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GAlL DEVERS, LA NOVA GASELA NEGRA

L'atleta de color Gail Devers representa per a l 'Olimpíada de Barcelona
l 'e sportista més ràpida de l'Estadi Olímpic. Aquesta atleta va patir una
tortuosa malaltia en la qual va estar a punt de perdre les dues cames. Devers
es va proposar, com a objectiu, no només tomar a competir sinó també
pujar al pòdium en uns jocs olímpic s. Una atleta com Devers, aspirant a la
prova de velocitat de tanques , guanyarà la prova de velocitat pura en una
de les fmals més ajustades que es recorden. Aquesta gesta de l'atleta ens va
recordar una col -lega seva, Wilma G. Rudolph, que en l'Olimpíada de
Roma va ser sobrenomenada la Gasela Negra per la seva rapidesa, gràcia
i esveltesa.
La premsa d 'aquells dies relatava d 'ella: "d'aquesta plèiade d'herois i
campions, d'aquesta fabulo sa desfilada de superhomes, cap no va ocupar
el primer lloc en l'apreciació popular i en la qualificació dels tècnics. Només
per damunt d 'ells, una nord -americana, graciosa i esvelta, tota bellesa i
fmor... Wilma Rudolph brilla amb llum encegadora i s'erigeix en l'heroïna".
Wilma va quedar paralítica de la cama esquerra i no va poder caminar amb
normalitat fins als 7 anys. Gràcies a la dedicació de la seva mare -era la
17 de 18 germans- va aconseguir recuperar-se i participar a Melbourne,
on va obtenir la seva primera medalla olímpica, bronze. Durant dos anys
viu retirada de l'atletisme i es lliura als seus estudis. El 1959 reapareix en
els estadis i aconsegueix participar en l'Olimpíada de Roma. Allí és el seu
gran triomf i aconsegueix, amb 20 anys, 1,80 m i 59 kg, tres medalles d'or.
Les il-lusions d 'aquestes dues nenes i les gestes d'aquestes dues dones,
que van patir malalties greus, tenen força en comú, però sens dubte el que
més atrau i sorprèn d'aquestes dades biogràfiques és que, trenta-dos anys
més tard , pugui tomar a sorgir "una altra Gasela Negra".
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Als lectors de la revista se 'ls presenta 00 

treball preliminar, fruit de la preocu
pació d'un col.lectiu de professionals 
de l'esport i l'educació física per tro
bar coneixements específics del seu 
àmbit, amb el rigor i la necessària con
trastació que possibilitin, en un futur 
no gaire llunyà, abordar l'aplicació 
específica d'aquest saber, del qual 
estem tan necessitats. 
Es fa necessari expressar que aquesta 
inquietud sorgeix, en primera instàn
cia, arran de l'estudi de l'obra del pro
fessor P. Parlebas, com fàcilment es pot 
deduir del contingut de la majoria de 
treballs aquí inclosos. La seva estela, 
marcada per molts anys i esforços dedi
cats a la investigació praxiològica, ha 
pretès amb força en 00 grup de profes
sors espanyols que, en segona instàn
cia, es van veure estimulats de nou per 
la labor que a Espanya va inaugurar el 
professor José Hernandez Moreno, 
autor que col.labora en aquest monogrà
fic, el qual es va dedicar intensament a 
l'estudi praxiològic del bàsquet, que es 
va plasmar en la seva tesi doctoral el 
1987. 
Són molts els dubtes que se'ns plante
gen i grans els problemes que hem de 
resoldre. Alguns dels postulats de P. 
Parlebas i els mètodes que se'n deri
ven, no encaixen degudament, segons 
les nostres primeres aproximacions, en 
tota la gamma d'activitats físiques que 
estem interessats a estudiar científica
ment, per poder conèixer-les amb certa 
solvència. 
No obstant això, per part del Grup 
d'Estudi Praxiològic de 1'lNEFc de Llei
da, com del Grup d'Estudi i Investiga
cions Sòcio-motrius de l 'IEF de Canà
ries i d'altres professors i professionals 
que es dediquen a la investigació i estu
di praxiològic de forma individual, que 
ens han manifestat diverses vegades el 
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seu interès, hi ha la volootat ferma de 
prosseguir la recerca de sistemes ope
ratius que ens permetin accedir al conei
xement de les activitats físico-esporti
ves des d'ooa perspectiva disciplinar 
pròpia; no amb l'ànim exclusiu de 
dotar-nos d '00 estatus acadèmic i cien
tífic, que no ens vindria d'altra banda 
gens malament, sinó perquè estem con
vençuts que aquest coneixement no ens 
pot ser ofert en aquests moments per 
les ciències i disciplines fms ara con
solidades. 
Aquest monogràfic significa la plas
mació d'aquest interès i d'aquesta 
volootat de prosseguir les investiga
cions per part dels diversos col.lectius 
i professionals que en la seva confec-

. ció han col.laborat, i així mateix, una 
crida d'atenció dirigida a l'extens àmbit 
acadèmic i professional que cobreix la 
revista Apunts, per estimular la publi
cació dels treballs i les investigacions 
empresos o en fase d'inici d'altres 
col.lectius i professors, per facilitar la 
necessària cooperació i difusió de la 
informació, comlambé per fer possi
ble la crítica i el requerit contrast de 
les aportacions de diversa índole, que 
fins avui dia, hem estat capaços de 
generar. 
Aquest número s'articula al voltant de 
tres blocs de contingut clarament dife
renciats. El primer fa referència a diver
sos intents d'aclariment conceptual i 
construcció teòrica, per part del grup 
GElS de 1'lEF de Canàries, del GEP de 
l 'INEFC de Lleida i de F. Lagardera. 
Al segon bloc de contingut s'inscriu el 
gruix de col.laboracions que compo
nen aquest monogràfic. Suposa un 
intent per comprovar l'operativitat dels 
universals de P. Parlebas en activitats 
físico-esportives de diversa naturalesa. 
Inclou 00 estudi preliminar de caràcter 
general a càrrec del GEP de l'INEF de 

PRESENTACIÓ 

Lleida i quatre articles que aborden 
l'anàlisi de casos específics: l 'handbol 
a càrrec de G. Lasierra, el judo que 
aborda 1. LI. Castarlenas, els jocs tra
dicionals de competició que són ana
litzats per P. Lavega i les danses tradi
cionals per C. Plana. 
El darrer bloc està constituït per 00 tre
ball a càrrec de S. Olaso que tracta 
d'abordar, des d'ooa perspectivaespe
cífica i original, l'estudi de la pilota 
valenciana; 00 estudi en el qual es vessa 
l'aplicació del coneixement praxiolò
gic en un àmbit concret de l'educació 
física, subscrit per P. Ruiz i ooa reco
pilació bibliogràfica d'interès per al 
seguiment de la temàtica, realitzada per 
C. Duran i M. Mateu. 
Som conscients de les moltes limitacions 
i insuficiències que mostren algillls dels 
treballs aquí recollits, ja que estem expe
rimentant amb formulacions i mètodes 
innóvadors; als albors d'una disciplina 
nounada, malgrat del molt i bo de les 
aportacions que fms al moment ens ha 
deixat P. Parlebas. Sabem que ens espe
ra 00 recorregut complex i laboriós en 
el qual s 'hauran d'acumular gran quan
titat d'investigacions de base, recolza
des en observacions sistematitzades, en 
la formulació de descriptors contrastats 
o en l'operativitat de paràmetres analit
zats amb profunditat. D'aquesta mane
ra serà possible anar acumulant, peça a 
peça, el saber necessari del qual han de 
partir futures investigacions, per arribar 
a ser algun dia no llunyà capaços de 
construir, mitjançant els coneixements 
generats per la pacient i necessàriament 
coIJectiva labor investigadora, la màqui
na (valgui la metàfora) que ens permeti 
resoldre la ingent quantitat de proble
mes que l 'heterogeni àmbit de la nostra 
dedicació professional requereix. 

F. Lagardera Otero, 
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Facultat de Ciències de l'Activitat Física i 
de l'Esport. Universitat de Las Palmas. 
Or. Jose Hernóndez Moreno. 
Participen: Fernando Amador Ramírez, Juan ( 
García Gonzólez, Francisco Jiménez Jiménez, 
Vicente Navarro Melantado, Roberto Reboredo 
Rodríguez, llicenciats. 

Resum 

Es duu a tenne una aproximació ter
minològica al concepte de praxiologia 
motriu, destacant-ne l'objecte d'estu
di: les conductes motrius. S'avança una 
classificació taxonòmica de les con
ductes motrius i s 'han considerat els 
criteris següents: la tècnica, les regles, 
l'espai, el temps, la comunicació motriu 
i l'estratègia motriu. 

Paraules clau: praxiologia 
motriu, acció motriu, conducta 
motriu, interacció, sistema de 
regles, comportament estratègic, 
lògica interna. 

Introducció 

En les darreres dècades, en l'àmbit de 
les anomenades activitats físiques i 
esportives, hi ha una gran preocupació 
per donar un caràcter científic a l' estu
di d'aquestes activitats. 
Malgrat això, els estudis fets fins al 
moment són escassos i, entre ells, 
podem destacar els de P. Parlebas 
(1975-1990) i G. Vigarello (1978) a 
França i, en el nostre país, els de V. 
Pedraz (1989), J. Mestre (1989), A. Oña 
i altres (1990) i els del Grup Praxiolò
gic de Lleida (1992). 
Durant molt de temps el desenvolupa
ment de la ciència ha estat vinculat al 
dogma teològic, però a partir de l' aban
donament d'aquest dogma des del segle 
XVI, especialment per Descartes i Gali
leu, les ciències de la naturalesa inicien 
un gran desenvolupament. De fet, la 
seva veritable explosió es produeix, 
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LA PRAXIOLOGIA MOTRIU, 
CIÈNCIA DE L'ACCIÓ MOTRIU? 

ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

segons J. Gleyse (1992), als segles XVII 
i xvm (Leibniz, Avogadro, Lavoisier, 
Laplace, etc.). 
Al model de la ciència se li dóna, a par
tir d'aquest període, una referència 
matemàtico-físico-química i, sincròni
cament, es desenvolupen un cert nom
bre de tècniques que condueixen a 
transfonnar la societat en el sentit d'una 
industrialització que modificarà el món 
occidental des del final del segle xvm. 
Això fa dir a J. Habennas (1973) que 
són únicament les aplicacions tècni
ques les que validen les ciències posi
tives i no la seva pertinença episte
mològica o la seva racionalitat. 
Les classificacions de les ciències que 
s'han fet són d'índole molt diversa. 
Així, M. Bunge (1983) les divideix en 
fonnals i factuals, subdividint les pri
meres en lògiques i matemàtiques i les 
segones, en naturals i culturals. 
M. Foucault (1970) proposa un estudi 
geogràfic del coneixement en un trie
dre de sabers i descriu topològicament 
l'organització del camp del coneixe
ment com un triedre en el qual en els 
tres angles se situen els diversos camps 
del saber. Així en el primer angle estan 
les ciències matemàtiques i físiques; en 
el segon, les ciències del llenguatge, de 
la vida i l'economia; i en el tercer, la 
reflexió filosòfica. 
Així mateix, cada angle confereix un 
pla amb el precedent. El pla situat entre 
1'angle primer i segon el constitueixen 
les aplicacions matemàtiques, l' econo
mia, la biologia i la lingüística. El format 
pel segon i el tercer està constituït per 
les filosofies de la vida, de les fonnes 
simbòliques. Finalment, el darrer pla és 
el de la fonnalització del pensament. 
Cal destacar que per a aquest autor les 
ciències humanes no figuren en el trie-

dre, donat que aquestes estan condi
cionades per la subjectivitat de I 'home, 
per la qual cosa la seva posició és meta
epistemològica. 
Entre l'exposat per aquests dos autors 
trobem posicions divergents i, almenys, 
diferents en fer la classificació de les 
ciències, fet que no fa sinó demostrar 
una vegada més la disparitat de con
cepcions que encara existeixen sobre 
la ciència i sobre què és aquesta. 

Les màquines i l'activitat física 

La pretensió que es dóna al final del segle 
XIX d'introduir en la psicologia el vigor 
i rigor de les ciències naturals i en afrr
mar amb això el paper del detenninis
me condueixen que, en una primera fase, 
s'abordin els fenòmens físics relacio
nats amb l 'home com si fossin forces. 
Això té com a conseqüència que tant 
en psicologia com en activitat física o, 
més exactament, en educació física, es 
faci de les màquines un model de 
referència per a l'estudi de l'home. 
Un estudi fet per P. Parlebas (1981) 
mostra la relació donada al tractament . 
del cos en la seva comparació amb els 
models de màquines que han existit i 
els períodes de la seva vigència en 
l'àmbit de l'activitat física. 
Fins als anys cinquanta i seixanta va pre
dominar el model mecànic de màquina 
simple de primer gènere, amb el sistema 
òseo-articulatori i muscular situats en la 
base del funcionament del cos i l' anato
mia com a disciplina de referencia. 
Després dels anys seixanta és el model 
de màquina energètic el que adquireix 
primacia, amb els sistemes musculars 
i càrdio-respiratoris com a base del fun
cionament i la tennodinàrnica i la psi-
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cologia com disciplines de referència. 
En l'actualitat comencen a tenir cert 
grau de presència les màquines infor
macionals amb el tractament de la infor
mació i l'ús del sistema nerviós, i la 
cibernètica i la neuropsicologia com a 
expressió del funcionament i disciplines 
aplicades, respectivament. 
Amb la màquina s ' introdueix la idea 
de sistema, de forces mesurables, tot i 
que aquesta primera deftnició de siste
ma, que es revela limitada en el seu ús, 
necessita ser conciliada amb la defini
ció de sistema en lingüística, el qual es 
defmeix com l'estudi dels sistemes de 
signes. Això és una cosa que hem de 
tenir molt en compte en parlar de les 
activitats físiques en la seva aproxima
ció a la ciència, com ja veurem més 
endavant. 

Praxiologiao praxiologia motriu? 
Aproximació terminològica 
ar concepte 

Atès l'incipient desenvolupament 
actual, almenys en el referent al seu ves
sant epistemològic, de la possible cièn
cia que s'ocupi específicament de 
l'estudi de l 'acció motriu o activitat físi
ca, creiem pertinent i necessari fer una 
anàlisi i reflexió sobre el tema. 
Els treballs fets fins al moment sobre 
l'acció motriu o activitat física han 
donat diverses denominacions al que 
podria ser la ciència de l'acció motriu 
i que alguns consideren no com una 
ciència, sinó com una tecnologia. 
Així, R. Meynard (1970) introdueix el 
1966 el terme kinantropologia, forta
ment influït per la biomecànica J. Gley
se (1991) proposa una nova denomi
nació: antroposomotologia, que 
s'orienta cap al camp del coneixement 
de la corporalitat. 
Altres denominacions emprades han 
estat les d'antropocinètica, antropoci
neticologia, psicocinètica, kinologia, 
kinesiologia, homocinètica, ciència de 
l'acció motriu, ciència de l'esport, gym
nologia, motorologia, praxiologia 
motriu, etc., i en l'actualitat es dóna a 
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França un corrent que l'anomena Staps 
(Ciències i Tècniques de les Activitats 
Físiques i Esportives), que resulta ser 
més un intent d'agrupació de possibles 
camps del que en alguns àmbits es 
pensa que són les activitats pròpies 
d'una professió que la delimitació d'una 
ciència. 
La gran disparitat de punts de vista 
existent fins al moment a l 'hora de 
delimitar i denominar la que podria 
ser una ciència de l'acció motriu o 
activitat física ve determinada, en pri
mer lloc, pel fet que cada ciència cons
trueix l'activitat física o acció motriu 
segons les exigències del criteri que 
la caracteritza i de la lògica que la 
determina, i també per ser un àmbit 
que pot ser analitzat des de diverses 
ciències, a part del seu escàs desen
volupament i falta en molts casos de 
fonament teòric. 
D'entre el conjunt de denominacions 
donades a la possible ciència de l'acció 
motriu o activitat física, n 'hi ha dues 
que des del nostre punt de vista merei
xen ser considerades d'una manera més 
detallada, que són la Ciència de l'Acció 
Motriu i la de Praxiologia o Praxiologia 
Motriu. 
L'Acció Motriu és deftnida per P. Par
lebas (1981) com "el procés de realit
zació de les conductes motrius d'un o 

diversos individus actuant en una 
situació motriu determinada". Així, 
un atleta que salta altura, dos lluita
dors que s'enfronten, uns nens que 
juguen a brilé o a futbol, un equip que 
competeix en bàsquet, etc., realitzen 
una acció motriu. 
L'acció motriu es manifesta pels com
portaments motors observables, units 
a un context objectiu; comportaments 
que es desenvolupen sobre un conjunt 
ampli de dades subjectives: emocions, 
relacions, anticipacions, decisions, etc. 
El Grup Praxiològic (1992) de Lleida 
centra la seva anàlisi de l'acció motriu 
no en l'agent humà que es mou, sinó en 
l'agent humà que decideix, que pren 
decisions, podent així romandre immò
bil, atent, desplaçar-se, moure alguna 
part del seu cos, estirar-se en estat de 
relaxació, etc. Fixat el criteri anterior, 
per al grup referit l'acció de l'agent és 
per ella mateixa prou signiftcativa per 
no necessitar l'acompanyament del 
terme motriu. Per a això, pren con a 
referència el concepte unitari que 
l'acció ostenta per a X. Zubiri (1986). 
Des d'aquesta perspectiva diuen que el 
bombament cardíac, la ventilació pul
monar o la sinapsis neuronal no són més 
que actes ftsiològics de la maquinària 
humana que permeten la seva acció 
unitària. 
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El terme praxiologia sembla ser que 
es deu a Alfred Espinas, que l ' empra 
per primera vegada en un article titu
lat "Les origines de la technologie", 
publicat a Revue Philosophique, l'any 
1890, i en el mateix, segons R. Daval 
(1963), aquest autor examina les con
dicions i les regles de l'eficàcia de 
l ' acció. 
Estudis posteriors de Baudoin (1941), 
T. Parsons i E. Shi11 (1951), T. Kotar
binski (1954) i R. Boudon (1979) 
desenvolupen des de diferents pers
pectives aquesta teoria de l'acció o pra
xiologia. 
P. Parlebas (1981) defmeix la praxio
logia motriu com "la ciència de l'acció 
motriu, especialment de les condicions, 
els modes de funcionament i dels resul
tats de la posada en situació d'aquestes 
accions". 
Per situar-nos amb precisió en l'àmbit 
de la praxiologia o prasilogia motriu 
ens sembla necessari recórrer R. Daval 
(1982) i analitzar la distinció que aquest 
autor fa entre ciència de l'actor i cièn
cia per a l'actor. 
En el primer cas, ciència de l'actor, 
s 'estudia l'exterior dels fenòmens de 
l'acció tal com ho faria una ciència de 
la natura, mentre que en el segon, cièn
cia per a l'actor, es tendeix a preveure 
els mitjans de l'acció més eficaç en pro
fit d'un individu actuant en una situa
ció precisa. Amb això aquesta distin
ció es converteix en capital per a la 
nostra anàlisi, perquè en traspassar-lo 
a l'àmbit de l ' activitat física o acció 
motriu ens trobem amb què és possi
ble: 

1. Concebre una ciència general de 
l'acció o teoria de l'acció tal com ho 
fa T. Parsons (1951) a Vers une thé
orie général de l'action, en el qual 
cas a la mateixa correspondria una 
praxiologia motriu que investigués 
la intel.ligència i tot el camp de la 
motricitat, sense la seva aplicació 
pràctica. 

2. Es pot tractar de considerar l'existèn
cia d'una ciència o tecnologia cien
tífica que estigui al servei del sub-
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jecte en situació, tal com ho fa A. 
Espinas, és a dir, de l'individu 
actuant. A aquesta segona perspec
tiva li correspondrien les regles de 
l'entrenament esportiu i el compor
tament motor o pràxic, unit a l'efi
ciència d'una intervenció concreta, 
vàlida per a practicants i entrenadors. 

La ciència que ocupa als que treba
llem en l'àmbit de l ' activitat física o 
acció motriu ha necessàriament de 
tractar d'unir les dues perspectives 
que acabem d'exposar, de manera que 
estudiï els fenòmens externs de la 
mateixa manera que ho faria un físic, 
i a l'individu actuant subjecte a les 
exigències d'una tasca concreta, sense 
necessitat de plantejar el conflicte, 
que encara avui es dóna en alguns 
àmbits de la nostra professió, d'opo
sar l'esport a l'educació física; la teo
ria a la pràctica. 
Ens interessa en conseqüència l'indi
vidu que es mou subjecte a uns condi
cionants del context i amb una acció 
motriu significativa. 
Segons el que acabem de dir i fins que 
no apareixin nous estudis que ens pro
porcionen més concreció i delimitació 
sobre el tema de la ciència de l'acció o 
praxiologia, accepten la denominació 
de praxiologia motriu com la més explí
cita i delimitadora de la possible cièn
cia pròpia del nostre àmbit d'estudi. 

DOSSIER 

L' objede d'estudi de la praxiologia 
motriu: la conduda motriu o l'acció 
motriu? 

Un dels problemes bàsics que té plan
tejat el nostre àmbit d'estudi, si no el 
fonamental , és el definir i concretar 
d'una manera precisa quin és l'objec
te d'estudi que ens ocupa i quina és la 
seva especificitat, si és que en té. 
Els intents recents per tractar d'arribar 
a la delimitació d'aquest objecte d' estu
di són més aviat escassos, tot i que no 
per això deixen de ser rigorosos i de 
gran valor. 
Sol existir una coincidència en consi
derar com a objecte propi de la praxio
logia motriu l'acció o praxi que l 'home 
realitza, si bé es donen diverses inter
pretacions al concepte d'acció. 
L'anterior fa que es parli d'acció, acció 
motriu i conducta motriu, sense que en 
tots els casos es doni a aquests termes 
la mateixa significació. 
Ja hem vist com delimitava P. Parlebas 
(1981) l'acció motriu, dient que era el 
procés de realització de les conductes 
motrius d'un o diversos individus 
actuant en una situació motriu deter
minada, i que la mateixa es manifesta
va pels comportaments observables, 
units a un context objectiu; comporta
ments que es desenvolupen sobre un 
conjunt ampli de dades subjectives 
(emocions, relacions, anticipacions, 
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decisions, etc.), fet que fa necessari par
lar d'acció motriu i no únicament 
d'acció. 
També hem exposat el criteri emprat 
pel Grup Praxiològic de Lleida, per al 
qual és l'acció de l'agent que decideix 
el punt de referència per delimitar 
l'objecte d'estudi de la praxiologia, per 
la qual cosa parlar d'acció motriu és 
considerat com redundant, atès que el 
terme acció és de per si prou significa
tiu. 
Nosaltres considerem que el terme 
acció per ell mateix no defineix amb 
claredat el nostre àmbit d'estudi, sinó 
que es fa necessari parlar d'acció 
motriu, atès que és el comportament 
motor observable, manifestat conjun
tament amb bases subjectives, unit al 
context objectiu, cap on s'orienta el nos
tre objecte d'estudi. 
Per a nosaltres el concepte de conduc
ta motriu implica l'acció i el compor
tament extern, per la qual cosa els seus 
trets caracteritzadors són els següents: 

• Intencionalitat. 
• Capacitat de moviment. 
• Interacció amb el medi físic i social. 
• Que es doni en un espai i en un 

temps. 

Això ens porta que sigui la conducta 
motriu, entesa com "l'organització sig
nificant del comportament motor, o el 
comportament motor com a portador 
de significació", on es concreti el nos
tre objecte d'estudi. 

Cap a una dassificadó o taxonomia 
de la conduda motriu 

Un dels criteris bàsics per poder deter
minar el que és una ciència i el seu 
objecte d'estudi és el de discernir quina 
mena d'accions o situacions pertanyen 
al seu àmbit i com classificar-les. 
Tant per delimitar les accions o situa
cions pròpies d'una ciència com per 
establir la seva classificació es fa neces
sari determinar els criteris en què es 
basa o fonamenta. Per això, tractarem 
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d'exposar el que diuen alguns autors 
sobre el tema, alhora que fem una apro
ximació a la nostra proposta de criteris 
de partida. 
Així, el Grup Praxiològic de Lleida 
(1992) parteix del criteri de mobilitat i 
immobilitat i estableix dos grans grups, 
que són: 

a) Accions la mobilitat de les quals és 
manifestament perceptible pels sen
tits i que impliquen quasi sempre 
alguna mena de desplaçament. 

b) Accions que es presenten als nostres 
sentits com caracteritzades per una 
immobilitat aparent. 

Cada un d'aquests dos grups se subdi
videix alhora en quatre subgrups, amb 
la qual cosa s'obtenen un total de vuit 
grups diferents. 
P. Parlebas (1981), prenent com a cri
teri la presència o absència d'incertesa 
en les relacions que es donen entre un 
individu i el medi en què actua i entre 
els participants, també estableix dos 
grans grups: 

a) Aquell en què l'individu que actua 
està sol, que anomena activitats psi
comotrius. 

b) Aquell en que l'individu que actua 
està amb un altre o altres, que deno
mina activitats sòcio-motrius. 

De la combinació entre el criteri 
d'incertesa i la presència o absència de 
l'altre o altres s'estableixen vuit grups 
o categories diferents. 

Per part nostra, en aquest moment estem 
treballant per establir una classificació 
de les conductes motrius partint del cri
teri que determinen els que considerem 
com a trets caracteritzadors de les acti
vitats que són objecte del nostre estu
di, i que són: 

• La tècnica o els models d'execució. 
• Les normes o regles. 
• L'espai i el temps. 
• La comunicació motriu. 
• L'estratègia motriu. 

Amb aquests trets apareixen com a cri
teris bàsics per a la classificació: 

• L'acció motriu. 
• La interacció amb els altres partici - . 

pants. 
• Els condicionants de regles. 

La decisió o comportament estratè
gic. 

La nostra pretensió és oferir una sèrie 
d'elements que pugui conduir a la dis
cussió i l'anàlisi i que, sent pertinent, 
s'orienti cap a la lògica interna de la 
conducta motriu. 

Consideradons finals 

Hem vist que l'anàlisi de l'acció motriu 
ha estat feta prenent la màquina com a 
model de referència per a l'estudi de 
l'home, si bé amb un enorme retard res
pecte a altres ciències humanes, com la 
pròpia psicologia. 
Durant molt de temps va ser la màqui
na de primer gènere la referència fona
mental i, en les darreres dècades, és la 
màquina energètica la que serveix de 
model bàsic, amb algunes aproxima
cions a la màquina informacional. 
Amb la màquina s'introdueix la idea 
de sistema, ja que aquesta es defineix 
com un sistema de forces mesurables. 
Tanmateix, cal conciliar aquesta pri
mera definició de sistema, que es 
revela limitada en el seu ús, amb la 
construïda en lingüística, en què es 
defineix com l'estudi dels sistemes 
de signes. 
Recorrent aJ. Piaget (1947) i sobretot 
a S. Freud (1938), és possible analitzar 
el pas de la referència de sistemes de 
forces cap a la referència de sistemes 
de signes. Aquí en l'ordre de les reali
tats físiques les causes no són ja forces 
sinó significacions. 
Avui dia, segons M. H. Brousse (1992), 
l'energia i l' energitisme no són models 
epistemològics fecunds en les ciències 
humanes, malgrat que en activitat físi
ca i esports continuïn sent referències 
fonamentals. 
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Fins i tot en l'àmbit de les màquines, 
els progressos realitzats estan orientats 
cap a la realització d'investigacions en 
les quals són la conceptualització de la 
física en termes de combinatòries, és a 
dir, de simbologies no naturals, les que 
predominen. 
El registre del simbòlic no apeLla ja a 
una energètica. Exigeix un treball d'arti
culació en el camp de la lingüística, en 
què les lleis són universals, amb la fun
ció particular de la paraula referida a la 
història de cadascú. Es teoritza partint 
de la lingüística com a anàlisi de com
binatòries de significants que consti
tueixen les fórmules de cada subjecte. 
En conducta motriu es va pel mateix 
camí, si bé la referència lingüística se 
situa en la comunicació motriu, amb la 
qual cosa és la comunicació pràxica la 
que ens ocupa. 
No neguem que l'energia està en el cor 
de les activitats físiques, ja que tant 
l'activitat física com l'entrenament són 
al centre dels compromisos motors i 
que d'alguna manera hem de tenir en 
compte l'organisme. Però les pràcti
ques motrius, abans que despesa d'ener
gia, són construccions de relacions sig
nificants, decisions, estratègies al servei 
de les quals se situa l'energia. 
En activitat física i conducta motriu, la 
noció d'energia ha de ser abordada com 
significació, immergida en un món de 
signes, si volem arribar a comprendre
la. 
La identificació entre energia i activitat 
física, tant en boga en l'actualitat en 
l'àmbit de l'esport i de l'activitat físi
ca, condueix a privilegiar els models 
mecànics (cos màquina simple, termo
dinàmica, cibernètica), però, malgrat la 
seva gran utilitat, es revela reduccio
nista i insuficient per entendre l'indi
vidu que actua en el camp de les pràc
tiques motrius. 
Per poder progressar sembla necessari 
que d'alguna manera abandonem la 

apunts : Educació Físí<a í Esports 1993 (32) 5·9 

lògica quantitativa per aproximar-nos 
a una qualitativa: substituir l'aproxi
mació en termes de forces per una altra 
en termes d'estructura. 
Com diu B. During (1992), hem de par
lar de conductes motrius i energia en 
lloc d'energia i conductes motrius, ja 
que són les conductes motrius les que 
ens porten a l'anàlisi de l'energia. 
La conducta motriu és una relació sig
nificativa que es forma fonamentalment 
de la relació amb el medi, els objectes 
i els altres, que passa per la motricitat i 
té un sentit en el motor però no es queda 
en això. 
L'ésser humà, com a ésser inteLligent, 
està compromès no només amb un uni
vers de forces, sinó que al mateix temps 
també ho està en un món de sentits o 
significacions, que són les que en darre
ra instància caracteritzen la posada en 
joc corporal d'una persona actuant en 
relació amb el medi. 
Hem d'arribar a la conclusió que en 
l'ensenyament i l'entrenament de l' acti
vitat física o conducta motriu cal fer 
una transformació radical de la gran 
majoria dels conceptes d'ús, de mane
ra que s'accepti que no s'ensenyen tas
ques, gestos, fragments d'habilitats, 
muntatges comportamentals, sinó 
estructures, fms i tot regles o principis 
organitzadors dels nostres moviments. 
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Resum 

A partir de l'acceptació de praxi fisica 
entesa des del punt de vista etimològic, 
aquest treball tracta d'aclarir termi
nològicament els conceptes d'acte, acció 
i activitat per tal de justificar l'objecte 
d'estudi de la prax! 010 gia. Disciplina 
que es dedica a l'estudi de les accions 
humanes i que disposa d'àmbits d' estu
di de gran interès per als llicenciats en 
educació física, ja que investiga sobre 
les accions esportives, físico-lúdiques, 
corpòrio-aprehensives i expressives. 

