


EDITORIAL

APUNT SOBRE UN MODEL D'INSTITUT

Podríem descriure genèricament diferents models d'institut, fins i tot,
analitzar-ne els anteriors, però no és el cas; simplement és un apunt genèric
sobre un model, sense més pretensions. Aquest model d'institut vol ser
Universitat, amb la mateixa independència que les facultats actuals.
Ser Universitat no implica necessàriament incorporar-se de manera
plenipotenciària a l'ens autònom universitari. Ser Universitat requereix un
procés que, en gran mesura, l'institut està desenvolupant i que ha de
continuar desenvolupament-se de manera evolutiva, sense sobresalts , però
també sense pauses. Ser Universitat implica el reconeixement explícit de
l'Administració ide l'acadèmiauniversitària senseobstacles, sense entrebancs
presents i/o futurs. Aquest model d'institut també pot desitjar formar
deixebles que en sortir de les aules siguin capaços de fer que es confiï en la
conciència de la seva llibertat, que siguin prou responsables com perno caure
en la temptació de la peresa, per no deixar-se seduir per la fàcil seducció de
la vida pràctica exclusivament i que s'apassionin per elevar-se a la ciència.
L'institut ha d'aspirar no només a fer aprendre, (per això serveixen els
llibres) sinó a incitar l'alumne a una vida superior, a un veritable esperit
científic, element que mai pot aconseguir la coacció. L'institut ha d' esforçar
se per tal que l'alumne potenciï la pràctica, perquè no en tingui prou amb
l'observació, amb els apunts, sinó que busqui la participació, la vivència i
la interacció. L'institut s'ha de regir pel principi de la diversitat; els alumnes
hi trobaran normes d'organització necessàries com en qualsevol centre
docent universitari, però també hi obtindran la informació i la formació que
els cal aprendre perquè el coneixement i les idees siguin i puguin ser
contrastades, allunyant-se de plantejaments homogeneïtzadors iestructurant
esquemes heterogenis. L'institut ha de defensar un dels principis més
estimats i inamovibles: la llibertat d'ensenyament. També s'aposta per un
institut més humà on prevalgui la tasca pedagògica sobre la científica.
Analitzant la tasca científica superficialment, hem de tenir una idea general
d'aquelles parts de la ciència que sustenten la nostra especialitat i el
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coneixement més profund possible pel que fa a aquesta última; són les dues
finalitats l'harmonia de les quals constitueix l 'ideal. La ciència sempre
reclama la seva autonomia respecte de les autoritats externes per poder
desenvolupar-se lliurement dins de la seva esfera. D'altra banda, l'institut,
pel fet de ser una Universitat, no es pot concebre com una branca de
l'Administració; perquè sigui eficaç, lareflexió del científic, de l 'intel.1ectual,
del docent, ha de sorgir de les inquietuds de la societat i si no és així, no
aconseguirà que la societat la faci seva. A més, i això encara és més
important, aquesta reflexió haurà de revertir els seus fruits sobre la societat.

lavier Hernandez Vàzquez
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Resum 

En general, l'anàlisi i la taxonomització 
dels factors que componen la motricitat 
de l' infant és summament útil per al 
coneixement exhaustiu de la matèria per 
part de l'educador, però és inútil quan 
aquesta taxonomització parcel.la i progra
ma la intervenció pedagògica. No podem 
pretendre una educació robotitzada en 
I 'àmbit de I 'educació motriu escolar, prò
pia del pensament analític de l'adult, que 
ens obligui a descompondre la tasca quo
tidiana: avui lateralitat, demà equilibri i 
demà passat resistència .. . 

Un plantejament educatiu de la motri
citat amb una clara orientació recrea
tiva i de desenvolupament que adopti 
"sistemàticament" la forma com
partimentada de treball per continguts, 
més pròpia de plantejaments utilitaris 
i de rendiment, no és sempre vàlidaja 
que cal tenir present que /' efecte moti
vacional, d'interès i de centració-con
centració vers la tasca a realitzar, no
més té raó de ser, especialment en la 
inJancia, en una activitat determinada 
que capti l 'atenció (l'acció sobre un 
material concret, una act i v i tat 
col.lectiva, de lluita-oposició, un joc 

simbòlic, la construcció ... ). Com diu 
Wallon (1962): "Els nostres movi 
ments no existeixen per ells mateixos 
sinó en funció d 'accions que tenen 
sentit". 

La necessitat d 'un nou 
enfocament; l'educació física 
sistèmica 

Les anàlisis parcialitzades o models 
causa-efecte han tingut una traducció 
en els mecanismes perceptivo-deciso
ris i executius (Sanchez Bañuelos, 
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19R4) que han marcat la dècada de ls 
vui tanta al mate ix temps que l 'edu
cació física s'estructurava com a cièn
cia (Parlebas, 1982). Aquest enfoca
ment d 'explicació analítica adreçada 
al desenvolupament de l ' habilitat 
motriu i de lacondició física ha marcat 
unes fases de parcel.lació d'aquesta 
motricitat que no faciliten les relacio
n entre e ls contingut s ni generen no
ves transferències. 
És per això que ens cal un canvi de 
marc teòric o de paradigma de la mo
tricitat de base que pugui explicar les 
re lacions del s seus e lements dintre de 
les noves tendènc ies de les c iències 
del comportament humà. M. Martínez 
diu: "esto es lo que }¡an hec}¡() la 
psicología de la Gestalt, el estruClu
ralismo y el ellfoque de sistemas. Estas 
tres orielltaciolles tienen la misma idea 
celllral: las realidades no estón com
pllestas de agregados de elementos. 
forman totalidades organizadas con 
fl/erte interacción y su estudio y com
prensión requieren la captación de 
esta dinómica intema que las caracte
ri:a" (Martínez, 1989). 
L'adopció, perpaJ1 de l'educador,d 'un 
"fer pedagògic" integrador fa possible 
incorporar qualsevol de les activit ats 
motrius que són susceptibles de ser 
viscudes de formaòptimaen un procés 
formatiu d 'ensenyament-aprenentatge 
(Bonnet. 1983). 
El tipus d'abordatge sistèmic aporta 
com a cosa nova e l fet de centrar-se no 
en la consideració aïllada i parcial dels 
e lements de l' educació motriu, sinó en 
les relacions que és capaç d'establir 
entre els tres h/ocs de continguts (ca
paci tat s perceptivo-motrius, capaci
tats físico-motrius, capacitats sòc io-
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motrius) per tal de produir unitats di 
dàctiques i plans d ' intervenció que 
entrecreuin les potencialitats i capaci
tats de l 'educand vers e l moviment. 

Capacitat versus qualitat 
La major part de la literatura sobre 
temes físico-esportius, sol emprar co
munament e l terme "qualitat física" 
per indicar de forma força indiscrimi
nada el maremàgnum d'atributs del 
moviment. Aquest és un terme que 
denota la manca d 'atenció als compo
nents neurològics i cogniti us que són 
els substrats impresc indibles de tota 
manifestació perceptivo-motriu i, en 
definitiva, de tota habilitat motriu . 
El te rme "qualitat " indica un valor 

elevat, finalitzat , de prestació i funcio
nament. En canvi, si parlem de "capa
citat", estem atenent a la potencialitat 
i als processos que van dotant de qua
litat les diverses capacitats a mesura 
que es desenvolupen. 
Sigui com sigui , les "capacitats resul
tants" que ens interessa desenvolupar 
en e l nen són sinònim de la diversitat 
d ' habilitats que van omplint el bagat
ge ontogènic de l ' individu al llarg del 
tractament adequat de les capacita
cions motrius i en base a la dotació 
filogenètica apriorística d ' habilitats bà
siques (caminar, córrer, saltar, llançar). 
Així doncs: 
• El desenvolupament evolutiu de les 

habilitats motrius bàsiques i especí-

Figura I. LA DOTACiÓ FILOGENÈTICA D' HABILITATS BÀSIQUES ES VA 
ENRIQUINT DE FORMA PROGRESSIV A AL DESENVOLUPAMENT ONTO
GÈNIC DE L'INDIVIDU. LA CAPACITACiÓ FÍSICO-PERCEPTlVA I SÒCIO
MOTRIU, QUE SÓN EL FONAMENT DE LES HABILITATS RESULTANTS, ES 
POTENCIEN I AFIRMEN EN SI MATEIXES AMB L'EXERCITACIÓ DE LES 
HABILITA TS MOTRIUS 

SlI8STRAT 

v 
CQtAUNlCACzQ 

CapaCitació 
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Capac acló 
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fiques es construeix en base a la 
tripl e capacitació perceptiva, física 
i sòc io-motriu . 

• Tota habilitat motriu s'edifica so
bre la capacitació motriu . 

• El cone ixement i e l desenvolupa
ment de les habilitats motrius, la 
seva combinació, repetició i exer
c itació desenvolupen la triple capa
c itac ió motriu esmentada. 

Aquests postulats ens porte n a donar 
una nova concepció sistèmica del des
envolupament motriu infantil i supe
ren plantejaments de l' educació física 
que treballen de forma unívoca bé la 
condició físico-motriu, bé les habili 
tat. en e lles mateixes (fig . I). 
La figura mostra la necess itat d'incidir 
tant en la banda dreta com a l'esquerra 
del punt d'interacció. Centrar-se no
més en una de les bandes implica 
trac tar parcialment i insuficient la 
motricitat infantil. Així: 

a) Si només treballem habilitats és 
fàcil anteposar el nostre mode/ adu/
tomò/fic de l'activitat física a des
envolupar. 
Cal que e ls infants i e ls adolescents 
vag in di ssenyant la seva m01foci
nesi per tal d'anar assolint sati sfac
tòriament les diverses fases d'ex
ploració h%ein ètica (d'assa ig
error) que es dóna aproximadament 
fins als 5-6 anys d'edat i ideocil/è
tica (amb major nive ll de planifica
ció) pròpia de la segona infància a 
partir del s 6 anys d 'edat. 

b) o s 'ha de caure en l'error de con
siderar e ls tres nive ll s de capacita
c ió perceptiva, física i sòc io-motriu 
(banda esquerra del gràfic ) com a 
únic punt de partida perta l d'edificar 
la motric itat de l'infant. 
L'error en què han caigut molts 
plantejaments de treball psicomo
tricistes educatius i reeducatius és 

e l de tractar la motricitat de form a 
compartimentada sense pensar que 
ni la lateralitat, ni e l ritme, ni e l to 
muscular, ni la coordinació, no són 
en si objectius o inte ressos que cer
qui cap nen. 

Ambdues refl ex ions ev idencien que 
ca l treballar la diversit at d'habilitats 
motrius tant les fonamentals com les 
específiques, sempre que sap iguem 
treure 'n prou profit pe rlal d'alïnarels 
nive ll s de capac itació re fl ectits a la 
banda esquerra del grà fi c. 

El tractament sistèmic dels 
continguts: base de 
l'experiència motriu 
integradora 

Capacitació perceptivo-motriu 
La podem definir com el conjunt de 
capac it ats de "subs tra t" del mov iment 
direc tament derivades de l' estructura 
neurològica que depèn de l funciona
ment del sistema nerviós central. In
clou: 
• L'anà li si propioceptiva de reco

ne ixement del propi cos (somofOg 
I/òsia ) i de l' ac ti vitat tònico-postu 
ral ortostàtica (A.T. P.O.) . 

• L 'anà li si ex te rocepti va (exterog
nòsia) fruit de la interacció amb e ls 
objectes i amb les persones dins de 
les coordenades espai -temps. 

De fet. el terme perceptivo-motriu dóna 
significació de la dependència directa 
entre el moviment vo luntari i les for
mes de percepció de la informació. 
Tot moviment voluntari implica e l 
cone ixe me nt perceptiu prov ine nt 
d'algun tipus d' estimulac ió sensoria l 
intero, propio i ex teroceptiva. 
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Per tal d 'aconseguir e l desenvo
lupament òptim del procés percepti
vo-motriu en la infantesa cal potenciar 
l'anhe l d 'experimentació motriu ja que 
els nens solen confiar en les sensac io
nscom a font d 'obtenció d ' informació 
de l món en què viuen. 

Elements constituents 
CORPORALITAT 

• Somatognò.sia : inclou la percepció i 
el coneixement progress iu de la tría
de: imatge, esquema i concepte cor
pora l (Frostig i Maslow, 1978). 

• Activitat tònico-postural ortoeslà
tica (A. T.P.O.) ( I ): Reuneix els dos 
elements de tonicitat i posturalitat 
que són el veritable teló de fons que 
sustenta la coreografia del cos en 
qual sevol acció motriu, amb la qual 
cosas 'assegura el manteniment d ' un 
factor impresc indible: /' equilibri. 

ESPACIALlTAT 

• Orientació espacial: entesa com 
l'aptitud per mantenir constant la 
localitzac ió de l cos en relació a la 
posició dels objectes en l'espai ,o bé 
per posicionar aquests objectes en 
funció de la posició pròpia. En aquest 
sentit la lateralitat és e l terme que 
defineix el sentiment intern de la 
direccionalitat o tropisme corporal 
en re lació a l'espai circumdant. 

• Estructuració espacial: inclou ladi
versi tat de relacions espacials: to
pològiques, projectives i mètriques, 
que l' infant aprèn a fer servir (Pia
get, 1948). 

• Organització espacial: l 'orientació 
i l 'estructuració espacial són els 
pilars base que capaciten l'individu 
per organitzar l'espai , sempre en 
relació a la seva evolució cognitiva. 
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T EMPORALITAT 

• "Orientació" temporal: així com el 
tractament de l' espai permet vi sio
nar l 'ocupació i l 'orientació que 
sobre ell imprimeix el cos, e l tracta
ment de l temporal no permet visua
I itzar cap de ls seus e lements estruc
turals; podríem, però, considerarque 
podem " fer visible" l "'ocupació" 
temporal a través del ritme. 

• Estructuració temporal: engranar les 
diverses seqüències de moviment 
en el temps implica tenir sempre 
presents dos aspectes estructurals 
que li són inherents: /' ordre i la 
durada. 

• Organit:ació temporal: en la coor
dinació de moviments, la successió 

ordinària del temps té molta més 
importància que la implicació pura
ment espacial. 

EQUILIBRI I COORDI ACIÓ 

Són les dues capacitats resultants, po
dríem dir-ne "tangibles", de la inter
connexió dels elements perceptivo
motrius que hem analitzat , alhora que 
la seva qualitat i eficàcia depèn també 
dels factors físico-motrius que passa
rem a tractar. Són, doncs, dos concep
tes complexos i multifactorials sem
pre presents en el moviment , per minso 
que aquest sigui . 
D 'acord amb aquesta estructura, po
dem incloure tots aquests elements 
constituents en una roda d ' intersec
cions que pot donar una visió gràfica 

Figura 2. ELEMENTS CONSTITUENTS DE LA CAPACITACiÓ PERCEPTIVO
MOTRIU 

COORDINACiÓ 



----- Apunts: Educació Fís ica i Esports, 1991 (26) 15-22-----------------------------

Figura 3. ELEMENTS CONSTITUENTS DE LA CAPACITACiÓ FÍSICO-MO
TRIU 

ResIstència 
Muacular 

VElOCITAT 

RESlST~NCIA 

aclaridora de l 'engranatge percepti 
vo-motriu (fig. 2). 

Capacitació físico-motriu 
Hi podem incloure tota una sèrie de 
potencialitats que tenen una certa in
dependència respecte del sistema ner
viós central ja que es concreten a un 
nivell anatomofuncional. Per tant , es
devé com un nive ll de capaci tac ió de 
tipus endogen, que dife renc ialment a 
la capacitació perceptivo-motriu es
mentada, és fàcilment observable i 
mesurable al llarg de l 'evoluc ió de la 
motricitat de l ' individu. 
Aquesta facilitat d 'observació. mesu
rabilitat, fin s i tot d 'entrenament , de 
les capacitats fís ico-motrius, indueix 
al professional a treballar- les i poten
ciar-les en detriment de les capacitats 
de tipus pe rceptiu , que si bé no 
s' ignoren es releguen a un segon pla 
que les considera com a substrat inhe
rent i, per tant , "immodificable" del 
moviment. 

Elements constituents 
Davant la quantitat de models i taxo
nomies existents de classificació 
d 'aquest tipus de capacitats, passem a 
exposar, sota un mateix model esfèric 
de representació gràfica, la distinció 
entre les capacitatsfísico-motrius hà
siques (resistència, ve locitat, força i 
flexibilitat ) i les intermèdies (potèn
cia, resistència muscular. stretching 
muscular i agilitat) . 
Aquestes darreres capacitats de tipus 
intermedi se situen en les zones 
d ' intersecció de les capacitats bàsi
ques de què es nodreixen. 
Les capacitats bàsiques estan di sposa
des en funció de les seves possibilitats 

19 



----------------------------- Apunts: Educació Física i Esports, 1991 (26) 15-22-----

de complementació. AixL les que pos
seeixen complementació positiva se 
si tuen corre lativament dins la roda a fi 
i efecte de facilitar les zones d'in
tersecció que donen lloc a les capaci
tats intermèdies. mentre que aquelles 
que llur complementarietat és gene
ralment poc positiva es col.loq uen en 
pols oposats : a ixí doncs. són pols opo
sats l'aerobiosi i l' anaerobiosi. la ca
pacitat de força i la de rlexibilitat 
(sempre que la força vagi en "detri 
ment" de la mobilitat articular). 

o vo lem fer esment de la composició 
de cadascu na d 'aquestes capacitats ja 
que són molts els escri ts que les des
criuen de forma més o menys orto
doxa. però sí passem a just i ficar la 
inclusió específica de ducs d' aq uestes 
capacitats que no se so len esmentar al 
mateix nivell que les altres capacitats 
físico-motrius però que tenen una im
portància vital en la motricitat de 
l'infant. 
o Resistèl1cia III1ISClllar : és la que per

met produir. durant el major temps 
possible o a través de diverses repe
ticions. un esforç loca litzat (Ga ll
ahue. 1987). 
Aquesta producció d'accions dinà
miques és e l tret. fins i tot la defini
ció. més evident de la motricitat 
infantil. Tant els nens com les nenes 
manifesten contínuament en el joc 
accions de persecució. d 'esquivar
sc. d·asseure·s. de caure i aixecar
se. que es repeteixen amb freqüèn
cia i que van conformant la seva 
resistència muscular. 

o Strerchil1g musclllar: és la capac itat 
d'estirament muscular. Té tanta im
portància com la força i la resistèn
cia muscular ja que una de les grans 
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Figura ~ . ELEMENTS CONSTITUENTS DE LA CAPACITACiÓ SÒCIO-MO
TRIU 
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qualitats del múscu l que cal conser
var és la seva plasticitat. és a dir. la 
capacitat de transformar la seva es
tructura perlal d 'adaptar-la a noves 
situacions (fig. 3). 

Capacitació sòcio-motriu 
Cal adonar-se que e l llenguatge mo
triu també és portador de comunicació 
i que mitjançant el moviment possibi
lita l' individu per resoldre problemes 
de naturalesa cognitivo-motrius i per 
perseguir quantitat (experienciació) i 
qualitat dels esquemes motrius que va 
incorporant. 
El llenguatge motriu creatiu és un punt 
clau que ca l treballar per tal de desen
volupar la intel.ligència motriu des de 
la infantesa. 
El moviment és l'instrument bàsic a 
través del qual el nen entra en relació 
amb els altres. És movent-se que expe
rimenta els seus nivell s de capacita
c ió, que comença a confrontar-se amb 
els altres i a verificar que els altres 
tenen trets similars als seus. És per 
aquesta via que s'arriba al desig i/o a 
la necessi tat de col.laboració, sostenint 
reg les comunes, cercant el plaer del 
joc. Aquest és el motiu que justifica 
que e l joc motriu col.lectiu s'erigeixi 
com una activitat altament social. 

Del grup a /' equip 
La comprensió per part del nen del 
concepte de "grup" possibilita la pos
terior comprensió del concepte 
d "'equip" que implica un nivell 
d'abstracció major. 
Tota posada en comú també es dóna en 
base a la creativitat i a la imaginació 
enteses com elements impresc indibles 
que els mateixos nens han de posar en 

joc davant les situacions imprevisibles 
i noves. Són prototipus de situacions 
que e l nen anirà assimilant i adaptant 
en l'engranatge nomlatiu del joc espor
tiu i en la seva diversitat codificativa 
segons la diversa naturalesa de la dis
ciplina esportiva en la qual interactuï. 

Elements constituellls 
Podem destriar una sèrie d' elements 
de caràcter sòc io-motriu que confor
men ("adjectivació del cos i la seva 
actuació motriu al llarg de l'ontogènia 
de l ' individu (fig. 4). 
Elements implícits 
• Introjecció: la identificació i el co

neixement del propi cos (somatog
nòsia), es donen gràcies a la dimen
sió introjecti\'o-reflexi\'a del 
subjecte que apel.la a la participa
ció conscient del s processos 

d 'autoregulació sorgit s de ("acció 
motriu . 

• Interacció: l' accés a l'exterognòsia 
o coneixement dels components ex
tems. aliens al propi cos es dóna 
mitjançant la dimensió e.rtellsira del 
subjecte en relació a l medi al qual 
s ·enfronta. 

• Comullicació: fruit de processos 
d "interacció. assimilació. adaptació. 
regulació i eq uilibrac ió de tot s 
aquests elements. és a punt la possi
bilitat de manifestacióde l' individu : 
la seva dimensió p/"(~iectira . 

Davant de l 'ampli sentit del concepte 
"acció". cal considerar el d " ' in 
teracció" que comprèn tot el que hi ha 
d'acció i reacció entre dues o més 
persones . Tots dos conceptes rever
teixen en la noció de "s ituació" base 
d ' intercanvi amb l' entomo 
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Elements explícits 
Imaginació: neix d 'entroncar el món 
interior (introjecc ió) amb el món 
exterior (interacció). La podem fer 
coincident al tipus de pensament 
dive rgent per la se va funció 
d'associar i combinar els e lements 
que ofereix l'experiència de forma 
variada i original. 
Creació: és la capaci tat de "comu
nicar" -expressar- respostes fluïdes, 
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variades i/o noves, fruit de la inter
secció entre la sedimentació intro
jectiva i la capacitació comunicati
va del subjecte. 

• Joc col. lectiu : la majoria de relac io
ns socials que el nen estableix du
rant la seva infantesa es donen mi
tjançant eljoc que aj uda a determinar 
les formes de construcció del co
neixement soc ial (sociognòsia). 

Nota 
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EL DESENVOLUPAMENT 
DE LES HABILITATS 

" 
MOTRIUS AQUATIQUES 

María Castillo Obeso, 
Llicenciada en Educació Física. 
Entrenadora Superior de Natació. 
Professora de l'assignatura "Aprenentatge i Desenvolupament Motor", INEF-Galícia. 

Resum 

Aquest article és una re fle xió sobre e l 
paper fonamental de l' estimulac ió pre
coç en e l medi aquàtic . En e l desen
vol upament de la motricitat , les expe
riències que vi u e l nen des del primer 
moment representen, juntament amb 
la maduració de l'organi sme, un de ls 
pi lars sobre e ls quals es construe ix tota 
la capaci tat motriu de l' adult. En terra, 
e l gra u d'estimulació mínim, que ex
perimenta qualsevol nen a través del 
joc, és suficient per garantir una act i
vitat que anomenem " nonna!", però a 
l' aigua l'experiència es red ueix enor
mement perjudicant i limitant e l des
envolupament de les hab ilitats mo
trius aquàtiques que potencialment 
presenta e l ser humà. 
Per evitar Ics seqüe les d'aquesta si tua
c ió defici tària, es planteja la necessitat 
d'oferir a l nen situac ions de contacte 
amb l'aigua des del començament de 
la seva vida. 

