesa, de plaer i d'emo
cions L .. ) En aquesta línia eren uns

lerms defensors det nudisme, perquè,
segons ells, treure's la roba suposava
aJliberar-se dels entrebancs artificials i
lusionar-se encara més amb la mare Na
turalesa" {L1onch, 1996a, pàg. 7I}.
Òbviament, practicar el nudisme a prin

cipi de segle a Catalunya i a Espanya
provocava un cúmul d'emocions inten

sament negatives a la majoria de la po

blació.
Finalment, en un estudi realitzat per Mo

ragas, Rivenburgh i Larson (1995) sobre
la retransmissió de la cerimònia d'inaugu
ració dels Jocs Olímpics de Barcelona'92
que van efectuar vint-i·sis cadenes de te
levisió, també s'hi inclouen elements per
a una sociologia de les emocions en
l'esport. la tesi de l'estudi és que no hi
hagué una única cerimònia d'inauguració
sinó vint-i-sis, perquè cadascuna de les

cadenes va adaptar la retransmissió als
gustos de les seves respectives audièn
cies. Van efectuar una reconstrucció de la
realitat de l'esdeveniment que s'estava
produint. Per al comitè organitzador, un
moment molt important de la cerimònia

era l'entrada a l'estadi det Rei d'Espanya
-Juan Carles 1-. Normalment, "entrada
de la persona que declara inaugurats els
Jocs es fa mentre sona l'himne nacional
-estatal-. A causa de la preocupació pel

fet que es pogués produir una mala rebu
da al Rei d'Espanya (les tensions naciona-

listes que existeixen entre Catalunya i
Espanya així ho feien preveure)6 es va
optar per una solució de compromís:
mentre l'himne nacional de Catalunya

sonés a l'estadi el rei apareixeria i, tot
seguit, sonaria l'himne espanyol. A la
guia de la cerimónia inaugural que es va
donar als periodistes hi constava l'ex

plicació d'aquestes circumstàncies i el
seu significat. Aquesta guia és un docu

ment orientatiu que s'utilitza segons les
necessitats í les consideracions que en
fa cada professional. Doncs bé, el públic
de l'estadi -majoritàriament català- es

va mostrar joiós mentre es produia
aquesta situació d'equilibri entre dife

rents interessos i sensibilitats nacionals
(atrevir·se a dir Que la mostra de joia era
per l'himne nacional de Catalunya, pel
rei d'Espanya o per ambdues coses alho
ra, és bastant arriscat, i segurament hi
hagué motivacions dels tres tipus). Les
televisions catalana i espanyola van se
guir lidelment (Imatge ¡ so) l'escena.
Altres televisions efectuaren les seves

pròpies interpretacions; aid, per exem
ple, la televisió camerunesa va tallar el
so i, en el mateix moment que sonava

l'himne de Catalunya, el comentarista
deia "el Rei té 54 anys~. Probablement,
el locutor va considerar que per a
l'audiència de Camerun, l'himne català
acompanyat de l'entrada del rei a
l'estadi, no tenia cap significat I, per
això, va efectuar el comentari que li
semblà més adient.
Amb tots els aspectes considerats, la idea
principal que cal ressaltar és que les emo
cions no són espontànies sinó Que
s'aprenen segons la cultura de pertinença.
Les emocions són, per tant, una cosa que

s'aprèn, que es treballa, que es controla.
Ocupem·nos-en.

Treball emocional
i normes socials

La psicologia de l'esport té com a un dels
seus objectius fonamentals la millora del

rendiment esportiu mítjançant el control
emocional. L'estrès competitiu provoca

6 Pe, a més informació sobre les tensions nacionalistes al voltant dels Jocs cie Barcelona '92. vegeu "ar&reaves, 2000.
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en els atletes estats d'ansietat i altres ti·

pus de siluaciollS emocionals (desconcen·

tració, desmotivació, reaccions somàti

ques) que limiten les seves possibilitats

d'èxit Existeixen un seguit de tècniques

que ajuden a lluitar contra aquests ele

ments adversos. Haase i Hansel (1995),

en un article moll ponderat respecte a

l'eficàcia provada de cadascuna d'elles,

les agrupen de la lorma següent: tècni

ques de relaxació, entrenament mental,

visualització (Mimagery training-), monò

legs (Mself_talkingM

) i entrenament per de

finició d'objectius. Tot i que hi poden ha·

ver diferències, segons els autors, la clas

sificació de les tècniques és, aproximada

ment, la mateixa.