Paraules clau: praxi f'lSica, acte, 
acció, activitat, moviment, cor
poralitat, motricitat i praxiolo
gia. 

IntrodlKció 

Tradicionalment, els conceptes i les 
construccions teòriques que han envol
tat l'existència dels professors d' edu
cació física, dels tècnics esportius i fms 
i tot ara mateix, dels llicenciats en edu
cació física, han estat poc integradors 
dispersos i sovint han mancat d'una 
rigorosa reflexió epistemològica. 
S 'han fet molts esforços per obrir vies 
que responguin a la claredat concep
tual i metodològica que qualsevol dis
ciplina requereix, però en gran mesura 
aquest procés està recentment inaugu
rat, fonamentalment a partir del rigo
rós intent disciplinar desenvolupat per 
P. Parlebas, tot i que com qualsevol 
aportació teòric requereix relectures 
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CONTRIBUCIÓ DELS ESTUDIS 
PRAXIOLÒGICS A UNA TEORIA 
GENERAL DE LES ACTIVITATS 

FíSICO-ESPORTIVO-RECREATIVES 

pausades pel que fa a les seves propos
tes epistemològiques. 
La dispersió comença amb el complex 
nomenclàtor amb què els especialistes 
pretenem aclarir un univers tan hetero
geni de pràctiques: activitat física, exer
cici físic, educació física, preparació 
física, educació corporal, educació pos
tural, esport d'elit, esport educatiu, 
esport popular, esport tradicional, esport 
per a tots, etc., i una infinitat d' apelJatius 
que sovint es juxtaposen, són sinònims 
o clarament contradictoris. 
Això ha estat conseqüència natural de 
dues situacions. Una fa referència a 
l'escassa consideració social i acadè
mica que fins fa poques dates ha tingut 
entre nosaltres la referència al corporal, 
quan no s 'ha tractat del cos malalt, fruit 
d'un dualisme encara present als nos
tres dies; l'altre ha estat una actitud 
coherent i normal d'uns professionals i 

pensadors que, davant l'embullada hete
rogeneïtat de pràctiques que en princi
pi els eren assignades al seu àmbit, 
havien d'intentar sistematitzar-les i 
posar un cert ordre en el caos aparent. 
Tot aquest marasme d'accions huma
nes que engloba l'esport en les seves 
múltiples facetes i nivells, l'educació 
física com a disciplina pedagògica (1) 
encarregada de la transmissió i educa
ció de sabers pràxics relatius als esports, 
els jocs i d'altres molts i controvertits 
continguts, un ampli espectre d' activi
tats físiques de tipus recreativo-turísti
ques i moltes altres modalitats i pràc
tiques que tenen en el cos, en la 
corporalitat o en la corporeïtat el seu 
centre d'interès, que es desencadenen 
en contextos diversos i també amb con
seqüències i resultats molt diversos, 
tenen dos significats al que s'associen 
lingüística i conceptualment quasi 
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immediatament: allò físic, com a 
referència a la realitat tangible i natu
ral de l'ésser humà, i allò pràctic, la 
praxi o exercitació sobre el terreny, 
sobre el propi àmbit de l'acció. Tan
mateix, ha estat usual en la jove tradi
ció disciplinar referir-se al moviment, 
la motricitat i fms i tot al cos o a la cor
poralitat com els conceptes clau per 
situar epistemològicament aquestes 
pràctiques. 

La praxi física 

Aquest mosaic tan vigarrat d'activitats, 
praxis, pràctiques o exercitacions 
decanta tota una sèrie d'accions huma
nes que tenen com a referent la physis, 
el físic o allò físic, com si poguéssim 
trobar una realitat humana en la qual 
fos possible dissociar allò físic del psí
quic, a no ser el cas d'un cadàver o 
d'algú postrat en estat de coma. Hem 
de començ~ a fer un esforç per aco
modar ellle guatge utilitzat a la càrre
ga semàntic d'aquest. Dissociar entre 
l'acció física i les conseqüències 
d'aquesta acció serà un esforç prelimi
nar per poder entendre tota la càrrega 
semàntica d'allòfisic. 
Ja a la Grècia clàssica, la immensa 
majoria dels savis presocràtics eren 
experts en tot allò relatiu a la physis, ja 
que aquesta apel.1ació feia referència 
al principi constituent dp ot el real, de 
tot allò que s'apareix o es percep com 
la realitat immanent o tangible. "Tot en 
el cosmos -astres, núvols, terres, mars, 
plantes, animals- procedeix d'un prin
cipi radical comú, al qual els primers 
pre~ocràtics donaran el nom de physis 
(la physis com realitat universal), que 
en cada cosa constitueix el principi i el 
fonament del seu aspecte." (P. Laín 
Entralgo, 1987). 
Els antics grecs distingien amb clare
dat meridiana entre la physis com a 
principi unitari de tota realitat que apa
reix davant els nostres sentits i el cos 
(eidós), que és la realitat de consum, el 
seu aspecte i identificació, en suma, la 
seva figura, fms i tot la seva represen-
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tació, l'escultura; i, per descomptat, del 
moviment (dynamis), que entenien com 
una potència natural. 
La physis com a procés morfogenètic 
que il.1umina tot el continu canvi de 
construcció i evolució del cos humà, 
ostenta dues dimensions d'una matei
xa realitat: d'una banda la psykhe, com 
una cosa invisible que mou el cos, sent 
i pensa; de l'altra, el soma, que és el 
que en l 'home es mou, es veu i es toca. 
La primera és un tipus de matèria més 
subtil, tal com suggereix Pedro Laín 
(1991) o manifestada en forma d'ener
gia, com diríem avui dia; la segona és 
un tipus de matèria corpuscular. Per 
descomptat que aquesta clara distinció 
de matís respecte d'una mateixa reali
tat (valgui el conegut exemple de les 
dues cares d'una mateixa moneda) no 
té res a veure amb la molt posterior i 
artificiosa diferenciació entre matèria 
i esperit. 
El recordatori etimològic és molt útil, ja 
que testimonia l'arrel semàntica d'allò 
al qual ens estem referint. En síntesi, 
podem afirmar que el físic o el que apa
reix davant nostre com realitat física 
deriva del llatí physicus, que procedeix 
del grec phisós i que, alhora, deriva de 
la veu grega physis, que indica natura
lesa. La physis és el que de natura es fa 
real, el que apareix davant nosaltres 
com a tal, el que és per tant realitat per
ceptiva i tangible. Relatiu al cos humà, 
a l'ésser humà, la physis fa referència 
al principi natural, global i únic que fa 
possible la seva existència; compost, 
com tota realitat natural, per una mena 
de matèria que es manifesta de diferent 
manera: lapsykhe i el soma, i que apa
reix davant nosaltres com eidós la 
potència i manifestació del qual és el 
dynamis. 
L'altre referent, conceptual i lingüístic, 
que apareix reïteradament unit al nostre 
esdevenir acadèmic i professional
fonamentalment en el que és l'accepció 
comunament utilitzada per la immensa 
majoria de professionals----', és el pràc
tic, la pràctica exercida sobre el terreny, 
l'actiu, la praxi. En sentit ampli, podem 
entendre la praxi com tota acció que 

DOSSIER 

desencadena una practicitat, a diferèn
cia de l'activitat teòrica, reflexiva o con
templativa. Segons J. Ferrater Mora 
(1988), "la praxi pot ser exterior, quan 
s'encamina a la realització de quelcom 
que transcendeix l'agent, i interior, quan 
té com a fmalitat l'agent mateix". És a 
dir, ens trobem en una tessitura lingüís
tica que es defineix per oposició i no tant 
per comprensió. La praxi, és a dir, la 
pràctica, és el resultat d'una acció con
tinuada, sovint fins i tot sistemàtica, que 
expressa el seu contingut semàntic per 
oposició al no pràctic, el teòric; és a dir, 
a una altra dimensió de la mateixa rea
litat. 
El pràctic és pres del llatí tardà practi
ce i aquest del grec practiké, ciència 
pràctica, que no és res més, segons J. 
Coromines (1989), que el femení de 
practikós que significava actiu, que 
obra, que du a terme accions, s' exerci
ta. La praxi remet amb claredat a 
l'acció, al fet d'actuar. Aquesta prac
ticitat ostenta lingüísticament dos 
àmbits: d'una banda l'immanent o 
actual, exercitar-se o dur a terme algu
na cosa; de l'altra un contingut emi
nentment sociològic, acció d'exercir, 
per exemple, una professió. 
Del que hem dit fins ara cal testimo
niejar que amb la praxi o pràctica físi
ca ens estem referint a una mena d'exer
citació que implica la totalitat, o millor, 
la realitat total de l'ésser humà, que es 
fa evident mitjançant manifestacions 
de la seva realitat corpòria, és a dir, a 
través d'accions transitives, bé siguin 
moviments corporals, postures o deter
minades actituds. 
Parlar o escriure sobre la praxi física, 
col.loquialment exercici fisic o exerci
tació ftsica, apareix com una expressió 
diàfanament diferent a l'exercitació teò
rica o a l'exercici de qualsevol profes
sió. Tanmateix, l' apel.1ació comuna a 
l'exercitació ftsica conté en ella matei
xa grans contradiccions producte de 
l'alt grau de generalitat que aquesta con
ceptualització comporta. Així, ens 
podem estar referint tant a l'exercita
ció física duta a terme per qualsevol 
atleta professional o per un practicant 
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de l'esport aficionat, com a l'exercita
ció física que comporta picar una tanca, 
descarregar un camió o recollir fruita 
d'un hort. Aquesta segona sèrie d'exer
citacions físiques, tot i ser-ho fonnal
ment i semànticament, no crec que 
siguin competències acadèmiques o 
professionals dels llicenciats o profes
sors d'educació física i dels entrena
dors i els tècnics esportius. Així doncs, 
ens trobem amb una apel.lació ajustada 
a l'arrel etimològica i al seu contingut 
semàntic, però que no ens serveis per 
discriminar o diferenciar els compor
taments humans que són objecte de la 
nostra atenció disciplinar. 
D'entre tot aquest univers de praxi físi
ques, quines són les que cauen dins del 
nostre àmbit acadèmic i científic? En 
primera instància, l'esport és amb 
diferència la manifestació més impor
tant i de més transcendència social, tant 
pel que fa a la seva praxi, exercitació, 
com a tota la complexitat social dels seus 
efectes com a espectacle de masses. 
En segon tenne, la praxi lúdica, que 
engloba en ella mateixa l'esport, esde
vé acció de jugar, antecedent no gaire 
llunyà del contemporani esport, sinte
titza com cap altre comportament humà 
la transició de la nostra espècie des 
d'una acció filogenèticament consti
tuïda a una altra culturalment construï
da, ontogenètic ament atorgada. Tan
mateix, es tracta d'un producte cultural 
tan vell que és reivindicat i estudiat per 
disciplines molt diverses, tot i que cap 
fins avui n 'ha abordat l'estudi pra
xiològic. Per evidenciar la diferència 
entre els jocs d'atzar o els jocs de fit
xes i de cartes, prefereixo utilitzar 
l'expressió praxi físico-lúdica, sense 
necessitat de remetre's a les de joc 
motriu ijoc motor, que suposen una 
redundància conceptual, ja que la praxi 
física implica en ella mateixa la dinà
mica o capacitat objectiva per moure' s, 
o si s'escau, també evitar la menció que 
fa G. Robles (1984) als jocs d' homes, 
ja que amb ella fa referència expressa 
a l'esport, o més extensivament, a 
aquells jocs que disposen d'estatut 
reglamentari. 
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Finalment, l'educació física, el nom i 
els cognoms de la qual han sofert tants 
intents vans de modificació i la per
manència i consolidació de la qual com 
a disciplina pedagògica hem de conti
nuar reivindicant (F. Lagardera, 1992), 
pel fet que es tracta d'educar la physis 
i, per tant, la realitat de l'ésser conce
buda unitàriament. La resta de pràcti
ques són digressions o decantacions 
dels dos ens o convencions esmenta
des, joc i esport, i de la disciplina 
pedagògica encarregada d'educar-los, 
l'educació física. Així, parlem d'acti
vitat física quan ens referim a una exer
citació genèrica, però aquesta genera
lització no té rigor. La majoria 
d'accions humanes són de tipus físic: 
passejar, menjar, escriure, etc., les 
accions humanes impliquen sempre la 
physis. De la mateixa manera, i per 
extensió, es parla d'activitats corpo
rals, com si poguessin donar-se accions 
humanes sense la presència i el prota
gonisme de l'estructura material del 
cos. D'entre tota aquesta vigarrada 
cohort de mots i designacions la més 
tolerable sembla que és la d'exercici 
físic, ja que implica que se sotmet la 
physis a una sèrie d'accions continua
des per exercitar, desenvolupar o esti
mular el suport corporal de la nostra 

existència. Però fonamentalment, els 
àmbits de la nostra preocupació se cen
tren en la praxi físico-lúdica, el màxim 
exponent social del qual és l'esport, 
tant si es dóna en l'àmbit rural, urbà o 
en la naturalesa salvatge; les praxis físi
co-expressives i les praxis físico-apre
hensives, la intervenció pedagògica de 
les quals és a càrrec de l'educació físi
ca, per la qual cosa seria en aquest cas 
un àmbit concret d'aplicació discipli
nar. 
Però si l'esport és portador d'un exten
sa corrua d'accions que són suscepti
bles de ser educades o de posar-se en 
pràctica durant el temps d'oci, l'edu
cació física patrocina a més d'aquestes 
moltes altres accions no específicament 
esportives. De la mateixa manera, en 
la societat actual, es duen a terme 
accions de tipus lúdico-recreatiu, 
expressives o corpòreo-aprehensives 
de fonna sistematitzada, en un marc 
formatiu o simplement recreatiu. 
Necessitem, per tant dotar-nos de tota 
una construcció disciplinar que sigui 
capaç d'oferir models d'anàlisi de tota 
aquesta diversitat d'accions humanes, 
amb l'objectiu de conèixer en la seva 
justa mesura les seves característiques, 
prestacions i estructura interna (vegeu 
figura 1). 
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Figura 1. 
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Moviment, corporahtat i motricitat 

Sempre que s 'han abordat anàlisis de 
caràcter epistemològic relatives a l'edu
cació física o l'esport, el moviment (2) 
ha aparegut com la matriu de tot el dis
curs. Ja m'he referit en altres ocasions 
a la insolvència d'aquest concepte com 
a suport disciplinar (F. Lagardera, 1989, 
1990 i 1992), ja que, com tan encerta
dament assenyala G. Robles (1984), "el 
moviment no és una unitat de signifi
cat", es tracta d'una manifestació d'un 
fenomen físic que, en el cas dels ani
mals i els humans, no és res més que el 
producte de l'activitat nerviosa i mus
cular. 
També ha estat usual la utilització epis
temològica del terme corporalitat (3) 
fent referència explícita al cos que sent, 
és a dir, implicant tant la realitat cor
poral de l'ésser com la consciència de 
què és. Onticament, seria el sentir de 
l'ésser com a unitat indivisible amb 
capacitat per fer, sentir i pensar. La cor
poralitat és, sobretot, vida, dinamisme 
i sentiment. El cos pot ser d'un cadà
ver, d'una estàtua o d'alguna cosa que 
pugui ser trossejada. La corporalitat és 
una cosa viva, sensitiva i, consegüent
ment, actiu. 
Així mateix, darrerament s 'ha pretès 
apel.lar al concepte de motricitat (4) 
com un recurs epistemològic molt més 
restrictiu, enunciant així la capacitat 
d'un objecte o subjecte per generar 
moviment de tipus autogen, és a dir, 
autopropulsat. En el nostre cas és 
peremptòria la necessitat de qualificar
Ia d'humana ja que si no no existiria 
discriminació entre els atributs d'un 
mòbil autopropulsat, cas d'un avió o 
d'un automòbil, i els éssers humans. 
Però tot i ser útils els conceptes de cor
poralitat i motricitat, no són prou res
trictius com per ajudar-nos a defmir la 
regió del coneixement en què poder ubi
car-nos. La corporalitat és un concep
te universal, validat preferentment pels 
filòsofs que han conreat l'ètica, la meta
física o la gnoseologia, els psicòlegs, 
els psiquiatres i, més recentment, els 
antropòlegs. La motricitat humana defi-
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neix, així mateix, un apartat tan extens 
de la vida de l'ésser que ha de ser abor
dat per moltes disciplines: medicina, 
biomecànica, física i altres. La capaci
tat de generar moviment no pot ser 
objecte disciplinar, potser alguns tipus 
d'accions que es fan expresses mit
jançant aquesta capacitat. I nosaltres 
hem de ser necessàriament restrictius 
amb aquest tipus de comportaments, ja 
que no tots poden ser objecte del nostre 
estudi i atenció. 
Amb massa insistència s'abusa de 
l'apeLlatiu motriu com a correlat con
ceptual de motricitat. Sobre aquest par
ticular hauríem de reflexionar amb 
rigor. Motriu no és més que l'adjectiu 
irregular femení de motor, i s'aplica 
generalment al concepte de força 
motriu. En el nostre cas, Parlebas 
(1981) ha difós el concepte d'acció 
motriu, sobre el qual ha construït la seva 
praxiologia motriu. En principi crec 
que es tracta d'una redundància o d'una 
adjectivació inapropiada. El motòric o 
motriu s'aplica al gènere humà quan es 
percep en una acció o en una sèrie 
d'accions alguna mena de moviment, 
evidentment autopropulsat, ja que 
l'organisme, en si tot, compon una 
màquina orgànica capaç de generar 
moviment. Però al llarg de la vida, i fins 
i tot després, el moviment és una mani-
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festació perceptiva que indica canvis 
de lloc, composició, fisonomia, etc. Ja 
Parmènides testimonià que tot en la vida 
és un fluir continu. O potser el motor 
humà no funciona quan dorm, menja o 
pensa? Es vol entendre per motòric o 
motriu quan es percep un desplaçament 
total o parcial del cos, però en aquest 
cas podria expressar-se d'una forma 
més precisa. De qualsevol manera, el 
que veurem seguidament, el terme 
acció, com a unitat que expressa la 
praxi d'un agent, en aquest cas humà, 
ostenta prou contingut com per no 
necessitar adjectivacions que tendeixin 
més a la confusió que a l'especificitat. 
La motricitat és l'expressió d'una 
potencialitat que ens permet moure 'ns; 
el moviment constata un fenomen físic 
i la corporalitat constata així mateix una 
realitat física, capaç de potències no 
només físiques, sinó projectives i intro
jectives. El que trobo en aquests 
esforços per dotar-nos d'un coneixe
ment coherent apeLlant a aquests ter
mes és que són el resultat d'una apre
hensió fallida de la praxi, és a dir, d'una 
realitat immediata i activa. Ambdues 
realitats, corporal i motriu, es traduei
xen en actes, inseparables doncs de 
totes les capacitats de l'ésser per resol
dre mitjançant ells diferents necessitats 
en un moment donat. Corporalitat és 
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sentir, pensar i actuar, però tot en una 
projecció conjunta i indissoluble que 
informa i transforma constantment 
l'ésser. Motricitat es tradueix en movi
ments orgànics, funcionals, operatius 
o banals, però també en sentir o pensar 
en aquest moviment. 
Així doncs, ens trobem que tant movi
ment com motricitat i corporalitat ens 
remeten a la praxi, a allò que hem des
crit anteriorment com la practicitat, 
l'actiu; associat al físic, la physis com 
principi unitari de l'ésser. Aquesta asso
ciació ens condueix cap a l'actuar, el 
desencadenament d'accions que deter
minen l'existència vital d'un ésser. 
La praxi es fa explícita mitjançant les 
accions i aquestes, si tenen que dotar
nos d'alguna significació epistemolò
gica, han de ser de naturalesa tal que les 
faci diferents a la resta, específiques del 
nostre àmbit. Motricitat i corporalitat 
no poden ser apel.latius específics; si 
fos així, les dues unitats de pensament 
en les quals es faria explícita la praxi, 
l'acció, a la qual hem fet esment, serien, 
d'una banda, l'acció corporal i, d'altra 
banda, l'acció motriu. Hauria de tractar 
de presentar totes dues unitats no com 
disjuntives, sinó com a complementà
ries. En qualsevol cas, mai com a suma
tives, l'acció corpòrio-motriu ens sem
bla d'entrada una reiteració sense sentit. 
Caldria desxifrar amb molt de compte 
si una d'elles està continguda, totalment 
o parcialment, en l'altra. En el primer 
cas, el tema estaria resolt, en el segon, 
es complicaria fins que no fóssim 

CORPORALITAT 
AcrEX 

M 

capaços de crear una abstracció que es 
convertís en una intersecció d'ambdues. 
Però fmalment, per què complicar-nos 
amb perífrasis i reiteracions poc clares 
si la referència tant col.loquial com con
ceptual i etimològica al pràctic i al ftsic 
es manifesta tan clarament i consistent? 
Finalment, també convé aclarir que la 
referència a la praxi ftsica, fms i tot sent 
coherent, és molt poc discriminativa 
per aconseguir l'objectiu de la nostra 
clarificació i construcció disciplinar, ja 
que l'exercitació física es duu a terme 
en moltes situacions humanes que 
cauen fora dels nostres interessos. 
Aquesta referència en el llenguatge 
col.loquial es podria solucionar amb 
apel.lacions més específiques: pràcti
ca esportiva, pràctica lúdica, pràctica 
educativa ... , el que redundaria en una 
clarificació no només lingüística, sinó 
també conceptual. Cal doncs dotar-nos 
de tot un entrellat teòric que doni suport 
a la practicitat que ens ocupa i preocu
pa, de tal manera que aquesta alimenti 
constantment el coneixement d' aque
lla, de manera que el saber científic que 
pugui sorgir d'aquesta síntesi elemen
tal enriqueixi i millori constantment la 
nostra realitat professional (vegeu figu
ra 2). 

Acte, acció i activitat 

Parlar de praxi ens condueix irremeia
blement a precisar què s'entén per 
acció. Aquesta accepció té i ha tingut 
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AcrES QUE POSSmll.lTEN LA MOTRICITAT 
AcrEY 

Figuro 2. 

una gran quantitat d'usos, raó per la 
qual el seu caràcter polifacètic i polisè
mic obliga a una utilització restringida 
o delimitada clarament mitjançant locu
cions determinants, és a dir, adjectiva
cions: acció motriu, acció corporal, 
acció esportiva, acció educativa ... 
De manera restringida podem conside
rar l'acció com" l'operació d'un agent". 
Aquest pot ser, en principi, qualsevol 
ésser orgànic, però quasi sempre es con
fina a un ésser humà. En termes gene
rals, l'acció és el procés i el resultat 
d'actuar, és a dir, dur a terme alguna 
cosa. 
X. Zubiri (1986) distingeix entre acció 
i acte. "Entre acte i acció hi ha diferèn
cies essencials. Les accions són pròpies 
del sistema sencer de la substantivitat, 
mentre que els actes són propis de cada 
nota o com a màxim d'un grup de 
notes." Per a Zubiri, el món dels objec
tes està determinat per ser un conjunt 
de notes, la proliferació i qualitat d'unes 
sobre les altres i, sobretot, la combina
ció diferent d'aquestes, la seva estruc
turació, compon els conjunts percepti
bles i fets realitats per la intel.lecció 
humana. 
Zubiri entén l'ésser humà com un sis
tema estructural de notes de caràcter 
substantiu, en què cada una està arti
culada de forma precisa amb les altres. 
L'acció està caracteritzada per la uni
citat. Es tracta doncs, d'una abstracció 
que es constitueix en la unitat bàsica 
d'anàlisi, estudi i classificació. En sen
tit estricte i formal la conducta o el com
portament (5) consistirà en un decurs 
d'accions, mentre que cada acte no serà 
una acció, sinó com a molt un moment, 
unflash o seqüència de l'acció. 
Seran accions, per exemple, sentir, 
fugir, passejar, treballar, conversar, pen
sar, dormir, jugar ... ; en canvi, el que 
l'activitat de cada nota aporta a l'acció 
és el que temàticament Zubiri denomi
na acte. Serà acte, dons, la contracció 
muscular, la transmissió sinàptica, la 
fonació (articulació de sons), la visió ... 
Tota acció implica la posta en marxa 
de tot el sistema corporal humà, tot 
l'ésser com a unitat substantiva. 
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Tanmateix, G. Robles (1984) pretén 
donar a l'acte el mateix contingut res
pecte de l'univers de significació que 
1'acció, fonamentalment perquè així 
diferencia clarament entre l'acció i 
l'acte del moviment: "caminar consti
tueix una acció, cada un dels passos que 
donem en caminar, un acte, el qual alho
ra està compost per un nombre indefi
nidament il.limitat de moviments, resul
tat físic de l'acció nerviosa i muscular". 
No obstant això, aquesta discriminació 
condueix a que tot acte, per ell mateix, 
és representatiu d'una unitat de signi
ficació, cosa que pot ser interessant per 
a algunes disciplines que s'interessen 
pels mecanismes que fan possibles les 
accions: fisiologia, biomecànica, psi
cologia, dret ... però no per a nosaltres, 
que estem interessats en la praxi i no 
en els mecanismes biològics, psicolò
gics o sociològics que la fan possible, 
almenys pel que fa a la nostra pretesa 
construcció disciplinar. La praxiologia 
entén l'acció com unitat d'anàlisi i com
prensió, i des d'aquesta perspectiva a 
nosaltres ens resulta de molta utilitat. 
El que caracteritza l'acció és el seu con
tingut significatiu des de la seva reali
tat pràxica, i és a partir d'aquesta pos
sibilitat que es pot constituir com a 
unitat d'anàlisi i, per tant, susceptible 
d'aillar-se en tot estudi. 
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Tanmateix, en les derivacions i usos 
col.loquials mai parlem d'acció sinó 
d'activitat o de pràctiques. Això passa 
així perquè l'acció mai no es produeix 
de manera ai1lada; precisament la rique
sa de la seva significació pràxica ve 
determinada perquè està sempre con
textualitzada. En aquest sentit, qualse
vol acció es dóna necessàriament en un 
context. J. Ferrater (1983) insisteix en 
el llaç indissoluble entre acció i situa
ció: "Es pot considerar una acció ai1la
dament, sense relació amb una altra acció 
o altres accions, però una acció d'aquest 
caràcter és una abstracció." Les accions 
mai no es duen a terme de forma ai1la
da; sovint, una acció està immergida en 
tota una sèrie d'accions que defmeixen 
una determinada situació. "Dins d'aquest 
context tenen lloc les accions. Això no 
vol dir que totes les accions siguin equi
parables. Hi ha accions de moltes clas
ses, unes més o menys insignificants i 
altres més o menys importants o decisi
ves, unes rutinàries i altres excepcionals. 
Una teoria raonablement completa de 
les accions humanes ha de tenir en comp
te aquests diversos components, que són 
al mateix temps, i principalment, con
textos dins dels quals tenen lloc les 
accions (6)." Aquesta referencia al con
text ens il.lustra del caràcter transitiu de 
tota acció. És, doncs, la seva càrrega sig-
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nificativa el que determina el sentit de 
l'acció i, així mateix, el que podria jus
tificar 1'apel.lació constant en elllen
guatge col.loquial al terme activitat. 
Ens referim al terme activitat quan 
necessitem precisar que es tracta d'un 
procés de tal característica que es pot 
interrompre, romandre latent durant 
un temps o constituir-se com una 
cosa ordenada i sistemàtica. "En 
l'activitat fer no és en tot moment in 
actu, sinó que es combina de formes 
diverses fer in actu i fer en potència, 
o potser millor, en latència" (G. 
Robles, 1984). Efectivament, en 
qualsevol apel.lació a l'activitat no 
ens estem referint sempre in actu, és 
a dir, mitjançant l'acció, o millor, 
mitjançant la manifestació activa del 
protagonista, sinó que aquesta pot 
estar constituïda per un procés rela
tivament llarg i interromput en l'espai 
i el temps. "L'activitat és un conjunt 
d'accions de determinat gènere dotat 
d'un sentit unitari. Aquestes accions 
integren un continuum que consti
tueix el tot unitari de l'activitat, però 
no es produeixen -o almenys no es 
produeixen necessàriament- de 
forma continuada, sinó amb inte
rrupcions temporals. Malgrat això, 
el continuum no perd unitat" (G. 
Robles, 1984). 
Així doncs, quan ens referim a una 
actualitat podem situar-nos en l'àmbit 
de les accions i quan ho fem respecte 
d'un procés genèric i indeterminat, ho 
podrem fer mitjançant la referència a 
activitat; però hauríem de tenir en con
sideració que en cap cas serà terme 
específic del nostre àmbit el d' activi
tat física, ja que si bé formalment i eti
mològica és molt correcta, no és res
trictiva; sí ho seran denominacions tals 
com activitat esportiva, activitat físi
co-educativa, activitat físico-recreati
va ... L'activitat física com a procés en 
potència, latència o actualitat pot ser 
adscrit a qualsevol àmbit de la vida 
humana: donar passejos després de 
menjar, comear l'hort, carregar i des
carregar sacs de ciment, practicar 
gimnàstica ... D'aquí que sigui neces-
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Figuro 3. 

sari que ens obliguem a parlar i escriu
re amb precisió. 
El que rau en el fons d'aquesta reflexió 
introductòria no és més que la consta
tació d'una necessitat. Necessitem saber 
primer, descriure després i, fmalment, 
analitzar i estudiar de quina mena 
d'accions humanes ens ocupem els pra
xiòlegs, motricistes, preparadors físics, 
llicenciats en educació física o qualse
vol altra etiqueta que quedi en les nos
tres amples espatlles. La praxiologia es 
pot així constituir en la disciplina cien
tífica de la qual estem orfes, ja que el 
seu rigor metodològic ens oferirà la pos
sibilitat de determinar la importància 
d'unes accions sobre altres, no només 
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per defmir praxiològicament un joc, la 
seva lògica interna, sinó, i fonamental
ment, per discernir amb solvència la 
prioritat en l'ensenyament o en l' entre
nament d'unes accions sobre d'altres 
(vegeu figura 3). 