Un problema d'adaptació 

Em va comentar un veterinari :"¡ Que 
babau que és l ' home; és l'únic animal 
que ha d'aprendre a nedar!". Efectiva
ment , qualsevol cade ll és una merave
lla al costat de ls nostres nadons perquè 
la seva capacitat de moviments supera 
àmpliament les poss ibilitats de ls hu
mans. Fins i tot en l'a igua, e ls seus 
moviments seran prou eficaços per 
permetre un desplaçament. 
Aquesta primera comparac ió té una 
segona lectura que ofereix una exp lica
ció profunda i de gran transcendència. 
En realitat, no estem en desavan tatge si 
ten im en compte que la manca de con
ductes instintives (i nnates) ens pennet 
un marge d'actuació molt més ampli . 
La nostra capac itat d 'aprenentatge és 
mo lt més gran que la de qualsevol 
ani mal: podem, per exemple, escollir 
en tre moltes maneres diferents de des
plaçar-nos en l'aigua. 
Les possibilitats quasi "i l.limitades" 

d 'aprendre de què disposem compleixen 
sempre un li: l'adaptació a les exigències 
que el medi ens plameja. La relació entre 
el nen i l'entorn és una lluita contínua de 
recerca de la superació, en la qual de 
vegades és l'individu el qui cedeix terreny 
i modifica la seva conducta, i d 'altres 
vegades és el medi el que és dominat per 
l 'home (acomodació i assimilació, se
gons Piaget). La història d'aquestes bata
lles successives és la que determina la 
nostra conducta i, com una part molt 
important d'aquesta, les nostres capaci
tats motrius. 
Com diu el professorG. Azemar,l'home 
està fe t del que fa, cosa que significa 
que si no oferim al nen oportunitats 
d'experimentar en l' a igua, la capac itat 
d ' adaptar-se a aquest medi serà pràcti
cament nul.l a. En altres paraules, s i no 
creem aquesta situació concreta posant 
en relació el nen amb l'aigua. aquest no 
tindrà cap necessitat d ' adaptar-s 'hi: no 
haurà de desenvolupar cap habi litat 
motriu aquàtica i no ho farà . 
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L'aigua és per als nadons un meal conegut al qual associen sensacions agradables. (Beatriu. 2 mesos 
i mig. gaudint a la piscina). 

No es pot perdre el temps 

A més, cal tenir en compte un altre 
prin c ipi foname ntal de l dese n 
volupament: l' existència de " períodes 
crítics" . L 'aprenentatge de les con
ductes aquàtiques e fi caces no és pos
sible amb les mateixes garanties d 'èx it 
a qualsevol edat. Això no vo l di r que 
un adult no pugui aprendre a nedar 
(mai no és tard per aprendre qual sevol 
cosa), però sí que li suposarà un esforç 
molt més gran i assolirà un nive ll 
d' e fi càc ia molt menor que s i ho ha
gués fet durant seu e l període crític. 
(U n altre e xe mpl e e vident de 
l 'ex istènc ia d 'aquests períodes és 
l'aprenentatge d ' idiomes). 
Com més av iat comencem amb les 
experiències aquàtiques la resposta del 
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nen serà millor perquè l'adaptació és 
més progressi va. El nadó no parte ix de 
"zero" per enfrontar- se. a aquest món, 
sinó que di sposa de diversos "meca
nismes automàtics" que li serviran per 
mantenir-se en vida. 
En e l moment del nai xement , e l ser 
humà té una sèrie de refl exos que li 
permeten de començar a construir la 
seva conducta. Partint d 'aquestes mag
nífiques eines s'aniran desenvolupant 
una sèrie de conductes adaptades a l 
medi aquàtic comparables a les que 
van sorgint en terra, aque lles que ens 
semblen tan "natural s". 
U na altra raó de pes per començar des 
del princ ipi, és que partim d ' una situa
c ió ne utra o , e n qual sevol cas, 
m 'atrev iriaa assegurarque positiva, ja 
que el fetu s es desenvolupa en un medi 

líquid de l qual només té records agra
dables, ja que totes les seves necess i
tats e ren ateses immediatament. Els 
nens que " pateixen" l 'ensenyament de 
la natac ió tardà, després han pogut 
desenvolupar prejudicis contra l' aigua, 
sigui per transmissió de ls més grans 
(" ne n no e t pos is a l 'a ig ua que 
t 'ofegaràs" ) o per haver viscut expe
riències negatives en contacte amb 
l'a igua en afrontar aquestes situac ions 
sense estar "arnlat" d'unes capac itats 
motrius aquàtiques bàs iques sufic ients. 

Un procés individual 

Cada nen i e l seu entorn són una hi s
tòria única i irrepetible i. per tant. 
podem afirmar que el desenvolupa
ment de les "habilitats aquàtique .. és 
un procés individual. 
És important fer una reflex ió profunda 
sobre el que signifiquen les paraules 
"procés indiv idual". En primer lloc, 
aconseguir dominar e l medi aquàtic 
suposa una conquesta similar al domini 
de l' autonomia motriu terrestre. El nadó 
està " treballant" des que neix per acon
seguir desplaçar-se de fornl a autònoma 
en l'entorn (casa seva) i triga a fer-ho 
d ' una manera e fi caç (la marxa) al vol
tant d 'un any. Totes les experiències 
que viu diàriament aquest nen i totes les 
conquestes progress ives que realitza 
(rodar, arrossegar-se, gatejar, etc.) cons
titueixen el " procés" d' aprendre a ca
minar sol. Naturalment, cada nen viu e l 
seu procés, i tot i que tots passen per les 
mate ixes etapes a grans trets, no hi ha 
dos nens que experimentin les ma
te ixes situacions i. pertant , la conques-
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La relació mare-filVa és el punt de partida de qualsevol adquisició. La compenetració és fonamental i 
inevitable. "quan la mare no funciona el nen tampoc funciona". 

ta del desplaçament autònom en terra 
és individual i única. 
Fem ara una extrapolac ió del desenvo
lupament motorterrestre al medi aquà
tic. En primer lloc, cal reconèixer que 
l'aigua no és el medi natural del ser 
humà, per la qual cosa, en principi. no 
es pot pretendre una adaptac ió tan per
fecta com en terra (entre d 'altres raons. 
perquè no és tan necessària per a la 
nostra superv ivència). Però, com dèiem 
al començament de l'article, la capac i
tat d 'aprenentatge del ser humà és pràc
ticament i\.limitada i no fer servir aquest 
do és senzillament perdre llibertat, po
sar fre al nostre desenvolupament. 
El procés d 'aprendre a desplaçar-se 
eficaçment en l'a igua és molt més lent 
que caminar. I no em refereixo al 
domini dels estils c làssics (crol , braça 

o espatlla), sinó a la simple acció de 
recórrer una distància entre dos punts 
en aigua profunda. L 'aprenentatge 
d 'aquestes tècniques complexes no es 
pot comparar amb la marxa natu ra l 
que desenvolupa un nen. Cadasc un 
dels estil s de natació és una habilitat 
específica, com ho és qualsevol altra 
tècnica esportiva, i e l seu aprenentatge 
ha de ser posterior. 
En e fecte, per aprendre a desplaçar-se 
en l ' aigua, un nen pot trigar molts 
anys, i, fins i tot , pot ser que no ho 
aconsegueixi mai. Perquè? Pensem en 
quantes ocas ions d 'experimentar en 
l'aigua oferim a aquest nen: pràcti ca
ment cap, excepte el bany diari que. a 
més, en la majoria dels casos es limita 
a complir funcions higièniques. Si es
tem fets del que fem és imposs ible 

pretendre aconseguir e l que no experi 
mentem. Cal oferir al nadó situac iom 
de contacte amb l'aigua perquè e l seu 
desenvo lupament motor en aquest 
medi continuï e l seu procés igual com 
ho fa en terra. 
Simplement posant el nen "en situació 
de" es desencadenarà aquest procés indi
vidual que anomenem el desenvolupa
ment de les possibilitats motrius aquàti
ques. No "ensenyarem" al nadó a nedar. 
l'estimularem adequadament perquè ell 
sol aprengui a moure 's en l'aigua. 

A la recerca de l'autonomia 

Per molt optimistes que siguem, no 
podem pretendre que el nostre nadó 
"nedi" des de l principi . Segurament e l 
primer banya la pisc ina sigui motiu 
fin s i tot d 'algun plor. Aquestes reac
cions inicials més o menys negatives 
són perfec tament normals i compren
sibles. si tenim en compte la intensitat 
d'aquesta experiència en l 'aigua. Per 
a ixò és impresc indible treballar amb 
els pares, pre feriblement amb la mare. 
En aquestes edats e l vincle mare-fill és 
la unit at fonamental d 'acció. El nen 
necess ita la fi gura de la mare, que li 
dóna seguretat en tot moment , per 
investigar e l món que l' envo lta. És 
com la base des de la qual es realitzen 
els primers vols de reconeixement que, 
a poc a poc, van prolongant -ne la 
durada. Però els nens sempre necessi
ten el recolzament matern , de vegades 
només la mirada, per realit zar les se
ves explorac ions. És el seu punt de 
referència. 
La fortalesa d 'aquest vinc le afectiu té 
posteriorment una conseqüènc ia que 
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pot semblar contradictòria. Els nens 
segurs són més independents i desen
volupen millor e l seu afany investiga
dor que els serà tan útil en la seva 
educació. Però cal noconfondreaques
ta re lac ió amb la de sobreprotecció, 
que en l'aigua és més freqüe nt per la 
por que en tenen e ls ad ult s, sobre tot si 
no saben nedar. 
El paper de la mare és insubstitu"tble 
perquè constitueix la primera relació so
cial del nen. Si aquesta relació es fona
menta en laconfiança i la lIibertat,el nadó 
anirà guanyant progressivament autono
mia, a mesura que aconsegueixi progres
sar en l'aigua. La mare que recolza el fill 
en l'experiència, que l'anima enla recer
ca, que el consola davant les errades i que 
n' aplaudeix els èxits, l'està ajudant per
què domini el medi de forma natural però 
sense perdre el temps. 
En acabar e l primer ¡my de vida podem 
aconseguir que el petit explorador hagi 

descobert com s 'ha de col.locar per surar 
sol mentre la mare el miraambconfiança. 

Pas a pas 

El primer contacte s' ha de fer a casa 
des dels primers banys, un cop ha 
c icatritzat e l me lic. La banyera fami
liar pot ser una piscina exce l.lent de la 
qual coneixem perfec tament e l mante
niment i, per tant , ens ofere ix totes les 
garanties (higiene, temperatura, pro
funditat , etc.). L ' únic problema que 
planteja és la postura incòmoda que 
haurà d 'adoptar la persona que banya 
e l nen, però això es pot solucionar si 
aq uesta es banya amb el nen o adopta 
altres solucions creatives i pràctiques. 
En aquests contactes inicials e l nen 
coneix , o millor dit, " recone ix" l' aigua 
i posa a treba llar e ls seus reflexos 
primaris. La familiaritzac ió amb e l 

Els primers passos es fan a la banyera familiar amb prou aigua per permetre sensacions de flotaCió. 
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medi aquàtic és ràpida i gaudir de l 
contacte de l 'aigua amb tot e l cos, 
inclòs e l cap i la cara, és un primer pas 
import ant íss im. Les ex pe ri è nc ies 
di àries aconseguiran que adopti una 
actitud re laxada, punt de partida per a l 
desenvolupament de qualsevol hab ili 
tat aquàtica. 
Un cop a la pisc ina, e l primer objectiu 
que ca l treballar és la flotació dorsal 
autònoma, posició bàs ica equilibrada 
que pemlet la respirac ió i e ls movi
ments de propulsió. Desenvolupar e l 
control corporal necessari per al man
teniment de l 'equilibri en aquesta pos
tura és paral.le l al procés deconsecució 
de la bipedestacióen terra. Simultània
ment es treballen e ls girs sobre l' eix 
longitudinal del cos que permeten pas
sar d ' una posició ventral , amb perill 
d 'ofegar-se, a la segura flotació dorsal. 
De la mate ixa manera, e l control de la 
respiració en breus immersions és fo
namental per aconseguir l'autonomia 
en aquesta primera fase . 
Com a habilitat intermèdia entre la terra 
i l'aigua es pot treballar 'Tentrada a 
l'aigua", que inclou la caiguda en qualse
vol posició i la recuperació de la flotació 
dorsal després d 'una breu immersió. 
D'aquesta manera, s' haurà aconseguit el 
coneixement suficient per sobreviure a 
qualsevol accident o, dit d'una altra ma
nera, l'adaptació perfecta al medi aquàtic 
jaquecompleix amb l'objectiu fonamen
tal de la supervivència. 
A partird'aquí, comença el desenvolupa
ment de les habilitats locomotrius, els 
primers desplaçaments mitjançant "es
tils" rudimentaris similars a l'espatlla i al 
cro l ("gosset"). I, poste ri orment. 
l'aprenentatge de les habi litats específi
ques més complexes com la natació o 
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Les immersions suposen un moment decisiu més traumàtic per a la mare, per la por, que per al nadó. 
És bo compartir aquestes experiències més dificils. 

Quadre. DESENVOLUPAMENT MOTOR AQUÀTIC 

FASES 

Mov . renexos 
Mov. rudimentari s 

Habilitats bàsiques 

Hab. específique, 

ADQ ISICIONS 

Apnea, r. natatori . etc . 
Flotació dorsal autònoma 
Entrada a l'aigua 
Desplaçaments. girs. 
immersions. salt s ... 

Natació. sincronitzada. etc 

EDAT· 

Nadó 
3 mesos-2 anys 

2 anys-6 anys 

+ 7 anys 

~·I I 'e-cJ a! ¡'H) l tl~ ll'a nonlé .. é!<o Orlental!\ :1 JlI ~ue l'ada n('11 tt ('I .. (,u n lme de: dc-.en\(.lupamem. 

qualsevol altre especialitat aquàtica (sin
cronitzada, aletes, waterpolo. etc.) sem
pre mitjançant jocs "en" i "amb" l'aigua. 

Les dificultats 

Desgraciadament, e ls poc~ pares que 

reconeixen la importància d 'aquestes 
experiències d'estimulació primeren
ca en e l medi aquàtic es troben amb 
verit ables problemes a l'hora d'intentar 
dur-les a tenne. Naturalment que hi ha 
grans limitacions, però no són impossi
bles de resoldre: manca d 'instal.lacions 
adequade~ e~pec íficament pera les pri-

meres edats, escassetat de professors 
especialitzats, poca disponibilitat 
horària dels pares i e l cost elevat de les 
poques oportunitats (cursets de natac ió 
per a nadons) si és que n'hi ha alguna. 
Tots aquests inconvenients, que no 
deixen de ser greus, es poden resoldre 
si veritablement e ls pares es tan con
vençuts de la importància que aques
tes vivències en l'a igua tenen per als 
seus petits. La imaginació unida al 
gran interès i la voluntat poden donar 
lloc a una sèrie de canvis en les estruc
tures soc ials actuals, estancades en 
unes propostes educati ves massa rígi
des. Per exemple, e l treball a la ban 
yera familiar amb prou aigua com per 
permetre sensac ions de flotació pot 
suplir durant e ls primers mesos la 
manca d ' instal.lacions adequades. O 
bé, a les piscines climatitzades exis
tents, s' hi pot construir o instal.lar 
(prefabricat) un pe tit vas per a ls na
dons que tingui les condicions ideal s. 
D 'altra banda, l'ex istència d ' una gran 
demanda desencadenarà, en un tennini 
no gaire llarg, l'aparició de respostes 
tant privades com públiques. Mentre 
que si ens amaguem darrere les dificul 
tats podem caure en J'error d'adoptar 
una actitud passiva de la qual només 
surt perjudicat e l nen que no accedeix 
a aquestes experiències aquàtiques. 

Conclusió 

Aprendre a nedar és ~elll.ill i espont,mi si 
es respecta, millor dit. ~ i s'aprofi ta el 
desenvolupamentl11otor natural del nen . 
El ser humà pre<;enta. enlléixer. una sèrie 
de conductes renexes i unes caractetÍsti
lIues orgàniques que ci fan pctfectament 
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apte per adaptar-se al medi aquàtic mit
jançant un procés personal de desenvolu
panlent. Perquè aquesta evolució es pro
dueixi és imprescindible l'estimulació en 
l'aigua desdel primer moment, adequada 
a cada nen per tal de no forçar el seu ritme 
d 'aprenentatge. La vivència de l'aigua 
mantenint el vincle afectiu amb la mare 
en els primers moments per anar obrint
lo progressivament, pot convertir-se en 
una experiència inobl idable per a tots dos, 
que els ajudarà a conèixer-se millor i ser, 
en definitiva, més feliços. 
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I un dia la sorpresa: Laura. de set mesos. ha descobert com flotar sola. 
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TREBALL DE , 

COORDINACIO PER , 

MILLORAR LA SITUACIO 
"1 X1" EN HANDBOL* 

Víctor López Ros, 
Alumne col.laborador, INEFC-Barcelona . 

• Treball realitzat gràcies a una beca de recerca de /'INEFC-Barcelona. 

Resum 

La relació de les funcions nervioses 
amb les teories de l'aprenentatge es
portiu ja fa temps que s 'han establert. 
La coordinació és una qualitat jòquer 
i a la vegada desconeguda_ La seva 
vinculació directa amb funcions 
d'execució i control de la resposta 
motriu fa suposar una utilitat possible 
i important en la millora de recursos 
tàctics a nivell individual, pel que fa 
als esports col.lectius. La causa d 'això 
és, bàsicament, la necessitat de deste
rrar dels jugadors accions automatit
zades i intentarestablirentre ells "con
ductes modelables" , és a dir, un 
"substrat motriu" que sigui la base de 
les activitats motrius que requereix 

l'èxit en l'esport en qüestió. Possible
ment la clau es troba en el fet que 
l'esportista sigui capaç d'identificar 
en tot moment la informació neces
sària per resoldre els problemes per
ceptivo-motrius que se li puguin pre
sentar en les activitats que realitzi. 
A continuació presentem un treball 
realitzat amb un equip d'elit d'handbol 
juvenil espanyol al qual es van aplicar 
diferents estratègies d'entrenament 
amb la finalitat de veure quina d'elles 
resultava més rendible. 

Introducció 

L'activitat físico-esportiva requereix 
unes qualitats o "capacitats possibili-

tadores ". La distinció normal 
d'aquestes se sol produir des de la 
perspectiva de: 
• Les qualitats condicionants. 
• Les qualitats coordinatives. 
• Les qualitats resultats, les quals són 

definides per la combinació de les 
dues primeres. 

Si bé és cert que totes elles són neces
sàries en qualsevol activitat, la seva 
importància varia segons una sèrie de 
paràmetres, entre els quals podem as
senyalar: tipus d'activitat, nivell 
d 'exigència, etc. 
La tipologia de les activitats esporti
ves és molt variada. Seguint Parlebas 
(1958), podem establir que una de les 
distincions s 'estructura segons sigui 
el nivell de col.laboració o oposició. 
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Així apareix la dicotomia entre espor
ts individuals i esports col.lectius. 
Aquesta primera divis ió ens obliga a 
valorar la incidència de les "qua litats 
poss i b i li tadores" des de d i verses pers
pectives . En e ls esports individuals 
en què no hi ha oposició directa (atl e
ti sme, natació, etc .) les qualitats con
dicionants so len tenir un niv e ll 
d ' incidènc ia força més gran que les 
qualitats coordinatives. En e ls espor
ts individual s d 'oposic ió directa (lIui
ta, judo, etc.) i en e ls esports col.lectius 
(bàsqu e t , futbol , e tc .) e l nive ll 
d ' inc idència de les capac itats coordi 
nati ves pot arribar a ser major que e l 
de les capac itats condicionants. 
El fonament teòri c que poss ib ilita 
aquesta di stinció fa referència als "fac
tors" que conformen la logística dels 
esports. Aquests són: 
• Factor fís ic. 
• Fac tor tècnic . 
• Fac tor tàctic. 
• Factor psicològic. 
• Fac tor teòric . 
El nive ll d ' inc idènc ia de ls tres pri 
mers fac tors serà para l.lel al nive ll 
d ' aplicac ió de les diferents qualitats. 
El nive ll d ' implicació tàctica en e ls 
esports col.lectius no s'observa en e ls 
esports individuals "clàss ics". Passa 
el mateix, encara que de forma inver
sament proporcional, amb les capac i
tats condic ionants. Cal buscar la raó 
en la implicac ió cognitivo- inte l.lec
tual segons sigui e l tipus d 'ex igènc ia. 
Dins de la Tàctica es diferenc ia la 
tàctica Individual i la Col.lectiva. La 
'·cè l.lula mater" que conforma la tàc
tica individual és, normalment , la s i
tuació d 'oposició direc ta, o sigui , 
d' l x I. 
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Hipòtesi 

L' anàlisi clàssica de la metodologia 
per millorar les accions d ' I x I exposa 
que la forma de treball que produeix un 
major increment del nivell d'execució 
e n aques t tipu s d ' accion s, és 
l'entrenament amb oposició directa, en 
situació real d ' lx I. En principi són 
molts els autors que defensen aquesta 
hipòtesi metodològica. És evident pen
sar que és molt interessant perquè es 
practica gairebé en condicions reals de 
joc i que és, també, molt motivant. 
D'altra banda, però, hi ha un problema: 
no és fàc il trobar algú que en les hores 
lliures estigui disposat a jugar un I x l 
davant d ' una porteri a d ' handbol. La 
preocupació principal davant d 'aquest 
problema és com és possible millorar a 
nive ll tàctic individual i,concretament , 
en acc ions d ' I x l , si no es disposa d ' un 
opositor per exercitar. 
Hipòtesi: L'entrenament controlat i 
metòdic d 'aspectes coordinatius és 
efic ient per millorar les accions d ' I x I 
en handbol. 

. .. Sobre coordinació 

Definició i tipologia 
Hi ha moltes i diverses definicions de 
"coordinació". Cal considerar-ne algu
nes: 
• WEINECK, J. ( 1988): "La capac itat 

decoordinac ió (sinònim de destresa) 
ve determinada, sobretot , pels pro
cessos de contro l i regulació del 
moviment (Hirtz, 1981 , p. 348). Això 
permet a l'esportista dominar les 
acc ions motores amb precisió i eco
nomia, en situacions determinades 

que poden ser previstes (estereotips) 
o imprevistes (adaptació), i aprendre 
més o menys ràpidament els gestos 
esportius (Frey, 1977, p. 356)". 

• PORTA, J. (1987-1988): "Capac itat 
de conjunc ió neuromuscular". "Ca
pacitat de resoldre en seqüència or
denada i harmònica un problema de 
moviment". 

• SEIRUL.LO, F. ( 1988-1989): " Domi
ni de l 'activitat motriu corporal que 
ens capac ita per a la creació, execu
ció i control dels moviments i que 
ens permet de posar-nos en relac ió 
amb l'entorn donant respostes co
rrectes i/o efi caces en el temps a les 
di fe rents tasques que se 'ns presen
ten o que puguem crear". 

H i ha moltes c lass i ficacions respecte a 
tipus de coordinació. Segons els ni
ve ll s de domini , podem distingi r: 
• Coordinació del domini general. im

plica al cos en moviment. Es pot sub
dividiren: a) Global, quan en l'accióes 
veuen implicades moltes regions cor
porals; b) Segmentària, quan afecta a 
moviments analítics, sintètics. 

• Coordinació de l domini especial. 
Fa referència a la utilitzac ió d ' ins
truments. Es pot dividir el Global i 
Segmentària. 

Segons altres àmbits, també podem 
distingir entre: 
• Coordinació intermuscular. Es re

fe reix a la re lac ió entre tots e ls 
músculs que intervenen en una ac
ció determinada. 

• Coordinació intramuscular. Es re
fereix a lacapacitatd ' un múscul per 
contraure' s e ficientment. 

Funcions de la coordinació 
Segons es desprèn de l' última defini -
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ció, les funcions bàsiques són creació, 
execució i control del moviment. Figura 1. 

Creació 
No està molt clar que la creació del 
moviment siguipatrimoni del fet coor
dinatiu . 

Execució 
L'execució del moviment ve deter
minada per la interrelació de diversos 
processos i mecanismes. (Vegeu fi
gura I.) 
a) Presa d'informació. Els estímuls o 

la informació poden procedir de 
vies internes o propioceptives i de 
vies externes o exteroceptives. 

b) Recepció d'estímuls. Els estímuls 
procedeixen dels diferents analitza
dors: tàctil, visual, estàtic-dinàmic 
(vestibular), acústic, kinestèsic . La 
informació d'aquests analitzadors 
ve determinada per la majoro menor 
quantitat d 'òrgans receptors. Hi ha 
d ' haver un receptor específic 
d'aquests estímuls i ha de tenir les 
característiques de projecció, adap
tació, record i modulació. 

c) Transducció. A partir d'aquí els 
estímuls es transformen passant a 
un medi bioquímic o elèctric de 
manera que puguin ser processats 
en el sistema nerviós. Lògicament, 
aquesta transducció es realitza en 
els sistemes: vista, oïda, tacte, ki
nestèsic , hàptic i en els químics. 

d) Codificació dels estímuls de forma 
que aquests adquireixin significat i 
siguin vinculants amb l'execució 
del moviment. 
Lacodificacióens possibilita l'accés 
al mecanisme perceptual , en el qual 
determinem: 

Decisori 
Mec. 
Efector Mec. ~ 

-------' -------' 

_T_ro_n_S_d_UC_C_I_Ó--, ----4 f ~~'C .··i t - E-xe- c-'u::"'c- ¡-o'-' 

~_" _________ ..:.:.:..:.:..:.:.."""""':'~,""~ _m_oV_lm_ le_nt...J 

,.Lv ,r:, '- b Intern SITUACiÓ 

F / b Extern 

• Capacitats sensorials, que per
meten detectar, comparar i re
conèixer estímuls externs i in
terns . 