El més significatiu és que l'eficàcia d'a

questes tècniques depèn del grau
d'automatització que s'aconsegueixi en

el control de l'emoció. Com més espon

tàniament es realitzi major serà l'èxit.

Gould, Eklund i Jackson, 0993:91l

realitzaren una investigació amb 20 at·

letes nord- americans que havien parti

cipat a les proves de lluita lliure als Jocs

Olímpics de Seül el 1988. Els seus ob·

jectius eren: veure quines havien utilit

zat més i si hi havIa diferències entre els

que havien aconseguit medalla i els que

no. En el 80% dels casos les ·Thought

Control Strategies- (assimilables, pel

seu contingut, al ·self ta/king- esmentat

per Haase i HilOsel) foren les més cita

des pels atletes. Aquestes engloben as

pectes com ara; concentrar-se en la

competició, no pensar en l'adversari,

pensar positivament, no pressionar-se,

utilitzar els errors com a estlmuls posi

tius La diferència més significativa enlre

aquells que havien obtingut una medalla

i els que no, fou que els primers havien

assolit un alt grau d'automatització en

l'aplicació d'aquestes tècniques. Con

tràriament, els no-medaUistes no havien

après o internalitzat tan bé les tècniques
i havien d'aplicar-les conscientment

quan s'enfrontaven a l'adversitat. Del

mateix estil és la reflexió d'una esportis-

ta guanyadora d'una medalla olimpica a

8arcelona'92, entrevistada per Sussi

Morell:

"És dar que el que no poller~ començat a
lenir aquests sentiments nqatius i dit que
no ho estàs SUpe1ant I de cop pensar. ex
pressament, que no, que el trobes molt bé i
que ho faris molt tIt, perqut si ho pe!15e5

aixi no, no, h.a de ser lIna cosa que et surti
innata, itlCOflscienr, és quan vol dir que
ho (l'estrès competitiu) est.lJs superant"
(MoreIVMoragas.19951.

De les experiències anteriors se'n des·

prenen tres aspectes molt importants

pel que fa a l'estudi de les emocions es

portives;

1. l'emoció no només es controla sinó

que es treballa, amb la qual cosa es pot

arribar a canviar.

2. El treball emocional ha de permetre

l'automatització del nou comportament

resultant. Si no s'aconsegueix perd part

de la seva efICàcia.

3. Aquesta automatització és un requisit

que qualsevol esportista, independent

ment del seu lloc d'origen, percep com

a necessària.

Ara bé, lot i aquestes qüestions generals,

quins són els aspectes que confereixen

l'intefl~s sociològic a l'estudi del treball

emocional? (Observeu que ja no parlem

exclusivament de control emocional.)

En un estudi ja clàssic efectuat sobre el
treball emocional que realitzen les hostes

ses d'una companyia aèria nord-america

na, Arne Hochschild (1983) mostra com

aquest s'efectua amb el que anomena

"normes de sentiments· ("Fee/ing ru

les~). 7 Es tracta de normes socials que

ens indiquen com hem de sentir. No estan

escrites, però s'aprenen al llarg del procés

de socialització. Hi ha alguns comporta

ments emocionals que són acceptats en

certs entoms, mentre que en d'altres són
refusats.

A partir d'aquests dos conceptes -treball

emocional i normes de sentiments

Snyder (1990) i Gallmeier (1987) efec

tuaren dos estudis centrats en un equip

nord-americà de gimnàstica esportiva fe

menina i en un d'hoquei gel masculi

-també dels EUA- respectivament.

Snyder va analitzar el tipus de normes de

sentiments que ordenaven les segÍlents

emociOrts: nerviosisme, por al dolor o a

les lesions, frustració i disgust, preparació

menlal ("social psyching up") i felicitat i

alegria. En cada cas, el treball emocional

es produeix segons unes normes no escri

tes, però que les gimnastes coneixen bé.