Aplicació i necessitat dels estudis 
praxiològics 

La meva apel.lació a la precisió no és 
una qüestió de semàntica lingüística 
exclusivament, ni de dignificació o esta
tus acadèmic, tot i que en ambdós casos 
estaria més que justificada. Es tracta 
d'una qüestió de fonamentació episte-

mològica, de saber amb certesa a què 
ens dediquem, quina és la nostra ubi
cació acadèmica i professional, quina 
és la nostra rendibilitat social i científica 
i què és allò que ens diferencia dels met
ges, els psicòlegs o els sociòlegs, sum
mament interessats per les praxis físi
ques que a nosaltres ens ocupen, però 
des d'una altra perspectiva, exercint i 
estudiant unes altres funcions, altres 
nivells d'aplicabilitat. 
Si concloem que l'àmbit dels nostres 
interessos tant professionals com cien
tífics es troben en un determinat grup 
d'accions que duen a terme els humans 
i que per convenció, història o tradició 
es constitueixen en ens els quals ano
menem esport o iocs esportius, jocs 
motors o pràctiques físico-lúdiques, 
educació corporal o educació física, 
resulta imprescindible que sapiguem 
què és allò que caracteritza i diferencia 
aquestes accions d'altres moltes, ingent 
nombre d'activitats físiques que estan 
fora de la nostra preocupació discipli
nar. I el que resulta molt més impor
tant, la necessària descripció, com
prensió i estructura dinàmica d'aquestes 
accions no se'ns ha facilitat fins avui 
per cap de les moltes disciplines que 
s 'han acostat al coneixement d' aques
tes accions humanes tan peculiars, ja 
que ho han fet des del seu objecte 
d'estudi i des dels seus propis mètodes. 
La praxiologia, i no faig referència 
conscientment a la praxiologia motriu 
per considerar aquesta apel.lació una 
tautologia després de tot el que hem dit 
fins ara, es constitueix en la ciència de 
la praxi humana i, en aquest sentit, ens 
pot reportar el coneixement requerit de 
les accions que són característiques de 
jocs i esports. Fins avui els estudis pra
xiològics, exceptuant l'obra de P. Par
lebas, no han constituït altra cosa que 
plantejatpents inicials de tipus gnose
ològic, com ho van ser els treballs pre
liminars de Smolimowski. 
Hem d'agrair aP. Parlebas (1982) el 
fet d'haver-nos avançat amb tanta pre
cisió i claredat aquesta direcció disci
plinar, tot i que el sotmetem a una revi
sió constant que ens pot conduir a 
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digressions conceptuals respecte dels 
seus postulats, procés d'altra banda 
natural en l'esdevenir de qualsevol dis
ciplina científica. A moltíssims pro
fessionals de l'esport i l'educació físi
ca, el sol esment de la praxiologia els 
remetrà a un obscur i desconegut terme; 
tanmateix, tenim l'obligació moral de 
divulgar les nostres pretensions i tro
balles, si n'hi haguessin, i continuar en 
l'intent per adquirir coneixements con
trastats, a través d'investigacions meto
dològicament rigoroses, per saber més 
del que avui ofereix la ciència sobre els 
esports d'equip, les danses, els jocs tra
dicionals, les lluites i tantes altres del 
nostre interès. 
Conèixer l'estructura o la lògica inter
na, utilitzant la terminologia de Parle
bas, d'un joc ens permetrà saber sobre 
les prescripcions motòriques, comuni
catives i semiològiques de tota la cohort 
d'accions de joc, d'aquelles que 
necessàriament el defmeixen i fan pos
sible la convenció o contracte lúdic; al 
marge de moltes d'altres no necessà
ries però que apareixen amb profusió 
en aquell context lúdic i que poden 
manifestar una alta significació pràxi
ca, o com assenyalava anteriorment, 
aquelles que són decisives per a la seva 
pròpia existència a diferència d'un 
ingent nombre d'accions que es donen 
en el joc però que no són pròpies 
d'aquest, o com a molt intranscendents. 
Aquest saber que s'origina en l'anàli
si i observació d'una realitat pràxica 
tindrà immediatament la seva aplica
bilitat en la correcta ubicació dels inte
ressos i objectius educatius dels pro
fessors d'educació física, en la forma 
de patrocinar aprenentatges de les 
accions necessàries per resoldre amb 
eficàcia qualsevol prestació motòrica i 
les situacions pedagògiques específi
ques (sèrie d'accions necessàr.ies) per 
aconseguir-ho, en la diferenciació del 
grau de complexitat d'unes accions res
pecte d'altres, en la programació 
correcta d'exercitacions sistemàtiques 
per a la millor eficàcia d'una acció de 
joc i, en suma, per poder conèixer amb 
propietat i abundància la naturalesa de 
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les accions que intentem estimular, 
ensenyar o promocionar entre els nos
tres alumnes, jugadors, atletes i prac
ticants en general. 
La necessitat d'una disciplina praxiolò
gica que ens ofereixi coneixements 
vàlids i d'aplicabilitat manifesta neix de 
la nostra profunda insatisfacció, en no 
poder donar resposta adequada a una 
infinitat de problemes i reptes profes
sionals i acadèmics que se'ns presenten 
diàriament i que resolem gràcies a la nos
tra intuïció, experiència o empirisme 
més servil. Aquesta precarietat ha estat 
resolta fins avui, en gran mesura, per una 
sèrie de disciplines i ciències que, grà
cies al seu interès per les accions huma
nes típiques del nostre àmbit, ens han 
proporcionat un bon llegat del seu saber: 
antropologia, biologia, biomecànica, 
dret, economia, fisiologia, història, medi
cina, pedagogia ... Però aquest munt de 
coneixements es manifesta fins avui cla
rament insuficient, almenys per a les 
fmalitats de l'àmbit específic que hem 
assenyalat amb reiteració. És per això 
que haurem d'esforçar-nos en el futur, 
especialment aquells professionals que 
disposen de temps, dedicació i mitjans 
per investigar aquesta parcel.la de la rea
litat humana. Així, podrem donar lenta
ment satisfacció a les nostres necessi
tats professionals i disciplinars i, d'altra 
banda, col.laborar, amb el saber que 
siguem capaços de generar, al millor 
coneixement, necessàriament multidis
ciplinar, del gènere humà. 

Bibliografia 

COROMINAS, J.; PASCUAL J.A. Diccionario crfti
co etimológico castellano e hispanico, Gre
dos, Madrid, 1987 (2" reimp.). 

F'ERRATER, J. De la materia a la razón, Alianza, 
Madrid, 1983 (2A ed.). 

F'ERRATER, J. Diccionario de filosofia, Alianza, 
Madrid, 1988 (6" reimp.). 

GRUP D'INvEsTIGACIÓ PRAxIOLOOIC. "Hacia la 
construcción de una disciplina praxiológica 
que acoja y estudie la diversidad de practicas 
corporales y deportivas existentes", Sympo
sium de Filosofia del Deporte, Barcelona, març 
de 1992. 

DOSSIER 

LAGARDERA, F. "Educación ffsica sistérnica: hacia 
una enseñanza contextualizada", a Apunts 
d'educació fisica i esports, núm. 16-17, Bar
celona, INEFC, juny-setembre 1989. 

LAGARDERA F. "La Educación Física en la ense
ñanza secundaria obligatoria", a Informes
ICE,núm. 31, Universitat de Saragossa, 1990. 

LAGARDERA, F. "Sobre aquello que puede edu
car la Educación Física" a Revista Interuni
versitaria de F orrnación del Profesorado, Uni
versitat de Valladolid, 1992. 

LAfN ENTRALGO, P. El cuerpo humana. Oriente 
y Grecia antigua, Espasa Calpe, Madrid, 1987. 

LAfN ENTRALGo, P. Cuerpo y alma, Espasa Calpe, 
Madrid,1991. 

PARLEBAS, P. Contribution à un lexique com
menté en sciencie de l'action matrice, INSEP, 
París, 1981. 

P ARLEBAS, P. Phychologie sociale et théorie des 
jeux: étude de certains jeux sportifs. La logi
que interne des jeux sportifs: modélisation des 
universaux et étude quasi-expérimentale, París, 
1982. Tesi per al doctorat d'Estat en Lletres i 
Ciències Humanes. Universitat de París. 

ROBLES, G. Las reglas del derecho y las reglas 
de los juegos, Facultat de Dret, Palma de 
Mallorca, 1984. 

ZUBIRI, X. Sobre el hombre, Alianza, Madrid, 
1986. 

Notes 

(1) Malgrat els múltiples i diferents intents d'ator
gar-li una altra denominació (educació corporal, 
educació de la motricitat, educació del moviment, 
educació pel moviment, psicokinètica ... ), el terme 
educació fisica s 'ha consolidat intemacional-
ment. 
S 'ha qüestionat fms i tot el nom i els cognoms 
de l'educació fisica perquè, en el fons, ha existit 
fins ara un gran confusionisme quant al seu objec
te disciplinar, que ha tingut conseqüències imme
diates en l'heterogeni maremàgnum de pràcti
ques pedagògiques que poden formar part dels 
seus continguts. 
En aquesta mateixa revista, un nodrit grup de pr0-

fessionals van fer l'esforç per aclarir el sentit que 
com a disciplina ostenta l'educació física ("Edu
caci6n Física: una pedagogía renovadora", revis
ta Apunts d'Educació Ffsica i Esports, núm. 16-
17, juny-setembre de 1989), en la qual es concebia 
l'educació física com una tasca pedagògica amb 
un àmbit i un objecte especfjics; és a dir, es trac
ta d'una pedagogia que educa especfjicament. 

(2) Molts i molt notables han estat els esforços 
que han volgut explicar l'àmbit de l'educació 
física a partir del concepte de moviment, entre 
altres, J.M. Cagigal, K. Meinelo J. Le B()ulch, 
i, molt més recentment, l'autor britànic P.J. 
Amold. 
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A més de considerar que difícilment es pot cons
truir un objecte disciplinar a partir d'un sol con
cepte, el de moviment ha estat tradicionalment 
adscrit a les preocupacions, objecte i tractament 
de la física i de la metafísica. 
En el nostre cas, es tracta d'una manifestació que, 
en poder ser objectivada mitjançant l'observa
ció, s'ha confós lamentablement amb l'objecte 
de la disciplina. No és el moviment l'objecte de 
l'educació física, sinó el subjecte, la persona a 
qui tractem d'educar. 
Per a una crítica més exhaustiva d'aquestes posi
cions es pot consultar qualsevol dels articles que 
he esmentat en el text i que estan reflectits en la 
bibliografia. 

(3) Referent a la corporalitat, al corpori i, fins i tot, 
a la corporeil:at, han estat també abundants les posi
cions epistemològiques que han defensat que l' edu
cació física es pot considerar una educaci6 cor
poral o bé el tractamen! pedagògic del corporal. 
Alguns autors que en un moment o un altre s 'han 
posicionat des d'aquesta perspectiva han estat O. 
Gruppe, M. Vaca i fins i tot el mateix 1.M. Cagi
gal. La referència al corporal no pot ser mai espe
cífica, excepte per oposició, ja que tot en la vida 
de l'ésser humà emana del seu ser cos. 
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(4) El concepte de motricitat ha estat el més uti
litzat en les darreres dues dècades, però curiosa
ment, tot i haver-hi un gran nombre d'obres que 
hi fan referència, en cap s'hi desenvolupa con
ceptualment, si exceptuem l'obra de V. Da Fon
seca, tot i que la seva perspectiva és fonamental
ment descriptiva des de l'embriologia, la fisiologia 
i la genètica. 

(5) Sobre els termes de comportament i conduc
ta hi ha tantes accepcions com controvèrsies, 
d'aquí que passi sobre ells com sobre brases. En 
espanyol hi ha una clara sinonímia entre tots dos, 
que fa referència genèricament a la forma en què 
els éssers humans governen la seva vida i diri
geixen les seves accions. 
El confusionisme va començar a arribar primer 
de la mà de la psicologia, bàsicament en traduir 
l'accepció anglo-saxona de behaviour i a la pro
liferació de la tendència conductista o behavio
rista, que fonamenta l'estudi dels éssers humans 
en l'observació de la seva conducta. Aquesta ten
dia a ser analitzada experimentalment mitjançant 
el mètode binomial estúnul-resposta, cosa que ha 
conduït a no pocs a considerar la conducta com 
un decurs d'accions homogènies i específiques 
com a resposta a un estímul donat, mentre que el 

comportament seria un guiar-se molt més genèric, 
no tan típic d'una situació o context donat, sinó 
d'un tret adscrit a la forma de fer característica 
d'una persona. Més tard el confusionisme va aug
mentar en incorporar l'antropologia física i l' eto
logia el terme conducta, com un esquema extre
madament complex de reaccions específicament 
humanes equivalent al terme comportament, refe
rit al món animal. D'aquesta manera, aquestes 
disciplines entenen el comportament, quan s' apli
ca als éssers humans, en un estricte àmbit social, 
el comportament social humà. 
Aquesta discussió podria dur a un enfrontament 
erudit i en extrem academicista amb altres disci
plines' fet en el qual en cap cas m'atreveixo a 
abordar. D'aquí que em limiti a parlar d'accions 
específiques, en la seguretat que aquest aclari
ment, si s'aconsegueix, serà en ell mateix un 
avenç important. 

(6) En aquest sentit és fonamental conèixer i 
entendre el concepte de significaci6 pràxica que 
ha desenvolupat el Grup d'Investigació Pra
xiològic de l'INEFC de Lleida (1992), que es 
troba àmpliament tractat en aquest monogràfic 
en l'article titulat "Cap a la construcció d'una 
disciplina praxiològica". 
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Resum 

Aquesta contribució considera clau 
l'obra del professor P. Parlebas per 
endinsar-se en l'estudi de les accions 
que tenen interès disciplinar per als lli
cenciats en educació física: esportives, 
lúdico-recreatives, expressives i apre
hensives. Totes aquestes són accions 
amb significació pràxica desencadena
des en un espai pertinent. Aquests dos 
conceptes són capitals per entendre la 
taxonomia presentada. 

Paraules clau: praxiologia motriu, 
praxiologia, significació pràxica, 
espai pertinent, acció amb signi
ficació pràxica. 

Introducció 

Aclarir els passos i els camins per on 
conduir les nostres reflexions, els estu
dis, les investigacions i les preocupa
cions disciplinars ens orienta irremeia
blement cap a l'atrevida aventura de 
decidir què és el que ens ocupa i preo
cupa. Procés complex i costós que ha 
tingut predecessors il.lustres sobre els 
sabers i les investigacions dels quals 
les nostres ments s'han anat formant i 
conformant, però és aquest un procés 
inacabat, i necessitem explorar els 
albors de la nostra disciplina nounada 
per continuar en la tasca de construir-la, 
perquè altres, després de nosaltres, con-
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CAP A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA 
DISCIPLINA PRAXIOLÒGICA QUE 
ACULLI I ESTUDIÏ LA DIVERSITAT 

DE PRÀCTIQUES CORPORALS I 
ESPORTIVES EXISTENTS 

solidin el seu saber, superant aquells 
que nosaltres siguem capaços de ges
tar, o almenys, de revisar. 
Un dels nostres majors errors històrics 
ha consistit en pretendre definir l' objec
te d'estudi amb una sola paraula o amb 
un sol concepte, per abstracte i ben cons
truït que hagi estat defmit. Moviment, 
cos, motricitat o acció motriu, han estat 
les accepcions més utilitzades. D'acord 
que les grans teories s'amaguen en sen
zilles veritats; però aquest proverbi pot 
ser útil quan ens referim a les ciències 
formals i, sobretot, quan aquestes dista
ven molt d'estar construïdes amb la den
sitat de sabers que avui les adornen. 
D'altra banda, resulta en principi sum
mament complex ser capaços de definir 
amb un sol concepte 1 'heterogènia 
gamma de comportaments humans que 
en principi podríem decantar com con
tingut del nostre àmbit. Doncs no hem 
d'oblidar, malgrat la facilitat amb què 
substantivem les accions humanes, que 
es tracta d'això, d'éssers humans que en 
determinats moments de les seves vides 
es comporten d'una determinada mane
ra. Així doncs, no estaria de més que 
comencéssim a utilitzar expressions 
apropiades, almenys en publicacions i 
fòrums un tant restringits, i deixar de 
considerar els jocs,els esports, les exer
citacions físiques o les danses com ens 
substantivats, coses o fenòmens natu
rals, quan del que es tracta és d'una figu
ració o d'una composició que expressa 
la voluntat de les persones de compor
tar-se així durant un determinat període 
de temps, és a dir, d'accions humanes. 

El llegat de la praxlologia motriu 

El fil conductor de la nostra reflexió ve 
determinat per la densa i sòlida obra de 
P. Parlebas. Per a ell, l'objecte de les 
nostres preocupacions vindria deter
minat per l'acció motriu, l'estudi de la 
qual constitueix una disciplina anome
nada praxiologia motriu. L'acció 
motriu se significa doncs per consti
tuir-se en tot un sistema operant sus
ceptible de ser estudiat sota constants 
estructurals i matemàtiques. 
La ciència de l'acció motriu ens ha 
llegat un arsenal important de con
ceptualitzacions i de models operants. 
Respecte dels primers, és substancial 
el concepte de lògica interna, pel que 
s'entén "el sistema dels trets perti
nents de tota situació ludo-motriu i la 
corrua de conseqüències pràxiques 
que amaga aquest sistema" (P. Parle
bas, 1988). 
Els trets pertinents de la lògica interna 
constitueixen així mateix els elements 
distintius de l'acció motriu, a saber: 
relació amb l'espai, relació amb els 
altres participants, els imperatius tem
porals, els modes de resolució de les 
tasques i les modalitats d'èxit o de 
fracàs. 
Del concepte de lògica interna es deri
ven els models operatius, que repre
senten les estructures de base del fun
cionament dels jocs esportius; són els 
anomenats universals dels jocs espor
tius. 
Parlebas utilitza set paràmetres per defi
nir el seu model universal: xarxa de 
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comunicacions motrius, gràfica d'inte
raccions de marca, sistema de puntua
ció, xarxa de rols, xarxa de subrols, codi 
gestèmic i codi praxèmic (P. Parlebas, 
1981). L'anàlisi dels diferents jocs 
esportius, aplicant el model dels uni
versals, permet descobrir les organit
zacions lúdiques subjacents, sovint poc 
perceptibles a primera vista, i definir 
les grans categories diferencials de les 
diverses pràctiques lúdiques. D'aques
ta manera es poden arribar a posar en 
evidència els aspectes específics de les 
estructures motrius i suggerir, en base 
a aquests, interpretacions sociològiques 
o pedagògiques. 
El vector informatiu, provingui del 
mitjà físic o de la relació amb els altres 
participants, resulta un argument capi
tal per construir tota una taxonomia de 
les diferents accions motrius. Tanma
teix, l'heterogeneïtat d'aquestes fran
queja en molts casos l'espessa xarxa 
taxonòmica construïda al voltant dels 
criteris de presència o absència d' incer
tesa en el mitjà físic, presència o absèn
cia de col.laboració (comunicació posi
tiva) i presència o absència d'oposició 
(contracomunicació), la qual cosa és el 
cas d'un significat nombre de pràcti
ques, dutes a terme en solitari O en grup, 
que responguin a la categorització 
d'accions motrius en l'accepció ator
gada per P. Parlebas, com el ioga, el tai
chi, els mètodes de relaxació, els exer
cicis respiratoris, els micromoviments, 
etc. 
De qualsevol manera, l'obra de P. Par
lebas ha significat un gran avenç per 
a la consolidació d'una disciplina que 
ell anomena praxeologia motriu i que 
ha aconseguit desenvolupar un impor
tant corpus conceptual i ser capaç de 
plasmar un model operatiu per estu
diar i comprendre els jocs esportius. 
Tanmateix, caldria indicar que 
l'apel.latiu motriu continua apareixent 
innecessari i es necessita d'un signi
ficatiu avanç quant al desenvolupa
ment teòric d'una banda, i, de l'altra, 
quant a la definició de models d'anà
lisi que es mostren eficaces per a la 
comprensió de les accions expressi-
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ves i aprehensives, siguin psicomo
trius (en solitari) o sòcio-motrius (quan 
hi ha una interacció amb altres parti
cipants). I, per a les primeres, els parà
metres atorgats per aquesta ciència de 
l'acció motriu, la incertesa respecte 
del mitjà físic i la despesa energètica, 
es mostren clarament insuficients si 
pretenem superar la mera classifica
ció taxonòmica de les pràctiques 
(vegeu el quadre 1). 

La necessitat dels estudis 
praxiològics 

L'estímul exercit per l'extensa obra 
de P. Parlebas i per alguns intents rigo
rosos duts a terme en el nostre país, 
com és el cas de J. Hemandez (1987), 
han aconseguit aglutinar en l'INEF de 
Lleida un grup de professionals de 
l'esport i l'educació física preocupats 
per la dispersió conceptual i l'absència 

Disciplina Objecte Corpus Taxonomia Model 
científica d'estudi conceptual accions operatiu 

motrius 

-Praxiologia -Acció -Lògica -Criteris -Universals 
motriu interna -Estructura ludomotors 

classificació 
-Sistemes 
resultants 

\ I ~ / 
;i- E1s~~dela DISCIPLINA OBJECfE lògica . 

CIENTÍFICA D'ESTUDI 
. Ja 

I · tema L;.m_'\... iDfIlrmaIiu 

Praxiologia: Acció mottiu: t;.~ L 0rmaçj6 La infonnació . tsdetota 
tuació ludomotrio /=;de 

provinent 
Ciència de l'acció L'acció de l'agent 'enllllD / delsal~ 
motriu humà que es mou. 

~ llA 

Àrea original i ~ iofluàJcia ¡ta intmcció t 
~I 

del temps els company 
específica coml1 de totes I Elsistema de l, d'estudi de les activitats -/1"='"'1'= l'educació o pràctiques 
fisica 

laJegies 

Els criteris EL MODEL OPERATIU: 
pertinents InteJ1lCció amb eVs companyls ELS UNIVERSALS LUDOMOTORS 
de InteJ1lCció amb eVs adversari/s 
classificació InteJ1lCció amb l'entorn l.La xarxa de comunicació i 

contracomunicació motriu 
L'estructura ,...-/ CAl '-... _ 
deia /c..... /c,_ 2.La xarxa d'interaccions de marca 
classificació A A A A 

/\ /\ /\ / \ 3.El sistema de puntuació 

4.El sistema de rols 
CAl CAl CAl CAl CAl CAl CAl CAl 

\1 Iw 1 1 
S.El sistema de sotsrols 

6.El codi gestmnc 

Els sistemes situacions situacions 7.El codi praxmuc 
resultants sociomottius psicomotrius 

Quadre 1. L.s aportadons de P. Pari. bas: La praxlologia motriu 
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de mètodes específics que abordin 
l'estudi i l'anàlisi de les pràctiques cor
porals i esportives des d'una perspec
tiva disciplinar pròpia. És per això que, 
des de fa quasi dos anys, s 'ha consoli
dat un grup d'estudi i investigació que 
tracta bàsicament de definir i experi
mentar models d'anàlisi que ajudin a 
aclarir l'estructura interna de les diver
ses pràctiques, ja que és aquesta l'única 
via de què disposem per obtenir un 
coneixement qualificat que pugui ser 
aplicat al seu dia en l'entrenament, la 
recreació o l'ensenyament de jocs, 
esports o exercitacions físiques en 
general. 
Durant tot aquest temps, quasi sense 
pretendre-ho, ens hem submergit en 
un marasme d'idees que atenen amb 
profusió l'àmbit de la filosofia i, més 
concretament, de l'epistemologia. Si 
el nostre objectiu prioritari era en un 
principi trobar models operatius per 
analitzar i estudiar l'enorme diversi
tat de pràctiques físiques, lúdiques i 
esportives existents, aviat ens vam ado
nar que es tractava de simples jocs 
d'artificis si no teníem un arsenal con
ceptual clar i sòlid. Tanmateix, la revi
sió de sabers existents, fonamental
ment les aportacions de P. Parlebas, 
ens condueixen a confirmar la neces-

apunIs: Educo<ió Fí,ícoí E'porl' 1993 (32) 19-26 

sitat de comptar no només amb un cor
pus teòric prou rigorós i solvent com 
per emmarcar qualsevol investigació 
que es pretengui en aquest àmbit. 
Comptar amb una teoria general de 
les activitats físiques és, sens dubte, 
una pretensió complexa. S 'hauran de 
donar primer molts i costosos avenços 
que vagin sedimentant abstraccions 
plausibles, i deixar de banda per 
intranscendent l'acumulació d' expe
riències sense cap altra pretensió que 
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la de fabricar receptes ad hoc per entre
nar equips, donar classes o guanyar
se senzillament un jornal. 
Preteníem obtenir models formals i ope
ratius que ens posessin en disposició 
de dissenyar estratègies per a la inves
tigació de diverses esferes de les acti
vitats físiques i esportives, i heus aquí 
que ens trobem en una estació sense 
parador, amb la necessitat imminent de 
dir o explicar quin contingut discipli
nar té l'àmbit en el qual esperem abo
car les nostres energies intel.lectuals i 
professionals. 
Així doncs, quasi ens veiem obligats a 
definir una regió epistemològica en què 
ubicar els nostres interessos. Això no 
implica, seguidament, que haguem de 
desenvolupar les bases epistemològi
ques, ontològiques i fins i tot meto
dològiques d'una disciplina; no sabem 
encara si existeix o existirà. El nostre 
escepticisme ens emmordassa però 
alhora ens estimula. 
Ens trobem en el primer graó, obligats 
a dir què és el que ens ocupa i preocu
pa. És a dir, hem de ser capaços de des
criure i conceptualitzar amb la major 
precisió possible quin és l'objecte de 
la disciplina en la qual ens creiem 
immergits o, molt millor, per tal d' evi
tar la tremenda paradoxa, de la disci
plina que pretenem construir. 

21 



La dificultat es fa més gran ja que la 
nostra pretensió no és ubicar-nos en 
l'àmbit educatiu estrictament, l'edu
cació física, o en el d'algunes activi
tats tals com les esportives. La nostra 
ambició ens condueix a un ventall 
d'accions que duen a terme els humans 
de les quals unes són estrictament 
esportives, altres recreatives o lúdi
ques, altres expressives, altres explo
ratòries, etc., per tal de dibuixar un 
marc conceptual prou clar i ampli per
què ens serveixi de referent sigui quin 
sigui l'àmbit de la nostra investigació, 
activitat o discurs. 

Una aproximació a l'objecte 
d'estudi d'una nova praxiologia 

La nostra reflexió no arrenca de l'agent 
humà que es mou, com passa en la 
construcció epistemològica de P. Par
lebas, sinó que la nostra atenció se cen
tra en l'agent humà que decideix, que 
pren decisions. Pot romandre immò
bil, atent, desplaçar-se, moure alguna 
part del seu cos, estirar-se en estat de 
relaxació, etc. 
Des d'aquesta perspectiva, l'acció de 
l'agent és per ella mateixa prou signi
ficativa per no necessitar l'acompan
yament del determinant motriu, tenint 
en consideració el concepte unitari que 
l'acció ostenta per a X. Zubiri (1986). 
Des d'aquesta perspectiva, el bomba
ment cardíac, la ventilació pulmonar o 
la sinapsi neuronal no són més que actes 
fisiològics de la maquinària humana 
que permeten la seva acció unitària. 
La qüestió transcendental consistirà a 
discernir quina mena d'accions, si som 
capaços de consignar una sistematitza
ció coherent d'aquestes, pertanyen a 
l'àmbit de la nostra disciplina. Tenint 
en compte que tota acció implica una 
praxi, queda perfectament clara la dis
tinció entre la praxi que implica la 
mobilitat, total o parcial del cos (córrer, 
caminar, etc.) d'aquelles que no impli
quen necessàriament mobilitat asso
ciada (pensar, dormir, etc.), però sí que 
podem distingir entre: 
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a) El grup d'accions la mobilitat de les 
quals és manifestament perceptible 
pels sentits i que impliquen quasi 
sempre alguna mena de desplaça
ment. 

b) Aquelles accions que es presenten 
als nostres sentits com caracteritza
des per una immobilitat aparent. 

Resulta important poder discernir 
entre el que és l'expressió perceptible 
del moviment humà que es concreta 
en accions amb desplaçament evident, 
a les quals Parle bas qualifica 
d'accions motrius, d'aquelles altres 
en què la mobilitat del cos humà en el 
decurs de l'acció és a penes percepti
ble pel nostre dispositiu sensorial. Per 
oposició o per la necessitat d'aclarir 
aquesta diferència, tendim a conside
rar aquest grup d'accions com man
cades de mobilitat. Es tracta d'accions 
que expressen una postura, un micro
moviment, un estat de relaxació, etc. 
Donada la pervivència òntica de movi
ment en l'existència humana i que 
aquest és sempre motriu, és a dir, auto-

propulsat, nosaltres preferim consi
derar les accions amb moviment 
expressament perceptible com a 
accions amb mobilitat aparent, i a 
aquelles en les quals el moviment és 
escassament perceptible, com accions 
amb immobilitat aparent, per tal de 
racionalitzar clarament la diferència 
existent entre la realitat perceptible 
pels nostres sentits i la realitat mani
festada per l'ús sistemàtic de la 
intel.lecció humana. La realitat és 
sempre més rica i versàtil que allò del 
que ens informa el nostre dispositiu 
perceptiu. 
Després de molts estudis i discussions, 
hem arribat a la consideració que és el 
caràcter intencional i conscient del que 
aquests dos tipus d'accions poden arro
gar-se el criteri pertinent que hem 
d'utilitzar per començar a sistematit
zar i ordenar la immensa heterogeneï
tat d'accions humanes possibles. És a 
partir d'aquests criteris que pot sorgir 
una primera i elemental taxonomia 
d'accions humanes, a saber: 
Al. Accions amb mobilitat aparent 

l/L'APARENÇA DE MOBILITAT 

* Accions amb mobilitat aparent 
- Accions motrius (P. Parlebas) 
- Realitat perceptible de moviment 

I PERCEPTlBILIT AT I 
DEL MOVIMENT 

* Accions amb immobilitataparent 
- Realitat imperceptible de moviment 

2/ LA INTENCIONALITAT 

* Accions intencionals 

I VOLUNTARIETAT I 
* Accions no intencionals 

3/ LA CONSCIÈNCIA 

* Accions conscients 

I PROCÉS REFLEXIU I 
* Accions inconscients 

Quadre 2. Els crlt.rls pertinents de classificació de les accions 
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intencionades i conscients: caminar, 
jugar, saltar, picar, transportar ... 
A2. Accions amb mobilitat aparent no 
intencionades i conscients, com és el 
cas dels tics. 
A3. Accions amb mobilitat aparent, inten
cionades però inconscients, com les 
accions que duen a terme els psicòpates. 
A4. Accions amb mobilitat aparent, no 
intencionades i inconscients, com les 
accions del somnàmbul. 
Bl. Accions d'immobilitat aparent, 
intencionades i conscients, com és el 
cas d'adoptar alguna postura iòguica, 
relaxar-se, prestar atenció sedent a la 
respiració ... 
B2. Accions d'immobilitat aparent, no 
intencionades i conscients, com és el 
cas de les persones hemiplèxiques. 
B3 . Accions d'immobilitat aparent, 
intencionades i no conscients, com és 
dormir. 
B4. Accions d'immobilitat aparent, no 
intencionades i no conscients com seria 
el cas de les persones postrades en estat 
de coma (vegeu quadre 2). 
Per a P. Parlebas són accions motrius 
un subgrup de les classificades per 
nosaltres com A.I, és a dir, amb mobi
litat aparent, intencionades i conscients, 
ja que en elles hi ha un desplaçament 
manifest. 
Nosaltres considerem que l'objecte 
d'estudi de la disciplina praxiològica 
són les consignades com A.I i B.l. Tan
mateix, cal que fem algunes puntualit
zacions d'interès. 
No totes les accions amb mobilitat apa
rent, intencionades i conscients són 
objecte de la nostra preocupació. Picar 
una tanca, regar l 'hort, col.locar totxos o 
agafar un llibre d'una prestatgeria són 
accions d'aquesta mena, però no les con
siderem objecte del nostre estudi. La nos
tra preocupació se centra en les accions 
intencionades i conscients amb signi
ficació pràxica dins del context en què 
es desencadenen. Així, entenem que en 
observar una seqüència d'accions que 
configura un salt d'altura o un llança
ment a cistella s'ofereix en un context 
que fa intel.ligible i dota de significació 
pràxica aquesta acció. 
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De la mateixa manera, considerem 
objecte del nostre estudi les accions 
amb immobilitat aparent, intencio
nades i conscients, considerant així 
mateix que, dins d'aquestes, són objec
te de la nostra preocupació aquelles 
accions que són portadores d'una sig
nificació pràxica, en aquest cas, corpò
rio-aprehensives, dins del context en 
què es desencadenen. 
Per significació pràxica entenem el 
contingut aprehensible sintàcticament, 
semànticament i pragmàticament con
siderat, que és possible percebre en uns 
casos o inferir en d'altres, a partir de 
l'expressió o execució de tota acció en 
relació al context en el qual aquesta 
acció té lloc i que anuncia, determina 
o fa entreveure tota una seqüència o 
grup de seqüències pràxiques, que fan 
perfectament comprensible l'acció en 
el marc de la situació donada. És a dir, 
la significació pràxica atorga coherèn
cia i percepció global a tota una sèrie 
d'accions encadenades, dutes a terme 
amb anterioritat o posterioritat a la con
templació de l'acció que l'ha determi
nat. La significació pràxica ens remet 
sempre al context i al procés global que 
s 'hi desencadena. 
El context o situació pràxica suposa tota 
una gamma de seqüències lògiques 
d'accions que determinen la compren-
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sió de tot un procés pràxic acabat en ell 
mateix. Posar-se a jugar, desenvolupar 
el joc i atorgar-li un fmal defineix en si 
mateix una situació pràxica. Així 
mateix, decidir-se a llegir un diari, lle
gir-lo i acabar la lectura també és una 
situació pràxica. Però una i altra reme
ten de forma molt diversa el context en 
què es donen. 
Hem de tenir en compte un postulat 
capital en la teoria de la comunicació 
humana: "un fenomen roman inexpli
cable si el marge d'observació no és 
prou ample com per incloure el context 
en què aquest fenomen té lloc. La 
impossibilitat de comprendre les com
plexitats de les relacions que hi ha entre 
un fet i el context en què aquell té lloc, 
entre un organisme i el seu medi, o 
enfronta l'observador amb alguna cosa 
misteriosa o el dur a atribuir al seu 
objecte d'estudi certes propietats que 
potser l'objecte no té" (P. Watzlawick, 
1989). 
En el decurs d'una situació com la que 
hem descrit (agafar un diari, llegir-lo i 
acabar-ne la lectura), es poden desen
cadenar moltes accions que només 
seran comprensibles tenint en compte 
tot el context. Així, en el decurs de la 
lectura, un pot aixecar-se a prendre una 
mica d'aigua, dirigir-se a una prestat
geria per consultar un diccionari, etc. i 
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MOBILITAT 
APARENT 

In ·ónali~N· . nali tenCl tat o mtencI0 tat 

Incosciència Inconsciència 

IMMOBILITAT 
APARENT 

In . ~ali N· . nali tenclon tat o mtenclO tat 

aquest podria ser el cas dels crits que 
dóna un espectador del joc al qual ens 
referim (vegeu quadre 3). 
Dins del marc de les accions amb signi
ficació pràxica, nosaltres estem fona
mentalment preocupats pel coneixement 
i l'estudi de les accions: 

I Accions psicòpata I I Accions sonàmbull 
Inconsciència 

Dormir 
Inconsciència 

I Estat de coma I 

a) Esportives, qualsevol que sigui 
l'àmbit o el nivell en què es duguin a 
terme: alt nivell competitiu, ensenya
ment, per equips, individualment, etc., 
i la significació pràxica dels quals ens 
suggereix en tot moment el desenvo
lupament d'un enfrontament espor
tiu o fins i tot la preparació per a aquest 
(partit de futbol, cursa ciclista, combat 
de judo, etc.). 