• Capacitat d ' integració. 
Capacitat d'emmagatzemar in
formació a curt, mig o llarg ter
mini . 

El resultat de tot això és el codi percep
tual, que és un extracte d'informació 
exacta que resulta del mecanisme per
ceptual i que passarà al mecanisme 
decisori. Aquest és el que decideix 
quin tipus d'actuació motriu durà a 
terme l'individu. Això és possible de 
realitzar de forma més o menys ajusta
da en funció de la compatibilitat exis
tent entre la memòria operativa i el 
codi perceptual. (La memòria operati-

DE 
MOVIMENT 

va és la que extrau les experiències 
emmagatzemades a la memòria a llarg 
termini). Si la compatibilitat és gran no 
hi ha errors greus en l'execució del 
moviment. Si , en canvi, la compatibi
litat és petita o hi ha una situació nova, 
llavors el mecanisme decisori pot pren
dre diverses alternatives: 
• Combinar elements de les solucions 

que ja té i anar comprovant si són 
compatibles o no, 

• Construir una nova situació i posar
Ia a prova. El pas del mecanisme 
decisori al mecanisme efectores rea
litza a través de la pràxia (nexe 
d 'unió entre la idea del moviment i 
el moviment en si). El mecanisme 
efector és el responsable de l'acte 
motor. 

33 



---------------------------- Apunts: Educació Fisca i Esports, 1991 (26) 31 -42 -----

En els centres automàtics de movi
ment s'executa el moviment defini
tiu. (Un cop s' ha construït el movi
ment a partir del circuit superior passa 
a realitzar-se mitjançant el circuit 
inferior -transducció --------> cen
tres automàtics-, sempre que el medi 
sigui estable). 
L' essència de tot aquest procésd' execució 
es troba en la informació que es transmet. 
Tanmateix, l 'evolució de la informació al 
Llarg d 'aquestes etapes comporta diver
sos errors en la presa d'informació, en 
l'anàlisi de la informació i en els ajusta
ments perifèrics (més referent a funcions 
de control). 

Control 
Entenem per control la possibilitat 
d'identificar el "programat" amb el 
"real". Bàsicament diferenciem dues 
alternatives de control: el control cen
tral, que depèn dels centres de progra
mació; el control perifèric, vinculat als 
centres d'execució. 
El Control Central es divideix en: 
• Control central de referència: es 

basa en la informació que toma al 
sistema nerviós. És un tipus de con
trol que es realitza en els moviments 
continus. La informació de retorn 
toma a través d'un sistema compa
ratiu, el qual, si existeix identitat 
entre el que es volia i el que s 'ha 
realitzat, continua el moviment sen
se variació; si no existeix aquesta 
identitat es corregeix l'error de for
ma progressiva. 

• Control central d 'eferència: es basa 
en la informació de sortida. És un 
tipus de control que es fa serv ir en 
els moviments únics, balístics. Es 
tracta de comparar la informació de 
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sortida (còpia) amb elfeedback. A 
partir d 'aquí s'estructura o no un 
programa motor modificat. (Es rea
litza quan no hi ha moviment). 

El Control Perifèric actua quan en un 
acte motor la informació ja ha sortit, 
s'ha emès el programa i apareixen 
desajusts d ' última hora. 

Capacitats coordinatives 
Segons Meinel ( 1987) les capacitats 
coordinatives són: 

Capacitat de diferenciació 
Segons Mühlethaler (1987) és la "fa
cultat que permet controlar i diferen
ciar les informacions sensorials, per 
retenir-ne les més importants adap
tant, com a conseqüència, la resposta 
motriu més apropiada". 

Capacitat d'acoblament 
S 'entén com la capacitat de coordinar 
adequadament els moviments parcials 
del propi cos i en relació al moviment 
total que es realitza per obtenir un 
objectiu motor determinat. 

Capacitat de reacció 
És la facultat que permet enregistrar 
ràpidament les informacions més im
portants amb l'objectiu d'aportar una 
resposta motriu apropiada. 

Capacitat d'orientació 
És la capacitat de determinar i modifi
car la posició i els moviments del cos 
en l'espai i en el temps en relació a un 
camp d 'acció definit. Segons Mühle
thaler ( 1987), és la "facultat que per
met enfrontar-se a multitud de situa
cions i moviments que poden 
presentar-se: el temps, un mateix, 

l ' adversari,els companys, la pilota, el
terreny de joc. Requereix un gran sen
tit de l'anticipació". 

Capacitat d'equilibri 
És la relació existent entre l'altura del 
centre de gravetat d ' un cos i la seva 
base de suport. Se la pot definir com la 
capacitat de mantenir o de tomar a 
col.locar el cos en estat d 'equilibri 
durant o després de canvis importants 
de posic ió. 

Capacitat de canvi 
Segons Meinel (1987), s'entén com 
"la capacitat d 'adaptar el programa 
d'acció a les noves situacions en base 
als canvis situacionals percebuts o 
anticipats durant l'execució motora, o 
la consecució de l'acció d'una manera 
completament diferent". 

Capacitat rítmica 
Relació o estructura temporal existent 
entre les tasques. Segons Mühlethaler 
(1987) és la "facultat que permet do
nar una certa cadència durant 
l'execució d 'un moviment, o de man
tenir-la si ja ha estat executada". 

Aspectes pedagògics 
La incidència a través dels òrgans 
sensorials és l'únic mitjà per influir 
sobre la coordinació de moviments 
abans, durant o després de l'activitat 
motriu. Tots els factors, ja siguin acti
vadors o inhibidors de la coordinació, 
influeixen sobre el comandament del 
moviment només mitjançant la infor
mació aferent i/o reaferent. És per això 
que el desenvolupament de la infor
mació sensorial i verbal hi adquireix 
gran importància. 
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Bàsicament, per poder estructurar el 
treball, distingirem tres nivells de 
moviments: moviments automàtics, 
moviments automatitzats i moviments 
no automatitzats. 
Segons quin sigui el treball a realitzar 
utilitzarem un tipus o un altre de mo
viment. Així, la idea de "tàctica indi
vidual" respondria a moviments no 
automatitzats. 

... Sobre tàctica 

Hi ha moltes definicions sobre "tàcti
ca", "tècnica" o "estratègia". Hi ha 
grans diferències entre "tècnica" i "tàc
tica" i són molts els autors que les 
postulen. 
En l'àmbit de la pràctica esportiva 
entenem com a tècnica la gestofonna 
ideal que soluciona de manera eficaç i 
econòmica un problema de moviment; 
podem considerar la tàctica com 
l'estratègia o pla intel.lectual motriu 
que ens pennet d ' obtenir un objectiu 
esportiu concret. 
Què és l'estratègia o pla intel.lectual 
motriu? "Pla" indica alguna cosa que s 'ha 
previst fer; que existeix la possibilitat de. 
"lntel.lectual" es refereix a l'establiment 
de relacions dialèctiques, és adir, conèixer 
les possibilitats respecte a situacions im
mediates que es poden anar produint 
tenint en compte que l'adversari pot rea
litzar o fonnular els mateixos o diferents 
"càlculs mentals" que nosaltres. És, en 
defmitiva, un procés d 'anticipació en la 
presa de decisions contínues. "Motriu" fa 
referència a la consideració del movi
ment no només des d'un punt de vista de 
desplaçament físic sinó com un fet per
ceptivo-motriu. 

Així, la tàctica individual serà el pla 
intel.lectual-motriu que cada jugador 
concret dugui a tenne en qualsevol 
situació i que significa la seva aporta
ció a la resolució correcta del conjunt. 

Anàlisi de l'acte tàctic 
Hi ha una tendència a identificar la 
situació I x I com si es tractés de la 
tàctica individual. Això, però, no és 
del tot cert. La tàctica individual no és 
només I x I tot i que sí és cert que 
aquesta és una de les situacions més 
representatives. Segons Mahlo (1969), 
l'acció tàctica consta de tres fases 
principals: 
a) La percepció i l'anàlisi de la situa-

Figura 2. 