Aixf. per exemple, el disgust provocat per

una mala execució "should, at firsl. be
experienced and managed in private"8

(Snyder, 1990, pàg. 262); tol seguit,

l'entrenador s'adreçarà a l'esportista i li
farà alguns comentaris, llavors ho farà la

seva millOf amiga i, finalment, tot l'equip.

També s'estableix un ordre sociat per tal

de felicitar algú que ha aconseguit un

triomf, per a compartir l'alegria o la joia

del moment: la millor amiga, l'entrenador

i, finalment, tot t'equip.

En l'estudi de Gallmeier, centrat en un es

port amb una subcultura molt diferent a la

de la gimnàstica i, essencialment mascu

lina, mostra com el treball emocional es

produeix basant·se en normes de senti

ments radicalment diferents. Heus aqui

alguns exemples expressats per l'entre

nador (Gallmeier 1987, pàg. 357);

• "Winner$ do nOI show {ear o( pain (. .)

SIlow your pride!").9

• "I{ !he Rockets do not win, tllen Itw:y

$hould be prepared lo display the emo
tron o/ shame".1O

El treball emocional, però, no és exclusiu

de l'esport d'alt nivell; també es troba en

altres àmbits de l'esport. Aixi, per exem

ple, les mesures que s'han anal adoptant

per tal de canviar els comportaments dels

espectadors més violents han anat variant

el seu enfocament. De bon principi, les

1 EkmIn (19721 s'hi refereu< amb el nom Ged~1 fII~s.
• "U.... rN~ lt>.eCUOÓ s'na ~ viure ¡ conltOlll en priv¡lt- ClII.l(lutClÓ és noWII.

9 "Ets 1J1OlI111OOrS no mostren l'li por ni dolor 1... 1mostreu el _¡re orgull!".

10 "Si eI'o Rodets no gUinyen. naurln d'estil ~'als per most", 11 seva deshonri:
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politiques que se seguien eren, bàsica
ment, repressives_ Sociòlegs de diversos

països (Elias, 1992 a Gran Bretanya, Du

ran, 1996 a Espanya, Pilz, 1996 a Ale

manya, Roversi 1996 a Itàlia...) alertaven

de la ineficàcia d'aquestes mesures, ja

que el que provocaven era un espiral en

cara més acusat de violència. Segons ells,

calia establir mesures a llarg termini que

provoquessin un canvi de comportament

profund. En aquest sentit, hi comencen a

haver canvis significatius. Alguns clubs

recolzen a grups de simpatitzants que rea·

litzen activitats atractives i excitants lotal·

ment desproveïdes de violència. Alguns

mitjans de comunicació hi contribueixen

donant-los cobertura i fent-se'n ressò.

En aquest canvi d'actituds hi trobem un

treball emocional basat en unes regles de

sentiments que són acceptades per la co

munitat. Els canvis no semblen Iruit de la

casualitat sinó d'un conjunt de decisions

conscients. Un exemple ben iHustratiu

d'això el trobem en la celebració dels

campionats europeus de futbol del 1996

al voltant del tema del ~Fair-pfaY-. I ens

sembla especialment emblem~tic, com a

resultat d'aquestes decisions, l'actitud de

l'equip alemany i del seu entrenador que,

després de la victòria, es va dirigir als seus

seguiclofs i, en comptes d'encoratjar-los

amb gestos arrogants i masclistes -tan
presents en celebracions anteriors- els va

incitar a fer l'onada, un acte festiu mitjan

çant el qual només se celebra el triomf

d'una forma que pot ser compartida per

tothom. (Vegeu foto 3)