Parlebas 

Quadre 3. Les accions objecte d'estudi 

b) Expressives. La significació pràxi
ca de totes aquestes accions ens con
dueix a un context en què la comu
nicació és l'eix estructural bàsic que 
les defineix. Són accions desenca
denades individualment o col.lecti
va, susceptibles de disposar de suport 
musical o sonor i que es poden donar 
en l'àmbit privat o públic. 

totes aquestes accions per elles matei
xes no explicarien prou la situació con
textual en la qual es donen. En canvi, 
en definir una acció amb significació 
pràxica ens estem referint que gran part 
de les accions que componen la sèrie 
d'una situació lúdica donada ens reme
ten de forma immediata al context, és 
a dir, al joc al qual pertanyen. Quan par
lem d'accions amb significació pràxi
ca, ens estem referint a aquelles que 
remeten immediatament a un seguit 
d'accions més complexes i que fan 
aprehensible el context o la situació en 
què es dóna aquesta situació. 
És important precisar que el context en 
què es manifesten les accions amb sig
nificació pràxica poden constituir-se 
com universos, com models que poden 
ser estudiats i amb els quals es pugui 
operar. Així, totes les accions desen
cadenades en aquest univers, aquelles 
que contenen significació pràxica, són 
les accions essencials de tot joc, esport 
o situació expressiva. En les seves 
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immediacions es podran donar multi
plicitat d'accions que en alguna mesu
ra podran o no influir en la dinàmica de 
les accions essencials, però no comp
taran amb la seva significació pràxica, 
aquestes són accions no essencials; 

c) Lúdico-recreatives. La seva signifi
cació pràxica remet a un mosaic 
divers de situacions en les quals 
l'espontaneïtat del simple diverti
ment les converteix en imprevisibles 
i summament creatives. És un uni
vers la legislació del qual es troba 

L'ACCIÓ EL CONTEXT L'ÀMBIT 

D'APLICACIÓ 

Esportives I--.. ~~ Enfrontament 
esportiu 

L..-_E_x_P_res_si_v_es_...JI-----.. I Comunicació I 

OW_ 1 // 

L...-_A_pre_b_e_ns_iv_e_s--'I-----.. I Autoconeixement I 

I Lúdico-recreativesl----.. 

Quadre 4. El tipts d'accions en relació amb el sel context 

Educatiu 
Competitiu 

Recreatiu 
Terapèutic 
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en el mateix context que s'observa 
o al qual condueix la significació de 
les seves accions. 

d) Aprehensives. Són totes aquelles la 
significació pràxica de les quals ve 
associada a tot un procés d'autoex
ploració i coneixement personal, 
sigui desenvolupat individualment 
o col.lectivament. 

El concepte de significació pràxica ens 
permet abordar aquesta classificació 
elemental sense necessitat d'entrar en 
els diversos components que cada una 
de les diverses accions ostenten res
pecte de les altres. Superar aquesta ser
vitud fenomenològica se'ns apareix 
com a condició irrenunciable per entrar 
decididament en el coneixement de les 
estructures de significació de les quals 
són portadores cada una de les diver
ses accions que acabem de veure. Serà, 
doncs, aquest univers de significació el 
que ens dirà si es tracta d'accions d'un 
o altre signe i no tant les formes o les 
morfologies que poden percebre els 
nostres sentits (vegeu quadre 4). 

Els perfils de la disciplina 
praxiològica 

Podem atorgar el nom de praxiologia 
a la ciència que es dedica a l'estudi sis
temàtic de les condicions i normes de 
l'acció o praxi humana. Aquesta preci
sió apareix excessivament genèrica, ja 
que extensivament podem considerar 
que en la praxi humana està inclosa la 
totalitat de l'existència de la nostra espè
cie. 
Els precedents en els estudis praxiolò
gics han estat molt relacionats amb el 
camp del treball. Així, els estudis de 
Kotarbinski anaven dirigits a la cons
trucció d'una ciència relacionada amb 
el treball ben fet, entenent la praxiolo
gia com la ciència de l'acció eficaç. 
Segons Smolimowski (J. Ferrater, 
1988), la praxiologia no és només una 
ciència descriptiva que estudia els actes 
bàsics, simples o elementals i la com
posició de les activitats compostes o 
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complexes en diverses situacions (de 
cooperació positiva, de cooperació neu
tra i de cooperació negativa) o de la seva 
sistematització i classificació en un 
ordre lògic i coherent quant a l'estruc
tura interna d'aquesta, sinó que també 
és una disciplina normativa, ja que trac
ta d'establir normes per a l'acció efi
caç i fa ús d'un sistema de valors que 
assigna a les diverses accions i espè
cies d'accions. Els valors praxiològics 
són, d'aquesta forma, radicalment dife
rents a altres menes d'assignacions 
axiològiques, com podrien ser els valors 
ètics o estètics. 
P. Parlebas (1981) va rescatar aquestes 
nocions preliminars sobre la disciplina 
praxiològica per construir les bases de 
la seva praxiolo gia motriu, concebuda 
com "la ciència de l'acció motriu, és a 
dir, el registre sistemàtic, l'anàlisi i 
l'estudi de les diverses formes de fun
cionament i el resultat de dur a terme 
les accions motrius." 
Ja hem comentat en pàgines precedents 
la importància que té per a nosaltres 
l'obra de P. Parlebas i, així mateix, la 
redundància o la manca de precisió 
semàntica que significa qualificar 
aquesta disciplina compraxiologia 
motriu. 
Nosaltres advoquem per la construcció 
d'una nova praxiologia que, assentada 
en els sabers ja existents, sigui capaç 
d'oferir constructes, lleis i teories que 
expliquin de forma sistemàtica i cohe
rent tant els atributs com la lògica inter
na de les diverses accions aprehensivo
corpòries, esportives, expressives o 
lúdico-recreatives. 
Cal que ens dotem d'una disciplina com 
la que assenyalem aquí, que episte
mològicament estudiï aquestes pràcti
ques des de dins, basada en l'anàlisi i 
els estudis intrasistèmics, que les con
sideri com universos autònoms i tan
cats, ja que, tot i sabent que no ho són, 
serà l'única via, tal com assenyala el 
model dels universals de P. Parlebas, 
per oferir un tipus de coneixement espe
cífic i, alhora, diferent en el seu con
tingut al que ara ens ofereixen les cièn
cies socials o les biològico-mèdiques 
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sobre aquest àmbit de la vida dels éssers 
humans. 
Per als motricistes, aquelles persones 
que es dediquen a l'ensenyament, estu
di i organització de jocs, esports i 
d'accions aprehensives o expressives, 
la construcció d'un saber específica
ment praxiològic resulta una necessi
tat vital. La biomecànica, la medicina, 
la sociologia o la psicologia aporten 
sabers que són molt interessants per al 
coneixement d'aquestes pràctiques; tan
mateix, resulta imprescindible saber a 
quins criteris formals respon l' estruc
tura interna d'aquestes pràctiques, les 
seves particularitats comunicatives, les 
seves exigències i condicionaments 
axiològics i, en defmitiva, saber quina 
mena d'afeccions estructurals, emo
cions, destreses i habilitats es posen en 
joc i quines actituds conformen en els 
subjectes protagonistes, per establir així 
en cada cas les prestacions necessàries 
o la consolidació de certs hàbits i valors 
entre la població que estigui a càrrec 
nostre. 
Per a la societat en general, aquest 
coneixement respon a una necessitat en 
funció de la dimensió massiva que ha 
assolit aquest fenomen en les darreres 
dècades, tal com testimonia el pro
gressiu interès investigador demostrat 
per molt diverses disciplines científi
ques, així com la demanda constant 
d'amplis sectors de la societat per tenir 
accés a aquesta praxi. 
La praxiologia com a disciplina dispo
sarà d'àrees molt diverses d'estudi en 
funció de les praxis que siguin objecte 
de la seva anàlisi específica. Així, jun
tament a la praxiologia esportiva, la 
praxiologia aprehensivo-corpòria, la 
praxiologia lúdico-recreativa o la pra
xiologia expressiva, tindran cabuda 
altres branques praxiològiques, om la 
praxiologia ergonòmica, encarregada 
de les praxis dutes a terme mitjançant 
l'exercici del treball, accions corpòries 
concretes, exercitacions, manipulacions 
i postures; la praxiologia terapèutica i 
rehabilitadora, encarregada d'accions 
concretes per al restabliment de pres
tacions locomotores; o la praxiologia 
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profilàctica, que s'encarrega de l'estu
di de les accions i postures de la vida 
quotidiana, que tendeixen a inhibir-se 
i transfonnar-se amb l'ús i l'abús de la 
sofisticada tecnologia actual. Som cons
cients que acabem d'iniciar un procés 
científic dur, dens i complex, però resul
ta finalment una necessitat si volem dei
xar de dependre cada dia una mica 
menys de l'empirisme, la intuïció i la 
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provisionalitat amb què fins ara ens hem 
regit els professionals i estudiosos 
d'aquesta àrea del comportament humà. 
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Resum 

En l' intent de construir Wla nova praxio
logia que ens penneti comprendre el fun
cionament de les diverses accions amb 
significaci6 pràxica, hem elaborat aquest 
article, l'objectiu del qual se centra en 
l'aplicació als diferents grups de pràcti
ques, dels Universals Ludomotors que 
segons P. Parlebas (1987) s6n: "models 
operatius portadors de la lògica interna 
de tot joc esportiu i que representen les 
estructures de base del seu funcionament". 
Aquesta tasca resultarà arriscada, ja que 
els universals ludomotors van ser conce
buts per a l'anàlisi dels jocs esportius 
col.lectius i en general per a pràctiques 
competitives de tipus sòcio-motriu; mal
grat això, pensem que en l'intent ens sor
giran noves propostes, noves vies d' estu
di per a diverses pràctiques que ens donaran 
la possibilitat, si més no, de qüestionar el 
nom "universal", concepte que es podria 
fer extensible a qualsevol situació. 
A més esperem despertar noves vies de 
recerca en el coneixement de l'estruc
tura interna de les accions intencionades 
i conscients amb significació pràxica, 
i, més concretament, les esportives, 
aprehensives, lúdico-recreatives i 
expressives. 

Paraules clau: universals ludo
motors, xarxa de comunicacions 
motrius, xarxa d'interaccions de 
marca, sistema de puntuaci6, 
xarxa de canvis de rol, xarxa de 
canvi de subrols, comunicaci6 
indirecta. 
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ESTUDI PRAXIOLÒGIC DE LES 
PRÀCTIQUES ESPORTIVES, 

EXPRESSIVES, 
LÚDICO-RECREATIVES I 

APREHENS IVES 

Classificació de les diverses 
pràctiques 

S6n molts els intents que s 'han realitzat 
per agrupar i classificar les diverses 
pràctiques físiques i principalment els 
esports. En la majoria dels casos, les 
taxonomies s 'han construït a partir de 
trets que s6n pertinents, propis d' aques
tes activitats, ja que obeeix a aspectes 
formals o categories pertanyents a altres 
disciplines. 
Segurament, la tipologia més rigorosa 
que fms ara s 'ha presentat és la de P. 
Parlebas (1981), en la qual des d'Wla 
perspectiva sistèmica, fonamentada en 
els trets d'existència o absència de com
panys, adversaris i incertesa en l' entom, 
s'agrupen gran part dels jocs esportius 
i pràctiques físiques. 
Malgrat haver-hi pràctiques que es 
poden desenvolupar en diferents medis, 
l'incertesa que origina l'entorn no ha 
estat inclosa en la nostra anàlisi, ja que 
la valoració del criteri entorn estable o 
inestable, suposa una gran varietat 

d'aspectes qualitatius com per poder 
mesurar-se amb total objectivitat (1). 
Hem escollit el tret competici6 (Cp) per 
substituir el d'incertesa de l'entorn, a 
causa que la realitat és molt heterogè
nia i amb l' aplicaci6 d'aquest concep
te esperem que esdevingui una taxo
nomia més aclaridora des del punt de 
vista operatiu. 
Tanmateix per a l'estudi de les nostres 
pràctiques la presència o absència de 
competici6 ens pennet obrir noves pers
pectives d'anàlisi (comunicació indi
recta, aspectes fenomenològics ... ). 
Aquesta fonna d'agrupar les accions, 
ens servirà per idear una nova taxono
mia en la qual es pugui veure ubicades 
totes les pràctiques que pot fer servir el 
professional de l'Educació Física i 
l'Esport. 
Per a l'estudi de les accions intencio
nades i conscients amb significaci6 prà
xica dins dels contextos esportiu, lúdi
co-recreatiu, aprehensiu i expressiu, 
considerem que els trets distintius per 
elaborar una classificació operativa 

Figuro 1. Classificació de I.s CKdons • partir dels Ints CoLln.radó (Q, Opaslcló (O) I Competició (Cp) 
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podrien ser l'existència o no de 
Col.laboració (C), Oposició (O) i Com
petició (Cp), ja que la combinació 
d'aquests trets ens origina accions total
ment diferents i susceptibles de ser 
agrupades en famílies homogènies que 
podran utilitzar els mateixos sistemes 
i mètodes d'investigació. 
El tret col.laboració, l'identifiquem en 
aquelles situacions en les quals entre 
els participants es desencadenen 
accions amb la finalitat d'aconseguir 
una fita comuna. El tret oposició, l'iden
tifiquem en aquelles situacions en les 
quals els participants duen a terme 
accions amb l'objectiu d'establir una 
relació de confrontació. La competició 
fa referència a l'existència d'un siste
ma d'enfrontament, escollit de forma 
convencional que permet, en funció dels 
resultats, situar els participants en una 
jerarquia d'èxits (vegeu figura 1 i qua
dre 1). 

Caraderístiques de les activitats 
obiecte d'estudi 

Cal recordar que les pràctiques de les 
quals es pot ocupar el professional en 
l'educació física i l'esport són molt 
nombroses i a la vegada molt diverses 
com per poder estudiar-les totes a la 
vegada. 
En aquest treball s 'han escollit accions 
representatives de les sis categories que 
en el quadre 1 observem, per iniciar 
l'estudi praxiològic. 

Les pràctiques individuals 
Entenem per pràctiques individuals 
aquelles que impliquen una actuació 
ai1lada dels subjectes, és a dir, aquelles 
en les quals els participants no esta
bleixen ni col.laboració, ni oposició 
directa amb d'altres. 
Tenint en compte el paràmetre compe
tició aquestes pràctiques es poden agru
paren: 

a) Pràctiques individuals competitives: 
gimnàstica artística, curses atlèti
ques, bitlles, salts, windsurf. .. 
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(COCp) PRÀCrIQUES DECOL.LABORACIÓ I OPOSICIÓ AMB COMPETICIÓ 

- ESPORTS: handbol, bàsquet, futbol... 
- JOCS: marro, cementiri, cadena ... 

(C Cp) PRÀCTIQUES DE COOPERACIÓ I COMPETICIÓ 

- ESPORTS: 
ESPORTS AMB SUPORT MUSICAL: gimnàstica rítmica de conjunts, pati
natge artístic per parelles, natació sincronitzada ... 
ESPORTS EN L'ENTORN NATURAL: ciclisme contta rellotge per equips, rem 
(C-2, C-3...), bobsleiglfl per equips ... 

(O Cp) PRÀCTIQUES D'OPOSICIÓ I COMPETICIÓ 

- ESPORTS: 
ESPORTS DE COMBAT O LLUITA: judo,lluita, boxa, kendo, esgrima ... 
ESPORTS AMB MÒBIL: . 
Espai comú: frontó, pilota basca, esquaix ... 
Espai antitètic: tennis, ping-pong .. . 

- JOCS: el mocador, el pols gitano .. . 

(C O) PRÀCrIQUES DE COL.LABORACIÓ I OPOSICIÓ 

No existeixen accions d'aquest tipus que no siguin competitives 

(Cp) PRÀCrIQUES INDIVIDUALS I COMPETITIVES 

- ESPORTS: 
ESPORTS EN ESPAI CONCURRENT: natació en piscina, curses de velocitat •.. 
ESPORTS EN ESPAI COMÚ: curses de mig fons i fons, windsurf .. 
CONCURSOS: salt d'alçada, salt de longitud, gimnàstica artística, natació, 
windsurf·· 

- JOCS: bitlles ... 

(C) PRÀCTIQUES DE COL.LABORACIÓ 

- ACCIONS DE COOPERACIÓ INFORMALS: passejar en rem, tàndem ... 
- JOCS COOPERATIUS: el nus, mantejar, torres humanes (castellers) ... 
- ACCIONS EXPRESSWES: teatre, mim ... 
- ACCIONS APREHENSWES: shiatsu, quiromassatge ... 

(O) PRÀCTIQUES D'OPOSICIÓ 

- Les accions d'oposició exigeixen la presència de competició. No hi ha accions 
en aquesta categoria. 

(f) PRÀCrIQUES INDIVIDUALS NO COMPETITIVES: 

- ACCIONS AMB MOBILITAT: excursions, malabars, passejar, anar amb bici
cleta, nedar, tai chi ... 

- ACCIONS AMB IMMOBILITAT APARENT: ioga, relaxació, microgimnàstica, 
eutonia ... 

Quadre 1. DlslrllMldó de les accions a partir dels aftllis de presència o .sincia de CoLWloradó, OposIcIó I 
Compttld6. C: Presèada de coI.IabonxIó, O: Pr ... d'oposldó, (p.: Pres. de ""'fItIdó 
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b) Pràctiques individuals no competi
tives. Aquestes últimes a la vegada 
tenint en compte la presència o no 
de mobilitat, es divideixen en: 
b.l. Pràctiques individuals amb 

mobilitat: passejar, excursio
nisme, malabars, anar amb bici
cleta, tai chi... 

b.2. Pràctiques individuals amb imm0-
bilitat aparent: ioga, relaxaci6 .. 

En referir-nos a les pràctiques indivi
duals amb competici6, considerem 
imprescindible no obviar les relacions 
que s'estableixen entre els participants, 
encara que no intervinguin simultània
ment, ja que l' actuaci6 d'un jugador 
generalment condiciona la dels altres. 
Aquesta circumstància l'anomenem 
comunicaci6 indirecta. 

Pràctiques de col.laboració amb 
competició 
En aquestes pràctiques hi ha la presèn
cia d'interacci6 motriu essencial i direc
ta entre els companys. Els adversaris 
intervenen en moments diferents, per 
tant, no interactuen directament amb 
els seus rivals, però poden condicionar 
la seva intervenci6. 

Diferenciem dos grups principals: 
a) Esports amb suport musical. S6n 
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pràctiques tancades, programades, 
que persegueixen l' optimitzaci6 
mitjançant la consecuci6 d'aspec
tes comuns com ara la bellesa, 
l'estètica, l 'harmonia, la plastici
tat, l'originalitat, 1'adaptaci6 correc
ta al mòbil... Pertanyen a aquesta 
categoria la gimnàstica rítmica de 
conjunts, la nataci6 sincronitzada 
per equips, el patinatge per pare
lles ... 

b) Esports que es realitzen en un entorn 
natural, tractant de fer un recorre
gut determinat en el menor temps 
possible. Es poden presentar difi
cultats en els desplaçaments, 
l'entorn origina imprevistos. Es per
segueixen objectius com ara la sin
cronitzaci6 de les accions grupals, 
la correcta dosificaci6 de l'esforç, 
un nivell òptim d'execuci6 bio
mecànica ... En definitiva s6n 
accions cícliques, amb poques pos
sibilitats per variar els estereotips 
motors predeterminats (pedalar, 
remar ... ). Són pràctiques d'aquesta 
categoria el ciclisme per equips con
tra rellotge, el bosleight ... 

Hem escollit la gimnàstica rítmica de 
conjunts per realitzar l'anàlisi praxe
ològica de les accions de col.laboraci6 
amb competici6. 

DOSSIER 

Pràctiques de col.laboradó i 
d'oposició 
En aquestes pràctiques hi ha la presèn
cia d' interacci6 motriu essencial i direc
ta entre els companys (col.laboraci6) i 
els adversaris (oposició) i, per tant, sem
pre s6n competitives, amb participaci6 
simultània. 
En aquest grup es localitzen principal
ment els esports d'equip (handbol, 
voleibol, futbol, bàsquet...), i hem triat 
l 'handbol per a l'aplicació dels univer
sals en el seu estudi. 
També s'inscriuen altres pràctiques, 
com alguns tipus de curses (relleus 4 x 
400, curses ciclistes per equips ... ), 
alguns jocs tradicionals (marro, cemen
tiri, cadena ... ). 

Pràctiques d'oposició 
En les pràctiques d'oposici6 hi ha 
presència d'interacci6 essencial i direc
ta entre els adversaris, la participaci6 
és simultània i sempre hi ha competi
ci6. Es presenten diversos grups 
d'esports ijocs: 

a) Esports de lluita. S'estableix un 
enfrontament cos a cos entre els 
adversaris. És el cas del judo, la llui
ta grecoromana, 1'esgrima, el kendo, 
el bast6 canari, la boxa ... 

b) Esports amb mòbil: tennis, front6, 
bàdminton, pilota basca, pilota 
valenciana, ping-pong ... 

c) Jocs: pols gitano, mocador ... 

De totes aquestes pràctiques, hem esco
llit el judo com a objecte de la nostra 
anàlisi. 

Pràctiques de col.laboradó sense 
competia' 
Hi ha presència d'interacci6 motriu 
essencial i directa entre els participants 
(col.laboraci6), la participaci6 és 
simultània. En canvi mai no hi ha com
petici6. 
S6n pràctiques ludo-recreatives, de 
cooperaci6, que tenen com a fma1itat 
el divertiment o el plaer. Aquestes 
accions es poden dividir en els grups 
següents: 
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a) Accions de cooperació infonnals: 
passejar amb rem, tàndem, alpinisme 
encordada ... 

b) Accions expressives: teatre, mim, 
pantomim, balls ... 

e) Accions aprehensives: quiromas
satge, shatsu, hidromassatge ... 

d) Jocs cooperatius: joc del nus, man
tejar, torres humanes (castellers) ... 

L'existència d'una gran varietat d'accions 
de col.laboració sense competició sug
gereix no arriscar-se a l'hora de tractar 
només una d'elles ja que això implicaria 
fer una anàlisi massa reduccionista i, per 
tant, poc significativa. 

Gràfic 1. Les Iaies disCOll ..... s li" van de parlkipant 
a participant Indiquen la comunkac16 Indirecta que 

origina el slst.ma de competició 

~~r.cadó dels universals a les 
diferents situacions 

Xarxa de comunicacions motrius 
Definició 
És la representació gràfica de les inte
raccions motrius directes. Fonamen
talment es distingeixen comunicac~ons 
(accions de cooperació) i contraco
municacions (accions d'oposició) 
motrius. 

Aplicació de la xarxa de comunicacions 
motrius a diferents pràctiques 
- Pràctiques individuals. 
Pràctiques individuals competitives: 
En aquest grup de pràctiques, la xarxa 
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Gràfic 2. Les relacions que s'estableixen entre els 
partkipants són inkament Intralnclivlduals 

(_lIIlIICIIelx) 

de comunicacions motrius és I-exclu
siva d'individus, estable (les relacions 
entre els jugadors no varien) i simètri
ca (tots els participants gaudeixen de 
les mateixes condicions). Cal recordar 
però que en aquest cas no hi ha inte
racció motriu essencial i directa entre 
els participants, en tot cas no s 'ha 
d'obviar la importància que pot tenir la 
interacció directa. 
Aquestes accions tenen una particu
laritat que els dóna els sistema de 
competició, quant al fet que la inter
venció d'un jugador pot condicionar la 

4 

dels altres, per exemple una puntua
ció de 10 en una actuació de la pri
mera gimnasta, obligaria que les altres 
arrisquessin més en l'execució dels 
seus exercicis (vegeu l'apartat "La 
comunicació indirecta"). (Vegeu grà
fic 1). 
Pràctiques individuals no competitives: 
En aquestes accions, la xarxa de comu
nicacions motrius també és del tipus 1-
exclusiva d' individus estable i simètri
ca. En canvi no s'observa cap tipus 
d'interacció indirecta, la qual ve deter
minada pel sistema de competició 
(vegeu gràfic 2). 
Pràctiques individuals d'immobilitat 
aparent: 
La xarxa de comunicacions motrius es 
correspon amb l'anterior. 

- Pràctiques de col.laboració i com
petició (gimnàstica rítmica de conjunts). 
En aquest tipus de pràctiques, la xarxa 
de comunicacions motrius és N
exclusiva d'equips (és una competició 
entre equips), estable (les relacions 
de cooperació amb els companys no 
varien en cap moment) i simètrica 

3 

Gràfic 3. RepreH11ad6 deia xcna de... I i IS..trilS (1IIrt els .... d'.IIIIttIx"') I CIIIIIJIIIi ni ns 

inIhtes (entn els tIfetoents .... ). Ss ............ ronh de,.....deIs CIIIjunts 
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Gnlfic 4. R.pr.s.ntacló cie la xarxa cie comunlcadons 
matrius que s'e.talllelxen en ... canlunt, cIIf ..... clant 

els •• s lI'ideracdí 

(tots els equips tenen els mateixos 
efectius). 
Malgrat no existir oposició directa (inte
racció motriu essencial) entre els equips, 
l'actuació d'un conjunt condiciona la 
dels altres. Per tant, no s'ha d'obviar 
aquesta competitivitat existent entre els 
equips que s'enfronten i cal considerar 

la presència d 'una contracomunicació 
entre ells encara que no sigui essencial. 
Amb aquesta efecte es proposa grafi
car la competitivitat que originen aques
tes accions cooperatives de competi
ció, i indicar l'ordre d'intervenció dels 
equips (vegeu gràfic 3). 
Dins un mateix conjunt es poden donar 
diversos nivells d'interacció, per exem
ple entre dos jugadors que es passen el 
mòbil i d'altres que realitzen accions indi
viduals. En el primer cas la col.laboració 
és més intensa perquè el que fa un juga
dor afecta sobre les accions de l'altre (pas
sar i rebre), en canvi els altres jugadors 
només s 'han de preocupar de mantenir 
una ubicació espaial correcta i preveure 
les actuacions properes (vegeu gràfic 4). 

- Pràctiques de col.laboració i oposi
ció (handbol). 
La xarxa de comunicacions motrius 
corresponent a les accions de col.labo
ració i oposició és la xarxa 2-exclusi
va d'equip (no canvien en cap moment 

Gnlfic 5. Xarxa de ca.nIcadans IIOtriu. en Ie. accions de coI.WIaradó I li' opo.1d6 (lHllclIlaO 

Gnlfic 6. Xarxa cie CIOIIIUIIIcadou l''rectesexlltents .. el .... II'.ntrenadar 
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DOSSIER 

les seves relacions de col.laboració i 
oposició) estable i de duel simètric 
(vegeu gràfic 5) 

- Pràctiques d'oposició (judo). 
Dins d'aquestes pràctiques la xarxa és 
2-exclusiva d'individus, estable i de 
duel simètric. 
Cal establir algunes matitzacions dife
rencials respecte a les interaccions que 
s'estableixen en aquesta pràctica: 

1. Comunicacions amb l'entrenador. 
Tot i que no siguin comunicacions 
motrius, cal tenir-les presents, ja que 
condicionen directament (molt més 
que en altres accions com els esports 
d'equip) les actuacions dels lluita
dors (vegeu gràfic 6). 