• 
~~~~ 

I 

ció (el resultat n 'és el coneixement 
de la situació). 

b) La solució mental del problema (el 
resultat n 'és la representació d ' una 
gestió) . 

c) La solució motriu del problema (el 
resultat n'és la solució pràctica). 

Segons el mateix autor (Mahlo, 1969), 
"aquestes tres fases representen també 
una successió de gestions en estreta 
interrelació. L'acció tàctica represen
ta, des del punt de vista de la cibernè
tica, un sistema que s' autoperfecciona 
al mateix temps que resol el problema 
plantejat (. .. ). El model d'una estruc
tura en fases ha de servir, alhora, al 
principi de l' autoinfonnació, a l ' auto-

I~ 
----------~--------~----------, ~ 

PercepCió 
I anàlisis 
de la 
situació 

Solució 
mental 
del 
problema 

Solució 
motriu 
del 
problema 
~ 
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perfeccionament a través de l'acció 
tàctica i a les relacions mútues de les 
fases de l'acció". 
Mahlo representa l'acció tàctica tal 
com indica la figura 2. 
Resulta lògic pensar que l'estructuració 
temporal de les fases de percepció i 
anàlisi, solució mental i solució mo
triu, no és estàtica. Es tracta d'una 
modificació contínua de l'activitat 
motriu com a conseqüència de proces
sos intel.lectuals. 

L'Ixi en handbol: la finta 
Es pot considerar l'I x I com la situació 
de partida en la recerca de l'avantatge 
o la superioritat numèrica, entenent-la 
com una de les bases de l'èxit en els 
jocs esportius col.lectius. 
En atac, l 'èxit en larelació directa amb 
l'adversari implica: 
a) La possibilitat de fmalitzar l'acció en 

el supòsit d'estar en una situació avan
tatjosa, a més d 'haver superat 
l'adversari (equilibri, verticalitat, etc.). 

b) Facilitarque un altre company fina
litzi l'acció: si unjugador supera el 
seu contrincant directe però no està 
en una situació excessivament avan
tatjosa, serà millor col.laborar amb 
un company ja que segur que en un 
altre lloc del terreny de joc hi haurà 
algú desmarcat. Des d'un punt de 
vista merament teòric, la veracitat 
d'aquesta proposició depèn d'una 
"simplificació matemàtica". 

En defensa, la situació és la mateixa 
tot i que, òbviament, l'objectiu final és 
diferent: acumular superioritat numèri
ca per recuperar la pilota, alentir l'atac, 
etc., segons quina sigui la intenció 
definida en la filosofia de cada defensa 
concreta. 
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En handbol, les situacions d' 1 x 1 en atac 
es resolen positivament a partir de la 
combinació adequada dels elements tèc
nics de fmtar, llançar, passar-rebre i botar. 
En els jocs esportius col.lectius, ente
nem per finta l'engany realitzat, nor
malment, per un o més jugadors amb 
l'objectiu d'aportar indicis perceptius 
erronis a l'oponent per poder desfer les 
situacions d'igualtat. "Engany": con
sisteix en aportació d'indicis percep
tius erronis, és a dir, simular fer alguna 
cosa que després no es realitza. "Reali
tzat, normalment, per un o més juga
dors": es tendeix a considerar la fmta 
com un element que executa un juga
dor, normalment el posseïdor de la 
pilota,jaqueés la més habitual (finta de 
llançament, fmtaendesplaçament, etc.), 
però hi ha un altre tipus de fmtes que 
necessiten la col.laboració d'un com
pany de forma que l'acció tingui un 
ajustament espàcio-temporal perfecte. 
Aquest és el cas, per exemple, de la 
finta de passada i desmarcatge. "Per 
poder desfer les situacions d ' igualtat": 
la finta ha de ser cre·.ble i útil. Ha de 
servir a objectius concrets i immediats. 
En el treball pràctic s'estructuren i es 
realitzen bàsicament: fintes de des
plaçament, fintes de passada, fintes de 
llançament, fintes de passada i des
marcatge, fintes de passada i llança
ment i fintes de llançament i passada. 
Tàcticament hi ha diferències en l'ús 
de les fmtes segons sigui el lloc especí
fic en què aquesta s'executa. Això, cal 
valorar-ho ja que el tipus de finta i els 
paràmetres espàcio-temporals segons 
el lloc del terreny de joc que s'ocupa 
(lloc específic) són molt diferents: no 
és el mateix jugar habitualment a prop 
de la porteria (pivot) que jugar allunyat 

d'aquesta (lateral, central). De la ma
teixa manera, el treball tàctic d'engany 
que cal utilitzar haurà de ser modificat 
sempre segons el comportament tàctic 
de l ' oponent. Serà determinant 
conèixer, per tant, si l'equip rival utili
tza defenses obertes, tancades, indivi
dual, en zona o mixtes per aplicar les 
solucions més adequades. 

Metodologia 

Disseny 
• Experimental 
• Longitudinal 

Població i mostra 
La població, la formen un grup de 12 
subjectes jugadors d'un equip juvenil 
d 'handbol. Aquesta població està di
vidida en 3 grups de 4 jugadors cada 
un. Per cada un dels grups de treball 
hi ha un tractament específic de for
ma que la disposició final és la se
güent: 

Grup 

Grup A 
GrupS 
GrupC 

Tasques específiques 

Ixi 

coordinació 

I x I i coordinació 

Tractament aplicat 
Cada grup de treball va realitzar nou 
sessions d'entrenament un cop per 
setmana. La durada de cada sessió va 
ser de 30 minuts, dividits en: 5' d'es
calfament o fase introductòria; 20' 
d 'entrenament específic o fase prin
cipal, i 5' de teorització o fase transi
tòria. 
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Els 20' d'entrenament específic esta
ven dividits en dos períodes de 10' i en 
cada un d'ells es realitzaven 6 tasques. 
El lloc de treball era format per dues 
zones que ocupaven habitualment mig 
camp d 'handbol cada una. 
Els grups de treball estaven dividits 
en: Coordinació i I x l, de tal manera 
que: 
• El grup de coordinació realitzava 

durant 20', 6 tasques X 2 (10' + 10') 
el seu tractament específic. 

• El grup d'I x I realitzava durant 20', 
6 tasques X 2 (10' + 10') el seu 
tractament específic. 

• El grup mixt es dividia en dos 
subgrups A i B de manera que 
durant els primers 10' el grup A 
realitzava la primera sèrie de 6 
tasques amb el grup de coordina
ció, i el grup B realitzava la prime
ra sèrie de 6 tasques amb el grup 
I x I . En els 10' següents alternaven 
els grups de treball. 

El total de tasques en una sessió 
s'especifica a la taula I. A la taula 2 
podeu veure quantes sessions es dedi
caven a cada tasca. 

Taulal. 

Grup coordinació: 12 = 6 coord. + 6 coord . 
20' = lO' + lO' 

Grup Ix i : 

Grup mi xt: 

12 =6I x l+6Ixl 

20' = lO' + lO' 

12 = a) . 6 coord . + 6 I x I 

b) · 6 I x I + 6 coord. 

20' = lO' + 10' 

Taula 2. 

3 al tren inferior: Equilibri 
Orientació 
Reacció/ritme 

3 al tronc: Equilibri 
Orientació 
Reacció/ritme 

3 al tren superior: Dissociació segmentària 
Trajectòries i distància 
Reacció/ritme 

Entre cada un dels grups de treball es 
va fer un test de control, abans, durant 
i després de tot el tractament: 
• Pre-test, abans d' iniciar els entrena

ments específics. 
• Test l , després de les tres primeres 

sessions. 
• Test 2, després de les tres sessions 

dedicades al tronc . 
• Test 3, després de les tres darreres 

sessions. 
• Posttest, després d ' un mes de no 

realitzar cap tractament específic. 

Recollida de dades 
Per a la recollida de les dades vam fer 
servir un test: 
Objectiu: valorar, al més objectiva
ment possible, els factors que determi
nen l' acció de l' I x l , en aquest cas la 
finta. 
Espai: pavelló o pista esportiva. 
Temps: el temps total no està determi
nat. 
Material: quatre cons , cinta aïllant, 
cronòmetre, material per escriure. 
Executants: dotze jugadors d'un equip 
juvenil d'handbol. (Els jugadors se 
suposen amb un nivell tècnic mínim 
semblant. Tots reben, al llarg de la 

temporada, el mateix tipus d'entrena
ment.) 
Control: quatre observadors que pun
tuen les diferents variables . Un con
trolador del temps d'exercitació de 
cada individu. 
Disposició: tres grups de quatre juga
dors cadascun. Els jugadors estaran 
disposats sempre en el mateix ordre, 
de tal manera que cada atacant es 
convertirà en defensor del següent 
company. 
Situació: es fa servir la zona central 
que hi ha davant de l'àrea de la porteria 
d 'handbol. La descripció de la zona de 
treball i de la situació de cada jugador 
és la següent (vegeu figura 3): 
• La zona de treball té una amplada de 

4 metres. Per determinar-la prenem 
com a referència el punt mig de la 
marca de 7 metres i delimitem 2 m 
cap a cada banda. 

• La longitud de la zona de treball és 
de 3 m i ve determinada per les 
diferents línies del terreny de joc (6 
i 9 m). 

• La zona de valoració mesurarà, 
doncs, 4 m d'amplada per 3 m de 
llargada. 
El punt d'inici del treball de l'atacant 
es col.locarà a 3 m de distància de la 
línia discontínua d ' handbol i en la 
projecció del punt mig de la marca 
de penal. 

• Prenent com a referència la línia de 
9 m, el punt d'inici del treball del 
defensor serà el mateix però en la 
banda oposada. 

• Hi haurà un passador a cada banda 
de la zona, col.locat a 1,5 m per 1,5 
m de cada un dels cons de 9 m. 

• Hi haurà tres línies transversals mar
cades dins la zona dels cons. Hi 

37 



---------------------------- Apunts: Educació Físca i Esports, 1991 (26) 31-42 -----

haurà una separació d' 1,5 mentre 
cada una de les línies. La zona mar
cada per les línies d' 1,5 m i 3 m 
determinarà la validesa del treball 
(zona d'execució). 

Execució: cada atacant realitza dotze 
intents, disposats tal com s'especifica a 
la taula 3. 

Taula 3. 

A TACANT DEFE SA 
Botant Est àtic amb braços 
Botant Dinàmic 
Amb passada Estàtic amb braços 

Amb passada Dinàmic 

3 intents 
3 intents 
3 intents 

3 intents 

El defensor i l'atacant inicien el treball 
en posició ortoestàtica des dels respec
tius punts de partida. La determinació 
de les accions és la següent: 
• CasA: BOT. Quan l'atacant comença 

a botar, el defensor s'avança fins 
arribar a la línia de 3 m, on es juga 
l' I x I. 

• Cas B: PASSADA. Quan l'atacant 
passa la pilota, el defensor comença 
el seu desplaçament cap a la línia de 
3 m. L'atacant rep la pilota, arriba a 
la línia i juga l' I x I. 

• La col.locació del defensor s'espe
cifica a la figura 4. 

Puntuació: la de la Defensa Dinàmica 
s'especifica a la taula 4. 
Amb el defensor dinàmic el criteri de 
puntuació és el mateix però els valors 
són, en tots els casos: 4, 2 i O punts. 

Condicions : 
a) Es considera vàlid l ' I x I quan les 

línies de les espatlles i del maluc de 
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Taula 4. VALORACiÓ AMB DEFENSA EST ÀTICA 

Sèrie 
I 

Punts 
2 

Condicions 
L 'atacant supera per la dreta o per l'esquerra. 

2 

I 

o 
2 

I 
O 

2 

I 
O 

Només supera la línia de les espatlles i la pilota queda lliure per ser 
jugada. 
No supera o ho fa fora de la zona indicada. 
L 'atacant supera cap a la seva esquerra (sobre el peu dret del 
defensor). 
Només supera la línia de les espatlles. 
No supera: supera cap al costat contrari : supera fora de la zona 
d·execució. 
L 'atacant supera cap a la seva dreta (sobre el peu esquerre del 
defensor). 
Només supera la línia de les espatlles. 
No supera: supera cap al costat contrari : supe ra fora de la zona 
d ·execució. 

Taula 5. MITJANES I DESVIACIONS ESTÀNDARD DELS PUNTS OBTINGUTS 
PER CADA GRUP 

NOM 
I I x I (I ) 12 
2 Ixi (2) 12 
3 Ixi (3) 12 
4 Ixi (4) 12 
5 Ixi (5) 12 
6 Coord . ( I) 12 
7 Coord . (2) 12 
8 Coord . (3) 12 
9 Coord. (4) 12 
10 Coord. (5) 12 
11 Mixt ( l ) 12 
12 Mixt (2) 12 
13 Mixt (3 ) 12 
14 Mixt (4) 12 
15 Mixt (5) 12 

l 'atacant superen les respectives lí
nies del defensor dins de la zona 
d'execució. 

b) Es repetirà l'acció en el cas de la 
PASSADA, quan a l'atacant se li 

MITJANA DESY. EST. 
1.3517 .8283 
1.2275 .6475 
1.0858 .6418 
1.5867 .7296 
1.7375 .6000 
1.5975 .7225 
1.7642 .9571 
1.7900 .7051 
1.5542 .6483 
2.0600 .7422 
1.4033 .7100 
1.3158 .5158 
1.5183 1.1238 
1.5808 .5324 
1.0242 .5898 

escapi la pilota en aquesta acció 
concreta. 

c) La prova comença quan l'atacant 
inicia l'acció i finalitza amb llança
ment si l'atacant ha superat el de-

fensor; amb O punts si hi ha infrac
ció: passos, dobles, falta en atac ... 

Resultats obtinguts 

Els resultats obtinguts s'especifiquen a 
les taules 5 i 6 i a la figura 5. 

Conclusions i discussió 

Si comparem l'evolució del grup I x I 
i la del grup de Coordinació quant a la 
puntuació obtinguda, cal dir que: 
a) El punt de partida és força similar 

(sense diferències significatives). 
b) En el test 4, després de tot el tracta

ment, tampoc no hi ha diferències 
significatives. 

c) Després d'un mes de no rebre trac
tament la línia evolutiva és força 
similar (sense diferències signi
ficatives). 

Observat d 'aquesta manera podríem 
dir que el camí seguit per tots dos grups 
ha estat gairebé paral.lel, amb la qual 
cosa no és possible afirmar que un 
sistema d'entrenament sigui més útil 
que un altre. Si analitzem l'evolució a 
través dels tests veurem que, mentre la 
corba del grup I x I davalla primer i 
augmenta després, la corba del grup de 
coordinació sempre discorre sobre un 
límit superior que en algun moment fa 
que aquesta diferència entre els dos 
grups sigui significativa. 
Si hi afegim els resultats obtinguts pel 
grup mixt, veurem que aquest és el 
més mediocre quant a resultats, fins al 
punt que el seu índex d 'oblit (test 5) és 
significatiu respecte als dos grups. 
La causa del que ha passat en ellest 5 
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Taula 6. MITJANES I DESVIACIONS ESTÀNDARDS DELS TEMPS REALIT
ZATS PER CADA GRUP 

N. NOM N. 
I IxI ( I) 12 
2 IxI (2) 12 
3 IxI (3) 12 
4 IxI (4) 12 
5 IxI (5) 12 
6 Coord. ( I) 12 
7 Coord . (2) 12 
8 Coord . (3) 12 
9 Coord. (4) 12 
10 Coord. (5) 12 
11 Mixt (I) 12 
12 Mixt (2) 12 
13 Mixt (3) 12 
14 Mixt (4) 12 
15 Mixt (5) 12 

pot ser els diferents estats de fonna 
dels jugadors. Aquests es troben en un 
moment òptim entre el test 4 i el test 5 
coincidint amb el campionat d'Espanya 
de l 'especialitat. La davallada del ni
vell de fonna pot variar molt depenent 
de cada jugador concret. 
L'evolució seguida durant les diverses 
fases de treball , no presenta diferèn
cies significatives tot i que sí s'aprecia 
en tots els grups una millora en el test 
2. Una de les explicacions possibles 
pot ser que els jugadors no sabien quants 
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MITJANA DESV. EST. 
1.8560 .3711 
1.6308 . 1334 
1.7708 .2473 
1.8092 .2557 
1.8775 . 1640 
1.6383 . 1132 
1.5783 .0867 
1.7575 . 1324 
1.8750 . 1676 
1.7633 .2861 
1.6600 . 1823 
1.5967 . 1317 
1.7275 .2 137 
1.8025 . 1405 
1.6867 . 1097 

tests passarien al llarg de l'any, amb la 
qual cosa van suposar que després de 
passar un primer test i realitzar un entre
nament el segon test seria el defmitiu. 
Aquesta millora no s'observa, tanmateix, 
en el test 2 de puntuació. Les causes, 
bàsicament, són dues: 
a) Metodològicament , el resultat del 

temps és poc fiable ja que només hi 
havia un observador i aquest treba
llava en condicions manuals. 

b) En aquestes condicions, és més fàcil 
millorar una execució temporal que 

no pas un aprenentatge de les tas
ques. 

Globalment, els resultats obtinguts 
poden tenir diverses lectures: 
a) Negativa. No hi ha diferències ex

tremadament significatives, la qual 
cosa indica una relativa "indiferèn
cia" davant la nova proposta 
d'entrenament. 

b) Positiva. La corba d 'evolució del 
grup de coordinació és prou impor
tant com per defensar que el treball 
de coordinació és útil (com a mínim 
igual que l ' I x I clàssic) per millorar 
en les situacions d ' I xl, sobretot pel 
que fa a les fintes . 

Independentment de les dues lectures 
anteriors, cal dir que els jugadors van 
rebre un tractament relativament curt 
(nou setmanes, a una sessió per setma
na). Això suposa, en un equip d 'alt 
nivell , que els altres dies entrenen 
segons uns patrons establerts i, per 
tant , que tomen als esquemes de movi
ments automatitzats. 
El treball de coordinació pot ser realment 
útil a llarg termini: si els entrenadors de 
categories inferiors treballessin en aques
ta línia possiblement trobaríem nens més 
" inteI.ligents" a les pistes, amb una rique
sa perceptivo-motriu que podria conver
tir l'esport en atractiu i divertit. 
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Figura 5. 
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" EFECTES BIOMECANICS 
DE LA FATIGA 

Narcís Gusi, 
Llicenciat en Educació Fisica, 
Centre de Recerca de l'INEFC-Barcelona. 

Resum 

La fatiga influeix decisivament en una 
sèrie de factors (físics, ambientals, 
psicològics i tècnics). Aquesta influèn
cia causa una modificació gradual dels 
paràmetres d'execució d'una activitat 
determinada. L ' entrenament de 
l'individu ha de preparar els gestos 
motrius més adaptats a cada moment. 
L'estudi biomecànic ha d'aportar co
neixements i solucions a aquesta ne
cessitat esportiva. 

Paraules e/au: biomecànica, fati
ga, adaptació. 

Introducció 

Tots hem vist atletes de competició 
amb una classe i un estil de cursa 
excel.lents que al final d'una marató 
fan més curta la gambada, o un equip 
de bàsquet davallant el percentatge 
d'efectivitat en el llançament a mesu
ra que augmenta el cansament. Només 
cal observar el marcador per constatar 

que les defenses dels esports d'equip 
solen ser més dèbils a la segona part. 
Per tant, es produeixen variacions en 
les accions motrius dels esportistes a 
mesura que transcorre l'activitat física. 
Platonov afLITna que "el factor princi
pal de pertorbació de l'estabilitat de les 
accions motrius és la fatiga que 
s'acumula a mesura que es desenvolu
pa una activitat física. Fins i tot els 

esportistes d'alt nivell són incapaços 
de mantenir una estabilitat en les accio
ns motrius" (Platonov, I 988)(taula I). 

Conceptes bàsics 

Tota activitat física es compon d'una 
sèrie d'accions o habilitats. Aquestes 
accions s 'han de realitzar de forma 

Taula I. EXEMPLES D'ACTIVITATS AFECTADES PER LA FATIGA 

- -
ACnv/fAT1GA F. ENERG81CA S. NEUIlOMUSC. PSlCOLO. S. N. 

FINAL MARATO T<NSlO EN ESPORTS DE 
PING-PONG PRECISIO I 

CONCENTRACIÓ 
COMPETICIÓ I (TIR) 

SOIlOU DEL 
VOLT<S PARATONIES PÚBUC A LA 
CICUSlES GARROTAMENT SALA 

T<NDlNms PER ISlNCIN[SlES DESlMCnvACIO 
SOIlR€CÀRREGA (CJs DIFERENT 

ENTRENAMENT 
DELS MCJscUlS) 
SOBRECÀRREGA 

IMPOSSIBlUTAT DIFERENCIADA 
INESTABlUTAT 

ACABAR MUSCULAR COMPORTAMENT 
ENTRENAMENT 

ALTRES INlCREMENT DEBILITAT EN INSOMNI 
ACTIVITATS GANA LES ACOONS 

(QUOTIDIANES) LENTITUD IMPRECISI6 INTOlERÀNOA 
DE MOVIMENTS EN MOVIMENTS 

- --- ---
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consecutiva o simultània. La capacitat 
de combinar les habilitats s'anomena 
coordinació. La combinació d 'aquestes 
habilitats ha de ser precisa i econòmi
ca. La precisióés fonamentalment tem
poral i espacial. L'economia s'associa 
habitualment als processos energètics. 
En aquest treball estudiarem, concre
tament, l'aspecte locomotriu de la 
coordinació: la biomecànica del mo
viment. Definirem la precisió com la 
capacitat de col.locar voluntàriament 
els segments corporals en un lloc i en 
un moment concret. L'economia és la 
capacitat d'executar amb precisió un 
moviment amb el mínim consum ener
gètic. Aquest aspecte implica l'estalvi 
de forces (ergonomia) i de plaques 
motores (paratònies, sincinèsies, etc.). 
Unade les formes principals d'estalviar 
energia és l'automatisme de les ac
cions que allibera, parcialment, el sis
tema nerviós. 
La literatura defineix la fatiga de ma
neres diferents. La causa d'aquestes 
diferències sol ser l 'especificitat de 
l'àrea de coneixement de l'investiga
dor. Una anàlisi general d'aquestes 
definicions ens indica que hi ha un 
procés gradual de fatiga que no sol 
actuard'una manera univariable, sinó 
polifactorialment. Això significa que 
hi ha una interrelació de diversos fac
tors o variables afectades per la fatiga. 

Factors Iimitants de la 
coordinació per la fatiga 

Segons Platonov, podem distingir dos 
tipus de fatiga a nivell pràctic (figura I): 
a) Fatiga evident. Es manifesta per la 

nir una càrrega de treball determi
nada. 

b) Fatiga latent. L'individu manté la 
càrrega de treball per la demanda 
cada cop més forçada dels recursos 
de l'organisme. 

La fatiga d'una sèrie de factors in
flueix negativament en la correcta 
execució biomecànica d'un gest. La 
incidència sobre el rendiment pot ser 
percentual en un estat de fatiga latent 
i total en situació de fatiga evident. 

Una fatiga latent sol modificar diver
sos aspectes metabòlics, musculars i 
coordinatius. Aquests canvis modifi
quen l'acció motriu i influeixen signi
ficativament en l'automatisme de 
l'activitat física. En conseqüència, la 
fatiga latent també pot influir total
ment en la tècnica i l'acció motriu de 
l'individu. Per tant, biomecànicament, 
la fatiga d'aquests factors limita un 
determinat moviment. La influència 
percentual de cada factor dependrà de 

reducció de la capacitat de mante- Red squadron 4. MARY. Freddy. Bègica. Foto Sport 90 

44 



----- Apunts: Educació Física i Esports, 1991 (26) 43-50-----------------------------

Figura \. INFLUÈNCIA DE LA FATIGA SOBRE EL RENDIMENT I EL GEST 
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Figura 2. FACTORS LlMITANTS BIOMECÀNICS A CAUSA DE LA FATIGA 
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les característiques específiques indi
viduals i de l'activitat esportiva. 
Un factor pot ser limitant de manera: 
• Directa, quan una variable incideix 

durant l'execució de l 'activitat desi
tjada. Per exemple, la influència 
d'un factor sobre la competició o la 
realització d 'una sessió concreta. 

• Ajornada, quan el factor influeix 
sobre una activitat que es realitzarà 
posteriorment.Per exemple, aquelles 
variables que impedeixen un entre
nament, aprenentatge o preparació 
biomecànica adequada (càrregues 
d'un entrenament o competició an
terior, problemes familiars , etc.). 

Concretament, un cop o un traumatis
me sobre un quàdriceps podria ser un 
factor limitant en una situació espor
tiv. Actuaria com un factor indirecte si 
el traumatisme hagués impedit entre
nar correctament un gest tècnic per a 
una competició. En canvi , incidiria 
directament sobre les sessions d 'en
trenament, o bé si hagués rebut el cop 
durant la competició. 
És útil adoptar una perspectiva àmplia 
dels factors que a causa de la fatiga 
poden afectar l'execució correcta 
d ' una habilitat (figura 2). 

Extrínsecs a l'activitat 
Una activitat física pot estar afectada 
per factors ocauses externes a aquesta. 

Fisiològics 
Per exemple, un dèficit de substàncies 
energètiques (glucogen, àcids greixo
sos, etc.) pot ser causat per la dieta, la 
periodització de les càrregues (treball, 
entrenament o competitives), hores de 
son, etc. 
Materials 
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Els estris de l'entrenament poden estar 
desgastats i afectar l'entrenament tèc
nic i específic de l'activitat. Les cau
ses possibles poden ser diverses: calçat 
esportiu, peses, estics o bastons de 
qualsevol esport, pilota, etc. 

Psicològics 
La concentració que requereix 
l'activitat pot minvar per problemes 
laborals, familiars o de relació amb els 
companys esportius o d' activitat, per 
problemes d 'autocontrol corporal (re
laxament antagonistes i ergonomies), 
o a causa del percentatge de combats o 
assalts i de la freqüència competitiva, 
etc. 

Locomotrius 
La disponibilitat dels segments corpo
rals pot quedar reduïda per patologies 
traumàtiques (sobrecàrregues, infla
macions o esquinçaments musculars, 
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tendinosos, articulars, etc.) i per pro
cessos d'entrenament no específics 
com la hipertròfia. 

Neuromusculars 
El control del sistema nerviós dels 
músculs pot ser afectat per productes 
químics (tractament de malalties, do
patge, etc.), periodització de 
l'entrenament (repercussió del siste
ma nerviós, recuperació del sistema 
sensitiu, etc.) i altres factors . 

Ambientals 
Les condicions ambientals poden im
pedir l'entrenament correcte (tipus de 
superfície o terreny, activitats davant 
del públic, etc.) . 

Grau d'entrenament 
Aquest factor és fonamental permesu
rar, controlar i modelar l'efecte dels 
factors anteriors sobre l'activitat físi-

ca (resistència a la fatiga física, psico
lògica, etc.). Aquest és el factor que 
més influeix en els professionals de 
l'esport . 

Intrínsecs a l'activitat 
La pràctica de l'activitat física pot 
provocar una fatiga progressiva que 
incideixi negativament en l'execució 
biomecànica a mesura que es realitza 
aquesta activitat. 

Fisiològics 
Les disponibilitats energètiques són 
limitades. Un dèficit energètic pot 
ocasionar canvis metabòlics que in
flueixin significativament en un des
cens de la intensitat de l'acció muscu
lar (per exemple, "el mur de la 
marató"). 

Neuromusculars 
La fatiga del sistema neuromuscular 
pot afectar de maneres diverses: 
• L'esgotament de certes unitats mo

trius obliga l'organisme a sol.licitar 
altres porcions musculars amb llin
dars d 'excitació més elevats i ca
racterístiques diferents del movi
ment (angles d'acció i eficàcia 
diferents) (Monogarov i Mit
chtenko, 1979). L'excitació de no
ves plaques motores origina una 
major participació del sistema ner
viós que pot augmentar la fatiga 
d'aquest sistema. Això implica 
noves coordinacions i, per tant, 
nous gestos biomecànics . 

• L'esgotament del sistema nerviós 
pot originar l'excitació de menys 
porcions musculars. Com a con
seqüència d'aquest fet la coordina-

KOzOny. HORVATH. Gyula. Hongria. Folo Sport 80. ció muscular variarà. 



Figura 3. PARÀMETRES BIOMECÀNICS INFLUÏTS PER LA FATIGA 
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El desgast dels materials pot ocasionar 
un canvi substancial del gest biomecà
nic més adaptats. Per exemple, la pèr
dua del component elàstic de les pilo
tes i del cordatge de les raquetes de 
tennis; la influència de la suor sobre 
els vestits i el calçat. 

Ambientals 
L'ambient pot ocasionar canvis bio
mecànics com a agent fatigant o gas
tat: 
Com a agent fatigant. 
• Canvis ambientals. L'individu perd 

progressivament la capacitat d' adap
tació a ambients diferents a causa de 
la fatiga. Per exemple, el medi am-

bient en què es troba un ciclista pot 