Com hem visI, aquest treball emocional

és realitzat quotidianament en el món de
l'esport. També és un treball que, com la

paraula indica, no és fruit de la casualitat

sinó que resulta d'un aprenentatge -so
vint llarg i cost¡?s-, realitzat en el decurs

del nostre procés de socialització. les

emocions no només juguen un paper des

tacat en l'esport -ho fan en tots els àmbits

de la vida- sinó que en qualsevol dels

àmbits professionals d'incidència (esco

la, gestió esportiva, esport espectacle.>

són diferents i responen a estructures es

pedliques i requereixen un treball emo

cional que té unes dimensions ocultes que

convé que siguin analitzades i tingudes en

compte en el curs dels programes de lor

mació del nostre alumnat En el darrer

apartat de l'article, a tall d'exemple, refle

xionem sobre les implicacions del treball

emocional esportiu en l'~mbit escolar. 11

Un món professional
que tracta amb les emocions
P¡ene Parlebas (1988) explica de quina

manera la lògica interna de l'esport té un

potencial extraordinari per a l'emergència

de les emocions. Mentre que Elias i Dun

ning (1992) arriben a una conclusió simi

lar analitzant-lo des de la perspectiva del

procés de civilització, Parlebas analitza,

precisament, l'esport que sorgeix d'aquest

procés de civilització, per tal de mostrar

que ha adquirit una lògica interna que ge

nera en els esportistes i en els espectadors

una elevada excitabilitat nerviosa, provo

cada per la incertesa de l'esdeveniment. a

causa del fet que s'hi generen intensos de

sitjos de victòria o, si més no, l'esperança

de no perdre o de fer una actuació digna.

El teatre esportiu resulta ser una repr-esen

tació simbòlica que permet l'expressió

emocional i hi predisposa, en una escala

molt superior a la resta de la vida quoti

diana.

la por a la derrola o l'expectativa propera

a la victòria marquen el germen de la ten

sió emocional acumulada, però també

guien una mena de pèndol en el recorre

gut del Qual es manifesten diverses ex

pressions emocionals. A un costat del

pèndol es descarrega la tensió en lorma

d'alegria exultant pel triomf, orgull, satis

facció i entusiasme desbordant pel reco
neixement dels altres; a l'altre costat s'hi

troba la tristesa per la pèrdua d'un desig

intensament ambicional, l'abatiment o

l'expectativa de victòria que mantenen ¡
acceleren la tensió emocional.

l'esport, indubtablement, representa un

sofisticat i refinat acte civilitzat. perquè

tot i que la seva lògica ens indueix a

l'agressivitat, aquesta s'ha d'acomodar

estrictament als manaments del sistema

de normes i a una expressió emocional

controlada. 1és en aquest punt on adqui

reix interés l'exercici professional de les

persones vinculades al món de t'esport. Ja

hem vist com això es produeix a l'alt ren·

diment, però el que ens interessa destacar

pel fet de ser més inexplorat són altres

àmbits, tals com el de l'escola, la iniciaci6

esportiva o la gestió esportiva en general.

la lògica interna de l'esport tal i com

l'acabem de descriure Qüestiona amb ab

soluta claredat la bondat estructural de

11 Pe' I més detllIs sobre Iqlll'Stl q(iesl!ó r«crnIroetll l.I¡.afder•. 1999.
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l'acte esportiu. Ben al contrari, es necessi·

ta un llarg i costós procés d'aprenentatge

per tal que la tensió emocional acumulada

en la competició esportiva pugui ser degu

dament governada pels protagonistes i

pels espectadors. Es tracta de no perdre el

control de les emocions en situacions pro

penses al descontrol, fins i tot en situa

cions limit, com passa en algunes modali

tats esportives. Sense cap mena de dubte

es tracta d'un refinat procés civilitzador,

ja que l'acte esportiu activa i accelera les

nostres respostes emocionals i al mateix

temps, en el brogit de la batalla, exigeix

un ajustat control d'aquestes, afegint-t'hi,
encara, més dificultat.

Aquesta contradictòria imposició cultural

demana un prolongat i complex procés

d'aprenentatge. Quan observem els nens i

nenes en les seves primeres passes espor

tives constatem la gran dificultat d'aquest

aprenentatge, els és molt coslós regular

aquesta ficticia discriminació, perquè

d'una banda es troben amb la descàrrega

d'adrenalina Que mobilitza la seva agres

sivitat de forma natural i, de l'altra, amb

la necessària adaptació i regulació
d'aquesta mateixa càrrega. En ells i elles

es la palpable aquest desajust ja que re

quereixen protagonisme per anar afirmant

la seva personalitat en el món. Les seves

ànsies i desitjos de triomf els dificulten el

control emocional. Això té una im

portància especial en l'àmbit esportiu on

només existeix un triomfador, l'atleta o

l'eQuip campió. Tots els altres són aproxi·
macions a l'èxit i com a tals, hauran

d'adaptar-se, mitjançant contínues frus

Iracions, a allres expectatives d'èxit

menys valorades socialment.