2. Comunicacions amb l'adversari. 
L'objectiu final de tot combat és 
contracomunicar amb l'adversari, o 
sigui, emetre accions que possibili
tin obtenir un resultat exitós. Però 
no totes les accions que es porten a 
terme en un combat aconsegueixen 
aquesta finalitat. Per tant, podem dis
tingirdos tipus d'accions: 
• Les que aconsegueixen l' objec

tiu desitjat. 
• Les que no aconsegueixen l' objec

tiu. 

- Pràctiques de col.laboració sense 
competició. 

Gnlfic 7. Xarxl de ca • .11di CIISIIIt I ÍICIIIISt.t 

", .. prIIIIIIa .. ..... t tipis de pnicflqIes. Les 
RetXIS 11" ........ 1 smen lIO.tren la passllltat 

II'Incorparar-n o ...... Ia pràctica 
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La dinàmica que originen aquestes 
pràctiques és molt flexible ja que no 
atén cap reglamentació estricta, és a dir, 
el nombre de participants pot variar 
d'un moment a l'altre segons la seva 
motivació. En aquest sentit, es proposa 
introduir l'expressió de xarxa constant 
o xarxa inconstant en funció de la per
manència dels jugadors en la pràctica 
(vegeu gràfic 7). 

Xarxa d'interacdons de marca 
Definició 
Són comunicacions o contracomuni
cacions motrius que determinen l'èxit 
o el fracàs dels participants. 
La xarxa d'interaccions de marca pot 
ser de tres tipus: 

• Antagònica. Situacions en les quals 
només es valoren les interaccions de 
marca d'oposició. 

• Cooperativa. Situacions en les quals 
només es valora la interacció de 
marca de col.laboració. 

• Mixta. Situacions en les quals es 
valoren ambdós tipus d'interacció 
demarca. 

Aplicació de la xarxa d'interacció de 
marca a diferents pràctiques 
- Pràctiques individuals. 
Pràctiques individuals competitives: 
En aquestes pràctiques cal realitzar 
una sèrie d'elements de la manera més 
òptima possible. La xarxa d'interac
ció de marca obeeix a la correcta rea
lització d'aquests elements i es pena
litzen les execucions que s'allunyen 
dels models considerats òptims. Això 
fa que no es pugui parlar de xarxes 
d'interacció de marca estrictament 
agonístiques o estrictament coopera
tives, ja que hauríem de parlar de xar
xes d'interacció de marca en base al 
nivell d'execució. 

Pràctiques individuals no competitives: 
Tot i no haver-hi una competició amb 
altres participants, el resultat d' aques
tes pràctiques ve determinat per si s 'han 
pogut assolir els objectius i les moti
vacions previstes. En tot cas resulta 
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Grilfic 8. Xena d'lIIteracdó cie marca carr.spoaent a 
les pràctil¡Hs cie caLlaIIoradó I COIIIpttldó, 

estrlct ... t cooperativa 

qüestionable determinar l'existència 
d'algun tipus d'interacció de marca en 
pràctiques on no hi ha competició, ja 
que el concepte d'interacció de marca 
estrictament parlant s 'ha ideat per a 
pràctiques competitives. Per tant, l' apli
cació d'aquest concepte en les accions 
no competitives suposaria ampliar la 
noció original d'interacció de marca, 
afegint d'altres aspectes de caire més 
fenomenològic (motivacions, sensa
cions, finalitats no motrius persegui
des ... ). 

Pràctiques individuals d'immobilitat 
aparent: 
Aquestes accions, a diferència de les 
pràctiques psicomotrius no competiti
ves, generalment no presenten objec
tius motrius clarament observables, ja 
que la seva naturalesa és de tipus feno
menològic. Per aquest motiu, si es vol 

aplicar el concepte universal d'inte
racció de marca cal realitzar una inter
pretació més àmplia. 

- Pràctiques de col.laboració i com
petició (gimnàstica rítmica de conjunts). 
Aquestes pràctiques es corresponen 
amb una xarxa d'interacció de marca 
estrictament cooperativa, on la valora
ció esdevé bàsicament subjectiva en 
funció de paràmetres com ara l 'har
monia, la coordinació gropal en l' inter
canvi de mòbils i l'estètica en les 
accions. 
S'observa una xarxa d'interacció de 
marca semblant a la de les pràctiques 
psicomotrius competitives, únicament 
es diferencia en el fet que en les accions 
de col.laboració i competició les inte
raccions de marca, a més de valorar la 
realització dels elements que executa 
cada jugador, també es consideren 
l'estètica, l 'harmonia i la conjunció de 
l 'equip. 
En definitiva, podem distingir dos tipus 
d'interacció de marca en aquestes pràc
tiques, una de caire psicomotriu (l' exe
cució individual de cada element) i 
l'altra sòcio-motriu (estètica, harmo
nia, conjunció de les accions d'equip). 
(Vegeu gràfic 8). 

-Pràctiques de col.laboració i oposi
ció (handbol). 
En tots els esports d'equip existeix una 
xarxa d'interacció de marca estricta
ment antagònica, ja que el conjunt de 
comunicacions motrius essencials i 
directes previstes per les regles, reflec-

"...-------
• 

Grafic 9. R.pr .... tad6 cie la xarxa tI'ilteracdó cie marca per les accions cie cal.1abarad61 oposició (ha_I) 
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tides en el marcador, representen rela
cions antagòniques d'oposició, clàssi
ca estructura de duel sobre l'adversari 
(marcar un gol). 
Cal tenir en compte que les relacions 
de col.laboració, com per exemple el 
nombre de passades efectuades entre 
els jugadors o els aspectes estètics del 
joc no són considerats interaccions de 
marca (vegeu gràfic 9). 

- Pràctiques d'oposició (judo). 
En els esports de combat es poden dife
renciar tres tipus d'interaccions de 
marca, ja que totes són maneres de fer 
variar el marcador, encara que unes 
s'anomenen puntuacions i d'altres san
cions o penalitzacions: 

a) Les que es desprenen de la mate
rialització d'accions ofensives 
(projectar, estrangular, immobilit
zar). 

b) Les que es desprenen d'accions 
defensives que es donen com a con
seqüència de la demostració d' infe
rioritat d'un dels dos lluitadors. 

c) Les que es desprenen de les accions 
que van en contra del reglament 
(generalment impliquen perillositat 
per a l'adversari). 

- Pràctiques de col.laboració sense 
competició. 
L'aplicació de la xarxa d'interacció de 
marca per les presents accions, troba 
les mateixes dificultats que les esmen
tades en el grup d'accions individuals 
no competitives. En tot cas caldria valo
rar l'aportació que origina el grup en 
les "interaccions de marca" a l 'hora 
d'aconseguir objectius motrius i de caire 
psicològic com motivacions, afectivi
tat... 

Sistema de puntuadó 
Definició 
El sistema de puntuació es desprèn de 
la materialització de les interaccions 
de marca en un codi desxifrable per tal 
de poder comparar els resultats dels 
participants i determinar un guanya
dor. 
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En línies generals, segons P. Parlebas 
(1982) es diferencien tres tipus de sis
temes de puntuació: 

• Puntuació límit. Pràctiques en les 
quals la limitació del temps no ve 
implícita en el reglament sinó que 
depèn del marcador, és a dir, el guan
yador en aquestes accions és la per
sona o equip que abans aconsegueix 
un nombre predeterminat de punts 
(voleibol, tennis, ping-pong, joc del 
cementiri, joc de moros i cristians ... ). 

• Temps límit. Pràctiques que tenen 
en el temps l'acotament de la seva 
durada, quan s'esgota el temps per 
intervenir, el guanyar s'obté de la 
comparació del resultat de les parts 
que s'enfronten (futbol, bàsquet...). 

• Puntuació límit-temps límit. Pràcti
ques en les quals el fmal es pot deter
minar en base a la puntuació o al 
temps, és a dir que si una de les parts 
que s'enfronta demostra abans de 
l'acabament del temps la seva supe
rioritat envers l'altra, l'enfrontament es 
pot donar per finalitzat (judo, boxa ... ). 

Aplicació del sistema de puntuació a 
diferents accions 
- Pràctiques individuals. 
Pràctiques individuals competitives: 
Aquestes accions no es poden inclou-
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re en cap dels sistemes de puntuació 
abans esmentats, es presenten diverses 
formes de competició, en uns casos es 
comparen les marques assolides per 
cada jugador (salts, llançaments ... ), en 
d'altres casos es pren en consideració 
el temps emprat a cobrir una distància 
(curses, esquí, bosleight ... ) i fmalment 
en d'altres situacions es valora la qua
litat de l'execució. En aquestes el sis
tema de puntuació esdevé molt subjec
tiu, malgrat existir la · tendència 
d'objectivar al màxim el reglament 
(gimnàstica artística; salt de poltre, 
barra fixa; mans lliures, pilota, aro, mas
ses; salt de trampolí, llit elàstic). Aques
tes últimes pràctiques s'acosten al sis
tema de puntuació temps límit, encara 
que la participació no és simultània sinó 
alterna (els jugadors no coincideixen 
en el mateix espai i temps d'interven
ció). 
Observem que existeix un nombre con
siderable de modalitats psicomotrius 
competitives heterogènies en les quals 
el sistema de puntuació es pot corres
pondre a diferents paràmetres (ala delta, 
paracaigudes ... ). 
Pràctiques individuals no competitives: 
En les pràctiques que no són competiti
ves, no s 'hi troba cap sistema de puntua
ció ja que no té sentit parlar de guanya
dors ni de perdedors. 
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Pràctiques individuals d'immobilitat 
aparent: 
Succeeix el mateix que en el grup ante
rior. 

- Pràctiques de col.laboració i com
petició (gimnàstica rítmica de conjunts). 
En aquestes pràctiques el sistema de 
puntuació és molt semblant al de les 
accions psicomotrius de competició. 
En el cas de la gimnàstica rítmica de 
conjunts, cada equip té un mateix inter
val temporal per realitzar les seves 
actuacions, cada equip però intervé en 
moments diferents (participació alter
na) i la puntuació es realitza també 
segons criteris subjectius en funció de 
la qualitat de l'execució de l'equip. 

- Pràctiques de col.laboració i oposi
ció (handbol). 
El sistema de puntuació és de temps 
lími~ guanya l'equip que més punts obté 
en un temps determinat. 

- Pràctiques d'oposició (judo). 
En aquests esports el sistema de pun
tuació és el de puntuació límit-temps 
límit, ja que un combat pot concloure 
abans que acabi el temps, si es realitza 
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una acció que el reglament determina 
com a guanyadora (30" d'immobilit
zació, luxació, estrangulació ... ). Si fma
litza el temps predetenninat i no s 'ha 
aconseguit cap acció exitosa, es com
paren els resultats parcials dels con
trincants. 

- Pràctiques de col.laboració sense 
competició. 
La inexistència de competició en aques
tes pràctiques fa que no es pugui par
lar de sistema de puntuació. Són accions 
en les quals el resultat, fonamentalment 
se centra a assolir un objectiu de tipus 
motivacional (passar-s 'ho bé, divertir
se ... ). 

La xarxa de canvis de rol 
Definició 
Segons P. Parlebas (1981) el rol és 
"l'estatus traduït en actes és l'estatus 
dinamitzat que pren cos. El rol troba la 
seva pertinença en tres grans sectors de 
l'acció: la interacció motriu envers 
l'altra, relacions amb l'espai i relacions 
amb els objectes mediadors. Aquest 
concepte no defmeix els individus sinó 
el tipus d'acció motriu ... " 
Per tant, la xarxa seria la representació 
gràfica dels canvis de rol que es pre-

d 
,~ 

senten en ca a practlca. 

Aplicació de la xarxa de canvis de rol 
a diferents accions 
- Pràctiques individuals. 
En totes les accions psicomotrius 
s'observa només un rol, relacionat amb 
la pràctica que es desenvolupa, cir
cumstància que origina que no hagi 
canvi de rols. 

- Pràctiques de col.laboració amb 
competició (gimnàstica rítmica). 
Es tracta de pràctiques que inclouen un 
únic rol: gimnasta. Aquest rol, de la 
mateixa manera que passa amb les 
accions psicomotriu és pennanent, fIx, 
estable (vegeu gràfic 10). 

- Pràctiques de col.laboració i oposi
ció (handbol). 
En el sistema de rols de les presents 

GIMNASTA 

Grotic 10. Representació del sistema de rols en les 
accions de coLiaboració i competkló 

pràctiques es poden identiftcar, seguint 
la proposta de P. Parlebas, dos rols (por
ter i jugador de camp). No obstant, una 
anàlisi més acurada de les accions de 
col.laboració i oposició (com la que fa 
J. Hemandez Moreno, 1984) ens per
met esbrinar el que s'anomena rol 
estratègic. En el cas de l 'handbol dife
renciem els rols estratègics següents: 
jugador amb pilota, jugador sense pilo
ta de l'equip que té la possessió de la 
pilota, jugador sense pilota de l'equip 
que no la té i porter (vegeu gràftc 11). 

- Pràctiques d'oposició (judo). 
En el judo, en funció de la interacció 
motriu que s'estableix amb l'adversa
ri, tenint en compte aspectes que 
s'esmenten implícitament o explícita 
en el reglament, podem identiftcar tres 
rols: lluitador en situació d'espera, llui
tador defensiu o en situació defensiva i 
lluitador atacant o en situació atacant. 
Per a la identificació d'aquests rols 
caldrà diferenciar les accions que tenen 
lloc en el combat dret i les que es pre
senten en el combat a terra ja que mal
grat s' identiftquin els mateixos rols tant 
en una com en l'altra situació, sorgiran 
matitzacions diferenciadores (vegeu 
gràftc 12). 

- Pràctiques de col.laboració sense 
competició. 
La determinació dels rols no es pot fer 
en base al reglament ja que no existeix. 
Principalment es pot fer la distinció 
següent: 
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Gràfic 11. Representaci6 cie la xarxa cie canvis de rol per a les pràctiques de col.laboració i oposidó (handbol) 

a) Pràctiques en les quals es presenta 
un únic rol (passejar amb rem, pas
sejar en doble scul) com el de rema
dor. 

b) Pràctiques en les quals es presenten 
més d'un rol (passejar en rem qua
tre amb timoner) com el de remador 
i el de timoner. 

Els rols en les accions de col.laboració 
sense competició poden ser permanents 
(els subjectes desenvolupen el seu rol 
des del començament fms a la fi de la 
pràctica) o no permanents (els subjec
tes poden sortir o incorporar-se a la 
pràctica en qualsevol moment). 

Xarxa de canvi de subrols 
Definició 
Segons P. Parelbas (1981) "cada subrol 
representa una acció motriu mínima 
perquè tingui sentit des del punt de vista 
de l'observador i de l'analista". Per tant, 
el subrol és la unitat mínima d'acció 
associada a un rol, encara que en un 
nivell més elemental es podrien distin
gir les tècniques o modalitats d'execu
ció de cada pràctica que ens donarien 
una anàlisi més exhaustiva de la lògi
ca interna de cada pràctica. 

ment gràfic del canvi de subrols que 
realitza un individu quan està partici
pant. 

Aplicació de la xarxa de canvi de 
subrols a diferents pràctiques 
En relació amb l'aplicació dels subrols 
als diferents grups de pràctiques, vol
dríem fer dues puntualitzacions: 

• La mateixa definició deixa molt 
obert el concepte, la qual cosa fa que 
quan busquem la determinació dels 
subrols en cada grup de pràctiques 
haguem de fer-ho en funció del que 
en aquelles tingui significat, per 
exemple, en el cas de l'handbol, el 
fet de fallar, té un significat molt 
diferent que fallar en gimnàstica rít-
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mica, per aquest motiu no podem 
generalitzar el concepte de subrol 
per aplicar-lo als diferents grups. 

• Com a conseqüència de l'anterior, 
'els subrols s'analitzaran específica
ment i amb criteris individuals en 
cadascuna de les pràctiques que 
s'estudien en els articles següents. 

La comunicació indirecta: codi 
gestèmic i codi praxèmic 
L'estudi de la comunicació indirecta 
en les diferents pràctiques, potser és 
l'aspecte més complex de l'anàlisi pra
xiològica, ja que precisa coneixements 
de semiologia, semiòtica i d'altres cièn
cies afins per tal de poder aprofundir i 
interpretar amb prou rigor els gestos, 
els praxemes i les verbalitzacions, i els 
seus efectes sobre les accions. 
En les pràctiques, no té sentit parlar de 
la comunicació indirecta, l'única con
sideració respecte d'això seria dins de 
les situacions individuals amb compe
tició on s 'hauria d'estudiar la comuni
cació que s'estableix entre l'entrena
dor i l'esportista. 
En les pràctiques col.lectives no com
petitives, que obeeixen factors moti
vacionals, té molta importància l'inter
canvi de missatges verbals. En canvi 
quan entra la competició i es valoren 
aspectes com l'estètica, l'intercanvi 
verbal i gestèmic gairebé no existeix. 
En les pràctiques d'oposició, l'interès 
resideix en la descodificació dels pra
xemes i en la materialització de les ver
balitzacions que faci l'entrenador obser
vant el combat des de l'exterior. 

DEFENSIU 

Un cop s 'hagin detectat els subrols per 
una determinada pràctica ens serà molt 
útil servir-nos delludograma o segui- Grtlfic 12. Representació cie la xarxa de canvis d. ral per a les pràctiques d' oposldó 
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En les pràctiques de col.laboració i opo
sició, les comunicacions indirectes es 
manifesten regulannent entre els juga
dors i entre l'entrenador i els participants. 
Finalment, cal destacar que en tots els 
tipus de pràctiques, fonamentalment en 
les competitives, la presència del públic 
pot condicionar l'actuació dels partici
pants. Un estudi fenomenològic podria 
facilitar la comprensió dels comporta
ments dels jugadors en relació amb les 
conductes dels espectadors. 
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NoIes 

(1) Per exemple, si parlem d'accions realitzades 
en aigües braves, ens resulta difícil indicar quin 
nivell d'inestabilitat es presenta en relació amb 
què es poden dur a tenne en una pista de gelo en 
fer ala de pendent en un dia de molt de vent. 
Podríem assegurar que un partit de futbol realit
zat un dia de pluja no presenta inestabilitat en el 
medi? 
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Resum 

Tot sistema esportiu és caracteritzat per 
una sèrie d'elements diferenciadors de 
la resta de pràctiques esportives. Pre
nent com a referència l'anàlisi de les 
pràctiques de cooperació-oposició trac
tarem de desenvolupar l'estudi dels uni
versals ludomotors per tal de constatar, 
en el marc de la interacció motriu, com 
a paràmetre de l'estructura funcional, 
els trets diferencials entre pràctiques 
esportives. Partirem d'una mateixa 
estructura d'anàlisi que actuï com a fIl
tre per facilitar la defInició de tota situa
ció motriu codifIcada i reglamentada. 

Paraules clau: acció, conducta, 
esports d'equip, cooperació, opo
sició, modalitat d'execució. 

Introducció 

És freqüent observar que en l'estudi de 
les pràctiques esportives indiferentment 
del sistema al que s'adscriuen, s'apli
ca un mateix model d'estudi, fona
mentat en l'anàlisi de les tècniques o 
modalitats biomecàniques d'execució, 
pròpies de cada esport. Aquest tipus 
d'estudi, inicialment utilitzat en l'estu
di dels esports individuals, es transfe
reix també al sistema d'esports de com
bat i d'equip. 
Fruit d'aquest fet, esdevé l'aparició de 
metodologies d'aplicació, tant a nivell 
d'ensenyament-aprenentatge, com a 
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ANÀLISI DE LA INTERACCIÓ 
MOTRIU EN ELS ESPORTS 
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nivell d'entrenament d'alt rendiment, 
que parteixen precisament de l'anàlisi 
de les tècniques d'execució de l'esport 
considerat, com a únic paràmetre vàlid 
per estructurar els objectius i contin
guts del procés d'assimilació del 
mateix. 
És prou evident que les situacions 
sòcia-motrius, que determinen l' estruc
tura de duel dels esports d'equip, són 
ben diferents d' altres prà~tiques, com 
les de caire individual. Podem sintetit
zar breument les característiques dife
rencials dels esports d'equip, tot i con
siderant: 

• La necessitat d'ajust al company 
actiu, contra l'adversari actiu que 
tracta d'obstaculitzar-nos. 

• Que les combinacions gestuals no 
depenen doncs només d'un mateix. 

• Que, ben al contrari, és fonamental 
la capacitat d'adaptació a situacions 
variables i, per tant, resulta insufI
cient la utilització de gestos prede
terminats. (Necessitat d'intel.ligèn
cia en el joc.) 

• Que, conseqüentment, sigui impres
cindible el control kinestèsic sobre 
la pròpia actuació, per tal de centrar 
el control visual sobre l'entorn varia
ble. 

De tot el plantejat, se'n deriven dues 
idees prou signillcatives: 

1. Els esports d'equip, així com la resta 
d'esports, s'estructuren per alguna cosa 
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més que pels seus moviments o gestos. 
Tota visió estrictament mecanicista 
resulta parcial i incomplerta: la tècni
ca no és l'únic factor d'anàlisi, com ja 
apuntàvem en treballs anteriors, (Lasie
rra, G. (91), citant autors com Bonet, 
J.P. (88). 
2. Resulta francament interessant ofe
rir models explicatius que valorin una 
sèrie d'aspectes o paràmetres de 
l'estructura-funcional, i que possibili
tin un tractament integrador dels dife
rents sistemes esportius. Aquests 
models haurien de servir per determi
nar els trets diferencials entre les dife
rents modalitats esportives, però sem
pre a partir d'una mateixa estructura 
d'anàlisi, amb uns paràmetres invaria
bles comuns, que permetessin actuar 
com a filtre per facilitar la defmició de 
les característiques de tota situació 
motriu codificada i reglamentada. 
La complexitat dels factors a analitzar 
és rellevant, i els estudis realitzats evi
dentment són insuficients. Ja hem 
esmentat l'exagerada proliferació 
d'estudis centrats en l'anàlisi de les tèc
niques esportives. Cal, però considerar 
l'existència dels següents paràmetres, 
no únicament en els esports d'equip, 
sinó en la totalitat dels sistemes espor
tius. La majoria d'ells són desenvolu
pats pel professor Hemandez Moreno 
(84), (87). Nosaltres destacaríem: 

• L'espai. 
• El temps. 
• La tècnica. 
• La tàctica, l'estratègia. 
• La despesa energètica. 
• La interacció motriu. 
• El reglament (marc articulador que 

confereix l'autèntica expressió en 
els anteriors factors esmentats.) 

L'anàlisi exhaustiva dels diferents 
esports en cada un d'aquests paràme
tres de l'estructura-funcional, hauria de 
significar la determinació de sistemes 
esportius diferents, a partir d'una anà
lisi integradora. En aquesta línia, resul
ta imprescindible la creació de models 
formals per a cada un d'aquests parà-
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metres, que ajudin a la recerca d' aques
ta anàlisi unificadora dels esports. 
El present treball tracta d'aprofundir 
en l'estudi de l'últim dels factors 
esmentats: la interacció motriu. Ens 
basarem en l'aplicació, (i modificació 
si s'escau), del model proposat per ,Pie
rre Parlebas (82). Seguirem en la mesu
ra del possible, les seves aportacions 
vers l'estudi del que anomena els Uni
versals Ludomotors. per tal de validar 
la seva aplicació a l'estudi de les mani
festacions de la interacció motriu obser
vables en els esports d'equip. 

Xarxa de comunicació motriu 

Consideracions prèvies 
Tractarem de defmir el terme per apro
ximacions successives, i sobretot fent 
una clara acotació del terme emprat, 
sent rigorosament seguidors de la noció 
de comunicació motriu d'en Pierre Par
lebas (81), (88). Segons ell, la comuni
cació motriu seria tota interacció motriu 
essencial i directa. 

• Interacció motriu: Es produeix quan 
en l'acompliment d'una tasca, el 
comportament d'un participant 
influencia en el comportament d'un 
o altres participants. 

• Interacció motriu essencial (o 
comunicació pràxica): Seria tota 
interacció motriu operatòria, que 
participa de forma constitutiva en 
l'acompliment instrumental de la 
tasca, i que és efectuada pels parti
cipants explícitament previstos a 
l'efecte, per les regles de joc. (Juga
dors). A la vegada aquests jugadors 
haurien d'ésser inscrits en una 
mateixa situació motriu, on inte
ractuessin en un espai i temps 
comuns i simultanis. 

La defmició d'interacció motriu essen
cial, ens ha dut a nombroses con
trovèrsies, respecte la consideració de 
l'accepció del terme com absoluta. La 
generalització definida, precisa deta
llar alguns aspectes en concret. 

En general es diu que dos jugadors 
d'esport d'equip, interactuen en un 
mateix espai de joc, i tanmateix es sot
meten a una sincronia externa en el 
temps. És a dir, tots són influïts per un 
temps reglamentari que condiciona les 
seves conductes motrius. En un partit 
de bàsquet tots els jugadors compar
teixen un espai de joc comú, i depenen 
d'un temps reglamentari, que els obli
ga per exemple, a passar a un camp con
trari en 10", i a llençar a cistella en 30" 
com a màxim. 
Parlebas diferencia d'aquestes situa
cions de sincronia espàcio-temporals, 
altres que no entrarien en el perfil 
d'interaccions directes, entre els juga
dors participants. Aquest seria el cas: 

• De no compartir un espai simultà
niament: D'aquesta manera, la inte
racció motriu entre dos velocistes 
d'una cursa de 100 metres no seria 
essencial, perquè és prohibit d'envair 
l'espai o carrer de la resta d'adver
saris. Contràriament, en una cursa 
de 1500 m., sí es produeixen inte
raccions directes perquè l'espai és 
comú, (els atletes poden lluitar per 
un espai o carrer lliure). 

• De no compartir un mateix temps 
d'actuació: Aquest seria el cas de 
dos saltadors d'alçada en una com-
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petició amb participació alternati
va. Tota influència d'un a altre par
ticipant, que mai no es pot negar, no 
deixaria d'ésser simplement una 
interacció inessencial, doncs pot o 
no influir sobre el comportament de 
l'adversari. Tot i així sembla evi
dent que existeix influència del 
fracàs o èxit d'un atleta o gimnasta, 
vers l'actuació posterior del seu 
adversari. Un saltador d'alçada pot, 
en cas de salt nul del seu oponent, 
desar el seu intent sobre l'alçada pre
vista --coneixedor de la seva victò
ria- per tal d'intentar una marca 
personal superior, o fins i tot un 
record Olímpic o Mundial. Una gim
nasta, per tenir l'avantatge d'actuar 
la darrera, pot modificar la comple
xitat d'un element per poder supe
rar la puntuació de les altres. 

De tota manera, tractarem en tot 
moment de ser fidels al model propo
sat d'anàlisi, en benefici de la recerca 
d'un model realment reagrupant dels 
diferents sistemes esportius. I pensem 
que per aconseguir-ho no podem modi
ficar els conceptes bàsics que estructu
ren l'anàlisi dels Universals Ludomo
tors, sinó més aviat, tractar de cercar en 
el possible les justificacions necessà
ries, per mantenir la línia argumental 
bàsica de la teoria parlebasiana. 
En els exemples citats, val argumentar 
que estem parlant de la possibilitat o no 
de modificar la nostra conducta motriu, 
sempre abans de l'execució de l 'habili
tat requerida. Es tracta d'una decisió 
estratègica, no pas d'una adaptació del 
gest, ni d'una regulació en el pla motor, 
durant l'acció motriu. De fet, un cop s 'ha 
decidit l'alçada o la modificació d'un 
element -i no val oblidar que aquesta 
decisió és generalment compartida amb 
els entrenadors, la qual cosa la transfor
ma en inessencial- en el decurs de la 
nostra actuació no té perquè existir una 
influència de participants quan aquests 
actuen en moments diferents. 
Tomant a les situacions pròpies dels 
esports d'equip, caldria a la vegada 
matisar diferències significatives, si no 
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quant el tipus d'interacció, sí respecte 
a la gamma de possibilitats d'interac
ció que cada esport en concret ofereix. 
Agafem com a exemple il.lustratiu el 
voleibol: en aquest esport, és fms a cert 
punt lícit dubtar que les interaccions 
entre jugadors d'equips rivals puguin 
considerar-se essencials: a ningú no se 
li escapa que l'espai d'intervenció no 
és comú pels equips oposats. El fet que 
no hi hagi espai comú, pot ésser inter
pretat com la negació de l'existència 
d'interaccions directes, i per tant que 
sigui fora de la definició proposada. 
Nosaltres, però, ho considerem dins el 
marc exposat, tot i tenir en compte: 

1. Que la no presència física en el camp 
contrari no implica que no existeixi inte
racció amb el jugador adversari que 
l'ocupa. El mòbil o pilota, paràmetre 
invariable de joc, intervé com a element 
de comunicació i possibilita la relació 
de contracomunicació amb l'equip 
adversari. El remat representa una 
fonna o un intent d'ocupar l'espai dels 
adversaris mitjançant la pilota, amb una 
clara intenció d'oposar-se, carregada 
de significació. 
2. Aquest exemple ens serveix per tal 
de poder afirmar que tot i existir en la 
totalitat dels esports d'equip situacions 
d'interacció essencial, les fonnes o pos
sibilitats d' interactuar poden ser 
menors en uns respectes als altres. En 
el voleibol, les limitacions espaials 
redueixen les possibilitats d'interacció 
amb els demés, a la comunicació a tra
vés de la pilota i sense contacte corpo
ral. Podríem doncs dir que en els 
esports on l'espai és comú, la gamma 
d'interaccions motrius es veu enriqui
da per les possibilitats que ofereixen 
les situacions de contacte corporal 
regulades reglamentàriament, i la llui
ta per un espai comú per ambdós 
equips. Pierre Parlebas consideraria 
interaccions motrius inessencials les 
següents: 

- Entre jugadors que no tenen cap 
mena d'interacció ni corporal, ni mit
jançant objectes o mòbils, en unil uti-
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lització d'un espai no comú. (Velocis
tes). 
- Entre jugadors que no desenvolu
pen la seva motricitat en una mateix 
seqüència temporal. (Atletes de con
cursos). 
- Entre jugador i entrenadors. 
- Entre jugador i públic. 
- Entre jugador i àrbitre. 

A partir d'aquest moment nosaltres ens 
centrarem en l'anàlisi de les Interac
cions motrius essencials, que es divi
deixen en: 
1. Interacció motriu essencial directa: 
Interaccions motrius essencials, obser
vables, explícitament rígides, consta
tables en el codi de joc, que defmeixen 
amb claredat les relacions de col.labo
ració i d'oposició. Representen les for
mes de comunicar-se amb els companys 
(passada, ajut...), i amb un adversari 
(llançament, blocatge ... ), sotmeses a un . 
estudi tècnic i tàctic exhaustiu per part 
de cada un dels esports. 

Dins les comunicacions directes podem 
doncs distingir: 

• Comunicació motriu: Interacció 
motriu essencial directa i positiva 
entre jugadors que col.laboren. 

• Contracomunicació motriu: Inte
racció motriu essencial directa i 
negativa entre jugadors que s'opo
sen. 