variar diverses vegades durant una 
competició (temperatura, altitud, ti
pus de terreny, etc.), adaptació a la 
visibilitat nocturna, etc. 

• Sobreexcitació sensitiva. Els juga
dors solen fatigar-se per un excés 
d 'excitació sensitiva (el públic, un 
nombre excessiu d ' ordres de 
l'entrenador, el color de la samarre
ta del contrincant, etc.). 

Com a agent gastat. 
Suposa el deteriorament de les condi
cions inicials. Les superfícies de terra 
batuda d'una pista de tennis perden la 
seva homogeneïtat. Les condicions de 
les pistes d 'esquí i els circuits de cros es 
modifiquen amb el pas dels esportistes. 

Psicològics 
A mesura que avança l'activitat pot 
incrementar-se la fatiga mental, Aques
ta es pot traduir en una manca de 
concentració en l 'activitat que, alho
ra, impliqui una major influència 
d 'altres factors fatigants intrínsecs o 
extrínsecs. La fatiga psicològica pot 
fer disminuir el control corporal, cosa 
que sol ocasionar una disminució de la 
precisió i de l 'economia de l 'activitat. 

Locomotrius 
L 'aparell locomotriu (músculs, tendo
ns, articulacions, etc.) se sobrecarrega 
en el transcurs de l'activitat. Aquesta 
sobrecàrrega es tradueix progressiva
ment en davallades de l 'economia i de 
la precisió causades per l'increment 
del to muscular, la disminució de 
l'absorció articular dels microtrauma
tismes, la inflamació tendinosa, etc. 
Aquests canvis solen ocasionar varia
cions notables de la mobilitat articu
lar, sinergia muscular (relació con
tracció-relaxament dels músculs 
agonistes i antagonistes) i coordinació 
entre accions biomecàniques. 

Influència de la fatiga 

El cansament influeix fonamentalment 
sobre tres paràmetres (figura 3): 

Mobilitat articular 
La mobilitat articular és afectada per 
l 'augment de la fatiga. (Ozoline, 1970). 
La variació de les amplituds articulars 
implica alteracions en els recorreguts 
articulars i en els angles d'eficàcia de 
cada moviment. Aquestes alteracions 
incideixen en la força, velocitat i coor-
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Figura 4. INFLUÈNCIA BIOMECÀNICA DE LA FATIGA. 
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dinació de les accions motrius. El des
cens de la mobilitat fa minvar les pos
sibilitats d 'utilització del component 
elàstic-muscular. Això ocasiona va
riacions en l'inici del gest (força elàs
tica i activitats pliomètriques), en acti
vitats excèntriques i en activitats que 
utilitzen angles extrems d'amplitud. 
L' acti vi tat en els angles ex trems pot ser 
impossibilitada, minvada o ser perillosa 
(el component elàstic pot no protegir 
normalment les articulacions). 

Execució de les contraccions 
El cansament modifica la velocitat, la 
força i la freqüència dels gestos tèc
nics (Platonov, 1988). Aquestes modi
ficacions afecten les coordinacions 
intra i intermusculars. 
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Control de les accions motrius 
La fatiga incideix a diferents nivells 
del sistema nerviós. 
• Cerebral (nivell psicològic). Dismi

nueix la capacitat de concentració i 
excitació nerviosa. Sol causar una 
depressió beneficiosa en certs con
textos . 

• Sensitiu o aferent. La focalització 
estreta de l'atenció que comporta 
una dificultat d'adaptació als can
vis ambientals o de l'activitat es
portiva. Aquesta focalització estre
ta pot ocasionar problemes en 
esports col.lectius amb un alt grau 
d'incertesa (per exemple, el bàs
quet) . 

• Innervant o eferent. L'increment de 
la fatiga pot provocar la utilització 

d'altres unitats motrius i el recluta
ment de menys unitats motrius. Això 
causa un canvi en la utilització de 
les unitats motrius i, per tant, origi
na una nova sincronització i coordi
nació muscular. 

Increment del repertori d'accions 
motrius 
Les influències descrites originen can
vis substancials en els gestos biomecà
nics. Per tant, l'individu utilitza un 
repertori major d 'habilitats motrius en 
situacions diferents (figura 4). 
Com a conclusió, podem dir que la 
influència de la fatiga origina canvis 
biomecànics en l'execució i el control 
de l'activitat física. El cansament pot 
causar descensos en la precisió, en el 
rendiment motor i fins i tot lesions. 
Aquests canvis requereixen la utilitza
ció de nous estereotips o gestos mo
trius adaptats als recursos disponibles 
per l'organisme acada moment (físics 
i psicològics). 

Aplicacions pràctiques 

Els efectes nocius de la fatiga sobre 
l'eficàcia i el rendiment motor en una 
determinada activitat física es poden 
evitar, ajornar o disminuir. Un indivi
du és capaç d'ajornar l'aparició de la 
fatiga i dels seus efectes mitjançant un 
entrenament ben orientat. Si l'activitat 
és suficientment curta, l'ajornament 
pot suposar evitar els efectes del can
sament. Si fos impossible d 'evitar-los, 
l' individu pot atenuar els efectes tem
porals i tècnics. L'atenuació temporal 
s'aconsegueix amb l'ajornament de 
l'aparició de la fatiga. El subjecte pot 
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adaptar-se a una situació diferent em
prant nous recursos tècnics suscepti
bles d'entrenament (figura 5). 
Per tal de minimitzar els efectes de la 
fatiga, l'entrenament o la preparació 
centren la seva atenció a resistir i 
adaptar-se millor a les característiques 
seqüencials de l'activitat. Hi ha diver
sos mètodes d'entrenament per acon
seguir aquests objectius. 

La preparació física 
Evidentment, una millor condició físi-
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ca ajornarà l'aparició del cansament. 
L'entrenament ha d'orientar-se fona
mentalment al treball de la resistència 
i de la mobilitat articular. 

La preparació psicològica 
L'objectiu fonamental és el control 
motor. L'esportista pot utilitzar dife
rents mètodes per obtenir els objectius 
operatius següents: 
a) Desenvolupar la resistència de la 

concentració de l'activitat. 
b) Reconèixer l'estat de l'aparell 10-

comotriu (tècniques de relaxament, 
sofrologia, etc.). Aquest objectiu 
podria aconseguir-se amb els pas
sos metodològics següents: 
• L' individu reconeix el to muscular. 
• Control diferenciat del to i de la 

contracció de cada múscul. 
• Sincronització òptima entre ago

nistes i antagonistes. 
"En aquest pas s'introduiria una 
preparació específica: entrenar els 
tres passos anteriors en diferents 
graus de fatiga" . 

c) Administració de l'esforç. La ra
cionalització de l'esforç seria un 
component tàctic. 

La preparació tècnica 
L'objectiu és entrenar nous gestos bio
mecànics adaptats específicament a 
cada grau de fatiga. D'aquesta manera 
la reserva d 'habilitats i estereotips 
motrius augmenta. 
Se sap bastant sobre els factors limi
tants i la preparació de l'individu per 
realitzar una activitat en fases inicials 
i utòpiques. Però hi ha una llacuna del 
coneixement important en l'entre
nament per a les adaptacions progres
sives a l'esforç físic. Aquest dèficit 
s ' acusa fonamentalment en la prepa
ració psicològica i tècnica. Em sembla 
molt interessant l'estudi biomecànic 
d'aquests tipus d'adaptacions. 
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L'ESPORT I EL TURISME: 
UN CAMP FASCINANT 

Oriol Sallent, 
Llicenciat en Educació Física. 

Resum 

Amb aquest article es pretén donar una 
visió de les relacions que s'estableixen 
entre l'activitat turística i l'esportiva 
com a conseqüència de l'evolució de 
tots dos àmbits; una relació que, dia a 
dia, implica més i més sectors de la 
nostra societat. Aquest nou camp està 
ple de possibilitats per als llicenciats 
en Educació Física, que van de l'em
presa pública a la privada, de l'animació 
a la docència. Podem afmnarque s'obre 
un àmbit amb grans oportunitats. 
En primer lloc, donarem una visió 
general introductòria de la relació que 
s'estableix entre l'esport i el turisme i 
parlarem de la seva possible evolució. 
A la part principal exposarem quin és 
i què pot esdevenir el paper delllicen
ciat en Educació Física en aquest camp. 

Consideracions sobre les 
relacions entre l'esport i el 
turisme 

Les relacions entre l'activitat esporti
va i la turística tenen una llarga his-

tòria. Actualment però, es concreten 
en noves dimensions a causa de 
l'augment d'una població que demana 
vacances actives, per l'aparició d'una 
nova oferta en la pràctica de noves 
activitats durant les vacances, i per 
l'elecció de centres d'estiueig per part 
del turista segons les seves possibili
tats i facilitats esportives (De Knop, 
1988). 
Tot això és causa de les transforma
cions quantitatives i qualitatives del 
lleure. D'una banda hi ha un creixe
ment molt important del temps lliure i 
una disminució progressiva de les ho
res de feina. Això es pot veure a la 

taula I, on es mostra l'evolució de l'ús 
del temps a la Gran Bretanya: s'observa 
una davallada important del temps 
dedicat al treball remunerat i, 
paral.lelament, un creixement del 
temps d'oci. 
D'altra banda assistim a un canvi en la 
concepciód' aquest temps de lleure. Sigui 
per l'augment d'aquest temps o pels can
vis en els valors que regulen la nostra 
societat, el lleure es comença a viure 
d'una altra manera. Això és així perquè el 
consum de masses ha fet possible que 
amplis sectors de la població accedissin a 
activitats que abans es consideraven os
tentoses, com són viatjar, fer turisme o 

Taulal . CANVIS EN L'ÚS DEL TEMPS A LA GRAN BRETANY A DE 1961 A 1984 
(EN MINUTS/DIA) 

Treball remunerat 
Activitats domèstiques 
Oci a fora de casa 
Compres i transport 

- 43 min o / dia 
- 38 mino / dia 
+ 25 mino / dia 
+ 30 mino / dia 

• Font: "Gershung", ci tat per EmiJio Fontela al Ut Congfh Català del Comerç . Setembre 1987. 
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practicar esport (García Ferrando, 1986). 
La passivitat deixa lloc a una vivència 
més activa de l'oci. Així "en la nostra 
societat, el temps fora de la feina ja no es 
redueix als moments dedicats al restabli
ment i a la fonnació complementària. Hi 
ha, per tant, una ampliació important del 
sentit d'actuar", un intentd 'autorealitzar
se i de domini creatiu que esdevenen una 
fmalitat per si mateixos (Puig, 1990). A 
aquesta tendència l'acompanya una pre
ocupació creixent per la higiene, la salut 
i l'estètica personal, i una reacció contra 
les massificacions urbanes que impulsa a 
un retom cap a la natura i els seus ritmes. 
Es tracta, en fi , d'un temps "viu, creador 
i personal" (OMT, 1985). Es passa, en 
paraules de Fromm, del temps alliberat al 
temps alliberador, del "temps lliure de" a 
la "llibertat per a" (Racionero, 1983). 
Aquesta profunda transfonnació té una 
influència decisiva en l'activitat es
portiva i turística perquè crea uns tipus 
especials d 'oci , amb fonnes i funcions 
pròpies, en contextos i amb orienta
cions específiques que tenen molts 
punts en comú. (Ambdós són fenò
mens característics de la nostra socie
tat de masses: el turisme esdevindrà 
ineluctablement la propera primera 
indústria mundial , mentre que l'esport 
es consol ida com la principal activitat 
recreativa. Tots dos fenòmens han so
fert també evolucions importants que 
expliquen les noves relacions que han 
establert mútuament.) 

La transformació de l'esport 
L'interès creixent per l'esport i la seva 
pràctica és evident i científicament 
demostrable . Les investigacions sobre 
el tema en l'àmbit estatal de García 
Ferrando són prou conegudes i no és 
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l'objecte d'aquest article tractar-lo. 
Però cal dir que l'esport està vivint un 
desenvolupament que el porta a confi
gurar un "sistema social propi i pecu
liar, un sistema interdependent de grups 
i persones amb conductes coordinades 
i contraposades" (Baitsch, 1974). 
L'esport evoluciona cap a un sistema 
obert en què poblacions diverses per 
diferents motius tenen unes necessi
tats diferents que per ser satisfetes cal 
planificar, organitzar i posar en pràc
tica (Heinemann, 1986). 
Així, l'esport, d'alguna manera, perd 
la seva identitat (la distinció entre 
esport i altres fonnes d 'activitat en el 
lleure és cada cop menys clara) i la 
seva autonomia (integrant-se més i 
més en altres organitzacions, progra
mes i àmbits, com el turístic). 
D' altra banda, l'esport actual ha des
bordat els territoris que li havien estat 
assignats . S'observa, en aquest sentit, 
l'assignació d ' un valor diferent a 
l'espai: latria del lloc on desenvolupar 
l'activitat física ja no es fa en relació 
a la distància sinó en allò que el lloc 
possibilita, significa i pennet. La dis
tància deixa de ser un obstacle a mesu
ra que l 'esport penetra en els modes de 
vida, això és, en relació inversament 
proporcional a l 'adquisició d ' una re
gularitat de pràctica. Les pràctiques 
esportives susciten noves apropiacions 
territorials . Els esportistes, sobretot 
aquells amb un alt capital cultural i 
econòmic, ja no en tenen prou amb els 
espais pròxims o concebuts per a la 
pràctica de l'esport (Puig, 1990). 

L'evolució del turisme 
El turisme continua la seva ascensió 
imparable cap a convertir-se en la 

primera font de riquesa mundial. Això 
ja és així en el cas de l'Estat espanyol, 
on representa el 9,4 del seu producte 
interior brut; finança altres sectors de 
l'economia; equilibra la balança de 
pagaments, i té uns efectes socials, 
culturals, econòmics, territorials i eco
lògics transcendentals. 
Però des de fa una dècada, el turisme 
ha començat a canviar. Això es nota en 
l'augment i la millora de la infrastruc
tura de l'oferta turística i en el creixe
ment espectacular d'una demanda amb 
major experiència en aquesta activi
tat, que fa que el turista sigui més 
crític. També els nous valors que re
geixen l'oci i la presència creixent de 
l'esport (sigui a través de l'esport
espectacle o de l'esport-pràctica) en la 
vida dels ciutadans han anat transfor
mant les motivacions dels turistes que, 
d'una actitud passiva, evolucionen cap 
a una de més activa. 
D'altra bada, i a l'Estat espanyol en 
particular, la mala planificació d'aquest 
recurs econòmic tan important co
mença a produir els seus efectes i cada 
vegada són més les veus que demanen 
un augment de la qualitat de l'oferta 
turística, tant de la infrastructura pú
blica (comunicacions, neteja, etc.) com 
dels allotjaments i serveis oferts als 
turistes. 

Una relació molt profitosa 
A més de l'interès intrínsec que té el 
desenvolupament del binomi esport
turisme, els fruits que poden ser nom
brosos i abraçar un camp molt ampli: 
Per sobre de tot, benefic iarà la societat 
en general, tot servint a aquestes noves 
exigències que planteja la població, i, 
per què no, creant nous hàbits de pràc-
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tica física en grups fins ara inactius, i 
així sumar-se a l' intent de millorar el 
nivell de vida dels ciutadans, en aquest 
cas de la seva pràctica turística. 
García Ferrando ens ho explica. Ba
sant-se en el seu estudi sociològic so
bre els hàbits esportius dels espanyols, 
afirma que, d'una banda, hi ha un 
elevat percentatge de persones que 
abans feia esport i que ara no en fa, i de 
l'altra, constata que hi ha una determi
nada "necessitat expressada" de fer 
pràctica esporti va. García Ferrando en 
conclou que no cal establir una relació 
dicotòmica en la pràctica físico-espor
tiva sinó més aviat una lògica cíclica, 
que defineix períodes d 'aqivitat i 
d'inactivitat successius (García Fer
rando, 1991). L 'oferta turístico-espor
tiva es converteix, doncs, en un immi
llorable camí per al retorn a la pràctica 
(taules 2 i 3). 
Aquesta acció beneficiosa es materia
litza també en altres camps: 
En la infrastructura turística pública i 
privada. 
• Possibilitarà l'ampliació de la tem

porada turística ja que, d'una ban
da, pot aconseguir augmentar els 
dies d 'estada en incrementar el ven
tall d'opcions de l'oferta i, de l'altra, 
pot fer atractiu el producte català i el 
de l'Estat espanyol en temporada 
baixa. 

• Incrementarà la renda obtinguda. 
• Augmentarà el nombre de turistes 

que ens visiten en presentar una 
oferta més atractiva. 

• Hi haurà una valoració i amortitza
ció més ràpida de les inversions 
realitzades, com són ports, aeropor
ts, instal.lacions esportives, etc. 

• Ajudarà a completar l'oferta del 

Taula 2. INTERÈS I PRÀCTICA D'ALGUN ESPORT (GARCÍA FERRANDO, 
1991) 

Interessat, creu que practica suficient 15 % 

Interessat, creu que practica insuficient 26 % 
Interessat, abans practicava, però ara no 25 % 
Interessat, encara no ha practicat 14 % 
No interessat 20 % 

Taula 3. A QUÈ LI AGRADARIA A LA POBLACIÓ ESPANYOLA DEDICAR EL 
SEU TEMPS LLIURE? (GARCÍA FERRANDO, 1991) 

Estar amb la família 
Fer esport 
Sortir d'excursió 

turisme d 'interior, element fona
mental de la política turística de 
l'Estat. 

• Per últim, s'avançarà a totes aque
lles iniciatives que, venint de 
l'estranger, intentaran introduir-se 
progressivament al nostre país. 

En la població turística, en assumir 
una sèrie de funcions en el camp sòcio
cultural. 
• Una funció d 'adaptació i integració 

en el grup. 
• Una funció educativa, de millora 

tècnica. 
• Una funció higiènica i correctiva, 

en la mesura que permet compensar 
certs desequilibris. 

• Integració al medi acollidor (OMT, 
1985). 

26 % 
23 % 
22 % 

En /' Administraciópública. A més del 
que ja ha estat anunciat permetrà: 
• Dinamitzar àrees en procés de des

població important. 
• Amortitzar i rendibilitzar la infras-

tructura esportiva. 
En el llicenciat en Educació Física, 
oferint-li unes possibilitats riques i 
interessants per desenvolupar la seva 
tasca. 

El paper del llicenciat en 
Educació Física en el món de 
l'esport i del turisme 

Els llicenciats d ' INEF poden tenir un 
lloc molt important en aquest camp 
que ara es comença a definir. Des de 
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les agències de viatges fms a l'animació 
turístico-esportiva, passant pel seu 
paper, que de mica en mica es va 
consolidant, en l'administració muni
cipal , o en la formació de tècnics, 
s'obre un ventall de possibilitats molt 
ampli . 

Les agències de viatges 
Les agències de viatges que tenen 
alguna relació amb l'esport, 
l'estableixen a diferents nivells: 
• Enviant esportistes i directius a com

peticions nacionals o internacionals. 
• Preparant des de desplaçaments fins 

a veritables "paquets" (viatge, allo
tjament i entrada) per a espectadors 
d'esdeveniments esportius. 

• Organitzant programes d ' interès es
portiu: estades en centres on sigui 
possible la pràctica físico-esportiva 
o programes que representin una 
activitat esportiva (sortides a la neu, 
trekkings, etc.). 

Alguns llicenciats han iniciat ja el 
camí a les agències de viatges. El seu 
paper com a assessors i coordinadors 
de les activitats físico-esportives ha 
estat valorat. Tot i així, alguns tècnics 
turístics consideren que aquests lli
cenciats tenen una visió massa higiè
nica de les activitats que es realitzen, 
les perceben com un mitjà de manteni
ment més que no pas com una forma 
d'oci. Cal que els tècnics que prove
nen del nostre camp comprenguin que 
l'objectiu primer de la seva tasca en el 
món del turisme és dinamitzar la capa
citat física de l' individu, no pas millo
rar-la. S'ha d'intentar ser una font de 
creació a partir dels diferents coneixe
ments que s 'han aconseguit durant la 
carrera. 
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L'animació turístico-esportiva 
L'Organització Mundial de Turisme 
constata que l "'animació és una acti
vitat poc coneguda, amb uns contin
guts i unes formes molt diferenciades, 
que tenen en comú el fet de relacionar
se sobretot amb el temps de vacances, 
amb el temps privilegiat de l'oci asso
ciat a una experiència turística" (OMT, 
1985). 
No hi ha una única definició d"'ani
mació turística", però considero que la 
millor és aquella que la defineix com 
l'activitat que busca assegurar les fun
cions d'esbarjo durant l'activitat turís
tica, és a dir, que aconsegueixi la 
distensió i el repòs, la diversió i la 
distracció, i el desenvolupament per
sonal físic i psicològic del turista, usant 
els mitjans necessaris: activant-lo i/o 
organitzant -lo. 
Aquest és un camp molt oblidat en 
l'oferta de serveis dedicada al turisme. 
Actualment només funcionen dues 
agències i una escola d'animadors tu
rístics en tot l'Estat espanyol. Molts 
hotels cerquen el seu personal a 
l'estranger o, senzillament, hi dedi
quen els tècnics de l'espectacle noc
turn. 
Des d'oferir animació esportiva als 
allotjaments turístics, fins a formar 
animadors esportius en el marc públic 
o privat (agències d'animació turísti
ca, clubs, etc.), passant pel treball en el 
mateix allotjament (assessorament 
envers les instal.1acions esportives, 
envers les activitats a desenvolupar i al 
personal a contractar, organització i 
administració de l'animació esporti
va, etc.) cal que el llicenciat d'INEF es 
comenci a plantejar la seva utilitat en 
aquest camp. 

Aquestes noves propostes han de ser
vir a un objectiu recreatiu de la pràcti
ca esportiva; una dimensió psicològi
ca d'evasió, però també de creació, 
una dimensió social d' integració i gaudi 
amb el grup, i també, per què no, una 
possibilitat de millorar físicament i 
tècnica. 

L'administració municipal 
Les diferents administracions públi
ques es veuen, evidentment, implica
des en l'objectiu del desenvolupament 
turístic de la seva zona i per això han 
d'intentar millorar l'oferta existent. 
En cas del voler introduir l'activitat 
físico-esportiva com una nova possi
bilitat en aquesta oferta, la seva tasca 
principal ha de ser la de coordinar les 
diferents administracions perquè això 
sigui possible, comesa que fins ara, i 
amb poques excepcions, ha restat to
talment oblidada. 
Els municipis és on tota aquesta coor
dinació de l'Administració estatal i 
autonòmica ha de definir-se d'una 
manera més tangible. Tot i els des
avantatges de la major inversió econò
mica, la necessitat d'augmentar el 
personal qualificat i el volum d'acti
vitat, els beneficis per als municipis 
són evidents. Per això presentem qui
nes són les diferents formes que pre
senten les activitats dels ajuntaments 
en el camp del turisme esportiu: 
En l'àmbit administratiu, es comen
cen a crear departaments turístico
esportius que coordinen totes dues re
gidories amb l'objectiu d'impulsar 
l'arribada del turisme esportiu, coor
dinar les seves necessitats i consolidar 
la imatge turístic o-esportiva del muni
cipi (Benalmàdena, 1989) (taula 4). 
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Organització de tornejos, competi
cions, exhibicions amb l'objectiu de: 
• Convocar competidors, directius, es

pectadors, etc. , al municipi amb tot 
el que representa d 'ocupació hotele
ra, etc. 

• Promoure el nom i la imatge del 
municipi. 

• Potenciar tècnicament i motivacio
nalment, determinades pràctiques es
portives. 

• Millorar l'espectacle esportiu esta
blint contacte amb equips d'altres 
països. 

Cedir /' ús de les instal.lacions muni
cipals a la població turística o a enti
tats esportives estrangeres (clubs, fe
deracions, etc .), amb gestió privada o 
no, per tal d'afavorir l'amortització 
d 'una estructura que després del perío
de escolar queda oblidada. 
Organitzar activitats pròpies de lacam
panya esportiva municipal que adme
tin la participació activa de la població 
turística, com són programes de man
teniment físic o activitats per a la 
tercera edat. Anant més enllà, alguns 
ajuntaments realitzenja intercanvis de 
grups de manteniment físic , com a 
Puerto de la Cruz (Tenerife). 
Organitzar cursos de determinades 
especialitats esportives per a edats 
infantils i juvenils amb activitats físi
ques recreatives complementàries 
(campus de bàsquet , etc. ). 
Des de la mateixa regidoria, o el 
nivell tècnic determinat, el llicenciat 
ha de promoure la coordinació amb 
l'administració turística corresponent. 
La creació del Departament Turís
tico-Esportiu ens sembla una bona 
idea, i potser és aquí on es pot trobar 
un camp interessant i ric d'actuació 

Taula 4. UN DEPARTAMENT TURÍSTIC O-ESPORTIU TIPUS 

Regidoria 
de Turisme 

Patronat 
Esportiu 
Municipal 

DEPARTAMENT 

TURÍSTICO-ESPORTIU 

AAVV 

Hotels 

Personal : I T~cnic 

PreSSUposi: 2.000.000 piCS. (considerant nomt:s el pagament del personal i incloent la resta de Ics despeses de material 
de promoció a Regidori a i Patronat). 

Finançament : Únic (a càlTec de "ajuntament) o compani! (emre ajuntament i hote ls on s'allotgin els esport istes ). 

amb l 'organització dels programes 
corresponents. 

La formació de tècnics 
La formació de tècnics turístics s 'ha 
caracteritzat fins ara per les seves " in
suficiències, una certa incoherència, 
una orientació gens ortodoxa, una des
coordinació a tots nivells i una rigi
desa que ha contrastat amb la dinàmi
ca del sector" (Miguelsanz, 1988). 
A la Primera Trobada Internacional 
Esport i Turisme, es van plantejar una 
sèrie de proposicions que es referien 
al s tècnics turístico-esportius que re
cullo i reestructuro. 
El projecte de reforma hauria d' incloure 
la formació i la titulació de tècnics espe
cialistes en activitats de muntanya, nàuti
ques i aquàtiques, i de tècnics especialis
tes en activitats físico-esportives i 
d'animació orientada al turisme. Aquesta 
formació es podria realitzar dins de la 
Formació Professional, mòdul 2. (La ini-

ciativa privada podria formar els seus 
tècnics sempre que s'adaptessin a la legis
lació oficial .). Sens dubte, el llicenciat en 
Educació Física hi hauria d' instituir bona 
part de l'educació. 
D'altra banda, caldria reconèixer el 
Tècnic en Gestió i Administració 
d ' Infrastructures Turístico-Esportives 
que podria ser un llicenciat en Educa
ció Física amb una formació més àm
plia (marketing, idiomes, etc .). 

Les activitats per a les escoles i els 
grups de la tercera edat 
Des de la posició de dinamitzador de 
poblacions infantils i ancianes, el lli
cenciat ha de promoure la introducció 
progressiva d'activitats físico-recrea
tives en les diferents programacions 
de viatges o sortides que s'organitzin. 
Aquesta pot ser una manera d ' introduir 
aquestes poblacions en l'àmbit de la 
pràctica recreativa. 
En els últims anys es comencen a 