Per a molts infants la competició esporti

va és una exceHenl oportunitat per a esti

mular la seva millora personal, el seu

afany de superació i aconseguir aixi el re

coneixement social necessari per tal de

consolidar la seva acceptació i la seva au
toestima. Però l'exigent selectivitat espor

tiva reparteix moltes més frustracions que

afanys de superació. Molts es desanimen,

perden estimuls i fins i tot s'inhibeixen da

vant la constant exigència de la competi

ció esportiva. Aprendran, a poc a poc, a

sentir-se representats per altres en el bro

git de la batalla esportiva.

Així doncs, es tracta, en tot cas, d'un dur

aprenentatge per a la vida social que no

sempre genera processos d'adaptació op

timitzants i civí1ítzats. ts en aquest punt

on l'actuació pedagògica es converteix en

un instrument veritablement imprescin

dible.

L'ensenyament de la regulació emocional

a l'esport esdevè, doncs, un tema fona

menlal per a les persones que esperen de

dicar-se professionalment a la pedagogia

esportiva, ja sigui en centres d'ensenya

ment com a professors d'educació física o

en clubs esportius com a agents de l'apre

nentatge esportiu.

El tractament pedagògic de les emocions

que apareixen arran de la competició es

portiva adquireix un pla preeminent res

pecte a l'aprenentatge de les habilitats

exigides. Malauradament, però, aquesta

relació pedagògica s'inverteix en massa

ocasions. Això resulta així perquè es fa ne
cessària l'acomodació entre una exigència

motriu que requereix grans dosis d'agres

sivitat per Iai d'assolir l'èxit i una exigèn

cia social i normativa que no permet

l'expressió agressiva més enllà d'uns Ji
mils determinats. L'excitabilitat emocio

nal produïda per la competició esportiva

no sol ser fàcilment governable per la raó

d'un infant o d'una persona jove.

D'altra banda, l'enorme selectivitat que

implica la competició esportiva exigeix al

pedagog el desplegament de les seves mi·

llors armes per ta! de fer minvar els efec

tes de la frustració ¡ el desànim que van

associats a ta derrota. Convertir cada der

rota en la millor de les lliçons, en un

triomf, sol ser una tasca que exigeix la mi

llor saviesa pedagògica. Sobretot si tenim

present que són molts els derrotats i molt

pocs els seleccionats per a la victòria.

Els pedagogs esportius han de ser uns co

neixedors experts de la pràctica esportiva

que indueixen a aprendre. No n'hi ha prou
amb dominar lot un conjunt d'habilitats i

destreses esportives, sinó que s'ha de

conèixer, amb detall, tola la sèrie
d'accions motrius que desencadena ca
dascuna de les modalitats esportives que

s'intenten ensenyar. En totes elles es ma

nifesta una forta agressivitat, requerida

per la necessitat d'enganyar, superar i

vèncer l'adversari. No pot esperar·se, en

aquest punt, que la crialura que aprèn re

dueixi la seva ànsia d'èxit, en benefici

d'una actitud sofisticadament civilitzada:

respecte i consideració a l'adversari, soli·

daritat en el ;OC col'lectiu o control dels

seus impulsos agressius. I més tenint en

compte que l'esport exigeix una total im

plicació del nostre f¡sic, del nostre ésser

corporal, d'allò que es fa real en tots i ca

dascun dels nostres moments vitals.

L'ensenyament dels esports exigeix, com

cap altre, una excel'lent formació dels pe

dagogs dedicats a aquesta responsabili

tat. Planleja situacions que requereixen

l'expressió d'impulsos i instints ben primi

tius ¡que, un cop desencadenada la situa

ció d'alia tensiò, es comencin a atenuar

les emocions sense que el rendiment de

les accions disminueixi la seva efectivitat:

tot un miracle.
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