2. Interacció motriu indirecta: Serien 
indicis comportamentals de tipus infor
matiu, que es sobreentenen, i que ser
veixen per preparar, afavorir i fer efi
caç l'execució d'una interacció motriu 
directa. Botar la pilota, fer un gest amb 
els dits, o senzillament cridar l'atenció 
d'un company, poden ser tres nivells 
diferents d'interacció motriu indirecta. 
La seva pròpia execució no té cap sig
nificat, ni cap valor en el joc, més que 
intentar que la coordinació amb el meu 
companyes vegi afavorida. 
Tal com s'ha pogut deduir, existeixen 
tres nivells d'interacció motriu indi
recta: 
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• Llenguatge verbal: És fàcilment 
observable, com en un equip de juga
dors no iniciats, tota interacció direc
ta de comunicació, per exemple una 
passada, ve precedida de multitud 
de crits de petició de pilota. Sense 
aquesta comunicació prèvia, difícil
ment es tindrà èxit en la coordina
ció de la passada a nivell col.lectiu. 
És una primera etapa de comunica
ció indirecta basada en l'ús de la 
parla, en el llenguatge verbal com a 
mitjà per assegurar l'èxit en les inte
raccions directes. 

• Gestemes: Podríem considerar un 
segon nivell, en el que el jugador per 
establir les seves comunicacions 
directes, utilitza gestos, veritables 
substituts de les paraules. Els geste
mes no són actes específicament 
motors: aixecar la mà pot fer-se en 
el decurs d'un partit per indicar una 
jugada. Pot fer-se igualment en una 
aula, per demanar la paraula. 
Aquests gestemes no exclusius de 
l'activitat motriu, presenten a la 
vegada una doble vessant: 

- Els gestemes particulars: Aquells 
que un equip utilitza com a informació 
del que s 'ha de fer (comunicació direc
ta), entre els jugadors de l'equip, i que 
permeti ser decodificat pels jugadors 
de l'equip propi, i a la vegada sigui una 
informació oculta per l'equip adversa
ri. Un exemple podria ésser assenyalar 
una jugada amb els dits de la mà. 
- Els gestemes universals: Aquelles 
informacions que han de poder ésser 
decodificades pels jugadors d'ambdós 
equips. 

• Praxemes: Representen l'indicador 
més alt i més complex de l'inici d'una 
acció motriu. És específic de l'acti
vitat motriu. De fet són accions 
motrius (botar la pilota, fer un 
encreuament...), però sense una sig
nificació o intencionalitat pròpia. Ser
veixen únicament com a missatge 
previ a l'execució d'una interacció 
,motriu directa. Aquest seria per 
exemple el cas d'un jugador que boti 
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la pilota únicament per indicar al seu 
company que li farà un "fly" (terme 
utilitzat en handbol, com a coordina
ció entre un passador i un receptor, 
qui rep la pilota mentre salta, dins els 
límits aeris de l'àrea de porteria en el 
decurs d'un partit). Igualment en la 
realització d'un encreuament, quan 
aquest no compleix cap finalitat 
d'ampliació o ocupació d'espai, sinó 
que es tracta d'un senyal que indica a 
un tercer jugador que rebrà una pas
sada aèria ("fly"), cal entendre aques
ta acció motriu, no com una comu
nicació directa, sinó com un praxema 
(comunicació motriu indirecta) de 
preparació de la veritable comunica
ció directa (la passada aèria). 

Determinació del tipus de xarxa 
Caldria en primer lloc determinar amb 
claredat quins són els tipus de xarxa 
que considera en els seus estudis Pie
rre Parlebas (Op. Cito 82): 

l.aXarxa exclusiva: Aquelles relacions 
en les que dos jugadors, en un mateix 
moment de joc, no poden ésser simultà
niament companys i adversaris. 

1.b Xarxa ambivalent: Xarxa no exclu
siva. 

2.aXarxa estable: Les relacions de riva
litat i de solidaritat són invariables 
durant tot el joc. 

2.b Xarxa inestable: Xarxa no estable. 

2.b.1 Xarxa permutant: Xarxa inesta
ble on certs elements permuten els seus 
rols sòcio-motors de forma reglada i 
sistemàtica. (Varien quant els jugadors, 
mantenint-se els rols invariables). Joc 
de tocar i parar. 

2.b.2Xarxa convergent: Xarxa inesta
ble d'evolució irreversible en el joc. 
Joc de la cadena. 

2.b.3 Xarxa fluctuant: Xarxa inestable 
on les modificacions són lligades a inte
raccions individualitzades i fortuïtes, 
no a una regla sistemàtica. Joc de la 
pilota asseguda. 

Un cop definits breument els tipus de 
xarxa existents, podem afirmar que 
l'única xarxa existent i vàlida per a la 
totalitat dels esports d'equip és: 

a) Xarxa exclusiva: En tota acció de 
joc, cooperem amb uns jugadors i 
ens enfrontem a altres. En qualsevol 
moment de joc existeix la comuni-
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DPClÓ A. SITUACIÓ NORllAL 

---~ 
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OPCiÓ B. SITUACIÓ ESPECIAL. EQUIP A AMB UN EXCWS 

Figura 1. Representació gràfka de la xarxa sincrònica de comunicació i contracomunicadó motriu en handbol 

-COINCIDEIX ·AMB L'OPCIÓ A DE LA XARXA SINCRÒNICA 

MATRIU XARXA SINCRÒNICA I DIACRÒNICA 

:GT!J .. 
B~ 

S=SOLIDARITAT 

R=RIVALITAT 

Figura 2. Representació gràfica de la xarxa diacrònka de comunicació i cantracomunkacló motriu en handbol 

cació amb uns companys i la con
tracomunicació amb uns adversaris. 

b) Xarxa2-exclusivatf equips: L'enfron
tament sempre es produeix entre dos 
equips. 

c) Duel simètric: Excepte en situacions 
especials marcades pel reglament 
com a sanció, la lògica del joc deter
mina que ambdós equips tinguin el 
mateix nombre de jugadors. 

d) Xarxa estable: Durant el partit es 
mantenen dins cada equip les rela
cions de solidaritat, i entre els dos 
equips, les relacions de rivalitat. 
Cap jugador canvia d'equip en un 
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partit, sinó que pertany sempre al 
mateix. 

Es pot apreciar, que com en la resta 
d'esports, els considerats d'equip també 
eviten tres trets, que són constitucio
nalment importants per altres pràcti
ques ludomotors. Aquests són: 

- Inestabilitat: Es planteja la possibilitat 
de canviar d'equip, en el decurs del joc. 
-Ambivalència: Es planteja la possi
bilitat, en un moment de joc, de poder 
decidir entre col.laborar o oposar-nos 
a un jugador. 

DOSSIER 

- Dismetria: Situació de superioritat 
i/o inferioritat numèrica, d'un equip 
respecte l'altre. Tot i que alguns esports 
com el futbol i l'handbol han modifi
cat de tal manera el seu reglament, que 
és usual el joc en situacions de desi
gualtat numèrica. 

Representació gràfica xarxa 
sincrònica de comunicació i 
contracomunicació motriu. L'exemple 
de l'handbol 
• Xarxa sincrònica: Aquell tipus de 

xarxa que té validesa en un moment 
donat del partit (vegeu figura 1). 

Representació gràfica xarxa 
diacrònica de comunicació i 
contracomunicació motriu. L'exemple 
de l'handbol 
• Xarxa diacrònica: Aquell tipus de 

xarxa que té validesa per a la totali
tat del partit (vegeu figura 2). 

Xarxa d'interaccions de marca 

Definició 
Tota comunicació o contracomunica
ci6 motriu que permet reflectir l'asso
liment dels objectius codificats d'un 
joc esportiu o esport, i que representa 
els esdeveniments que fan evolucionar 
una situació lúdica .. 

Determinació del tipus de xarxa 
d'interacció de marca 
En tots els esports d'equip, existeix una 
xarxa d'interacció de marca estrictament 
antagonista, doncs el conjunt d'interac
cions motrius essencials i directes pre
vistes per la regla, i reflectides en el mar
cador, representen relacions antagòniques 
d'oposició -clàssica estructura de duel 
sobre l'adversari-o Fer-li un gol, un bàs
quet, un punt o una marca, és el que real
ment es considera. No així les relacions 
de col.laboració, com per exemple el 
nombre de passades efectuades pels juga
dors, ni molt menys, aspectes estètics, de 
bellesa o d'espectacularitat.. Així doncs, 
no guanya l'equip que ho fa més ''bonic'', 
ni l'equip que més estona manté la pilo-
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Figuro 3. Representació gràfICa de la xarxa d'Interacció de marca en handbol 

ta. Si en el Joc de les deu passades es 
valora el nombre de passades per acon
seguir punts (xarxa estrictament coope
rativa), en els esports d'equip únicament 
es contabilitzen en el marcador les situa
cions d'oposició, de contracomunicació 
(vegeu figura 3). 

El sistema de puntuació 

Definició 
La puntuació representa la comptabi
lització dels punts obtinguts pels adver
saris confrontats, mentre que el sistema 
de puntuació serà el conjunt de xarxes i 
mecanismes dels resultats, encerts o 
punts adquirits pels jugadors, previstos 
específicament pel codi de joc. 

Determinació del tipus de puntuació 
Pierre Parlebas (op.cit. 82) diferen
cia les puntuacions basades en 
accions de marcador (situacions psi
comotrius i no de duel) de les pun
tuacions o "scores" basats en inte
raccions de marca, que determinen 
l'estructura de duel. En els esports 
d'equip bàsicament apareixen dos sis
temes de puntuació: 

1. Puntuació límit: Ha d'arribar-se a un 
resultat ja previst pel reglament de joc. 
El temps, en el cas del Voleibol no és 
un factor decisiu. 
2. Temps límit: Guanyarà aquell equip 
que aconsegueixi un millor resultat, en 
un temps de joc límit, com en el cas del 
Futbol, Bàsquet, Rugbi i Handbol. 
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Cal considerar en altres sistemes 
esportius, com és el cas d'alguns 
esports de combat, la possibilitat de 
combinar ambdós sistemes de pun
tuació: podem guanyar un combat per 
aconseguir un màxim de puntuació 
([pon, KO ... ) -puntuació límit- o 
per aconseguir la millor puntuació en 
el límit temporal previst pel combat 
-temps límit. 

El sistema de rols 

Definició 
Segons Pierre Parlebas (76), el rol és 
l'aspecte dinàmic de l'estatus. Repre
sentaria l'aspecte comportamenta1 del 
mateix, l'estatus posat en acció. Per 
altra banda, tot rol s'associa a un sol 
estatus. Tanmateix, el rol defineix les 
accions motrius, mai els individus con
crets que actuen. En l'estudi dels rols, 
no incidim en els jugadors-individus 
que el representen, ja que fins i tot és 
possible que cap jugador assumeixi, en 
un moment detemúnat, un dels rols con
templats en la situació motriu analitza
da. 
Existeix una clara adscripció del rol a la 
norma imposada reglamentàriament, 
com comentarem més endavant. El 
reglament és qui determina la relació 
del jugador que adopta un rol, amb tres 
sectors d'acció fonamentals. Per defi
nir amb claredat les característiques 
d'un rol, cal doncs considerar els 
següents tres sectors fonamentals 
d'acció: 

1. Les relacions amb els altres 
2. Les relacions amb /' espai. 
3. Les relacions amb els objectes. 

Identificació dels rols 
És la nostra opinió, que la defmició ori
ginal de rol que aporta Pierre Parlebas, 
no serveix per limitar clarament les atri
bucions i característiques que determi
nin l'aparició de rols diferents. Ben al 
contrari, deixa la porta oberta a multi
tud de visions certament contradictò
ries, i a la possibilitat de perilloses espe
culacions i controvèrsies, que poc 
ajuden a la recerca de models formals 
integradors en l'anàlisi de les diferents 
disciplines esportives. 
Partint de la noció bàsica que planteja 
l'aparició de ls trets específics que carac
teritzen un rol, en funció del reglament, 
el qual defineix les possibilitats d' actua
ció, el contracte lúdic-motor, que ator
ga drets i deures quant l'actuació, són 
fàcilment constatables els diferents pris
mes d'interpretació, que sorgeixen 
d'aquesta adscripció reglamentària. 

Ell/oc específic com a rol 
En algunes publicacions s'aprecia una 
alta similitud entre els llocs específics 
que un jugador ocupa en el terreny de 
joc (lateral, base, mig obertura, 
col.locador. .. ), i l'aparició d'un rol per 
a cada un d'aquests llocs específics. 
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No considerem del tot vàlida aquesta 
visió: Trombo (pivot de bàsquet) agafa 
rebots, fa cistelles de dos punts i rep 
assistències. Bàsicament, un base fa 
aquestes accions motrius que li són 
característiques. Però, tot i això, és pos
sible que Trumbo llenci de tres punts 
(i fins i tot anoti) i que Solozàbal faci un 
tap de tant en tant. El reglament ni ho 
prohibeix ni estableix diferències quant 
als jugadors, ni atorga avantatges 
segons el lloc específic que s'ocupa. 
Per tant, no sembla ésser l'estudi dels 
rols, per definició, el nivell de concre
ció adequat a l'estudi de les diferents 
accions dins cada lloc específic. Podrí
em dir que serà un estudi a nivell de les 
subfuncions motrius, el que ens pot ser
vir com a model explicatiu d'aquests 
matisos diferenciadors entre un i altre 
jugador, que comporten el fet que 
juguin en posicions diferents. 

L'atac i la defensa com a rols 
Altres autors estableixen dos rols fona
mentals: atacant i defensor, en funció 
de la possessió o no de la pilota per part 
d'un d'ambdós equips. 
Aquesta visió parteix de la hipòtesi 
que l'equip que té la pilota ataca, i cer
tament aquest punt és força discutible. 
"Lo bo" Carrasco fou famós, entre 
altres coses, per la seva acció de pèrdua 
de temps, en possessió de la pilota, 
situant-se en la zona de còrner, i pro
tegint amb el seu cos la pilota del seu 
oponent defensor. És evident que un 
equip i un jugador poden utilitzar la 
possessió de la pilota com a mitjà 
defensiu. En alguns esports (cas del 
Futbol), reglamentàriament és permès 
d'assumir la necessitat de mantenir el 
màxim de temps de possessió de la 
pilota, com a mitjà d'evitar que ens 
facin un gol. 
En la mateixa línia, i com a exemple 
il.lustratiu, cal recordar una famosa 
semifmal de la Copa d'Europa de Bàs
quet, entre el Reial Madrid i l'Ignis de 
Varese, on l'entrenador dels espanyols, 
Pedro Ferr8.ndiz, va fer sortir a la pista 
Alocén, en els últims segons, per tal que 
el jugador fes bàsquet en la seva prò-
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pia cistella, per tal d'igualar el bàsquet
average, i així forçar una pròrroga que 
li permetés (com així fou) guanyar amb 
els punts suficients per passar l'elimi
natòria. 
En definitiva, és difícil determinar amb 
certesa quan el jugador d'un equip 
(independentment de si-és represen
tant o no de l'equip amb pilota) és en 
actitud ofensiva o les seves intencions 
són de caire defensiu. Aquest punt és 
força constatable en el cas del Volei
bol, situació de joc classificada com 
de participació alternativa i d'espai no 
comú. És veritablement subjectiu 
determinar , fins i tot, en el moment 
que el jugador és en contacte amb la 
pilota, la seva intencionalitat. El seu 
toc vers la pilota podrà ésser defensiu 
(quan tractem d'evitar que aquesta 
contacti amb el nostre propi terreny de 
joc) o bé ofensiu (quan ens plantejem 
un encadenament d'accions per rema
tar). A més, la seva intencionalitat serà 
condicionada per factors que el juga
dor que la recepciona no pot contro
lar, com per exemple la qualitat en la 
passada del company que tramet la 
pilota. 

Les aportacions de Pierre Parlebas 
(op.cit.82) 
L'autor francès proposa els següents 
rols en funció de cinc dels esports 
d'equip més representatius: 

• Voleibol. Tres rols: sacador, davanter 
i defensor. 
Existeixen tres normatives diferents per 
a cada un d'aquests rols, que són can
viants en funció de les rotacions exis
tents en aquest esport. El que és clar, 
és que existeix un jugador sacador, qui 
ha de colpejar la pilota des d'una zona 
determinada, essent només ell qui té el 
privilegi de fer-ho, en un moment deter
minat de joc. Per altra banda, la resta 
de jugadors de camp cal també dividir
los en davanters i defensors, doncs el 
reglament explícitament determina nor
mes i possibilitats d'actuació diferents 
per aquests rols, en funció de si s'és en 
zona d'atac o de defensa. 
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• Rugbi i Bàsquet. Un rol: Jugador de 
camp. 
La raó per la qual Parlebas considera 
únicament aquest rol, cal també atribuir
Ia a una qüestió reglamentària: la lògi
ca interna del joc permet que qualsevol 
jugador tingui les mateixes possibilitats 
d'actuació. Tot jugador en el cas del 
Rugbi té el mateix dret de posseir la pilo
ta, d'aconseguir punts (marca), de treu
re una falta (cop de càstig) o de banda 
(touche}, etc. També, tot jugador, en el 
cas del Bàsquet, pot i ha de llençar els 
trets lliures, quan li fan falta personal. 
No és el mateix cas del voleibol, en que 
el reglament indica a priori qui treu. En 
bàsquet tothom i de forma accidentada, 
pot rebre una falta personal. 
Cal deixar clar que sí és cert que apa
reix, sempre que el reglament ho per
met, la decisió de l'entrenador. En 
rugbi, apareixen els especialistes: els 
tres quarts i els davanters, el jugador 
que xuta a pals, que introdueix la pilo
ta a la meleé i el que treu la touche. Però 
el reglament no obliga a que sigui la 
mateixa persona qui executi aquella 
acció específica del joc. Tomem a insis
tir en el fet que serà l'anàlisi dels subrols 
o subfuncions, la que ens servirà per 
apreciar en el cas de cada jugador, 
l'orientació que en fa del seu rol. 

• Futbol i Handbol. Dos rols: Jugador 
de camp i porter 
En el cas d'aquests dos esports, segons 
la tesi d'en Parlebas, apareixen dos rols 
diferenciats clarament per la dotació de 
funcions que el reglament en fa: juga
dor de camp i porter. Són definides pel 
codi de joc, unes normes d'actuació 
diferents entre ambdós rols. 

Les aportacions de José Hermíndez 
Moreno (op.cit. 87) 
L'autor mencionat, en la seva tesi també 
fa un tractament dels rols sòcio-motors, 
en el que considerem un nivell més acu
rat de concreció, i per altra banda, més 
lligat al sistema dels esports d'equip. 
Segons ell, cal diferenciar tres o quatre 
rols, en funció de la modalitat esporti
va d'anàlisi. 

43 



• Voleibol, rugbi i bàsquet. Tres rols: 
- Jugador amb pilota. 
- Jugador sense pilota de l'equip que 
té la pilota. 
- Jugador sense pilota de l'equip que 
no té la pilota. 

• Futbol i handbol. Quatre rols: 
- Jugador amb pilota. 
- Jugador sense pilota de l'equip que 
té la pilota. 
- Jugador sense pilota de l'equip que 
no té la pilota. 
-Porter. 

La veritable decisió quant a la confi
guració dels rols, hauria de venir dona
da per una d'aquestes dues darreres 
opcions, en ser les més rigoroses. La 
visió de rols del professor Hemandez 
Moreno sembla, com hem esmentat, la 
més integradora pel tractament dels 
esports d'equip. Caldria tanmateix fer 
notar que possiblement les dues opcions 
no són certament contraposades, sinó 
que representen dos nivells diferents 
de concreció, en els quals d'una con
cepció més general, el Rol sòcio-motor 
del professor Parlebas, se'n deriva una 
altra, proposada per en Hernandez 
Moreno, a la qual podríem conferir el 
nom de Rol estratègic (vegeu figura 4). 
La raó per la que ens decantem per 
aquesta darrera opció, com a model 
d'anàlisi dels rols, parteix de les idees 
següents: 

• Sense rebutjar ni ésser un model con
traposat al de Parlebas, representa 
un pas endavant quant a l'anàlisi 
específica dels rols existents en els 
esports d'equip. 

• Tot i representar un model més espe
cífic, és a la vegada un model més 
integrador, doncs amb els mateixos 

rols (amb l'aparició o no del porter), 
poden analitzar-se la totalitat de les 
pràctiques esportives col.lectives. 
Així doncs, el bàsquet (1 rol = juga
dor de camp) i el voleibol (3 rols = 
sacador, davanter, defensor) poden 
ésser analitzats sota la mateixa pers
pectiva que l'handbol o el rugbi. Evi
dentment, aquesta afirmació reva
loritza la concepció dels esports 
d'equip com a unitat d'anàlisi, com 
a estructura amb elements de con
nexió. 

• Parteix també de la definició de rol 
d'en Pierre Parlebas. Insistim en la 
necessitat de no optar per modificar 
l'estructura, la teoria general que 
articula l'anàlisi dels Universals, 
sinó més aviat de buscar-hi les seves 
aplicacions, doncs considerem més 
assequible d'aquesta manera asso
lir un model integrador. Per tant, és 
positiu, des del meu punt de vista, 
no fer un replantejament de la defi
nició de rol, sinó acceptar els trets 
fonamentals ja analitzats per p~esti
giosos autors. 

Segons la definició original, ha d' exis
tir una diferencia significativa marcada 
pel reglament de joc, que implicarà una 
relació diferent d'un jugador, que assu
meix un rol, vers qualsevol dels tres 
sectors d'acció ja esmentats, per tal que 
sigui possible diferenciar un d'altres 
rols. És per això pel que a continuació 
sotmetrem els rols que nosaltres defen
sem a l'anàlisi de les seves relacions 
reglamentàries, expressades en els seus 
sectors d'acció. 
De tota manera, i abans de fer aquesta 
anàlisi, voldria fer una sèrie de consi
deracions que realment penso que vali
den la nostra proposta. Agafarem 
l'exemple de l'handbol.. 

[ , " im,sOOO-MOTOR -------I.~ ROL ESTRATÈGIC 

Rguro 4. 
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• Jugador amb pilota. Aquest és un dels 
rols on reglamentàriament més s' apre
cien les diferències respecte de la resta 
de rols existents. En primer lloc perquè 
és l'únic jugador de camp que té possi
bilitats de fer gol i també perquè les 
seves accions motrius són explícitament 
restringides pel codi de joc. Tot juga
dor de camp no posseïdor de pilota, pot 
desplaçar-se lliurement pel terreny de 
joc. Aquell jugador que té la pilota, ha 
de sotmetre' s a una reglamentació dife
rent, que l'obliga a fer un màxim de tres 
passes en possessió de la pilota, o bé a 
botar-la si decideix seguir avançant. 
• Porter. Aquest rol, existent en l'hand
bol, és fàcilment verificable. El porter és 
l'únic jugador que pot utilitzar l'espai en 
l'interior de l'àrea de la porteria. Quan 
ell és en possessió de la pilota no s' apli
quen les mateixes normatives que per als 
jugadors de camp, ja que pot desplaçar
se lliurement amb ella, això sí, dins del 
seu propi espai, que li confereix la seva 
pròpia identitat com a rol. No s 'ha d' obli
dar que en el moment en què abandona la 
seva àrea, el reglament l'obliga a com
portar-se com un jugador de pista més, i 
per tant entenem que canvia de rol. 
• Jugador sense pilota de l'equip que 
en té. Pot semblar que tot jugador sense 
pilota adopta un mateix rol. Aparent
ment no existeixen diferències, però 
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aprofundint en l'estudi del reglament 
de joc, cal fer notar que s 'hi especifi
quen unes normes diferents per a ells. 
En el cas dels jugadors no posseïdors 
de pilota, companys del jugador pos
seïdor, per exemple en una situació de 
cop franc, tenen l'obligació d'estar 
situats fora de l'àrea discontínua de nou 
metres, mentre que els que podríem 
denominar jugadors defensors, no han 

de situar-se de la mateixa forma. Evi
dentment, el reglament també s'enca
rrega de diferenciar les possibilitats 
d'actuació dels jugadors sense pilota. 
• Jugador sense pilota de l'equip que 
no en té. Els jugadors defensors, con
tinuant amb l'exemple citat anterior
ment, han de situar-se, en el cas de pro
duir-se un cop franc, a tres metres del 
lloc on es produeix la falta. 

Finalitzem aquest punt, tot indicant que en 
el joc es produeixen situacions difícil
ment definibles. Aquest seria el cas de la 
senyalització d'una sacada d'àrbitre (saca
da neutral). En aquesta situació, en la que 
inicialment cap equip i, conseqüentment, 

. cap jugador és posseïdor de la pilota, con-

~ 
JUGADOR JUG.SENSE 

AMB PILOTA PILOTA DE 
SECTOR L'EQUIP QUE 
D'ACCIÓ EN TÉ 

INTERACCIÓ Busca la col.lab. amb Col.laboració amb el 
MOTRIU els seus comp. sense company portador de 
AMB ELS pilota quan esgota les pilota. AMPLIACIÓ I 
ALTRES seves possibilitats OCUPACIÓ D'ESPAI 

PASSADA 

Evitació dels seus adv. 
Evitació dels seus 

PROTECCIÓ, DESM. 
oponents 

AMB PILOTA 
DESMARCATGE 
SENSE PILOTA 

Situació d'enfront. amb 
el porter 
LLANÇAMENT 

RELACIÓ Utilització de l'espai ídem que jugador amb 
AMB de joc de forma lliure, a pilota 
L'ESPAI excepció de l'àrea de 

porteria, que només pot Excepció 
ocupar-la aèriament 
(sense trepitjar-la) Llançament 7 m 

Sacada banda 

RELACIÓ Li es permès: Copejar la 
AMB EL pilota de forma unitària 
MÒBIL o continuada. BOT 

Fer tres passos amb 
pilota adaptada, i 
desprendre's de la 
mateixa mitjançant 
passada o llançament, 
sempre utilitzant 
qualsevol part del seu 
cos de genolls en amunt. 

sideraríem tots els jugadors de camp, dins 
el quart dels rols, com a jugadors sense 
pilota de l'equip que no en té. 

JUG.SENSE PORTER 
PILOTA DE 

L'EQUIP QUE 
NO EN TÉ 

Col.lab. entre jugadors Col.labomció amb els 
del mateix equip seus companys 
RESPONSABILITAT COBRIR ANGLES DE 
MARCATGE, AJUT, TIR 
DOBLAT., COLLAB. 
AMB EL PORTER Oposició directa amb el 

jugador amb pilota, que 
Oposició vers els jugo de llança a porteria 
l'equip con1rari. 
DISSUA, IN'IERCEP., 
CON'IR., ESCOMET., 
DESPOSSEIR, BLOCAR 

ídem que jugador sense Utilització lliure de la 
de l'equip que en té. seva pròpia àrea de 

porteria 
Excepció 

Possibilitat de sortir-hi, 
Sacada en contra però canviant de rol 
distància3m. 

Li és pennès: 

Copejar i agafar la pilota 
amb qualsevol part del 
cos, així com 
desplaçar-se lliurement 
amb ella sempre que 
sigui en situació 
defensiva i dins la seva 
pròpia àrea de porteria 

Quadre 1. Dlsalpcló dels sectors di acció p.r a cacIa rol.n ha.1 
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Descripció dels sedors ci' aedó per 
a cada rol 

Deteminació de les xarxes d'ilteracd6 
entre els rols. 
• Complementarietat. Es poden pre
sentar les següents possibilitats de 
supremacia d'un rol i de dependèn
cia de l'altre en una interacció 
motriu. 
- En la col.laboració~ és a dir en la 

relació entre companys. 
- En l' oposició~ és a dir en la relació 
entre adversaris. 

• Simetria. Existeix una relació d'igual
tat de possibilitats entre dos rols, en una 
interacció motriu. 
- En la col.laboració~ és a dir en la 
relació entre companys. 
- En l' oposició~ és a dir en la relació 
entre adversaris. 

Cal, en aquest punt, fer esment de la 
subjectivitat de l'observador o analista 
en la determinació de les xarxes d'inte
racció entre rols, En primer lloc, per
què en general existeixen interaccions 
entre rols en les que és difícil afIrmar 
si existeix una relació complementària 
o simètrica. En segon lloc, perquè en 
interaccions puntuals, i en funció de la 
situació de joc, és possible que les rela
cions establertes apriorísticament, 

~ 
JUGADOR JUG. SENSE JUG.SENSE PORTER 

AMBPll..OTA Pll..OTADE Pll..OTADE 
L'EQUIP QUE L'EQUIP QUE 

EN TÉ NO EN TÉ 

JUGADOR Complementarietat en Simetria o Complementarietat en 
AMB la col.laboració Complementarietat en l'oposició 
Pll..OTA l'oposició 

~., 

JUGADOR Complementarietat en Simetria en l'oposició Sense interacció 
SENSE la col.laboració 
Pll..OTA 
DE L'EQUIP 
QUE EN TÉ . 

JUGADOR Simetria o Simetria en l'oposició Complementarietat en 
SENSE Complementarietat en la col.Iaboració 
Pll..OTA l'oposició 
DE L'EQUIP 
QUE NO EN TÉ 

PQRTER. Complementarietat en Sense interacció Compl~~.~ 
l'oposició la col.laboració 

Quadre 2. DtIenn1nad6 cie I .. x_x.s .... Ienceli eIIIre els rols 
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lo-ELS ESPORTS D'EQUIP AMB TRES ROLS. 

2.-ELS ESPORTS D'EQUIP AMB QUATRE ROLS. HANDBOL 

/ 
r.?\ 
~ 

'" 
lIQ1JIP • 

Figura 5. R."esetdacló gràfica de la xIna de (.vi de rols 

d'igualtat, dependència o supremacia 
entre rols puguin transformar-se. 
Aquesta interacció entre dos rols pot 
modificar-se atenent a factors com 
orientació, angle de llançament, zona 
ocupada en l'espai, equilibri corporal, 
grau d'oposició, presència-absència 
d'altres adversaris ... És per això que 
dubtem de la universalitat de l'exem
ple presentat a continuació. Tanmateix 
caldria considerar la possibilitat de dis
senyar dues matrius, una en la que es 
relacionin els rols d'un mateix equip i 
una altra en la que la interacció es rea
litzaria entre rols d'equips rivals (vegeu 
quadre 2). 

Xarxa de canvi d, rols. TIpologia 
Seguint amb la línia argumental defen
sada, nosaltres considerem els quatre 
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rols esmentats. Seguint fidelment l' anà
lisi perlebasià, i en aquest punt, apre
ciem: 

Esports d'equip amb tres rols: (Bàs
quet, rugbi, voleibol). 
Representarien quant a la seva tipolo
gia, xarxes amb rols de canvi local 
caracteritzades per: 

- Equips estables. 
- Tots els rols poden canviar entre tots 
els membres d'un mateix equip. 
- Duel simètric. És a dir, existeixen 
dues xarxes idèntiques, una per a cada 
un dels equips. 