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organitzar en algunes escoles i institu
ts les anomenades setmanes "blan
ques" o "blaves". És una iniciativa que 
caldria consolidar i canviar els fins ara 
habituals "viatges de fi de curs" de 
caràcter passiu, per sort ides relaciona
des amb les activitats a la natura, que 
ofereixen moltes més possibilitats i 
que són més formatives donada la 
pluridisciplinarietat que permeten i 
els valors que promouen. 
En una demostració clara de la longe
vitat de l'activitat esportiva, als grups 
de la tercera edat també se' ls apropa a 
la pràctica física. Amb aquest tipus de 
població coordinar l'activitat turística 
i esportiva pren una importància cab
dal si se la vol dinamitzar amb èxit. Un 
exemple de llarga tradició i potencial 
a Europa ( 18 milions de practicants) és 
el senderisme, activitat especialment 
indicada per a aquest sector. 

Un viatge que tot just comença 
Perquè aquest camp que se'ns mostra 
tan encoratjador doni els seus fruits, 
encara cal endegar un bon nombre 
d'iniciatives i reformes: 
D'investigació i recerca, per conèixer 
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Notes 

I. Un clar exemple de com són 
d 'importants les relaciones entre 
l'esport i el turi sme en l'àmbit munici
pal és la profunda restauració de l'oferta 
hotelera barcelonina que ha provocat 
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" AL GIMNAS? 

Julian Miranda, 
Professor de Didàctica de l'Educació Física. EUFP-EG8. 

Introducció 

El furor per l'activitat física és un fet 
constatable des dels anys seixanta, que 
s'expansiona al principi de la dècada 
dels vuitanta i que segueix el seu curs, 
ja més moderat, fins als nostres dies. 
Hem assistit a l' aparició de l'aeròbic i 
l'squash, a la proliferació i sofistica
ció mecànica del body-building, al 
desenvolupament imparable del Phy
sical Fitness, a la difusió vertiginosa 
de l'esport californià, a l'arribada dels 
jacuzzi i les "bombolles sensorials". 
Hem estat partíceps del floriment del 
culte al cos, inscrit dins de la societat 
de consum i legitimat per laconsolida
ció de la democràcia. 
El xandall de carrer, l'assistència mas
siva al gimnàs, l'abundància de pro-

ductes dietètics, la retransmissió repe
titiva d'anuncis televisius que utilit
zen el model de lajoveoeljoveesvelt, 
atlètic, dinàmic, actiu, hàbil motriu
ment, els productes light, els règims 
alimentaris, els aparadors de roba i 
calçat esportiu, les revistes i els llibres 
sobrefitness i nutrició són alguns dels 
elements que componen aquesta aten
ció creixent pel cos que s'engendra 
filosòficament i artísticament a la fi 
del segle XIX amb l'obra de Freud i 
Nietzsche i amb els moviments d'art o 
antiart (Maisonneuve i Bruchon-Scht
weitzer, 1981), però que brota visible
ment des de la fi dels anys trenta, quan 
ja s 'ha superat la crisi del 1929, moti
vada per l'absència de consumidors, i 
s'accepta, de fonna quasi idolàtrica, el 
model econòmic de Keynes sobre la 

demanda agregada. L'economia key
nesiana implica la conversió del ciuta
dà en consumidor. Apareix la venda a 
tenninis, l'augment dels salaris, la 
necessitat d 'educació superior, el sub
sidi de vellesa, la norma social del 
consum, però, sobretot, es creen acti
tuds consumistes (seguretat, accepta
ció social, integració, prestigi, autoes
tima, èxit, independència, vida privada, 
seducció). Es forja aquest anthropos 
universal intel.ligent "que es desenvo
lupa molt més sobre el teixit de 
l'imaginari i del lúdic que sobre el 
teixit de la vida pràctica" (Morin, 
1962). La moral puritana protestant 
basada en l'austeritat i l'estalvi es 
declara inservible i és substituïda per 
l 'hedonisme, el carpe diem, la satis
facció immediata. El cos, d'acord amb 
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la tònica general, es destapa progressi
vament i es descobreix davant la mira
da jutjadora dels altres, encarnant els 
valors i mites culturals (Bemard, 1976). 
La consolidació de la societat de con
sum de masses (seixanta: dècada del 
desenvolupament); els fenòmens cul
turals concomitants com l' under
ground nord-americà i la postmoder
nitat, que donen un cert suport espiritual 
en una època desacralitzada en la qual 
el cos es converteix en l'ancoratge 
existencial (Le Breton, 1988); la pre
ocupació governamental suscitada per 
les cada cop més esteses malalties de 
civilització, que de seguida veurem; 
les crisis del petroli de 1973 i 1979 que 
generen una mala consciència (Bau
drillard, 1970) i que desemboquen en 
una segona fase del consum, més eco
logista (Lipovetsky, 1983), van mati
sant i modelant el mite de l'atenció al 
cos. 
La lògica mercantil marca el fenomen , 
però no actua aïlladament. La lògica 
de la sanitat estatal també és incisiva. 
De què es tracta? La tecnologia i 
l'industrialisme han permès accedir a 
un tipus de confort i benestar molt 
acceptables que han aportat més temps 
lliure, calefacció a la llar, transports 
ràpids, major esperança de vida, aten
ció mèdica, etc., però que no han era
dicat els problemes relacionats amb la 
salut. La tuberculosi, la pneumònia i la 
gastroenteritits del principi de segle 
són substituïdes per altres malalties 
d 'evolució lenta i silenciosa, però 
d'efectes igualment devastadors que 
Chevalier, Laferriere i Bergeron (1982) 
denominen malalties de ]' opulència, 
més conegudes com a malalties de la 
civilització. 
Aquestes noves malalties són de tipus 
degeneratiu i alteren greument el fun
cionament de la cèl.lula. No són pro
duïdes per microbis o virus concrets, 
sinó per l'acció corrosiva i combinada 
de diversos factors, associats als hàbits 
de vida de les societats industrialitza
des i postindustrialitzades. La majoria 
de les morts actuals són produïdes per 
les malalties càrdio-vasculars, pel càn
cer, per la diabetis , per la cirrosi hepà
tica i per l'emfisema. La fonnade vida 
actual les afavoreix: el tabaquisme pot 
provocar el càncer de pulmó, la bron
quitis crònica, l'emfisema i les disfun-
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cions coronàries -hi ha una extensa 
bibliografia que parla del tema- (De
partment of Health, education and 
welfare, 1977), la malnutrició -ex
cés de calories, greixos saturats i co
lesterol- pot ocasionar obesitat, arte
riosclerosi precoç, malalties coronà
ries, hipertensió, malalties renals, càn
cer de còlon , càncer de mama, 
problemes estomacals i trastorns di
gestius (Wynder, 1975; Bray, 1973; 
Marz i Kolata, 1978). L'obesitat ha 
estat reconeguda com un dels princi
pals problemes de salut als EUA (De-

partment of Health, education and 
welfare, 1966; Mann, 1977). El seden
tarisme i la manca d'activitat física 
produeixen atròfia muscular, un es
quelet fràgil desproveït de calci i pro
pens a les lesions òssies, mala circula
ció càrdio-vascular, lumbago, hèrnies 
i mal estat de les articulacions. 
L 'alcoholisme comporta trastorns psí
quics i cirrosi hepàtica. L'estrès pot 
conduir a l'infart de miocardi. Uns 
altres factors poden afectar la salut i el 
benestar, com són els accidents i els 
homicidis. Alguns podrien ser evitats 
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adoptant mesures conscients (com, per 
exemple, portar el cinturó de segure
tat) o evitant l'excés de drogues, entre 
elles l'alcohol. 
Si ja per separat aquestes etiologies 
són perjudicials, la seva acció conjun
ta és devastadora. Blair (1980) afirma 
que la vida sedentària, les dietes noci
ves, les conductes arriscades, algunes 
formes de relació interpersonal, certs 
conflictes, l'abús de les drogues i de 
l 'alcohol i la manca de control tenen 
una elevada relació amb l'obesitat, la 
hipertensió, l'arteriosclerosi, un ritme 
de vida excessivament accelerat, el fet 
de no portar cinturons de seguretat, 
tenir els músculs flàccids i patir anor
malitats bioquímiques. Alhora, oca
sionen malalties coronàries, diabetis, 
problemes psíquics, accidents, pro
blemes respiratoris aguts i crònics, 
cirrosi. càncer, problemes a la colum
na vertebral i la mort. Tot això afecta 
en una minva de la productivitat, en un 
major absentisme laboral , en 
l'avorriment col.lectiu, en la manca de 
benestar i en els elevats gravàmens del 
sistema mèdic sanitari estatal. 
Els costos que ocasionen aquests mal 
hàbits als governs són astronòmics. El 
1975, les malalties causades per l'ús 
immoderat de tabac van costar al 
EUA 8.200 milions de dòlars, mentre 
que els ingressos per la venda de tabac 
pujaven a 5.800 milions. A més, de 
manera indirecta, les jornades laborals 
no realitzades van elevar les pèrdues a 
un total de 27.500 milions de dòlars. 
En aquell mateix any. la malnutrició 
va cau ar 200 milions de dòlars de 
càrrega econòmica, el consum 
d'alcohol 750, el consum excessiu de 
medicaments 400. Els darrers anys les 
xifres han anat pujant i l'OMS , davant 
les 2.500.000 de víctimes anuals del 
tabaquisme, va exhortar, el 1988, l'any 
del seu 40è aniversari , al Dia Mundial 
sense Tabac que es va celebrar el 7 
d 'abril de 1988. Des de llavors les 
mesures antitabac ' han radicalitzat i a 

ova York es multa amb quantitats 
que oscil.len entre 100 i 500 dòlars els 
fumadors que no respecten els llocs 
per a no fumadors. A l' URSS hi ha un 
30 % d'obesos. un alt nivell de fuma
dors. un consum elevat d 'alcohol i 
narcòtics, 4 milions de ciutadans rus
sos falten diàriament a la feina per 

malalties pròpies o per atendre fami
liars malalts. El cost que aquestes 
absències causen al Govem rus és de 
7.000 milions de rubles anuals. A Es
panya, cada any moren 30.000 perso
nes a causa del tabac , un 10 % 
d'espanyols corre el risc de ser alco
hòlic, etc. Els darrers informes de 
l 'Organització per a la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmic de les 
Nacions Unides demostren que el pres
supost que un gran nombre de països 
dedica a l ' atenció a la salut representa 
una tercera part del seu pressupost 
total. Davant d'aquestes dades creixen 
les preocupacions dels governs davant 
del s costos suscitats. 
Per pal.liar aquests mals de civilitza
ció els governs han emprès accions 
preventives i campanyes d'informació. 
L 'acció internacional més important 
ha estat la Carta d 'Otawa (Canadà), 
duta a terme per un congrés interna
cional organitzat per l'OMS, el Minis
teri de Salut i Benestar del Canadà i 
l'Associació Canadenca de Salut PÚ
blica. Del 17 al 21 de novembre de 
1986, dos-cents dotze delegats proce
dents de 38 països es van reunir a 
Otawa per estudiar la promoció de la 
salut. En aquest i en altres actes es va 
insistir en els beneficis que l'exerc ici 
físic regular, la nutrició adequada i 
altres hàbi ts sans poden reportar redu i
nt l'obes itat , prevenint les malalties de 
la columna vertebral, suprimint l'estrès 
i "sentint- se millor". Els departaments 
i ministeri s de salut , sanitat i/o benes
tar van començar a posar en funciona
ment campanyes per crear nous estils 
de vida que fomentessin les pràctiques 
saludables de l 'activitat física i una 
alimentació convenient. Era més 
econòmic la prevenció de la malaltia 
que no pas curar-la. Així va néixer el 
moviment del Physical Fifn ess. 
l 'Esport per a Tots, el LiJesfyle. Els 
governs van crear campanye i els 
polítics de renom les van recolzar amb 
la imatge, els di scursos i. fins i tot. amb 
escrits. com van fer J . Carter (1976) i 
E.M. Kennedy (1978). També van 
donar suport a la iniciativa privada de 
les empreses que contribuïen a la difu
sió d'aquest nou estil de vida. Ronald 
Reagan va ser fotografiat en nombro
se ocasions al costat de John Weider, 
creador, juntament amb el seu germà, 

del major empori culturista de 
l'actualitat , i va atorgar a Ben Weider 
una medalla especial per l'exemple 
donat en favor d'una millor forma 
física del poble americà. 
A la lògica mercantil se suma la lògica 
sanitària, i a aquestes la lògica cientí
fica (investigacions mèdiques, tecno
logia) i la lògica altruista (moviments 
ecologistes i humanitaris) d'una ma
nera que fa evocar l'entrellat que ex
plicava Foucault (1976, 1979). En 
aquest entrellat el cos es converteix 
en: 
• Producte de consum. 
• Mitjà per pal.liar les malalties de 

civilització. 
• Un remei contra la inseguretat i 

l'angoixa humana. 
Tot això es troba en el Zeifgeisf del s 
nostres dies. que dóna lloc a una repre
sentació social del co . Les pràctiques, 
tècniques o activitats físiques més es
teses i representatives del [ifness ens 
permeten seguir la trajectòria d'aquesta 
representació. 
El hody-huilding.1 'activitat més prac
ticada als gimnasis del sector privat. es 
basa en la filosofia del no només cal 
ser sa. tamhé cal semhlar-ho. La seva 
hi stòria, quasi centenària. es recol za 
sobre l'assoc iació entre la sa lut i 
l 'aspecte. vinculant un cos musculós i 
fort -en consonància amb les modes 
imperants- amb una imatge de sa lut. 
La transformació de l'entrenament amb 
peses, d'acord als nous costums. s 'inicia 
al final del segle passat, amb la creació de 
diversos guardons a la millor exhibició 
muscular. Eugene Shadow. que exhibia 
amb gïdn èxit músculs i proeses físiques 
en els salons nobiliaris de l'Amèrica del 
1890, crea el primer concurs de mesures 
musculars. El secunda Bernard Ma
cfadden, editor del diari Nel1' York Ere
ning Grapllic, des del qual fa conèixer el 
certamen al "Most Perfectly Developped 
Man in America", dotat amb I.OOOdòlars. 
Aquests concursos van promoure l' interès 
per l'aspecte físic en molt més alt gïdu que 
les demoslïdcions de força i van anar 
modificant la imatge del culturista per
fecte. El voluminós i gros Louis Cyrvaser 
substituït en la preferència popular pel 
simètric. proporcionat, llis i definit Sig
mund Clein, que, al final de la dècada dels 
vint, convencia el públic del fet que és 
l'aspecte (el look), i no pas la força el 
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realment important, ja que el tipus 
d'entrenament que produeix músculs at
lètics contribueix a la millora de la salut 
general. Aquesta opinió es consolida el 
1939: els jutges premien l'aspecte físic 
d'aquells que entrenen específicament 
amb peses. Els boxadors, els gimnastes, 
els nedadors, els halteròfils que concur
sen són totalment postergats. C1arence 
Ross, guanyador el 1943, instaura defmi
tivament la figura d'espatlles amples i 
cintura estreta. El culturisme s' imposa, 
però encara en cercles reduïts. Anys més 
tard, la difusió cinematogràfica mundial 
de l' impressionant Steve Reeves estén el 
culturisme. El cuerpo-haltère s' imposa 
(Schwarz.enegger, 1985; Le Breton, 1988). 
L ' aeròbic o, millor, els exercicis aerò
bics creats per Cooper el 1968 mani
festen un preocupació inicial per la 
salut que rebutja de ple el desenvolu
pament muscular o qualsevol tipus 
d'embelliment: "El cu1turista, o els 
que emfasitzen els isomètrics o la 
cal.listènia, representen l'aptitud mus
cular. Posseeixen les causes adequa
des, però el mètode és equivocat, estan 
enamorats del mite segons el qual la 
força física o l'agilitat signifiquen dis
posició física. Aquest és un dels errors 
greus en el camp de l'exercici. ( ... ) Els 
grans bíceps no són la clau de la bona 
salut, només són un producte secunda
ri" (Cooper, 1968). Tanmateix, anys 
més tard, el defensor de la "carrera, la 
natació, el ciclisme, les caminades, la 

Quadre 1. EDAT 

Anys Homes Dones % total 
17-30 659 581 73,46 
31-40 117 185 17,30 
41-50 41 39 4,74 
51-60 8 41 2,90 
+ 60 15 12 1,60 
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carrera estacionària, el frontó, el bàs
quet i el frontennis" modifica el seu 
parer respecte de la bellesa i afegeix a 
les motivacions fisiològiques (condi
cionament càrdio-vascular) unes al
tres de psicològiques basades en el bon 
aspecte: "m'agrada saber que la meva 
figura és al més atractiva possible" 
(Cooper i Cooper, 1972). 
En el fitness, concepte més genèric 
sorgit d'una nova concepció de la sa
lut, es fa una declaració explícita i 
eclèctica del que cal per ser fit: bona 
presència, bones condicions fisiològi
ques, òrgans en bon estat, absència de 
molèsties, capacitat física, vigor 
sexual , gana, disposició per un oci 
enriquidor i reposar adequadament 
(Edmundson, 1962). 
Aquest fluir de representacions su
mat als avenços científics i al desen
volupament social suscita una nova 
"moral corporeista" en la qual qual
sevol tipus de lletjor o de malforma
ció corporal és severament rebutjada 
(Ostrowetsky, 1988). L'arquetipus 
triomfant, l'ofereix el cos treballat al 
gimnasi (Gubern, 1988), el e alifor
nia look. Avui " la màgia de la bellesa 
és més poderosa que la bellesa de la 
màgia" (Ostrowetsky, 1988). Per 
aconseguir-la cal pagar amb l'esforç: 
moltes hores al gimnasi, quilòmetres 
de jogging, bicicleta o bicicleta esta
cionària, molts moviments de peses, 
molta suor. 

800 

600 

400 

200 

o 
17-30 31-40 

Les motivacions de l'usuari del 
gimnàs 

Hem parlat de l'aspecte físic, de la 
salut, de la condició física, del desen
volupament muscular, del suport cul
tural humà, etc. De tot aquest cúmul de 
motivacions, quina és la que més im
pulsa el ciutadà a l'activitat física, al 
gimnasi? És la salut, el mòbil primor
dial d 'aquest usuari? És l'estètica? I si 
és així, quins factors o trets de la salut, 
l'estètica i la condició física són els 
més decisius? Aquest treball de camp 
realitzat a Barcelona intenta desvelar 
aquestes qüestions. 
Aquest estudi es va fer a Barcelona (on 
l 'autor exerceix de professor), ciutat 
que prepara la propera Olimpíada, amb 
un ventall d ' instal.lacions privades i 
públiques homologables a qualsevol 
altra capital europea, els resultats del 
qual són, per tant, extrapolables. Es va 
escollir el sector privat, els gimnasis, 
per considerar-los més representatius 
de la societat de consum de masses. 
La mostra, la van formar un total de 
1.714 persones, 836 homes (48,77 %) 
i 878 dones (51 ,33 % ) escollides mit
jançant un mostreig aleatori estratifi
cat proporcional, tenint en compte els 
tipus de gimnasis, els districtes barce
lonesos i les activitats físiques practi
cades. Es van enquestar usuaris majors 
de 17 anys que entenguessin bé les 
qüestions (i que representen el 85,70 

• Homes 

D Dones 

41 -50 51-60 +60 



% del total ). Prèviament es va fer un 
estudi per obtenir les dades dels gim
nasis i del s seus usuaris, el qual va 
donar els resultats següents: 
• Gimnàs existents a Barcelona: 385. 

Homes: 45,03 % 
Dones: 40,67 % 

- Menors de 17 anys: 14,30 % 
Nens: 10,57 % 
Nenes: 3,37 % 

• Mitjana d 'usuari s per gimnàs: 390. 
• Nombre aproximat de ciutadans que 

van al gimnasi a Barcelona: 150.000. 
Repartició per edats i sexes: 
- Majors de 17 anys: 85,70 % 

Se ' ls va passar una enquesta que com
prenia preguntes que feien referència 
a les característiques de l ' usuari i a les 
seves motivacions, que exposem se
guidament i de les quals mostrarem 

Quadre 2. ESTAT CIVIL 

Solters 
Casats 
Vidus 
Separats 
Divorciats 

Quadre 3. NIVELL D'ESTUDIS 

Primaris 
Graduat escolar 
BUP-FP-COU 
Grau mitjà 
Universitaris 
Ensenyament professional 
Altres 

68,1 % 
29,2 % 
0,7 % 
1,3% 
0,6% 

4,61 % 
12,57 
43,17 

8,08 
22,58 
4,49 
4,49 

80 

60 

40 

20 

O 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

~ 

Solter Casat 

els resultats per tal que facilitar la 
comprensió al lector i per motius 
d'espai: 

Características de l'usuari 
• Edat (vegeu quadre I): La mitjana 

d'edat és de 26,34 anys. La mitjana 
de la població de Barcelona és de 
37,84 anys. 

• Estat civil (vegeu quadre 2). 

.% 

.., 
d 

Vidu Separat Divorciat 

." 

Prim. Gr. Esc. BUP-FP G. M. Unlv. En. Pf. Altres 
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Quadre 4. TEMPS QUE FA QUE VA AL GIMNÀS 

Menys de 6 mesos 
De 6 mesos a 2 anys 
Més de 2 anys 

• ivell d 'estudis (quadre 3). 
• Temp que fa que va al gimnàs 

(quadre 4). 
• Dies a la setmana que va al gimnàs; 

hores setmanals de pràctica: La 

PREGUNTA Núm. I 

27,11 % 
38,89 
33,99 

33.99lt 

mitjana de dies per setmana és de 
3,42 i les hores per setmana és de 
4,72. Un 36 % dels usuari s, a més, 
practica durant 2,6 hores exercicis 
d'altres activitats. 

27.11 % 

• - 6m. 

6 m. - 2 o . 

D +6m. 

38.89% 

Motivacions 
Les preguntes i els resultats: 

Si alguna de les raons següents el va impulsar a venir al gimnàs, li preguem que les valori amb tina nOIa enlre O i 10 pUI1lS 

Millorar l'aspecte físic 
Millorar la salut 
Relacionar-me, estar en un ambient amistós. 
Ocupar el temps lliure 
Gaudir més de la vida 

Puntuació 
7,22 
7,73 
5,89 
4,53 

Millorar la forma física (agilitat, flexibilitat, etc.) 
Aprendre habilitats útils per a la vida 
Oblidar-me de la rutina diària 

5,81 
8,36 
5,18 
5,92 
6,36 
3,36 
6,94 
4,10 

Alleugerir les tensions 
Competir, mesurar-me amb els altres 
Moure'm, estar en acció 
Jugar 
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PREGU TA Núm. 2 
En relaci6 a l'aspecte físic, desitjaria (són possibles diverses respostes; cal marcar-IaI/es amb una X) 

30 -

20 ,.., 
% Homes Dones ,..; 

Perdre pes 12,9 17,3 
Mantenir el pes 14,0 10,3 :'! 
Guanyar pes 7,6 1,3 
Modificar alguna part del cos 22,4 26,7 ~ 

Modificació general 26,9 24,1 
Tenir major to muscular 16,0 19,8 10 

o 
Perdre P. Mantenir P. Guanyar P. Mod. part Mod. gen. To M. 

PREGUNTA Núm. 3 
Si ha valorat la modificació d' una part del cos, la part que desitja millorar és 

Ñ Ñ 

% Homes Dones 20 
Estómac, cintura 28,7 25,7 
Malucs 2,8 6,9 
Pit 14,2 12,0 
Espatlla 21 ,1 7,8 
Gluti 3,9 17,9 
Cuixes 8,1 19,3 
Braços 21 ,1 9,4 

Cintura Maluc Pit Espatlla Gluti Cuixes Braços 
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PREGUNTA Núm. 4 
En relació a la seva forma física, desitjaria (són possibles diverses respostes) 

JO 

~ 

~ 
Ser més àgil 26,82% 
Cansar-se menys 16,47 20 

Guarir-se d'alguna malaltia 4,90 ; ~ 
Tenir més flexibilitat 23,49 
Major coordinació, desimboltura 16,60 
Augmentar el rendiment 9,46 

~ Altres 2,2 10 

~ 

+ Ag •. + RelC, + Coord. • Folço + Pe". - Moto~ . AtIres 

PREGUNTA Núm. 5 
En relació a la salut, li interessa que l'exercici li proporcioni (qualificar del O al JO una o diverses respostes) 

Millorar la condició cardíaca 
Benestar general 
Calma i serenitat 

Puntuació 
S,56 
8,38 
6,75 
6,06 
6,78 
5,67 
2,85 

Millorar la postura de la columna 
Més mobilitat articular 
Bones defenses contra les malalties 
Millorar o guarir alguna malaltia 
(per indicació mèdica) 

80 

-% 

60 

40 

20 

o 
F.M. No F.B.M.P.M. C.M. A.C.S. CA I.CA FAS. MA MAS. l M. 



PREGUNTA Núm. 6 
Des que va al gimnàs, ha realitzat algun d'aquests canvis? (són possibles diverses respostes) 

Fumar menys 
Abans no fumava 
Beure menys 
Passejar més 
Conduir menys 
Prendre l'aire el cap de setmana 
Cuidar l'alimentació 
Informar-se sobre l'atenció al cos i l'alimentació 
Freqüentar ambients de gent sana 
Millorar la vida afectiva privada 
Tenir millor acceptació social 
Troba-se millor 

18,90 % 
23,73 
11 ,61 
12,85 
2,33 

13,48 
41 ,90 
31 ,15 
8,75 
8,75 

24,09 
67,77 
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Conclusions 

L'usuari dels gimnasis privats de Bar
celona, aquest ciutadà jove, majori
tàriament solter (68,1 %), que té un 
bon nivell cultural (43, 17 % téel BUP; 
22,58 % són universitaris), que és per
severant en l'assistència (un 72,88 % 
fa més de 6 mesos que va regularment 
al centre escollit) i que practica gaire
bé 5 hores a la setmana (més temps que 
el que recomanen les associacions in
ternacionals d'aeròbic per aconseguir 
una bona condició càrdio-vascular: 3 
sessions setmanals d'uns 40 minuts) 
ens dóna una informació àmplia en les 
seves respostes. 
El motiu que més l'anima és el 
d'aconseguir una bona FORMA FíSICA 
(8,36). La SALUT ocupa el segon lloc 
(7,73) i l'ASPECTE FÍSIC apareix en 
tercer lloc (7,22). L'assignació 
d'aquestes puntuacions és encoratja
dora, perquè permet afirmar que no és 
el desig de tenir un bon aspecte extern 
la preocupació dominant de l'usuari. 
Anteposa d'altres raons més higièni
ques, més saludables. 
Endinsar-nos en les matisacions i pre
ferències concretes que concedeix a 
aquests conceptes generals ens permet 
conèixer una mica més la cultura cor
poral. 

De la forma física, en valora més la 
millora de l'agilitat i de la flexibilitat, 
cosa que ens porta a creure que és un 
individu que aprecia la capacitat de 
moviment del seu cos, la disponibilitat 
del seu aparell locomotriu per moure 's 
amb comoditat, elàsticament, sense 
esforç aparent. Però a més, aquesta 
preferència està en concordança amb 
els models publicitari s que els mitjans 
de comunicació àudio-visuals ens ofe
reixen: el d ' un cos esvelt i jove, que a 
més és molt hàbil motriument; fa wind
sUli, domina amb l'equilibri i els seus 
estris tecnològics la sorra de la platja, 
les onades, l'aire. Un subjecte dinàmic 
que llisca amb habilitat i gaudeix lúdi
cament de la vida en comunió amb el 
que Lipovetsky ( 1983) denomina cul
tura lliscant. És curiós constatar el 
nombre reduït de persones que acu
deixen als gimnasis per motius tera
pèutics (4,90 %). 
En l'apartat de sal ut sobresurt el desig 
d ' un benestar general, en plena con
cordança amb la definició més recent 
d'aquest concepte, exposat per la 
UNESCO i que s 'ha fet col.loquial. En 
segon lloc, apareix la millora de la 
mobilitat articular, cosa que ve a re
forçar el que s 'ha dit sobre la forma 
física i l'agilitat en el punt anterior. La 
baixa puntuació que ha assolit la mi-

llora de la condició càrdio-vascular 
(penúltima posició) impulsa a consi
derar que els al.legats de Cooper cap a 
una prevenció de les malalties càrdio
vasculars estan decididament en des
ús. Sembla que l'individu actual es 
mou més per aconseguiments i orien
tacions optimistes, positives (benes
tar, disponibilitat corporal, gaudi) que 
no pas per intimidacions o recomana
cions catastrofistes (por a l 'infart, per 
exemple). 
Quant a l 'aspecte físic, predomina el 
desig d'aconseguir modificar la imat
ge del cos. Modificacions generals en 
el cas dels homes (26,9 %) i modifica
cions de certes zones en el cas de les 
dones (26,7 %). El fet que després 
d 'aquest desig principal vingui el desig 
d'aconseguir un major to muscular 
afegit al que s'ha dit a l' apartat salut 
sobre la posició retardada de la condi
ció càrdio-vascular, ens fa veure l'alta 
valoració social del cosesvelti tònic. 
El Cali/ornia look ha batut el corremi
lles cooperiò. La diversa preferència 
per sexes de les zones que es desitgen 
millorar ens informa dels interessos 
culturals i biològics. Tot i que lOts dos 
sexes desitgen reduir les adipositats de 
la cintura i l'estómac -la part més 
afectada per l 'acumulació de teixit 
adipós-, les dones prefereixen en se-
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gon lloc fer més estretes les cuixes i 
gluti - parts més propenses en elles a 
la producció de cel.lulitis no desitjada, 
cosa que és biològica- i els homes 
e ixamplar l 'espatlla i els braços, orien
tatscapa un model d 'espatlles amples, 
grans bíceps i cintura estreta, fenomen 
que és cultural. Malgrat e ls al.legats 
fets per les culturistes de renom en 
favor d ' un cos femení hiperdesenvo
lupat pe l mate ix tipus d 'entrenament 
que l' home, aquest cànon corporal no 
ha quallat (encara?). 
La qüestió 6 ens notifica que l' usuari 
ha obtingut un benestar general elevat 
(67,77). Quanta modificarhàbits, des
taq uen l ' atenció a l' alimentació (4 1,9 
%) i el fet d ' informar-se amb més 
amplitud sobre \' atenció al cos (31,15 
%). Tot i que a primera vista e l fet de 
tanta atenció per l 'alimentació podria 
fer-nos pensar que el subjecte estudiat 

fa èmfasi en mantenir-se esvelt no
drint-se convenientment, unes a ltres 
respostes donades (preferència forma 
física, trobar-se bé, etc.) semblen indi
car que en realitat desitja una millor 
qualitat de vida que passa per sentir-se 
bé amb un mateix d ' una manera més 
ecològica. Un significatiu 24,00 % ha 
aconseguit una major acceptació so
cial, un decadadeu beu menys i quatre 
de cada vint han aconseguit reduir el 
consum de tabac . Aquestes dades re
afirmen el fet que el ciutadà coneix 
millor els conceptes de fitness i de 
salut i que s'esforça per aproximar
s'hi. 

(9,46 %) notifiquen que l'activitat fí
sica està de baixa. 
Decididament el paradigma de la qua
litat de vida s ' ha imposat sobre el 
paradigma de la competició i el de 
benestar sobre el de l 'esforç. L 'esbarjo 
està en alça i l'esport tradicional de 
baixa. Tot això s'inscriu de ple en la 
cultura del s nostres dies. Una cultura 
que difon cossos esvelts a través dels 
mass media; una cultura lliscant, que 
afavoreix el desenvolupament i la di
fusió dels esports californians , dels 
parcs recreatius, de l lúdic . Però també 
una cultura més ecològica, que sembla 
tendira una millorentesaamb l'entorn, 
encara que amenaçada pels riscos d ' una 
homogeneïtzació cultural. El fet que 
l ' individu actual sembli tenir major 
consciència de la seva situació en el 
món permet un optimisme moderat. 

Encara hi ha alguna cosa més. Les 
últimes posicions obtingudes en el 
quadre de motivacions generals (2, I ) 
per la competició (3,36 punts) i en e l 
de matisos sobre la forma física (2,3) 
pel desig de millorar e l rendiment 
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, 
L'APARICIO DELS NOUS 
ESPORTS I LES SEVES 

REPERCUSSIONS 

Betlem Casanova Domingo, 
Llicenciada en Educació Física. 

Introducció 

Cal entendre l'aparició i l'èxit explo
si u dels nous esports com la causa d ' un 
canvi en els models corporals i en les 
representacions respecte del cos i de 
l'esport. Aquest fet mostra un canvi en 
els gustos i en el consum d 'espectacles 
esportius, ja que els nous esports van 
més enllà de la realitat de la seva 
pràctica. 
L'anàlisi de la invenció i de la trans
formació de les pràctiques esportives 
revela unes reticències davant la inter
venció de la força, el rebuig del s en
frontaments agressius, el rebuig d ' unes 
curses monòtones en circuit, amb ba
li ses obligatòries i amb un cronòmetre 
despòtic. En canvi, mostra una valora
ció de la qualitat i la intensitat de 
sensacions, del risc incrementat i del 
gust marcat per la recerca de la figura 
gestual. 
Aquestes modalitats esportives sor
geixen d'una transformació de les ac-

tituds i representacions col.lectives en 
relació a l'esport. En aquest sentit 
simbòlic és on radica gran part del seu 
significat sociològic, com a expressió 
de nous valors i necessitats en un camp 
cultural. 

Contextura dels nous esports: 
origen, situació i denominació 

Els orígens són diversos i depenen de 
cada esport en concret. A grans trets 
podem dir que comencen a sorgir als 
anys 60, es difonen als 70 i és en 
aquesta última dècada quan aconse
gueixen una gran popularitat. 
A Europa, aquests esports hi arriben 
importats: són originaris de la costa 
oest dels Estats Units. A Califòrnia, el 
1964, apareix el surf i el wind-sUlf Poc 
després es començarà a practicar l' ala 
delta, el free-bee, l' skate-board i el 
hobbie-cat. AI mateix temps s'inventen 
formes alternatives de practicarespor-

ts tradicionals desenvolupats en la 
natura. L 'esquí alpí es realitza fora de 
la pista, sorgeix el hot-dog, l 'esquí 
acrobàtic, el monosquí, etc. Del pira
güisme deriva el rafting i l ' hidrospeed, 
i dia rere dia, arreu del món, apareixen 
formes de practicar noves i originals. 
L 'esport californià és part de lacultura 
nord-americana. Tot i que el seu ar
quetipus remot cal cercar-lo en Icar, el 
més proper s'endevina en " l' home de 
la frontera", el cavaller armat que amb 
el seu valor i habilitat conqueria l'Oest. 
El mot "sulfing", esport pioner 
d 'aquestes activitat , ve de la contrac
ció de sUlfi board riding, que significa 
"cavaller sobre les ones" . 
La denominació d'esport californià 
designa l 'origen geogràfic de les pràc
tiques més genuïnes. La denominació 
de nous esports expressa l ' última ten
dència a importar noves pràctiques, el 
seu estil peculiar i la seva estructura 
motriu , tal com diu J. Miranda, a la 
seva tesi. Una altra denominació és la 
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d'esports Glisse i Fun, la qual ens ha 
arribat del país veÍ. S'anomena així 
per les característiques comunes 
d 'aquests esports; segons Miranda "im
pliquen lliscament en diferents medis 
naturals fets amb risc atenuat per 
l'equilibri i el control" (Miranda, 
1989). 
La glisse es defineix com la sensació 
d 'harmonia que produeix a l'esportista 
el control perfecte del seu vehicle (es
quís, taula de surf, etc.) i tots aquells 
esports que, sota aquesta forma de 
veure l'esforç físic, utilitzen les ener
gies de la naturalesa com a forma de 
propulsió: les ones, el vent o la grave
tat. 
La glisse (lliscament o relliscada) és 
l'activitat bàsicad 'aquests esports i va 
donar nom al primer simposi interna
cional dedicat al nombre cada cop més 
gran d ' esports que es practiquen 
d ' aquesta manera. 
Fun significa diversió i aquest mot 
sovint s'associa a la pràctica d 'aquests 
esports. Fins i tot ha arribat a designar 
una tècnica de navegació que domina 
avui dia l'esport amb planxes de vela. 
Glisse , fun , .. . dos mots que només 
pronunciar-los precipiten en la ment 
tota una sèrie d ' imatges estètiques, 
esclatants de colors i d 'esquitxos 
d 'ones, flirtejant amb el risc i la natura 
(Lacroix, 1988). 
Aquestes activitats són diverses i va
riades: el fun-board, el monosquí, el 
surf per la neu, el parapent, el morey 
boogie, l'skuif, l'skimboard, ... , una 
llista sempre incompleta perquè la glis
se evoluciona mitjançant constants mo
trius i ideològiques. 
Els nous esports i els esports califor
nians s'enquadren en les coordenades 
espàcio-temporals de les societats in
dustrials d 'Occident a partir de la 11 
Guerra Mundial. 

Característiques comunes 

Com ja hem dit anteriorment, aquests 
esports consisteixen a lliscar a través 
de diferents medis naturals. Són acti
vitats de lliscament on la pràctica im
plica equilibri. 
El lliscament es produeix a diferents 
velocitats que dependran del tipus de 
medi, de les condicions meteoro-
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lògiques i de l 'habilitat de l'esportista; 
està relacionat amb la importància del 
risc. El tret més significatiu és el tipus 
de relació que els esportistes esta
bleixen amb la natura. La força motriu 
necessària per lliscar per l'aigua, la 
neu o l'aire s'extreu de la mateixa 
natura; són esports basa ts en 
l'aprofitament del que se sol anome
nar "energies lliures o dolces" amb un 
fi lúdic i ociós. 
Es practiquen amb l'ajuda d 'artefactes 
o màquines sorgides de les noves tec
nologies. És, per tant, una nova mane
ra d ' utilitzar la tecnologia per al gaudi. 
Tots aquests esports tenen un ingre
dient de conquesta que els proporcio
na emoció i aventura. 
Es tracta d ' una classe d 'activitats que 
es desenvolupen en medis que tradi
cionalment són considerats hostils a 
l 'home i que impliquen un desafia
ment a les forces de la natura. 
Una altra característica important és el 
seu caràcter fonamentalment indivi
dualista. La seva pràctica no requereix 
la presència d 'altres persones: són es
ports que es poden practicar en solitari 
ja que el "partenaire" és la mateixa 
naturalesa. Per tant, confereixen un alt 
grau d 'autonomia a l'esportista, no
més limitada pel seu propi coneixe
ment de la tècnica i les condiciones 
meteorològiques del moment. 
Són esports ecològics en el sentit que 

no fan soroll ni pol.lucionen el medi 
ambient. Utilitzen les energies dolces 
amb la qual cosa permeten desplaçar
se amb una despesa energètica mínima. 
Són lúdics perquè són creats única
ment per al plaer de l 'home. 

Relació entre la cultura 
contemporània i els nous 
esports 

Les diferents modalitats esportives 
formen part de la producció de neces
sitats culturals i estan relacionades 
amb l'estructura social pròpia de cada 
context. 
La societat contemporània està inte
grada de diferents àmbits socials: el 
tecnològic , el polític i el cultural, que 
es regeixen per diversos principis, te
nen estructures i tendències pròpies i 
constitueixen esferes independents 
entre si, cosa que no impedeix que 
entre ells existeix un entrellat de rela
cions. 
U n dels aspectes claus per entendre les 
característiques peculiars d'aquests 
esports radica en el seu contingut cul
tural, en el paper que exerceixen deter
minats valors i pautes de conducta 
entre aquells que s 'han iniciat en algu
na d'aquestes pràctiques. 
Segons la concepció clàssica, els ob
jectius de l'esportista són competir i 



assolir marques sempre superiors. El 
cos de l'individu és considerat només 
com un instrument per aconseguir 
aquest objectiu. 
En la concepció dels esports glisse hi ha 
una lògica social diferent. Els objectius 
fonamentats ni se centren en la compe
tició ni es realitzen a través de les 
marques. L'objectiu i la motivació de 
l'esportista està contingut en el mateix 
exercici físic i en les sensacions que 
produeix el fet de practicar-lo. 
Constitueixen una oposició sistemàtica 
als esports tradicionals: són el resultat 
d'una valoració diferent del cos, d 'una 
mística i d'un joc hedonista que difereix 
de la moral competitiva tradicional . 

Constants del model cultural 
El canvi 
Aquests esports representen una inno
vació d 'aspectes tradicionals que s 'han 
practicat en l' àmbit de la cultura occi
dental. Els canvis en la cultura són de 
caràcter cíclic i el principi central és 
l'autorealització de l'individu, l'ex
pressió lliure i l'autoafirmació. Això, 
necessàriament, genera problemes i 
tensions en la societat, perquè xoca 
amb les normes i els principis que 
regeixen l'estructura social. 
Són unes pràctiques instrumentades i 
els seus estris mantenen unes caracte
rístiques comunes que els donen espe
cificitat en relació a la natura i en 
relació al cos a què indueixen aquestes 
activitats . 
Depurats en la seva línia, els artefactes 
de glisse beneficien les tecnologies 
més sofisticades perquè la pràctica 
desitja estar en harmonia total amb els 
elements; és la tomada del ciutadà a la 
natura, una tomada ecològica però 
tecnificada. 
El practicant modifica permanentment 
el seu material a la recerca de més 
velocitat, de més sensacions. L'art de 
l'equilibri s'ajusta a les modificacions 
de l'instrument o dels accessoris de la 
pràctica. L'aprenentatge és permanent, 
el desconegut sempre present, el prac
ticant rebutja obstinadament la repeti 
ció. Una recerca perpètua de la novetat 
que es completa amb el canvi de medi. 
Tot és moviment incert, la pràctica es 
va sobreposant i imposa sempre con
dicions noves (Lacroix, 1988). 
Tots els canvis que van sorgint no 

havien estat previstos, però tots 
s' orienten en el camí de les noves 
tendències culturals característiques 
de la societat postindustrial. 

L'evolució post 80 
Si la glisse d 'ahir i d 'avui presenta 
unes constants en les modes d ' inversió 
corporal i esportiva i les seves repre
sentacions socials, així com un reno
vament de la ideologia dels mites que 
es tomen a donar, una evolució nova i 
significativacomeliça a sorgir. La glis
se perd la seva filosofia "post 1968": 
l 'ecologia s'estanca en la seva colora
ció "retorn a la naturalesa nutritiva" 
(medicaments dolços i tècniques orien
tals) i tot, com la idealització de les 
relacions humanes fraternals, canvia 
en un sentit més realista i cínic. 
Aquests esports es fan més durs i amb 
un caràcter més esportiu, per la lluita 
exacerbada sobre el territori de pràcti
ca i els progressos de la instituciona
lització, i més rendibles per la entrada 
en joc de la competència que hi intro
dueix l'activitat comercial. 
La glisse es toma més institucional, 
més competitiva, més radical i perd la 
seva aurèola filosòfica i mística dels 
anys 70. 
L'anàlisi dels trets comuns a aquestes 
pràctiques permet fer el pronòstic de 
les tendències característiques dels 
propers esports (segons uns estudis 
fets per E. Laraña, 1986): 
a) L 'aprenentatge serà relativament 

fàcil i poc costós. 
b) Els elements necessaris per practicar

los seran fàcilment transportables. 
c) Les activitats seran susceptibles de 

ser practicades individualment i en 
solitari. 

d) Es realitzaran en medis naturals i no 
generaran molèsties a d'altres per
sones ni perjudicaran l'entorn. 

La tecnologia 
Sense la tecnologia de la civilització 
industrial, aquests esports no hagues
sin estat possibles. Pociello defineix 
les màquines o instruments emprats 
per a la seva pràctica com a lúdics, 
inventats pels esportistes, senzill s, 
còmodes i econòmics. Són perllonga
cions del cos que restitueixen la per
cepció sensorial del món (Pociello, 
1986). 

"Gràcies a les màquines noves l 'home 
troba fora d'ell mateix l'energia que 
estereotipava els seus gestos i aconse
gueix realitzar una nova motricitat 
complexa, acrobàtica, estètica, que es 
desplegarà en universos il.limitats i en 
plaers vertiginosos" (Miranda, 1989). 
Com que són unes pràctiques tecnolò
gicament instrumentades, estan vin
culades a la introducció de capitals 
privats. 
La recerca i la innovació tecnològica 
responen a moltíssims imperatius: 
• L 'adaptació òptima del producte a 

les exigències del medi i de la pràc
tica. 

• La posta a punt de procediments 
més industrialitzats per respondre a 
una demanda exponencial. 

• El nou material passa de moda ràpi
dament. 

• És difícil de preveure la producció, 
es corre el risc de no poder vendre 
els estocs ode trencament d'aquests 
estocs. 

La recerca tecnològica, la utilització 
de materials sofisticats, el risc de la 
producció, l'obsolència ràpida dels 
models fan dels aparells de glisse uns 
productes molt costosos (Lacroix, 
1988). 

La proliferació de les imatges 
La nostra cultura es caracteritza pel 
culte a la imatge. Per això l'activitat 
comercial s'aprofitarà d 'aquests es
ports nous. Aquests no seran més que 
venedors d ' imatge,ja que la glisse i el 
fun poden presentar totes les imatges 
que la imaginació pugui crear. 
El canal de difusió és, essencialment, 
la premsa especialitzada i els vídeos, 
que posen en escena les estrelles fun 
per tal de consolidar els mites. 
El tema de la glisse cada cop es coneix 
més i s'organitzen més nits d 'aventura 
i d'esport . Les pel.lícules de glisse són 
un producte nou , hi ha premis i concur
sos especialitzats. Aquestes es basen 
essencialment en l' impacte visual i 
valoren l'esteticisme i el compromís 
corporal; el contingut i el muntatge és 
sensiblement idèntic. 
L 'espectacle fun no posa en escena 
activitats al servei d ' una ètica moralis
ta sinó que donin un gaudi immediat. 
Les qualitats espectaculars i estèti
ques de les pràctiquesfun, predestinen 
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aquest esport a una explotació comer
cial. Això comporta tota una sèrie de 
conseqüències: una multiplicació de 
les proves , una lluita per encarir els 
preus i la creació d 'un circuit profes
sional amb l'accentuació del mite. 
La importància del look fa de la pràctica 
esportiva un pretext per vendre. La indi
vidualització de l'aspecte, l'acceleració 
dels fenòmens de moda que Lipovetski 
qualifica "d 'agent per excel.lència de 
l'espirall individualista i de consolidació 
d'unes societats liberals", posa l'accent 
sobre el joc de la seducció i la importància 
de "tenir un bon aspecte". 
"L'esportivitat és el negoci de la 
imatge no pas de l'esport" (Lacroix, 
1988). 
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Cada estrella ha de defensar perma
nentment la seva competència tècnica 
i la seva imatge de marca. 

El consum 
Tal i com apunta Miranda, des de l 
1970 les activitats físiques en la natura 
i els nous esports s ' han anat incorpo
rant incessantment a la societat de 
consum (Miranda, 1989). 
Els artefactes que es neces iten per 
practicar els nous esports, com qualse
vol altre objecte, funcionen com un 
símbol, es consumeixen no pas en la 
seva materialitat sinó en la seva 
diferència.La distinció es fixa amb la 
marca, amb la personalització, la tec
nologia i l'estètica d 'ell mateix. En 

aquest cas, comenta Lacroix, l 'objecte 
és un senyal de prestigi que ressona 
sobre el propietari qualificant la seva 
competència. Per tant, la lògica co
mercial es recolza sobre aquesta dinà
mica per vendre els seus productes; les 
tècniques publicitàries susciten el desig 
de renovació per tal de donar sortida a 
la sobreproducció (Lacroix, 1988). 
La indústria per a la pràctica es comple
menta avantatjosament amb una indús
tria al voltant de la pràctica. Hi ha tota 
una sèrie de paroxismes del comerç al 
voltant de l'activitat. El Funwear en
vaeix les platges, les estacions d 'esquí 
i fins i tot el carrer, amb els seus colors 
fluorescents i els seus pantalons ber
mudes llargs. 
"També l'empresa americana i, re
centment , l'europea ha incorporat 
aquestes activitats en la formació de 
quadres tècnics i executius. Dins del 
que s'ha denominat laNew Age es té la 
forta convicció que la intensa vivència 
grupal que proporciona el fet de lliscar 
conjuntament per les aigües revolta
des d ' un riu o compartir uns dies de 
supervivència a la natura crea uns 
vincles entre els individus molt pro
pers per a les necessitats que el món 
empresarial demana" (Miranda, 1989). 
Es tracta, una vegada més, d 'una afir
mació d 'aquesta societat de consum 
dominada per l'estatus simbòlic : un 
imperi de signes que representen arti
ficialment e l prestigi. 

L'elitisme 
• Elitisme social 
Als anys 70, aquests esports eren prac
ticats per una classe social privilegia
da que, adoptant les modalitats d 'un 
país econòmicament i ideològicament 
dominant, va definir les normes de 
l'excel.lència corporal segons les se
ves disposicions i els seus valors. Això 
va fer que aquestes activitats gaudissin 
d 'una aurèola distintiva quant a pres
tigi soc ial. 
Els professionals d 'aquests esports són 
una mica nòmades, uns marginats que 
ocupen una posició social valorada. 
Símbol del triomf social , aquests no ho 
són menys en l'esfera de l'engranatge 
productiu : acumulen els rols de cap 
d 'empresa, d 'experts en comunicació 
i d 'esportistes del més alt nivell. 
Ladivulgació fa fugir els més antics en 



la pràctica, els primers a realitzar les 
modalitats noves i diferents. L'accés 
d 'altres públics a aquestes activitats fa 
que es modifiquin. La pràctica bur
gesa fa evolucionar la glisse de 
1 'hedonisme al' ascetisme, del plaer al 
seriós, del joc informal a la competició 
organitzada. Es passa d'un individua
lisme estètic i socialitzant a un indivi
dualisme del mèrit, on cadascú 
s'esforça per ser el millor de la jerar
quia social. 
Aquestes pràctiques tenen una imatge 
socialment privilegiada, representen 
un estil de vida. 
• Elitisme de la gesta 
L 'entusiasme d'aquests esports dóna 
lloc, en determinats cercles socials ano
menats marginats, a unes estratègies de 
professionalització en la pràctica. És 
una manera de viure la seva passió i de 
revalorar-se socialment. Aquesta elit 
de professionals es fa veure realitzant 
proeses arriscades. Es marquen una 
sèrie de reptes inèdits, posant en joc la 
seva vida de la forma més acrobàtica i 
a l'atzar del que sigui. Aquests herois 
dels temps moderns reactiven el mite 
d'un home que afronta solles forces 
desencadenades per la natura. 
"El fi tràgic d'alguns encara dóna més 
càrregues a aquesta imaginació mítica, 
redoblant la força atractiva d'aquestes 
èpoques i la seva comercialització" 
(Lacroix, 1988). Aquestes operacions 
suïcides es fan en directe, davant d'un 
públic, patrocinades i mediatitzades. 
Els nous herois, o guanyadors, acce
deixen a aquest estatus gràcies al seu 
valor posat a prova en un enfrontament 
igualitari . 

Relació amb la naturalesa 

Per practicar aquest tipus d 'esport 
cal anar a la naturalesa . Aquest 
retorn té unes implicacions socials 
importants. 
La impossibilitat de lluitar obertament 
contra les forces naturals constitueix la 
primera regla que aprèn qui practica 
aquests esports. Pertant, aquestes pràc
tiques desenvolupen en l'individu una 
nova actitud envers el medi natural , 
una forma de relació amb la natura que 
es converteix en condició necessària 
per a la seva pràctica. 

Aquests esports representen un joc amb la 
natura1esa, la qual es converteix en "par
tenaire", en el company amb el qual es 
competeix esportivament. 
Hi ha una fusió entre l' home i la natura 
en els paisatges de somni que exce
deixen unes possibilitats físiques amb 
uns límits corporals. Es va, fins i tot, 
més enllà del real , i se'n ressorgeix 
dopat, en un estat de buit. 

El risc com a element implicat en 
aquesta relació 
El fet que aquestes pràctiques es realitzin 
en plena naturalesa suscita en moltes 
persones unasensacióde perill, fruitd'unes 
creences arrelades en l'inconscient 
col.lectiu de la humanitat. 
El risc és un element consubstancial a 
aquestes pràctiques i desenvolupa un 
paper important en la motivació de 
l'esportista. 
Hi ha diferents tipus de riscos depe
nent del tipus de medi i de les condi
cions meteorològiques. La versatilitat 
de la natura i la rapidesa amb què es 
transformen aquestes condicions re
força l'element risc i atzar. 
És un joc on es toquen els límits de 
l'equilibri . La mínima errada projecta 
el cos a la caiguda irreversible. Aques
ta sensació imminent sol.licita 
l'afectivitat en els seus extrems. La
croix diu que aquestes sensacions por
ten a un món imaginari de plaer sen
sual, de droga, de viatges llunyans o 
interiors, de rebuig del prohibit, ... 
(Lacorix, 1988). 
L'existència del risc té unes implica
cions importants en l'estructura del 
caràcter; el perill no és quelcom que es 
presenta de forma abstracta sinó vincu
lat a determinats paràmetres: les condi
cions en què es practica l'esport, i que 
inclouen fins i tot l'equip, l'entre
nament, l'habilitat de l'individu i les 
circumstàncies de tipus meteorològic. 
El grau de perill està relacionat amb 
l'experiència de l'espectacle i varia en 
funció de la seva capacitat personal. 
Provar-se a si mateix s 'ha convertit en 
un fenomen social que mostra la ne
cessitat de l'individu contemporani 
d 'afirmar-se. 
"Vèncer la por que suscita en 1 'home 
endinsar-se en un medi desconegut 
representa superar una prova que el 
distingeix dels altres. Això pot tenir 

implicacions importants en la imatge 
que es té d ' un mateix , perquè reforça 
la seguretat i el nivell d 'autoestima" 
(Laraña, 1986). 
Segons Miranda, el que probablement 
fa que aquests esports tinguin un abun
dant potencial de risc i d'emoció és la 
constant vicissitud amb l'equilibri i la 
incertesa de la caiguda, de fondes con
figuracions psicològiques, que de nou 
ens apropen a l'evolució ontogenètica 
de l'activitat lúdica (Miranda, 1989). 
Envolar-se, volar i aterrar són les con
dicions de l'estat límit del nen , tal i 
com diu Miranda. Aquestes condicio
ns es repeteixen en aquestes modali
tats noves de plena natura. Es conver
teix en tot un diàleg de tu a tu , amb els 
elements naturals, "envolar-se, pro
var-se en el vertigen, deixar-se anar, 
confiar, ... " (Miranda, 1989). 
En una societat com la nostra, la ne
cessitat de tocar de peus a terra creix, 
però qualsevol aventura és insegura. 
L'adult necessita conèixer-se i com
prendre el món i tot allò que l'envolta 
(igual que l'infant). 
Lliscar, aturar-se, sentir-se, tomar a 
lliscar fins dominar el vertigen, el buit 
i sentir-se segur davant les contínues i 
lliscants circumstàncies externes. Les 
seves implicacions sociològiques pro
venen de la seva capacitat per generar 
el sentit d 'autocontrol en l'adaptació 
lúdica amb el medi i el perill, el que fa 
més por és la pèrdua del control intern 
(Miranda, 1989). És tota una recerca de 
sensacions inèdites que reposen en els 
límits del possible. 
Bona part de les implicacions sociològi
ques dels nous esports procedeixen de la 
seva capacitat per generar sentit i estan 
relacionades amb els problemes fona
mentals de la societat contemporània. Un 
sentit que procedeix de l'adaptació i del 
joc amb el medi i d'una relació amb el 
perill que es planteja com a autocontrol i 
capacitat d'eliminar risc en practicar 
aquests esports. Tots dos estan relacio
nats,encondicionsdifícils,el major perill 
radica en un mateix, en la pèrdua del 