Esports d'equip amb quatre rols (Fut
bol, handbol) 
Els jugadors de camp s'adscriuen quant 
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a la seva tipologia a les xarxes amb rols 
de canvi local, amb les mateixes carac
terístiques descrites anteriorment. 
El porter assumiria una xarxa amb rol 
[ve, ja que tot i que el porter pot canviar 
de rol, no es tracta d'una relació simè
trica que compleixi la llei establerta per 
la resta de rols existents, tal i com 
podem veure a continuació en la repre
sentació gràfica de la xarxa de canvi de 
rols. (Ja que els jugadors de camp han 
d'ésser substituïts prèviament per poder 
actuar com a porters, i no sempre el por
ter, en situació de jugador de camp, pot 
tornar a la seva demarcació original de 
porter). 

El slslema dels solsrols 

D,flnidó 
És una categoria que sorgeix de la rea
grupació de totes les successions de 
comportament que revelen la mateixa 
intenció estratègica immediata i que 
correspon a la mateixa significació prà
xica. Dit d'una altra manera, represen
ta la sèrie de seqüències ludomotrius 
d'un jugador considerada com la uni
tat comportamental de base del fun
cionament estratègic d'un joc esportiu. 
Aquesta unitat comportamental, o con
ducta de decisió, s'associa a una 
seqüència pràxica d'una unitat mínima 
de funcionament operatiu del joc espor
tiu. 
Com molt bé indica José Hemandez 
Moreno (op.cit. 87), les possibilitats 
d'un jugador per assumir la pràctica 
totalitat de les subfuncions motrius ator
gades per un rol, variaran en funció de 
factors com ara: 

- El reglament de joc. 
- Les característiques i experiència 
del jugador. 
- Els nivells tècnics i tàctics de cada 
jugador. 

És freqüent constatar, entre les dife
rents anàlisis dels sotsrols realitzats fins 
ara, la dificultat en establir uns criteris 
unificadors que determinin el nivell de 
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concreció en referència a les sotsfun
cions ludomotrius. En el marc de 
l'actual dispersió de criteris, i conei
xedors de la necessitat de cercar pos
tures consensuades, ens atrevim a expo
sar l'avanç de la nostra proposta: 

- Nivell 1 : Subfuncions. Conductes 
dotades de significació i intencionalitat. 
- Nivell 2: Acció de joc . Accions 
observables i mesurables en una situa
ció motriu determinada. 
- Nivell 3: Modalitat d'execució. Gest 
concret utilitzat per solucionar una 
situació. Gestoforma escollida per solu
cionar una acció. 

El nostre propòsit és únicament cen
trar-nos en l'anàlisi del primer ni~ell. 

Possiblement en altres estudis, per 
interès personal de l'investigador, o per 
les característiques de la situació motriu 
analitzada, serà més interessant i/o més 
necessari efectuar una concreció en un 
altre nivell. Volem però fer significa
tiva la relació existent entre sotsrols 
(conductes) i accions de joc (accions): 

a) 1 acció (passada) pot utilitzar-se en 
n conductes (donar continuïtat, per
dre temps, fer la transició ... ). 

b) 1 conducta (protegir la pilota) pot 
desenvolupar-se mitjançant n 
accions (botar, maniobrar el braç 
executor, situar el cos entre la pilo
ta i l'oponent...) 

c) Cada acció de joc i cada subfunció 
podrà ésser solucionada mitjançant 

• quI. 
••• D .0 ..... 16 

PlI.OTA 

Dua~Ç 
L'~ IICIVIP 
~~ 

~'IWIX .-ciu-. 

Figuro 6. Repre .... tacló .. deia l!l'la de avi de rol. en hc.AoI 
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unes determinades modalitats d' exe
cució (vegeu figura 8). 

Identificació dels subrols 
Jugador amb pilota 
- Situacions d'origen (canvi de rol). 
a) El jugador recupera la pilota. 
b) El jugador rep la pilota. 
c) El porter rep la pilota o la controla, 

fora de l'àrea, o bé surt amb la pilo
ta controlada per treure un cop franc. 

1. Posa la pilota en joc. 
2. Evita-enganya l'adversari. 
3. Finalitza l'acció d'atac. 
4. Dóna continuïtat al joc. 
5. Amplia espais. 
6. Ocupa l'espai lliure. 
7. Protegeix la pilota. 

, 8. Fa la transició. 
9. Alenteix el joc. 
10. Controla la pilota. 

- Situacions fmals (canvi de rol). 
a) El jugador es desprèn de la pilota (la 

passa). 
b) El jugador perd la pilota davant un 

adversari. 
c) El porter es desprèn de la pilota (la 

passa) des de fora l'àrea. 
d) El porter perd la possessió de la pilo

ta fora de l'àrea . 

1. Posa la pilota en joc. Inicia la 
seqüència de joc passant la pilota a un 
company o llençant a porteria. Accions: 
sacada de banda, de centre, de falta, de 
set metres ... 
2. Evita-enganya l'adversari. Tracta 
d'aconseguir un avantatge vers el seu 
adversari que li permeti progressar, 
penetrar, llençar, passar ... amb més 
eficàcia. Accions: finta de cos, de 
llançament, de passada ... 
3. Finalitza l'acció de l'atac. Decideix 
fmalitzar amb l'encadenament d'inten
cions ofensives individuals o col.1ecti
ves, llançant a porteria contrària. 
Accions: llançament. 
4. Dóna continuïtat al joc. Tramet la 
pilota a un altre company per tal que 
sigui ell qui continuï l'atac. Accions: 
passada. 
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1. Els esports d'equip amb tres rols 

/ 
Jugador amb Jugador sense Jugador sei1Se 
pilota pilota de l'equip pilota de l'equip 

que en té que no en té 
( 

Jugade>ramb 

pilota X 1 I 

Jugador sense 
pilota de l'equip 1 X 1 
que en té 

Jugador sense 
pilota de l'equip 1 1 X 
que no en té 

2. Els esports d'equip amb quatre rols 

/ 
Porter Jugador amb Jugador sense Jugador sense 

pilota pil. de l'equip pH. de l'equip 
que en té que no en té 

Porter 
X 0- (1*) I 1 

Jugador amb 
O X I 1 pilota 

Jugador sense 
pil. de l'equip 1 1 X 1 
que en té 

Jugador sense 
pil. de l'equip 1 1 1 X 
que no en té 

(1 *) En S1tuaCions especials 
. . 

Figuro 7. Mat'" del canvi cie rols 

5. Amplia espais. Conductes d'atracci6 
d'un o varis defensors per tal de deixar 
un major espai lliure, en benefici d'un 
company que pugui ocupar-lo. Accions: 
fixar, recuperar lloc específic ... 
6. Ocupa l'espai lliure. Es desplaça cap 
a zones lliures de marcatge, no ocupa
des pels defensors. Accions: bota, recer
ca de verticalitat i angle de tir, tra
jectòries de penetraci6 ... 
7. Protegeix la pilota. Conductes de con
servaci6 de la pilota, tractant que no la recu
peri l'adversari. Accions: botar, maniobrar 
braç executor, canvi de pilota de mà ... 
8. Fa la transició. Es desplaça pro-
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gres sant cap a la porteria contrària. 
Accions: botar, passar ... 
9. Alenteix el joc. Tractlp"de modificar 
el ritme ràpid del partit, perdre temps, 
alentir l'acci6 de joc. Accions: botar, 
provocar falta ... 
10. Controla la pilota. Aconsegueix 
una adaptaci6 correcta, en el seu con
tacte amb la pilota. Accions: adaptaci6, 
manejament. .. 

Jugador sense pilota de l'equip que en té 
-Situacions d'origen (canvi de rol). 
a) El jugador recupera la possessi6 de 

la pilota. 

DOSSIER 

b) El jugador es desprèn de la pilota. 
c) El porter és fora de l'àrea sense la 

pilota. 

1. Enganya-evita l'oponent. 
2. Cerca l' orientaci6 vers la pilota. 
3. Ocupa l'espai lliure. 
4. Amplia espais utilitzant el seu cos. 
5. Amplia espais amb el seu desplaça

ment. 
6. Fa la transici6. 
7. En espera. 

-Situacions finals (canvi de rol). 
a) L'equip perd la possessi6 de la pilota. 
b) El jugador rep la pilota. 
c) El porter torna sense pilota dins 

l'àrea de porteria. 
d) El porter rep la pilota fora de l'àrea 

de porteria. 

1. Enganya-evita /' oponent. Intent 
d'engany al seu oponent que li perme
ti tenir un avantatge sobre ell i aconse
guir, bàsicament, un encadenament 
d'accions sense pilota més còmodes o 
bé rebre la pilota. Accions: desmarcat
ge sense pilota ... 
2. Cerca l'orientació vers la pilota. Con
ductes que tenen com a fmalitat mante
nir en el seu camp visual la pilota per 
aconseguir fer-se amb ella. Accions: 
petici6 de pilota, canvis d'orientaci6 ... 
3. Ocupa l'espai lliure. Amb el seu des
plaçament aconsegueix un espai lliure 
de marcatge. Accions: transformaci6, 
sortida de bloqueig ... 
4. Amplia espais utilitzant el seu cos. 
Aconsegueix amb el seu cos obtenir un 
espai lliure de marcatge, en benefici 
propi o d'un company. Accions: guan
yar la posici6, bloqueig directe, blo
queig indirecte ... 
5. Amplia espais amb el seu desplaça
ment. La seva intenci6 és obtenir un 
major espai de maniobra en benefici 
propi o d'un company. Accions: escla
rir, recuperaci6110c específic ... 
6. Fa la transició. Es desplaça pro
gressant cap a porteria contrària. 
Accions: desplaçaments sense pilota .. 
7. En espera. Espera esdeveniments. 
Accions: mantenir lloc específic ... 
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RELACIÓ SUBROLS YERS ACCIONS DE JOC 

2. Concentra l'atenció vers la línia de 
passada. Conductes centrades en 
l'observació de les línies de passada 
realitzades per l'equip contrari, bé per 
interceptar-les, be per condicionar la 
no realització de les mateixes. Accions: 
dissuasió de la passada, dissuasió de la 
recepció, intercepció ... 

EXEMPLE: HANDBOL 

SubroI Donar 
continuïtat 

Acció Passada 
de joc 

l' 
Modalitat Passada 

d'execució enannat 
clàssic 
frontal 

Conducta 

Acció 

Gest 

3. Concentra la seva atenció vers la 
Unia de tir. Conductes que tenen com a 
intenció evitar la consecució de gol per 
part de l'adversari. Accions: blocatge, 
desplaçaments defensius ... 
4. Privilegia la recuperació de la pilo
ta. Tracta de recuperar la pilota. 
Accions: despossessió. 
5. Col. labora amb els seus companys. 
Centra la seva atenció en mantenir una 
conducta col.lectiva en el joc, restant 
pendent de les actuacions del company. 
Accions: ajut, doblatge, canvi d'opo
nent, col.laboració amb el porter ... 

Figuro 8. Relació subrols vers CKCions de ¡Oc 
6. F a la transició. Es desplaça en direc
ció a la seva pròpia porteria. Accions: 
desplaçaments sense pilota. 

Jugador sense pilota de l'equip que no 

en té 
- Situacions d'origen (canvi de rol). 
a) El jugador perd la pilota. 
b) L'equip perd la possessió de la pilota. 
c) El porter és fora de l'àrea sense pilota. 
d) El porter perd la possessió de la pilo
ta fora de l'àrea. 

1. Enganya el seu oponent. 
2. Concentra l'atenció vers la línia de 
passada. 
3. Concentra l'atenció vers la lútia de tir. 
4. Privilegia la recuperació de la pilota. 
5. Col.labora amb els seus companys. 
6. Fa la transició. 
7. Eri espera. 
8. Lluita per ocupar l'espai amb l' opo
nent. 
9. Controla oponent. 
10. Deté el joc. 

-Situacions finals (canvi de rol). 
a) El jugador recupera la pilota. 
b) L'equip recupera la possessió de la 
piÍota. 
c) El porter entra dins l'àrea de porteria. 
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1. Enganya el seu oponent. Conductes 
adreçades a provocar l'errada de 
l'adversari. Accions: joc amb la distàn
cia, apropament i retirada de l'adver
sari, fintes de cos ... 

7. En espera. Espera esdeveniments. 
Accions: manté la seva situació, salt 
entre dos ... 
8. lluita per l'espai amb l'oponent. Uti
litza el cos i/o els seus desplaçaments 
per evitar que l'adversari ocupi un espai 

POSSIBILITATS DE CANVI DE ROL 

Jugador 
amb __ 

pilota : 

Jugador sense pilota de l'equip que en té 

~---_ .... ~ Jugador sense pilota de l'equip que no en té 

Jugador sense ~ Jugador amb pilota 
pilota de1' equip Porter 
que en·té '. Jugador sense pilota de l'equip que no en té 

Jugador sense ~ Jugador amb pilota 
pilota de l'equip Porter . 
que no en té Jugador sense pilota de l'equip que en té 

E 
Jugador amb pilota 

Porter _;;:;;;:::::==::=:!~JUgador sense pilota de l'equip que en té 
Jugador sense pilota de l'equip que no en té 

Rguro 9. Possibilitats de canvf de rol 
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lliure de marcatge. Accions: persecu
ció, escomesa, control... 
9. Controla oponent. Contacta amb el 
seu oponent. Accions: control braç exe
cutor. 
10. Deté el joc. Cerca deliberadament la 
detenció del joc. Accions: cometre falta. 

Porter 
- Situacions d'origen (canvi de rol). 
a) Porter fora de l'àrea entra dins, sense 

pilota. 

1. S'orienta en funció de la IÚlia i angle 
de llançament. 

2. Enganya amb el seu cos. 
3. Enganya amb la seva situació. 
4. Atura la trajectòria de la pilota. 
5. Recupera la pilota. 
6. Alenteix el joc. 
7. Inicia l'acció de sortida de l'àrea. 
8. Inicia l'acció de passada. 
9. Finalitza l'acció d'atac. 
10. Col.labora. 

-Situacions fmals (canvi de rol). 
a) El porter surt fora de l'àrea sense 

pilota 

1. S'orienta en funció de la Unia i angle 
de llançament. Busca una orientació ade
quada entre l'objectiu que defensa (por
teria) i el portador de la pilota (atacant amb 
pilota). Accions: desplaçaments paral.lels 
a la lfuia de porteria, desplaçaments per
pendiculars a la túria de porteria .. 
2. Enganya amb el seu cos. Utilitza el 
seu cos per condicionar un llançament 
de l'oponent allà on ell vol. Accions: 
fintes de cos, fmtes gestuals ... 
3. Enganya amb la seva situació. Utilit
za la seva ubicació i canvis d'ubicació en 
l'espai per enganyar l'adversari. Accions: 
fmtes de situació, sortides i endarreri
ments, cobrir més l'angle curt o el 11arg ... 
4. Atura la trajectòria de la pilota. 
Intenció de frenar la trajectòria de la 
pilota en direcció a la porteria. Accions: 
rebutja, amorteix ... 
5. Recupera la pilota. Conductes adreça
des a fer-se amb la possessió de la pilo
ta, per permetre que l'equip sigui en dis
posició d'atacar. Accions: control. 
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Posa pilota 
enjoc 

Evita-enga. 
l'aversari 

Finali1za 
acció atac 

Dóna 
continuïtat 

Amplia 
espais 

Ocupa 
espais 

Protegeix 
pilota 

Fa transició 

Alenteix 
el joc 

Controla 
pilota 

Enganya
evita 

Orientació 
pilota 

Ocupa espai 
lliure 

Ajuda cos 

Amplia espai 

Fa transició 

En espera 

PP! 

-

X 

O 

O 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

EE 

-

X 

X 

X 

X 

X 

X 

EEA FAA DC AB OE PP 

O O O O O O 

- X X X X X 

O X O O O O 

O O - O O O 

X X X - X X 

X X X X - X 

X X X X X -

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

Figuro 10. Matriu clel canvi de s.brols: jugador amb pdota 

OP OELL AC AB 

X X X X 

- X X X 

X - X X 

X X - X 

X X X -

X X X X 

X X X X 

DOSSIER 

Ff AJ CP 

O O O 

X X X 

O O O 

O O O 

X X X 

X X X 

X X X 

- X X 

X - X 

X X -

Ff EE 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

- X 

X -

Figuro 11. Matriu del canvi cie s.rols: jlgaclor sense pilota del' equip q .. en ti 
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6. Alenteix el joc. Conductes adreçades 
a perdre temps, tranquil.1itzar l'equip, 
verbalitzar. Accions: desplaçament amb 
pilota, botar ... 
7. Inicia l'acció de sortida de l'àrea. 
Translació sense pilota dins l'àrea, 
abandonant la seva porteria amb la 
intenció de canviar de rol i ésser juga
dor. Accions: control... 
8. Inicia l'acció de passada. Tramet la 
pilota a un jugador del seu equip per per
metre que s'ataqui. Accions: passada. 
9. Finalitza l'acció d'atac. Tracta 
d'aconseguir un gol sense buscar la 
col.1aboració amb els seus companys. 
Accions: llançament. 
10. Col.labora. Coordina la defensa de 
la porteria amb els seus companys. 
Accions: cobertura dels angles de 
llançament. 

Per una anàlisi més acurada de cada una 
de les intencions tàctiques defInides per 
als rols defensats, consultar estudis ja 
realitzats (G. Lasierra, 91), fonamen
tats bàsicament en les aportacions de 
C. Bayer (86, 87). 

Representació gràfica canvi de 
sotsrols. Matriu (figures 9-13) 

(odi praxèmic i codi gestèmic 

En aquest punt únicament ens és pos
sible indicar la manca de possibilitats 
en fer un estudi integrador, quant a la 
utilització de la comunicació indirecta 
entre els jugadors, no només per la 
manca d'estudis existents, sinó també 
pel fet que s 'hauria de realitzar un estu
di molt particular per a cada una de les 
modalitats esportives i, encara més, per 
a cada un dels equips que volguéssim 
analitzar. Considerem aquest punt de 
l'anàlisi fora de l'abast del model expli
catiu integrador que fins ara estàvem 
defensant. Ens permetem la llicència 
de referir-nos a la breu descripció gene
ral dels praxemes i dels gestemes 
desenvolupats en el primer dels uni
versals estudiats: la xarxa de comuni
cació i contracomunicació motriu. 
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Enganya 
adversari 

Línia 
passada 

Línia 
llançament 

Recuperació 
pilota 

CoI.1abora 
companys 

Fa transició 

En espera 

Uuilaper 
l'espai 
ambo. 

Controla 
oponent 

Deté el joc 

EA 

-

x 

x 

x 

x 

x 

x 

X 

X 

X 

LP LL RP 

x x x 

- x x 

x - x 

x x -

x x x 

x x x 

x x x 

X X X 

X X X 

X X X 

CC Ff EE LLEO CO DJ 

x x x x x x 

x x x x x x 

x x x x x x 

x x x x x x 

- X x x x x 

x - x x x x 

,'X X - X - X 

X X X - X -

X X X X - X 

X X X X X -

Figuro 12. Matriu del canvi de subrols: jugador sense pUota de l'equip que no en té 

S'orienta 
llançament 

Enganya cos 

Enganya 
situació 

Atura 
Pilota 

Recupera 
pilota 

Alenteix joc 

Inicia acció 
sortida 

Inicia atac 

Finalitza atac 

CoLlabora 

OLL 

-

X 

X 

X 

O 

O 

X 

X 

X 

X 

EC ES AP RP Al lAS lA FA C 

X X X X O X O O X 
" 

- X X X O X O O X 

X - X X O X O O X 

O O - X O X O O X 

O O O - X O X X X 

O O O O - O X X X 

O O 'l'OC X O - O O X 

O O O O O X - O X 

O O O O O X O - X 

X X X X X X X X -

Figuro 13. Matriu del canvi d, subrols: porter 
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Professor d'aplicació específica esportiva de judo, 
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Resum 

La Praxiologia, com a ciència que 
s'ocupa de l'estudi de les accions amb 
significació pràxica, necessita treballs 
i investigacions que aprofundeixin en 
les diverses pràctiques per tal d'anar 
configurant un corpus de coneixement 
específic que doni identitat a aquesta 
disciplina. 
Partint d'una anàlisi genèrica de les 
pràctiques d'oposició pura, aquest arti
cle proposa l'aplicació dels Universals 
Ludomotors (P. Parlebas 1981) al grup 
d'esports de lluita i, més concretament, 
al judo. En aquesta aplicació s'inten
ten posar al descobert algunes de les 
parts que configuren la lògica interna 
d'aquestes pràctiques esportives. 
En l'aplicació dels universals a les pràc
tiques luctatòries, ens adonem que exis
teixen algunes matisacions a realitzar 
sobre el concepte "universal" alhora 
que proposem una sèrie d'incorpora
cions i ampliacions d'aquest model ope
ratori d'anàlisi dels jocs i els esports 
col.lectius. 

Paraules clau: praxiologia, esports 
de lluita, judo, universals, lògica 
interna, elements estructurals. 

Definició de les pràdigues 
di oposició i competido 

Les pràctiques d'oposició pura són 
aquelles en les que un individu s' enfron-
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ESTUDI DE LES SITUACIONS 
D'OPOSICIÓ I COMPETICIÓ. 

APLICACIÓ DELS UNIVERSALS 
LUDOMOTORS ALS ESPORTS 

DE COMBAT: EL JUDO 

ta a un altre i no té la possibilitat d'esta
blir conductes de cooperació amb cap 
company això implica que constant
ment un és el responsable únic i direc
te, un és sempre qui decideix i qui porta 
a terme les accions sense dependre en 
cap moment dels seus companys. 
Aquestes situacions presenten unes 
peculiaritats destacables, ja que com a 
resultat final de la confrontació tant 
sols pot haver-hi un vencedor, la qual 
cosa implica una gran responsabilitat 
tant en el decurs de l'enfrontament com 
un cop realitzat, per assumir indivi
dualment el resultat, el qual no es veurà 
diluït en un equip, com en els esports 
col.lectius. 
Tant en la classificació del Grup Pra
xiològic (1992) com en la de P. Parlebàs 
(1987), modalitats tant diverses com el 
tennis, el badminton, la lluita, el judo, 
l'esgrima, el kendo, etc. estan classifi
cades dins d'una mateixa família. 
Dins la taxonomia del Grup d'Estudi 
Praxiològic, aquestes Pl!ctiques es cata
loguen amb el grup ( e o ep), ja que 
es donen en el marc d'una relació 
antagònica (O) competitiva (Çp) i sense 
relacions de col.laboració ( e) 
P.Parlebas (1987) agrupa totes aques
tes pr!cti<@es dins d'una mateixa famí
lia ( e A _I = Sense presència de com
panys" e "; sense incertesa en l'entorn, 
" l "; amb presència d'adversari "A"). 
La seva classificació està estructurada 
en base als sistemes de comunicació 
que s'estableixen entre els participants 
i la informació que prové de l'entorn. 
En els esports d'adversari, la contra
comunicació motriu és l'expressió que 

designa el sistema de relacions que 
s'estableix entre els participants. 
L'objectiu d'aquest estudi radica en 
posar al descobert la lògica interna 
d'aquestes pràctiques en base a l'apli
cació dels universals ludomotors, i a 
veure si aquests són la via més ade
quada per a aquesta fmalitat. Abans de 
tot això, caldria veure si tots aquests 
esports dels que hem parlat són sus
ceptibles d'ésser analitzats sota els 
mateixos paràmetres. Hauríem de veure 
si entre ells es presenta l' afmitat preci
sa. 
A priori, es podria dir que les diferèn
cies entre els esports de raqueta i els de 
lluita són evidents, però on s'amaguen 
aquestes diferències? Tenim elements 
que puguin determinar que aquest grup 
d'esports, que tant el Grup d'Estudi Pra
xiològic com P. Parlebas situen dins 
d'una mateixa família, han de ser sub
dividits a l'hora d'aplicar un sistema 
d'anàlisi? Per contestar aquestes qües
tions sotmetrem aquestes pràctiques a 
un estudi comparatiu dels diferents fac
tors estructurals: l'espai, el temps, el 
material, així com els objectius del joc. 

Elements estructurals dels esports 
di oposició (esports de pala o 
raqueta-esports de lluita o combat) 

L'espci 
P. Parlebas (1987), quan parla de l'espai 
sòcio-motor en els enfrontaments dels 
esports de combat, diu que el blanc és 
el cos de l'altre, "l'espai a aconseguir 
és un espai humà, dinàmic, dotat d'un 
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poder d'anticipació, d'evasió, de res
posta i de finta, dotat també de senti
ments, d'agressivitat o de violència con
tingudes". En canvi, en els esports de 
raqueta, l'espai a conquerir és un "espai 
material, una zona del terreny"; més 
que espai, en aquest cas s'està parlant 
dels objectius a conquerir, si estan en 
relació a l'adversari directament o bé 
en relació a l'espai que aquest ocupa. 
Pel que fa a la distància d'enfrontament 
motor, la defineix com "el valor mitjà 
de la distància que separa a dos adver
saris en el moment del combat". Quan 
aquesta distància s'analitza en el con
text de duels entre dos individus parla
rem de "distància de guàrdia", com 
l'espai entre els dos jugadors (lluita
dors) un cop l'àrbitre els ha posat en la 
situació inicial. En funció d'aquest parà
metre, classifica aquestes pràctiques en 
diferents grups, en funció de la distàn
cia, i observa una relació inversament 
proporcional entre la distància de guàr
dia i la violència dels enfrontaments en 
el sistema dels esports de combat, ja 
que l'espai possibilita el fet d'agafar 
impuls per a la percussió posterior. 
L'espai, en funció de les possibilitats 
reglamentàries d'ocupació per part dels 
practicants, pot ser: 

• Antitètic. És el cas d'aquells parti
cipants que no poden accedir al 
terreny de l'adversari. 

• Comú. És el cas en que els dos llui
tadors comparteixen l'espai per dur 
a terme el joc. 

El temps 
La variable temps determina i defineix 
el tipus d'esforç requerit i, alhora, la 
seva distribució (temps d'esforç-temps 
de pausa) ajuda a descobrir part de la 
lògica interna del joc. 
En aquestes pràctiques l'esforç no es 
produeix d'una manera continuada. 
Les actuacions dels esportistes moltes 
vegades van seguides de pauses, 
durant les quals es tomen a col.locar 
al lloc d'inici. A partir d'aquí tomen 
a començar l'enfrontament i així suc
cessivament, de tal manera que, per 
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exemple, un combat de judo que té una 
durada real de 5 minuts, pot arribar a 
durar-ne 7 o 8 si tenim en compte el 
temps de pausa. La quantificació de 
les constants que puguin aparèixer en 
els duels, mitjançant mètodes d' obser
vació sistemàtics i seqüencials (R. 
Bekman - J.M. Gottman, 1989), com 
ara el hombre de pauses per encontre, 
la durada d'aquestes pauses, el temps 
que dura el combat sense aturar
lo ... aportarien nous elements de refle
xió que contribuirien al coneixement 
de la seva lògica interna (Josep LI. 
Castarlenas i col. 1992). 
El temps pot delimitar o no la durada 
dels enfrontaments. En aquest sentit ens 
trobem amb dues formes diferents de 
delimitar els enfrontaments. 

• Amb límit de temps . Són aquelles 
modalitats en les quals està prevista 
una limitació temporal en la qual ha 
d'acabar obligatòriament la confron
tació, tot i que és possible que aques
ta acabi abans d'aquest temps deter
minat És el cas dels esports de combat 

• Sense límit de temps. Aquest és el 
cas de les pràctiques en les quals s'ha 
d'arribar necessàriament a un resul
tat predeterminat per tal que el joc 
acabi. És el cas dels esports de raque
ta. 

La utilització del temps en aquestes 
pràctiques és sempre intervàlica i val 
la pena destacar que, per tal de desco
brir la seva lògica interna, resultarà 
molt interessant posar al descobert qui
nes són les constants que apareixen en 
la relació temps-tipus d'esforç, mit
jançant estudis d'observació sistemà
tica. 

El material 
Aquest és, de ben segur un dels ele
ments estructurals més importants per 
diferenciar les modalitats que s'ins
criuen dins el grup d'esports d' oposi
ció pura. Classificarem els materials 
tenint en compte la influència que 
aquests poden tenir en la interacció 
motriu entre els participants. 
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• Presència o no de mòbil. És impor
tant perquè si existeix un mòbil que 
mediatitza la interacció, aquesta 
perdrà immediatament en violència, 
ja que el cos de l'altre no és l' objec
tiu que s 'ha d'assolir. 

• Presència o no d'instrument extra
corporal. En aquest sentit cal dife
renciar les pales i raquetes de les 
armes. En el primer cas, hem de 
diferenciar entre les modalitats on 
el mòbil és colpejat mitjançant ins
truments d'aquelles en les quals es 
colpeja amb el propi cos, fona
mentalment amb les mans. En el cas 
de les armes, cal diferenciar les 
modalitats que exigeixen la utilit
zació d'espases d'aquelles on 
l'enfrontament es produeix direc
tament cos a cos. 

Els objectius del joc 
Pel que fa als objectius de la competi
ció, P.Parlebas diferencia molt clara
ment les lluites en les que l'objectiu és 
un "blanc humà", dels esports amb 
presència de mòbil en els quals l' objec
tiu és un blanc material, una zona del 
terreny (vegeu quadre 1). 
Com a conseqüència de tot això, hem 
optat per escollir tant sols el grup 
d'esports de combat, ja que tots uti
litzen un espai comú, el temps es dis
tribueix de manera força similar i, 
alhora, tot i que els objectius s'acon
segueixen en base a accions diferents, 
sempre tenen com a destí el cos de 
l'adversari i la demostració d'una 
superioritat (veure l'apartat "Xarxa 
d'interaccions de marca"). 

Els universals aphcats als esports 
d.combat 

Els universals ludomotors. Aspectes 
generals 
Els universals ludomotors són una de 
les grans aportacions de P. Parlebas 
(1981) i els defmeix com "models ope
ratoris, presents en tots els jocs de mane
ra subjacent i que testimonien el fun
cionament ludomotor. Són identificables 
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ESPAI TEMPS MATERIAL OBJECTIUS 

minar sorprenents subtileses de la 
comunicació motriu ... " 
Les subtileses no es troben únicament 
en la comunicació motriu o interacció 
motriu, sinó en tot el que ell anomena 
interaccions motrius inessencials, que 
són aquelles que es porten a terme entre 
l'entrenador, el públic ... 

ESPORTS 
DE -Comú -Delimitat 
COMBAT 

ESPORTS -Antitètic -En funció 
DE 
RAQUETA 

-Comú 

-Sense material 

-Ambannes 

-Mòbil 

-Amb objectes 
extracorporals 
-Sense objectes 

-El cos de l'altre 

-Col.locar el 
mòbil en 
un espai 
inaccessible 
perl 'adversari 

D'altra banda i també com a matisació 
de la definició de P. Parlebas pel que 
fa a aquest universal, caldria estudiar 
més acuradament les comunicacions 
(no contracomunicacions) que s'esta
bleixen amb l'adversari. 