control intern, segons ens indica Laraña. 

Símbol de llibertat 
Segons Lacroix, els nous esports, des de 
la seva aparició, se' ls ha qualificat com a 
lliures, en els diferents sentits del terme: 
• Lliure en relació amb l'espai: es fuig de 
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les balises, dels terrenys limitats i amb 
poca gent. Sempre es busca un lloc 
secret, un lloc per fer la pràctica ideal, 
un lloc desconegut mostrant així una 
certa forma de llibertat. El narcisisme 
que manifesta s'acompanya d'una re
lació d'exclusió o d' inclusió. 

• Lliure en relació al temps: el llisca
dor practica on, quan i com vol. 

• Lliure de les coaccions institucionals: 
la història dels esports de glisse està 
plena de relacions conflictives amb les 
institucions que I 'han volguda fomen
tar. Quan una modalitat s' ins
titucionalitza, una altra de més lliure 
s'imposa. És una lluita permanent de la 
institució amb l'institucionant. 

Les conseqüències d 'aquests fets se
ran les següents: 
• Un augment de practicants i la pro

li feració d 'espais on poder practicar 
aquests esports. 

• Una reglamentació i el balisatge de 
l'espai per raons de seguretat i de 
rendibilitat. 

• Un control de l'activitat per part de 
la institució esportiva que regla
menta i organitza les formes com
petitives (Lacroix, 1988). 

Relació dels nous esports amb 
el cos 

Cos i sensacions 
El paper i l'acceptació del cos, diu Miran
da, es transformen en aquestes pràctiques 
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i usos. El cos és concebut com a receptor 
i emissor d' informació, no com a instru
ment d'acció o co-acció. 
D 'enèrgic passa a ser informatiu. 
Apareix el cos-plaer, en consonància 
amb el temps hedonista; es busquen 
noves sensacions plaents. 
"Sensacions de plaer sensoriomotriu 
on el descens i el vol estan assegurats" 
(Miranda, 1989). 
Tenen una dinàmica creativa que té 
unes repercussions sobre la gestualitat. 
Aquesta sempre té un vessant informa
tiu , agafant com a préstec el model 
cibernètic. Feta de percepcions, sensa
cions, cognjçió del cos que canalitza 
l'energia mitjançant la perfecció de 
l'artefacte que evoluciona amb finor i 
amb elasticitat, gràcies a una dosifica
ció rigorosa del moviment mínim. 
Les exigències informatives de 
l'activitat suposen que el practicant 
s'obre a totes les percepcions físiques 
que el seu cos li pot transmetre. Envia 
una actitud d'atenció i de concentració 
s ituada sobre l'instant present , 
col.locant-se en la seva més fonda inti
mitat per permetre els desblocatges 
psicològics que allibera la gestualitat. 
Hi ha d 'haver una unió perfecta entre 
cos i sensació i una simbiosi amb la 
natura. 
Aquestes sensacions són narcotitzants, 
busquen els límits, toquen la mort. El 
plaer prové de la sensació en ella ma
teixa, i creix una vegada la prova ha 
estat superada. 

Els motius per practicar aquests espor
ts es basa en les sensacions i el plaer 
que produeixen. 
Els nous esports busquen la sensació 
en ella mateixa, el cos com a fi i no 
com a medi, com hem dit anterior
ment. Sorgeix la hipòtesi segons la 
qual aquests esports representen una 
apropiació autèntica del propi cos, 
com una esperança d'un apropament 
més cordial a la natura o com un signe 
d ' una nova cultura més oberta i eco
lògica. 
La consideració de l'esport en si mateix 
radica en la satisfacció que produeix i 
no en l'obtenció d ' uns resultats mesu
rables o en la ideologia de l'assoliment, 
tal i com diu Laraña (1986). 
Les exigències informatives de 
l'activitat suposen que el practicant 
s'obre a totes les percepcions físiques 
que el seu cos li pot transmetre. 
"El Fun és a la frontera entre el plaer 
i l'angoixa" (Lacroix, 1988). 

Esteticisme i narcisisme 
La recerca de la novetat que abans 
havíem comentat, es fa en relació per
manent amb l'estètica, una recerca de 
la bellesa, de la fluïdesa , una atenció 
que té més en compte la forma i que 
s'identifica a diferents nivells: en la 
línia depurada dels seus artefactes, en 
la línia del cos, en el moviment en 
corba. 
És tota una gestualitat fluïda i relaxa
da, pertany a l'elit. 
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àrea tècnico-professional 

L'ESPORT RITUALITZAT I 
" LA SEVA IMPORTANCIA EN , 

LA FORMACIO DE LA 

Ricardo Sanchez Martín, 
Llicenciat en Antropologia Cultural. 

Introducció 

Moltes vegades parlem de l 'esport com 
a mitjà d 'educació, creiem que el ri
tual esportiu ofereix uns valors útil s en 
la formació de la identitat. Ara bé, 
aquests valors no sempre han estat els 
mateixos, ni l'espectacle esportiu ha 
tingut les mateixes funcions. El nostre 
propòsit és acostar-nos a les relacions 
que s'articulen entre el concepte 
d ' identitat i la seva formació, i l'esport 
de masses entès com a espectacle ri
tualitzat. 
Amb aquest assaig , de caràcter her
menèutic (interpretatiu de la realitat ja 
mediada), analitzarem com aquestes 
relacions han variat al llarg de la hi s
tòria acompanyant les transformacions 
que de la soc ietat entesa com "un tot" 

IDENTITAT 

(holísticament). Per a això , realitza
rem, amb una finalitat analítica, la 
classificació següent: societat tradi
cional, moderna i postmoderna. 
La idea fonamental és que la formació 
de la identitat sempre es dóna en rela
ció amb "el món com a sistema de 
signes" en una societat. Aquest món 
"ple de sentit" és una construcció de la 
mateixa societat per entendre ' I i per 
entendre-s'hi . Des d'aquesta òptica, la 
identitat sorgeix de la relació entre 
l ' individu i la societat: "Les estructu
res socials específiques generen tipus 
d ' identitat, que es poden reconèixer en 
casos individuals ( ... ) l'orientació i el 
comportament en la vida quotidiana 
depèn d'aquestes tipificacions ... " (Ber
ger i Luckmann, 1986, p. 216). Quan 
només hi ha un "centre" creador de 

"C esport és un món polifacètic 
en perpètua evolució" 

Jean Le Floc ' hmoan 

significat (la religió) la identitat indi
vidual està íntimament vinculada amb 
el nosaltres col.lectiu, i al mateix temps 
aquest apareix sacralitzat (legitimat 
pel sagrat), Conforme es produeix la 
multiplicaciód 'aquests "centres" (eco
nomia, política, etc. ) és més difícil 
l 'aparició d' " una consciencia 
col.lectiva" i, per tant , la identitat de 
les persones és més complexa, amb la 
qual cosa perd també el seu caràcter 
sagrat i se secularitza. Per fi , quan els 
sentits (valors) que atorgaven aquests 
múltiples "centres" cauen , els indivi
dus perden la seva identitat i, com a 
molt , només es produeixen identifica
cions efímeres amb els "rols" que des
envolupen. 
No està de massa assenyalar la polisè
mia (multiplicitat ) de valors i de signi -
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L'àrbitre, al fons, observa acuradament com es 
barallen els lluitadors amb braçalet. 
El combat acaba en el moment 
que posa la seva vara entre ells. 

ficats de tot fet social. També l'esport 
(si ésque es pot parlar amb aquest grau 
de generalitat) és polisèmic i permet 
nombroses interpretacions. Som, per 
tant, conscients de no abraçar-ne la 
totalitat. 

Societat tradicional: 
el "Nosaltres" sacralitzat 

La societat tradicional està fundada en 
l ' existència d'una consciència 
col.lectiva comuna que es construeix 
en base a la religió com a primt<r 
discurs creador d'un món instituït de 
significat". 
"L 'esfera del sagrat es manifesta com 
un 'centre ' , com la producció d'un 
'espai social' dintre del qual es projec
ta l' autorrepresentació de la societat 
com el 'nosaltres social ' , com l'ideal 
de societat" (Beriain, 1990, p. 15). 
Vegem com la religió assumeix la tasca 
de produir sentit ja que el seu llenguat
ge produeix una totalitat de significat 
en ser portadora dels marcs de pensa
ment que permeten entendre 'ns sobre 
alguna cosa (construcció simbòlica de 
la realitat). L' individu d'aquesta socie
tat, simplement pel fet de ser-ne mem
bre, pel fet de pertànyer-hi, participa de 
la consciència col.lectiva, del "nosal
tres", que construeix la religió mit
jançant el ritual. El ritual, gràcies a 
l'articulació de símbols i a la proxèmi
ca (estar junts), produeix la solidaritat 
ètica (sentir en comú). 
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En aquest tipus de societat, l'esport es 
troba profundament lligat a la religió i 
al sagrat: "Tots els exercicis físics van 
ser originàriament de culte" (Diem, 
1971; citat per García Ferrando, 1990, 
p.39). 
Així, l'anàlisi sobre el joc de pilota 
mesoamericà realitzat per Girard posa 
de manifest com en el llibre sagrat dels 
quixés apareix l'invent del joc de pilo
ta relacionat amb el moviment diürn 
dels astres. Per la seva banda, Seler va 
suposar que la pilota d'ulli represenla

. va el disc solar, cosa que simbolitzava 
la successió del dia i la nit , la lluita 
eterna entre el sol i la lluna. Hi ha 
d'altres opinions, com la de Kricke
berg que relaciona el joc de pilota amb 
els sacrificis sanguin!lfis; o la de Tude
la el qual creu que el joc encarna la 
lluita entre les forces mortíferes de 
l'hivern i les forces fecundes de la 
primavera. Totes aquestes opinions 
vinculen l'espectacle esportiu amb la 
transmissió de creences sobre la cos
mogonia. 

Però el joc de pilota oferia també una 
valoració social i moral perquè reite
rava uns principis sobre la victòria i la 
derrota contra el pecat. El valor didàc
tic del joc de pilota explica la seva 
localització en els grans centres ceri
monials. 
Sobre el paper, com a pràctica ritualit
zada, que juga l'esport-espectacle a la 
societat tradicional crec que cal fer 
referència al treball realitzat per Jeu 
(1989) sobre l'esport a Grècia. En la 
seva anàlisi s'aprecia com aquest neix 
al si del sagrat i atorga sentit i identitat 
als individus com a part de la 
col.lectivitat ("nosaltres"): 
" En resum, els jocs tenen un valor 
solemne i sacramental. Són reveladors 
de la veritat dels destins. A través 
d'aquests s'assoleix l'ordre del món i 
la submissió a aquest ordre. Es tracta, 
doncs, essencialment d 'una cosmogo
nia. Aquest és el context sacralitzat 
que serveix de referència per a la rela
ció en què se situa el conjunt dels 
destins, destins individuals, potser, 



però encara més els destins col.lecti us" 
(Jeu, 1989, p. 58). 
El di scurs simbòlic , juntament amb la 
proxèmica reforçada pe l ritual (en for
ma d 'espectacle esportiu) condueix a 
aquest "estar junts" que provoca la 
reafirmac ió del col.lectiu com a "diví 
soc ia l" del qual es nodreix la identitat 
sacra litzada. 

La Modernitat: 
el projecte del "Jo" 

El que diferencia la modernitat de la 
soc ietat tradic ional és que la re ligió, 
com a primer discurs, com a "centre" 
que tota litza e l sentit de les pràctiques 
soc ials i cultural s i li dóna significa
c ió, es "descentra", perd e l "centre 
simbòlic estructurador" de la vida del 
grup. Efecti vament, amb la moderni
tat es produeix una proliferació de 
"centres simbòlics" creadors de sentit: 
l 'art , la cultura, e l dret, la política, 
l'economia, etc. 
Tots aquests nous "centres" se separen 
de la re lig ió, la qual perd el monopoli 
simbò lic i passa a ser un més dels 
múlti ples di scursos que pretenen pen
sar i explicar e l món (Beriain , 1990). 
Un moment c lau per al projec te de la 
modernitat serà la sortida de l' Edat 
Mitjana, ja que amb e l Renaixement 
tindran lloc e ls canvis tècnics. cientí
fics i polítics més radicals que condui
ran a una nova estructura soc ial basada 
en la importància del progrés (cient í
fico- tècnic, històric, etc.), l'estat (trans
cendència de la Política) i la idea 
d 'individu autònom. 
Amb la separac ió de l sagrat es pro
dueix un procés de secularitzac ió en e l 
qual els nous centres seguiran la seva 
pròpia lògica autònoma. " La moderni
tat és filla de la secularit zac ió" (Reyes 
Mate, 1986, p. 16). Així, la política, 
per exemple, es desv incula del sagrat 
i es funda en la recerca del sistema més 
just i adeq uat. Un determinat règ im no 
pot justificar-se per "voluntat di vina", 
sinó que haurà de leg itimar-se en base 
al dret, etc . Un altre cas paradigmàtic 
seri a e l de la c iència que a partir de la 
seva rac ionalitzac ió experimenta un 
canvi radical. Acompanyant tot aquest 
procés de descentrament i secula
ritzac ió, la pràctica i l'espectac le es-

portiu es desv inculen del sagrat, es fan 
profans. Apareix una progress iva es
pec ialitzac ió acompanyant l'augment 
de rol s en la societat ; es passa a parlar 
de salut, educació, etc ., com a finali 
tats que legitimen la pràctica esportiva. 
Però abans de passar a observar e l 
paper de l 'esport en la modernitat cal 
analitzar què passa amb la identitat en 
aquesta nova situac ió . La identitat no 
es pot basa r e n una con sc iènc ia 
col.lectiva que abrac i tota la societat. 
Com que apare ixen multitud d 'esferes, 
rol s i símbols, la formació de la iden
titat, tant col.lectiva com individual, 
s ' ha tornat mo lt complexa. 
La plura litat de valors fa que alguns 
d 'ell s entrin en conflicte ja que es 
basen en principis antagònics, i també 
provoquen tensions dins de la societat. 
" Dintre d 'aquest marc , podem discer
nir les fonts estructurals de les tensions 
en la societat: entre una estructura 
social (principalment tecnoeconòmi
ca) que és burocràtica i jeràrquica, i un 
ordre polític que creu, formalment , en 
la igualtat i la partic ipació; entre una 
estructura social que està organitzada 
fonamenta lment en base a rol s i a 
l 'espec ia litzac ió, i una cultura que 
s ' interessa pel reforç i larealitzac ió del 
'jo ' i de la persona ' tota l ' . En aquestes 
dicotomies es perceben molt s dels 
conflictes socials latents que s ' han 
expressat ideològicament com a liena
c ió, des pe rso na litzac ió, l 'a tac a 
l 'autoritat, etc . En aquestes re lac ions 
ad ve rses es pe rce p la sepa rac ió 
d 'àmbits" (Bell , 1987, p. 26). 
Amb aquesta c itac ió tan llarga vol íem 
ev idenciar les friccions socials que 
apare ixen com a conseqüència del pro
cés de secularitzac ió. És en aquest 
punt on, segons e l nostre judic i, 
l'espectac le esportiu adquire ix gran 
importància. Malgrat la seva racio
nalització, l 'esport continua sent un 
instrument de transmiss ió de cultura 
que re fl ec ti rà els valors bàsics del 
marc cultural en e l qual es desenvolu
pa. Així, Guttman afirma que són set 
les característiques que apare ixen amb 
e ls esports moderns: secula ri sme, 
igualtat d 'oportunitats, espec ialitza
c ió en rols, rac ionalitzac ió, organitza
c ió burocràtica, quanti ficac ió i recer
ca del rècord. Com podem veure, 
l'esport reune ix en e ll aspectes que 

entraven en contradicc ió en d 'a ltres 
esferes del socia l. Per exemple, la 
igualtat com a base de la política de
mocràtica entra en contrad icc ió amb 
la diferenciació (desigualtat) econò
mica; en aquest cas, la pràctica espor
ti va es mostra com a enllaç entre amb
dues esferes pel fet que "culmina en la 
creac ió d ' una separac ió di ferencial 
entre jugadors individuals oentre bàn
dol s, que a l principi res no e ls designa
va com a desigual s. Tanmate ix, a l 
final de la partida, es di stingiran en 
guanyadors i perdedors" (Lévi-Strauss, 
1984 , p. 58). 
A l'individu (com al grup), que ha de 
participar en més d ' una esfera del 
social , li és menys difíc il formar una 
identit at quan aconsegue ix posar 
d 'acord e ls valors sobre e ls quals es 
construeix la seva vida quotidiana. 
Heus aqu í un dels factors que j ustifi 
quen la importància de l 'espectac le 
esportiu en la modernitat. 
Però vegem-ne a lgun més. Mentre en 
la societat tradic ional pràcticament no 
es pot parl ar d ' identitat individual, 
donat que aquesta no és més que un 
apèndix de la col.lectiva, no passa e l 
mate ix en la modernitat. Amb la mo
dernitat apareix e l concepte d ' individu 
autònom. 
A aquest nou individu no li ve donada 
la identitat simplement pe l fet de per
tànyer al grup, al "nosaltres" col.lectiu , 
sinó que, com a ésser autònom, escull 
entre les noves es feres que "ordenen" 
e l món, que ofere ixen "sentit " amb e ls 
seus propis criteri s de validesa. Ara bé, 
aquests nous di scursos, tot i que profa
nitzats i rac ionalitzats, continuen sent 
transcendents (al mate ix individu). 
Tenim, per exemple, l'anàlis i rea litza
da per Maffesoli ( 198 1) sobre la re la
c ióex istent entre l'escato logia c ri sti a
na (la salvac ió) i a lguns dels di scursos 
que s'articulen entorn a la idea de 
progrés cap endavant (e l marxisme 
entre d'altres) . D 'aquesta manera, la 
identitat en la modernitat es cons
trueix des d ' una perspecti va formal 
(idea l) en base a un projec te (escollit ) 
orientat cap al futur. De forma gràfica 
podríe m dir que e n les "se nyes 
d ' identitat" d ' un ind iv idu concret ja 
no trobaríem principalment una fe re
ligiosa (cri stià, musulmà. etc.) sinó 
que, suplantant-la o acompany~nt - I a, 

79 



hi hauria també la seva filiació política 
(demòcrata, comunista, etc. ); i/o el 
seu projecte econòmic (lliberal , soc ia
lista, etc.) o el reconeixeríem com a 
artista, esportista o científic. Ara bé, 
trobaríem en tots aquests tipu s 
d ' identitat, una finalitat basada en un 
projecte (dret. desenvolupament , cul
tura, salut , ciència) . No es produeix, 
com abans, una solidaritat ètica (sentir 
en comú) sinó una solidaritat moral 
(lògica de l ' haver de ser). 
Sintetitzant, podem dir que a la mo
dernitat la formació de la identitat es 
caracteritza perquè: 
• El "jo" adquireix autonomia en

front del " nosaltres" col.lectiu. 
• Escull entre diverses ofertes de sen

tit. 
• La seva identitat continua sent trans

cendent. 
• Es construeix en base a un projecte 

de futur. 
Dav ant d 'aque s ta s ituació nova , 
l'esport-espectacle ofereix de cara a la 
formació de la identitat: 
• Un mitjà de transmiss ió dels valors 

bàsics de la nova soc ietat (seculari
tzació , productivitat, projecte 
rècord , etc). 

• Un nexe d ' unió de diverses esferes 
basades en principis antagònics (po
lítica, economia, cultura). 

• Continua mantenint una proxèmica 
que afavoreix el fet d '''estar junts" 
davant la finalitat predominant en 
altres àrees. 

Tot això ens porta a formular-nos la 
pregunta següent: què passa amb la 
consciència col.lectiva, amb el " no
saltres"? Seguint 8eriain ( 1990, p. 205) 
podem veure com la formació de la 
identitat col.lectiva es fa més com
plexa però no desapareix. Es consti
tueix per un procés d 'identificació
diferenciació dels projectes (finalitats) 
d'un col.lectiu determinat : polític, 
econòmic, militar, religiós, etc. 
Però segons el nostre parer, l'espectacle 
esportiu aporta també un tipus de "nosal
tres" molt més relacionat amb el "diví 
social" que es donava en la societat tradi
cional; una identitat col.lectiva provoca
da no pel projecte sinó per l'emoció, per 
aquest "sentir en comú", per l' estar 
junts que provoca la unitat tribal. En 
referència al futbol , escrivia Jauregui 
( 1978, p. 211): "aquí estem en presència 
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d 'un fenomen aparentment modem i ca
racterístic de la nostra civilització occi
dental. En realitat, es tracta d ' una forma 
exterior, moderna i civilitzada, que ex
pressa alguna cosa interna, atàvica i pri
mitiva, com és el sentiment tribal i les 
conteses i lluites a què donen Lloc". 
Així, l'individu modem podia escollir 
entre diverses "senyes d ' identitat" for
mals i transcendents, mentre que, per 
moments, el "diví social" prenia cos a 
través d ' una emoció col.lectiva que 
l'esport espectacle s'encarregava de pro
vocar periòdicament. 

La Postmodernitat: temps de 
"Des-encís" 

Amb la societat postindustrial es pro
dueix un nou " transvasament" dels 
valors socials. Aquell s "centres" crea
dors de significat , metanarratius que 
atorguen sentit i finalitat a la vida, 
entren en crisi. 
Un dels primers discursos (metallen
guatge) en entrar en crisi és el del 
creixement €!conòmic lineal. Amb 
l 'aparició de les recessions periòdi
ques que pateix l 'economia occidental 
i el "desenvolupament del subdesenvo
lupament" del Tercer Món, es posa en 
dubte tota la construcció sobre la qual 
s'articulava. Passa e l mateix amb al
tres esferes del "construir-representar 
social". En política, el cas més extraor
dinari seria la fi de l 'anomenat "socia-

lisme real", però e l paper de l 'Estat i la 
Política amb majúscules ja s' havien 
posat molt abans en entredit. Respec te 
d'això cal recordar e l desinterès pro
gressiu que mostra bona part de la 
població, en les democràcies parla
mentàries, per les qüestions " políti
ques" i fins i tot el menyspreu que 
manifesten per la classe política. 
També la ciència i la tècnica han patit 
aquesta revi sió crítica. Tota la moder
nitat es construeix en base a la raciona
litat; la Raó va ser el punt de partida de 
l ' home modem : " L 'home secular pot 
passar sense e l sagrat. És cosí germà 
de l' home tecnològic , que no només 
entén l' univers, s inó que el domina 
amb els seus coneixements científics i 
e ls seus recursos tecnològics" (Fer
nandez del Riesgo, 1990, p. 81-82). 
Ara bé, a poc a poc el paradigma 
c ientífic i tecnològic va perdent trans
cendència perquè no aconsegueix so
lucionar tots e ls problemes que afec
ten l ' home, i alhora sembla crear-ne 
de nous: armes de més capacitat des
tructiva i letal, malalties desconegu
des fins ara es converteixen el " pla
gues" postmodernes, etc. La mateixa 
filosofia de la ciència critica la idea de 
progrés lineal i la substitueix pe r la de 
" revolucions científiques", que impli 
quen un salt qualitatiu , un canvi radi 
cal de paradigma (Kuhn , 1986). 
Efectivament, sembla que tot cau. La 
modernitat que havia tret la seva força 
dels projectes i, per tant , havia s ituat 



totes les coses en el marc del progrés 
històric, és destruïda per la mateixa 
història que ha relativitzat l' experièn
cia. Parafrasejant Balandier podríem 
dir que la postmodernitat és el movi
ment més la incertesa. 
Primer va tenir lloc el descentrament i 
la secularització dels grans metallen
guatges (economia, política, art, etc.); 
després la seva caiguda, l'època del 
"des-encís". 
En aquesta situació, com construeix 
l' individu postmodern la seva identi
tat? 
Per a molts autors és més adequat 
parlar d'identificacions ja que aquest 
individu estableix una relació efímera 
amb tot el que constitueix la seva 
personalitat i la seva identitat. Beriain 
ha descrit molt bé la identitat d'aquest 
nou individu. "Davant d'aquesta 'fi 
sui generis' de les ideologies ( ... ), sor
geix un tipus social que és el reflex 
fidel de l'època en què vivim: 'e l 
cínic', que, com a 'falsa consciència 
il.lustrada ', respon a la pregunta: 'nous 
valors?' amb un 'no gràcies'." (Be
riain , 1990, p. 135). 
El paper de l'esport en relació a la 
formació de la identitat social també 
es modificarà. Havíem dit anterior
ment que l'esport-espectacle pot, i ha 
de ser considerat un ritual que trans
met els valors bàsics de la cultura i la 
societat on s'assenta. Són diversos els 
autors que han vinculat l'aparició de 
nous esports on hi ha un predomini del 
risc i la velocitat amb la nova situació 
econòmica i la pròpia dinàmica de la 
societat. Per a Laraña ( 1989), la velo
citat s 'ha convertit en un element cen
tral de la nostra cultura que té com a 
conseqüència l'expansió del risc. Tant 
és així, que diversos esports han optat 
per modificar el reglament adaptant
lo a aquesta nova situació (el temps de 
possessió de la pilota en bàsquet, en 
seria un exemple). 
Però creiem que és un altre l'aspecte 
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de l'espectacle esportiu de masses que 
cal destacar. Aquest individu "des
encisat" dels conceptes que va produir 
la Modernitat: raó, història, progrés , 
emancipació, etc., recorrerà a un altre 
tipus d ' identitat, que no estarà relacio
nada amb un futur o una finalitat sinó 
amb el "presentisme" i on predomina
rà el corpori davant l'abstracte. En 
aquestes circumstàncies " les manifes
tacions esportives populars són ritua
litzades; mouen i alliberen les passions, 
de vegades fins al motí, il.lusionant i 
contribuint així a les compensacions 
imaginàries. Existeix un culte de la 
religió esportiva ... " (Balandier, 1988, 
p.273). 
L'espectacle esportiu es converteix en 
una "religió" en tant que re-lliga. És a 
dir, uneix gràcies a la proxèmica que 
permet una xarxa de relacions. Aques
tes xarxes faciliten la constitució de 
microgrups a partir del sentiment de 
pertinença. Els colors, els cants, l "'estar 
junts" provoquen que l'individu sigui 
"part de" un grup. Noenshad 'estranyar 
en aquestes condicions que s i 
l'esdeveniment esportiu materialitza 
la "religiositat" (religare) de la nostra 
ciutat, l'estadi sigui convertit en lloc 
sagrat (ecclesia) -com a anècdota po
dem recordar el cas de l'estadi de San 
Mamés anomenat popularment " la 
Catedral"- . En aquest sentit, l'estadi 

com a espai del "viscut en comú" es 
converteix en lloc de vincle on es 
mostra el "diví social", la sociabilitat 
del grup. En ell, el "Re-lligament" 
fundat en la proximitat, el contacte i la 
solidaritat provoca la "comunió" del 
grup. En efecte, "com el projecte, el 
futur i l ' ideal ja no serve ixen 
d'argamassa de la societat, de ritual 
(esportiu), pel fet de fer retornar el 
sentiment de pertinença, pot jugar 
aquest paper i permetre. així, 
l'existència de grups" (Maffesoli, 
1990, p. 244). 
No obstant això, aquest fet també ens 
indica certs perills. La violència entre 
diversos grups (tribus) seguidors de 
clubs esportius és un temad'actualitat. 
Fins a quin punt aquesta violència és 
una manifestació de tot l 'anterior és 
una cosa que analitzarem en altres 
articles. També serà útil preguntar
nos sobre les poss ibilitats que té 
l'esport-espectacle per introduir nous 
valors en la societat, ja que és evident 
la necessi tat que té l'home actual de 
tomar a trobar marcs de referència 
sòlids que orientin i donin sentit a la 
seva vida. 
Amb tot, en un món "des-encisat", el 
ritual esportiu encara ens ofereix un 
antídot: és capaç d "'il.lusionar-nos". 
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