Quodre 1: Esports d'oposició pura: Iderènàes entre els esports de combat i els esports amb mòbd, a nlveU de les 
variables estrudurals: l' espa~ el temps, el material i .Is objectius 

Analitzarem les possibilitats d' aques
tes comunicacions: 

en tots els jocs esportius i reflecteixen 
una part capital de la intel.ligibilitat del 
joc". L'aplicació dels universals ludo
motors als esports de combat és una 
tasca de difícil realització, ja que aquests 
principis universals varen ser concebuts 
fonamentalment per a l'anàlisi dels jocs 
i esports col.lectius i per tant no tenen 
en compte les peculiaritats d'altres grups 
d'esports. Per analitzar aquests altres 
grups d'esports, hauríem d'utilitzar uns 
altres "universals" que tinguessin en 
compte aspectes específics de la seva 
lògica interna. F. Lagardera (1990) ja 
diu que "tot i que es denominin univer
sals, disten molt de ser un model uni
versal per a poder utilitzar-lo operati
vament en l'anàlisi de tots els esports". 
Però la probable manca d'aplicació 
d'aquest model en els esports de combat 
no ens impedeix intentar-ho i extreu
re'n algunes conclusions que ens per
metin realitzar una nova proposta per a 
un model d'universals específic adreçat 
als esports de combat. 
El mateix P. Parlebas (1988) admet que 
la seva aportació es basa més en la cre
ació d'un mètode i no tant en els uni
versals en sí. 

Aphcació dels universals als esports 
d.combat 
Xarxa de comunicacions motrius 
En els esports de combat s'estableix 
una xarxa de comunicacions motrius 
totalment antagònica a la qual P. Par-
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lebas (1981) anomena xarxa de con
tracomunicació motriu. La seva repre
sentació gràfica es pot observar en el 
gràfic 1. 
Malgrat que aparentment això pugui 
semblar així de senzill, l' experimenta
ció i l'observació de diferents formes 
de lluita ens fan pensar que es podrien 
produir algunes situacions de comuni
cació més subtils, ja que segons Paul 
Watzlavich (1987) "una comunicació 
no transmet tan sols informació sinó 
que, al mateix temps, imposa conduc
tes". Precisament, hom parteix d'aquest 
concepte de comunicació a l'hora 
d'analitzar la xarxa de comunicacions 
motrius en els esports de combat, ja que 
l'anàlisi de P. Parlebas (1988) aplicat 
en aquest grup d'esports esdevé poc 
funcional i descuida aspectes determi
nats. Ell mateix assumeix aquest risc 
quan diu: queda per les anàlisis poste
riors el profunditzar en la diversitat de 
formes d'interacció pràxica i matitzar 
els graus d'incertesa segons l'entorn. 
Tindrem ocasió, per exemple, d'exa-

-

1. Comunicacions amb l'entrenador. 
De la mateixa manera que en els esports 
d'equip les comunicacions amb els 
companys condicionen de forma direc
ta les actuacions dels altres jugadors, 
en els esports d'adversari en general les 
instruccions de l'entrenador condicio
nen d'una manera directa les actuacions 
dels esportistes. En el bàsquet, quan un 
base marca la jugada que s 'ha de rea
litzar' els companys comencen a fer una 
sèrie d'accions que busquen una juga
da guanyadora. Aquest gest es consi
dera una comunicació directa en els 
esports de combat, sigui quina sigui la 
modalitat. És freqüent veure com 
l'entrenador indica quin ha de ser l'atac, 
la defensa o bé quina posició ha d' adop
tar ellluitador ... en aquest cas, l'entre
nador no fa les mateixes funcions que 
el base? (veure el gràfic 2) 
Les comunicacions que en aquest cas 
es podrien considerar inessencials són 
les que provenen del públic o dels com
panys, perquè la influència que tenen 
sobre els lluitadors és de caràcter més 

-------..... /- -........ 

CumTADOR .~_ 3=umTADOR~ 
...... _------

Gnlfic 1. R ..... sentacló pàlica de la xarxa de cantrllCOlWllkacl6 mo"'" 
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psicològic, motivacional o afectiu. Des 
d'aquest punt de vista, també es pot con
dicionar la conducta motriu, però no tant 
directament com si les instruccions van 
dirigides específicament a aquesta fi. 
Els efectes de la influència del públic i 
els companys s'haurien d'estudiar des 
d'altres ciències, com ara la psicologia, 
la sociologia ... En canvi en el cas de 
l'entrenador, tenint en compte que les 
seves verbalitzacions tenen influència 
directa sobre les conductes motrius dels 
lluitadors, caldria observar i discutir el 
seu comportament des de l'àmbit de la 
praxiologia. 

2. Comunicació amb l'adversari. Una 
altra de les situacions o conductes que 
es podrien considerar comunicatives 
s6n les que s'estableixen entre els dos 
adversaris, però que no arriben a con
fondre o enganyar l'adversari. 
D'alguna manera, el concepte de con
tracomunicació fa referència a l ' objec
tiu final que té tot jugador de cara a 
l'adversari, és a dir, projectar-lo d'una 
manera contundent en judo, fer un tocat 
en esgrima (veure la gràfica 3). 
Quan P. Parlebas (1987) parla de situa
cions de comunicació i contracomuni
caci6 motriu, fa referència només a la 
presència de companys i adversaris i 
als seus objectius finals: "els intercan
vis pràxics entre dos boxadors o entre 
dos esgrimistes no són de la mateixa 
naturalesa que les interaccions que es 
donen entre dos corredors de relleus o 
entre dos alpinistes encordats en una 
paret. En el primer cas, l'acció motriu 
de cada un tracta de confondre l' adver
sari i abatre'l; en el segon, els actes 
motrius de l'esportista tendeixen a afa
vorir el seu company per tal d'assegu
rar l'èxit comú". Malgrat això, no 
podem ignorar les comunicacions que 
s'estableixen entre els contendents per
què tot i que no són l'objectiu que es 
pretén (l'objectiu és "contracomuni
car", aconseguir una interacci6 de 
marca), sí que determinen el resultat 
final. Tant és així, que les diferències 
que existeixen entre un lluitador expe
rimentat i un de novell es basen en que 
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el primer emet conductes de contraco
municació poc codificables pel novell, 
mentre que el segon emetrà conductes 
comunicatives perfectament codifica
bles per un lluitador experimentat. 

Gràfica d'interaccions de marca 
Les interaccions de marca segons P. 
Parlebas (1981), "s6n comunicacions 
o contracomunicacions motrius que 
permeten atendre els objectius codifi
cats d'un joc esportiu i dotats d'un esta
tus lúdic valorÍtzat: modificació d'un 
resultat o canvi d'estatus sòcio-motor ... 
les característiques de la xarxa d'inte
raccions motrius permeten distingir tres 
grans categories de jocs esportius: 

• Jocs en els quals es valoren exclusi
vament les interaccions de marca 
antagòniques. 

• Jocs en els quals es valoren exclusi
vament les interaccions de marca 
cooperatives. 

• Jocs en els quals es valoren ambdós 
tipus d'interaccions de marca. 

El mateix autor situa els esports de com
bat i els col.lectius dins el mateix grup, 
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cosa que a priori pot semblar evident. 
No obstant, caldria fer una colla de 
matitzacions diferencials entre un grup 
d'esports i l'altre. 
En els esports de lluita, l'enramat de 
relacions que s'estableix entre els par
ticipants no va tant sols dirigit a la 
consecució de l'objectiu codificat 
preestablert a nivell ofensiu (tocat, 
ippon, K.O .. .. ), sinó que alhora inten
ta posar l'adversari en posició defen
siva i/o provocar la infracció del 
reglament. Les interaccions de marca 
que es produeixen són estrictament 
antagòniques, però no són només el 
fruit de la contracomunicaci6 que 
s ' estableix amb l'adversari, sin6 que 
un mateix es pot guanyar una valora
ció negativa fent una infracció del 
reglament. 
Podríem diferenciar tres tipus d ' inte
raccions de marca, ja que totes elles s6n 
maneres de fer variar el marcador. Això 
no obstant, unes s'anomenen puntua
cions i les altres sancions, però a l'hora 
de determinar el guanyador, ambdues 
tenen el mateix valor, com veurem amb 
més detall en l'apartat següent "Siste
ma de puntuacions". 

Gràfic 2. Xarxa de connicadons lnessendals i 10 motrius que s'estableix en Ina situació cie ca.t 

+ 

Gràfico 3. Finalitats que posslbUiten les conductes d. comunicació I les de contracomunicació 
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COPEJAR MARCAR TOCAR PROJECTAR IMMOB. LUXAR ESTRANG. 

nu-nTsu SÍ - - SÍ SÍ sí sÍ 

JUDO - - - sÍ sÍ sí sÍ 

LLUITA - - - SÍ SÍ - -

ESGRIMA - - sí - - - -

BOXA sí - - - - - -

Quadre 2. Relació entre els sistemes d'interacció de marca afenslves de cada mad"'at 

a) Les que es desprenen de la materia
lització d'accions ofensives i que es 
donen com a conseqüència de la 
demostració de superioritat mate
rialitzada en una acció determinada, 
les quals poden ser molt variables i 
en funció de la modalitat esportiva 
poden ser: projectar, estrangular, 
luxar, tocar, colpejar i marcar 
(veure el quadre 2). 

b) Les que es desprenen d'accions 
defensives que es donen com a con
seqüència de la demostració d' infe
rioritat materialitzada amb actituds 
ilo posicions defensives. Això va 
molt lligat a aconseguir fer l'esport 
més espectacular, a l'estètica del joc. 
El fet que es penalitzi les actituds 
defensives facilita que el joc sigui 
més dinàmic. Si no fos així, els com
bats serien més lents i bona part del 
combat s'ocuparia en l'espera de 
l'atac de l'adversari, com en el cas 
del sumo. En aquest sentit, el judo 
ha evolucionat fins a esdevenir un 
esport cada vegada més dinàmic, 
sancionant les actituds defensives. 
Una prova d'això és el fet que en la 
darrera revisió del reglament (1990) 
s'introdueixen una colla d'articles 
que vetllen perquè es mantingui 
aquesta línia de primar l'atac per 
sobre de la defensa. Per exemple, es 
suprimeix l'avís que existia per 
manca de combativitat per l' aplica
ció directa de la sanció en cas que 
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l'àrbitre observi una actitud defen
siva en el lluitador. 

c) Les que es desprenen de les accions 
que van en contra del reglament, i 
que generalment impliquen peri
llositat, com seria el cas de colpe
jar les part baixes en la boxa, o bé en 
el cas del judo doblegar qualsevol 
articulació que no sigui el colze o 
fer perillar la columna vertebral o 
el coll de l'adversari o d'un mateix 
amb accions com uchi mata maki
komi. 

Una altra de les diferències que trobem 
respecte als esports col.lectius és en 
l'objectivitat per determinar les inte
raccions de marca. La consecució d'un 
gol o d'una cistella és quelcom fàcil de 
determinar, és una valoració objectiva. 
Tot al contrari es produeix en els esports 

VALORAaONSQUALITA~S 

--SUBJEC~S-

Resultat en funció de: 

- Velocitat de la projecció 
- Força de la projecció 
- Fer caure a l'adversari sobre la 

seva esquena 

individuals com ara les gimnàstiques, 
on el resultat depèn del dictamen dels 
jutges, que han de valorar l'estètica, el 
ritme ... de l'actuació de forma subjec
tiva. 
En els esports de combat es barregen 
criteris objectius i subjectius a l'hora 
de determinar l'existència d'accions 
significatives envers el marcador. Per 
una banda, i en primer lloc, algunes 
accions han de ser identificables. Els 
jutges han de determinar si hi ha hagut 
projecció, si s 'ha colpejat o s 'ha tocat. .. 
després d'això cal determinar la quali
tat d'aquesta acció en base a l'aplica
ció dels criteris del reglament. Per 
exemple, en judo, per tal que una pro
jecció es consideri com a bona, s 'ha 
d'efectuar amb velocitat i col.locant 
l'esquena de l'adversari sobre la màr
fega ... 

VALORACIONS QUANTITATIVES 
-OBJECTIVES-

- Temps d'immobilització 
- Abandonament de l'adversari 
.,... Existència o no de projecció 

Quadre 3. Comparació de les v.radons quahtatlves I quantitatives en luda respecte a les interaccions de marca 
estrldament ofensives 
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Sistema de puntuació 
El sistema de puntuació es desprèn de 
la materialització de les interaccions 
de marca en un codi desxifrable, per 
tal de poder comparar les scores dels 
esportistes i determinar el guanyador. 
En els esports col.lectius aquest sistema 
sembla força senzill, ja que el resultat 
depèn de l'aplicació de x punts a les 
interaccions de marca exitoses i la suma 
d'aquests punts esdevé el resultat d'un 
equip, que comparat amb el de l'altre 
determina el guanyador. 
En els esports de lluita el sistema de 
puntuació resulta força més complex, 
ja que no són tant sols les accions 
ofensives amb èxit les que es tenen en 
compte en el resultat final, com ja hem 
dit en l'apartat anterior, sinó que les 
accions o posicions defensives i les 
infraccions del reglament són pena
litzades de tal manera que en el resul
tat són equiparades a les accions ofen
sives, és a dir, que tenen el mateix 
valor. Per tant, el resultat no sorgeix 
com a fruit de la comparació de la 
suma de dos resultats -puntua
cions- sinó que sobre les puntua
cions positives s 'hi ha de restar les 
valoracions negatives -penalitza
cions-(veure la taula 1). 
En línies generals, segons P. Parlebas 
(1982), trobem tres tipus de sistemes 
de puntuació en els jocs, basats en inte
raccions de marca: 

a) Puntuació límit. Jocs o esports en 
els quals la limitació del temps no 
es troba implícita en el reglament 
sinó que depèn del marcador. 

b) Temps [(mit. Jocs o esports que tenen 
en el temps l'acotament de la seva 
durada. Acabat el temps el guanya
dor s'obté a partir de la comparació 
del resultat d'ambdós equips. 

c) Puntuació Umit-temps límit. Són 
jocs o esports on el final es pot 
determinar en base a la puntuació 
o el temps en funció dels paràme
tres de rendiment. És a dir, que si 
un dels dos esportistes demostra, 
abans de l'acabament del temps, la 
seva superioritat davant de l'adver-
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PUNTUACIONS PENALITZACIONS 

Koka = Shido 

Yuko = Chui 

Wazzari = Keikoku 

Ippon = Hansokumak:e 

Taula 1. Sist ..... d'ec¡uivalèndes entr. penalitzacions i puntlldons exitoses en el ¡ullo 

sari l'enfrontament es pot donar per 
finalitzat. 

Evidentment, el darrer cas és el dels 
esports de combat, en els quals la fma
lització de la lluita pot estar determi
nada pel temps, 5' en el cas del judo, x 
assalts en el cas de la boxa o bé per un 
ippon o un K.O. respectivament. 

El sistema de rols 
- Identificació dels rols 
Segons P. Parlebas (1981), el rol és 
"l'estatus traduït en actes, és l'estatus 
dinamitzat i que pren cos. El rol troba la 
seva pertinença en tres grans sectors de 
l'acció: la interacció motriu envers 
l'altre, relacions amb l'espai i relacions 
amb els objectes mediadors, aquest con
cepte no defineix els individus sinó els 
tipus d'acció motriu ... ". Segons aques
ta definició, ens adonem que en aquest 
grup d'esports la tasca d'identificació 
de rols resultarà de difícil realització, 
ja que no existeixen paràmetres objec
tius com ara la possessió o no de la pilo
ta i l'ocupació d'un espai determinat 
del camp com en els esports col.lectius. 
La dificultat cobra més importància si 
observem que la interacció motriu 
envers l'altre canvia en mil.lèsimes de 
segon. 
L'espai no és un element que ens pugui 
determinar clarament un rol, tot i que 
a vegades, el fet d'estar a prop o dins 
de la zona de perill (àrea que determi
na l'espai on es lluita) pot determinar 
alguna intencionalitat defensiva (1). 
Dins del que és el judo, en funció dels 
tipus d'interacció motriu que s'esta
bleixen amb l'adversari i tenint en 
compte aspectes que es mencionen 

implícitament o explícita en el regla
ment, podem identificar els rols 
següents: 

o Lluitador en situació d'espera dret. 
o Lluitador defensiu o en situació 

defensiva dret. 
o Lluitador atacant o en situació d' ata

cant dret. 
o Lluitador en situació d'espera al 

terra. 
o Lluitador defensiu o en situació 

defensiva al terra. 
o Lluitador atacant o en situació d'atac 

al terra. 

Per a la identificació d'aquests rols 
caldrà diferenciar entre les accions que 
tenen lloc en el combat dret -nage 
waza-- i les que tenen lloc en el com
bat al terra --ne waza--: 

Combat dret (nage waza): 
o Lluitador en situació d'espera dret: 
Aquest rol està relacionat amb els 
moments que els lluitadors mantenen 
unes posicions expectants pel que fa a 
les accions que pugui realitzar l' adver
sari. Són els moments inicials, previs a 
l'agafament, o els primers moments en 
què els lluitadors romanen agafats. 
Aquest rol el mantenen els dos lluita
dors alhora, no és com els següents, que 
són excloents. 
Aquest roll' assumeixen durant molt 
de temps els pesos més pesats i, contrà
riament, els lleugers resten molt poc 
temps en aquesta situació. 

o Lluitador defensiu dret: 
La identificació d'aquest rol està deter
minada per la descripció directa que fa 
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el reglament d'esports de combat en la 
qual es reflecteix que tot lluitador que 
prengui una actitud defensiva ha de ser 
sancionat amb una penalització. 
Hi ha diverses conductes que poden 
facilitar la detecció d'un rol defensiu 
en un lluitador, com ara: 

- No deixar-se agafar. 
- Tenir una guàrdia tancada. 
- Tenir el cos encorbat i apartat de 
l'adversari. 
- Tenir els braços rígids amb l'única 
intenció d'impedir o rebutjar els atacs 
de l'adversari. 

Estratègicament, el rol defensiu pot 
voler dir: 

- Que s'està guanyant el combat i 
que interessa perdre responsabilitats 
ofensives per tal d'evitar el contra
atac. 
- Que l'adversari ha pogut assolir un 
rol atacant, gràcies a unes condicions 
físiques millors i/o una disponibilitat 
tècnica millor. 

• Lluitador atacant dret: 
El rol d'atacant no es pot determinar en 
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base a descripcions reglamentàries, com 
en el cas anterior. Es pot observar una 
actitud de superioritat, de ganes de voler 
vèncer, la qual cosa es tradueix en les 
conductes següents: 

- Domini de la guàrdia. 
- Posició erecta. 
- Domini de la direcció del desplaça-
ment de l'adversari. 

Aquestes conductes ens permetrien 
intuir el començament d'un atac. Això 
no obstant, que el lluitador iniciï un atac 
no significa que hagi d'acabar-lo. En 
aquests esports, la possibilitat del con
traatac és força elevada, la qual cosa fa 
que el lluitador que en un principi adop
tava un rol defensiu, acabi realitzant 
l'atac. 
Per tant, només es pot avaluar amb exac
titud el que ha succeït un cop han acabat 
totes les accions (veure el gràfic 4). 

Combat a terra (ne waza): 
• Lluitador en situació d'espera al 
terra: 
En el combat a terra, el rol de lluitador 
en situació d'espera va associat al de 
lluitador en posició superior o posició 
inferior. No hi ha gairebé mai una situa
ció d'espera com en el combat dret, on 

al principi ambdós lluitadors tenen les 
mateixes opcions per atacar. 
Seqüencialment, el combat a terra és 
una continuació del combat dret, una 
vegada els lluitadors arriben a terra, 
normalment sempre n'hi ha un que ha 
quedat en una posició superior a l'altre 
(veure sotsrols, foto 1). Això no obs
tant, poden haver-hi alguns moments 
en què el lluitador que està en posició 
superior pot triar entre aprofitar-la o 
no (el reglament li concedeix aquest 
dret). 

• Lluitador defensiu al terra: 
Les posicions que es donen a terra i en 
les que es pot determinar que un lluita
dor està assolint el rol defensiu, són 
identificables en base a les conductes 
següents: 

- No ataca, adopta una postura en la 
qual es defensa les parts que l'adver
sari li pot atacar, per tant està de panxa 
a terra i es protegeix el coll i els 
braços. 
- Manté la cama de l'adversari entre 
les seves (ashi garami). En aquest 
cas el lluitador defensiu no pot pren
dre cap iniciativa d'atac, ja que si 
deixés anar la cama de l'adversari 
immediatament quedaria immobilit
zat i, per tant, començaria a perdre 
(foto 2). 
- Surt de la zona de competició. 

• Lluitador atacant al terra: 
Les conductes que ens permeten deter
minar que un lluitador adopta el rol 
d'atacant són les següents: 

- Està treballant per aconseguir quel
com positiu de la situació defensiva de 
la que parlàvem anteriorment, busca 
una estrangulació, una luxació o vol
car per immobilitzar. 
- Està treballant per treure la cama 
d'entre les cames de l'adversari per pas
sar així a la immobilització. 
- Porta a l'adversari cap a dins de la 
zona de competició quan l'altre inten
ta sortir-ne. 
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- Xarxa de canvi de rols 
El primer rol que assumeix un lluitador 
en el moment de l'inici del combat és 
el de lluitador en espera, immediata
ment després d'aquest rol, assumeix un 
dels dos rols descrits anteriorment, és 
adir, si un lluitador està en atac, l'altre 
està en defensa (vegeu gràfic 4). 
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Els rols poden anar canviant d'una 
forma constant i amb una gran rapide
sa, de tal manera que un lluitador amb 
rol defensiu pot passar a l'atac en una 
mil.lèsima de segon i viceversa. En 
moltes ocasions, el fet de tenir el rol 
d'atacant no suposa consolidar una inte
racció de marca positiva, ja que hi ha 
autèntics especialistes en el contraatac. 

Gràfic 4. Estrudura del canvi d. rols 

Sistema de sotsrols 
- Identificació dels sotsrols. 
"Cada sotsrol representa una acció 
motriu mínima perquè tingui sentit des 
del punt de vista de l'observador i de 
l'analista" (P. Parlebas, 1981). Són una 
descripció de les accions no tant genè
riques com els rols i no tant específi
ques com les modalitats d'execució. 
Els sotsrols ens donen la possibilitat 
d'entendre amb claredat la lògica inter
na d'aquests esports, ja que parlarem 
de les accions motrius que tenen signi
ficat. Això no obstant, s' ha d ' aclarir 

una vegada més que el factor temps 
juga en contra de la identificació clara 
dels sotsrols, i que la manera de treba
llar en la seva observació és mitjançant 
la càmera lenta del vídeo. 

o Judo dret (quadre 4): 

- Definició dels diferents sots rols del 
judo dret. 
Sotsrols associats al rol de lluitador en 
espera dret: 
o Treballant pel kumikata. Situació en 
la qual ambdós lluitadors treballen per 
aconseguir agafar el kumikata que els 
resulti més favorable, per després poder 
aplicar el seu sistema d'atac. 
o Kumikata estable. Situació en la qual 
ambdós lluitadors es troben còmodes 

Aquesla és una posi(i6 d'ashi gararni on el lluitador que li l'esquena (antra allerra manlé agafada la (ama de l'akre per Iai que na (amenà a 
(om plor ellemps d'immobilització 
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amb la guàrdia que tenen. No s'obser
va voluntat de variació de l'agafada per 
part de cap dels dos lluitadors. 

Sotsrols associats al rol de lluitador ata
cant dret: 
o Dominar el Kumikata. Quan un llui
tador posseeix un agafament que objec
tivament li permet realitzar un atac. 
Normalment va associat amb el domi
ni de la direcció del desplaçament. 
o Atac directe. Un dels lluitadors, apro
fitant un domini en el kumikata i/o un 
desplaçament. Llença un atac que pre
tén ser definitiu, és a dir, a projectar 
l'adversari. 
o Combinar o encadenar. Aquesta acció 
deriva de la primera i està relacionada 
amb les possibles reaccions de l'adver
sari, en el cas que l'atac directe no 
hagués aconseguit l'objectiu que pre
tenia -projectar-, l'adversari haurà 
hagut de reaccionar d'alguna manera 
per evitar-ho. Precisament, aquesta 
reacció és el que s'aprofita per tal de 
llançar un nou atac. 
o Condicionar. Aquesta acció pretén, 
mitjançant l'execució de diferents atacs 
directes en la mateixa direcció, crear 
un condicionament en les respostes de 
l'adversari. 

El condicionament facilita l'execució 
d'un atac directe en la direcció contrà
ria a la que s 'ha creat el condiciona
ment de la resistència de l'adversari. 
Més que un sotsrol seria una estratègia, 
ja que l'observador veuria el sotsrol 
d'atac directe reiterat, això no obstant, 
l'objectiu seria diferent. 
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LLUITADOR EN ESPERA - Treballar pel Kumikata (agafament) 
- Kumikata estable 

LLUITADOR ATACANT - Dominar el Kumikata 
- Atac directe 
- Combinar o Encadenar 
- "Condicionar" 

LLUITADOR DEFENSIU - Kumikata inferior (dominat) 
-Esquivar 
-Afrontar 
- Contraatacar 

Quadre 4. Re/ad6 entre els .rderents rols i sot rols en el judo dret 

Sotsrols associats al rol de lluitador 
defensiu dret: 
o Kumikata inferior. És tot el contrari 
del domini del kumikata. Per tant, 
aquest sotsrol es produeix com a con
seqüència de l'observació que un llui
tador adopta un rol d'atacant dominant 
el kumikata. 
o Esquivar. És conseqüència d'un atac 
directe de l'adversari. Esquivar és fer
l'acció d'apartar-se de la direcció de 
l'atac. 
o Afrontar. (Kolichkine, 1989). També 
es dóna com a conseqüència de l'atac de 
l'adversari. Afrontar consisteix en evitar 
la projecció baixant el centre de gravetat 
o interposant força en contra de la direc
ció on ens vol projectar l'adversari. 
o Contraatacar. Aquest rol es dóna com 
a conseqüència dels dos anteriors, és a 
dir, després d'un atac directe delllui
tador atacant el defensor esquiva o 
afronta i després té la possibilitat d'ini
ciar un contraatac. 

Aquest concepte està a cavall entre la 
defensa i l'atac, ja que si d'una banda 
seqüencialment prové d'una situació 
defensiva, conceptualment és una fonna 
d'atacar. 

* Judo al terra (quadre 5): 

- Definiciódels diferents sotsrols del 
judo al terra. 

Potser aquests sotsrols no haurien de 
considerar-se com a tals, ja que no 
designen accions sinó situacions en 
les quals cada lluitador ostenta una 
posició, la qual determina les possi
bilitats d'atac-defensa de cadascú. Tot 
i així sí que ens aclareixen de manera 
important la significació del combat 
i, per tant, considerem important iden
tificar aquestes situacions abans de 
descriure el que succeirà posterior
ment. 

o Posició superior. Estar en una situa
ció que ens dóna més possibilitats d' ata
car que de defensar-nos, per exemple 
tenir a l'adversari entre cames o tenir-
10 en posició bocaterrosa defensiva. 
o Posició inferior. Seria la posició 
contrària a la que hem descrit abans. 
Des d'aquesta posició tenim menys pos
sibilitats d'atac i per això l'anomenem 

LLUITADOR mh:SPERA 

LLUITADOR ATACANT 

LLUITADOR DEFENSIU 

posició inferior. Però això no significa 
que les possibilitats d'atac des d' aques
ta posició siguin nul.les. 

Sotsrols associats al rol de lluitador ata
cant: 
o Atac directe. Aquest sotsrol és el que 
pren un lluitador des d'alguna de les 
dues posicions anteriors o bé ve facili
tat com a conseqüència d'un atac de 
judo dret. Un atac directe té la inten
cionalitat de buscar la victòria per una 
via ràpida, com ara estrangular o luxar, 
o per una via més lenta, immobilitzar. 
o Combinar o encadenar. Aquesta acció 
en el judo al terra té un significat dife
rent que en el judo dret, ja que entenem 
que prèviament a un atac directe com 
ara la immobilització, hi ha d'haver tot 
un seguit d'accions prèvies (volcar, 
girar) que col.loquin a l'adversari en 
situació d'esquena a terra. Aquestes 
accions es van encadenant l'una darre
ra l'altra fins arribar al final: aconse
guir immobilitzar, estrangular o luxar. 
o Flotar. Un cop s'ha aconseguit la 
immobilització, aquesta s 'ha de man
tenir durant 30" per tal d'aconseguir la 
victòria. Tots els gests que realitza 
l'adversari per sortir de la situació 
d'immobilitzat s'han de contrarestar 
amb accions que els neutralitzin. A 
aquestes accions neutralitzadores les 
anomenem "flotacions". 

Sotsrols associats al rol de lluitador 
defensiu: 
o Esquivar. Es tracta d'un desplaçament 

- En posició superior 
- En posició inferior 

- Atac directe 
- Combinar o Encadenar 
-Flotar 

-Esquivar 
-Afrontar 
- Contraatacar 
- Intentar sortir 

Sotsro1s associats al rol de lluitador en 
espera al terra: Quadre 5. Relaci6 entre els diferents rols i sotrols en el judo terra 
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o una acció que eviti la consolidació 
d'una acció atacant. 
- Afrontar. Aquesta acció fa referèn
cia al manteniment d'una posició tan
cada que no permet l'evolució de l'atac 
(2). Estratègicament busca l'aturada del 
combat al terra per tomar a començar
lo dret, o bé evitar la continuació d'un 
atac directe de l'adversari, com arajuji 
gatame. 
-Intentar sortir de la immobilització. 
Quan un judoka que està immobilitzat 
realitza una sèrie d'accions per inten
tar acabar amb aquesta situació nega
tiva per ell. 
- Contraatacar. Aquesta acció, com en 
el judo dret, es dóna com a conseqüèn
cia directa dels sotsrols anteriors, ja que 
després de rebutjar o sortir-se d'una 
posició desavantatjosa, el lluitador pot 
quedar en una nova situació que li per
meti de fer un atac. 

-Xarxa de canvi de sotsrols. 
El canvi de sotsrol es pot observar en 
un sol lluitador o en el conjunt del com
bat. 
En referència a la primera possibilitat, 
els sotsrols sempre s'exclouen l'un a 
l'altre. Un lluitador no pot tenir mai dos 
sotsrols alhora, però generalment un 
sotsrol ens permet arribar a aconseguir 
el següent. És a dir, seqüencia1ment l'un 
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és conseqüència de l'altre. Per exem
ple, la combinació és conseqüència de 
l'atac directe i, alhora, l'atac directe és 
possible gràcies a un agafament domi
nant. 
L'observació de la globalitat del com
bat ens permet adonar-nos que un sots
rol d'un lluitador és conseqüència d'un 
sotsrol de l'adversari i que l'entramat 
del combat és la contraposició dels sots
rols assolits per cadascun dels lluita
dors. 

Codi praxèmic i codi gestèmic 
Aquests dos universals estan molt rela
cionats amb el primer (xarxa de comu
nicació motriu) i el seu estudi ofereix 
un nivell important de complexitat, 
basat en ciències com ara la semiòtica, 
tema que resulta massa extens per abor
dar-lo en aquestes línies. Això no obs
tant, penso que en aquesta línia podrien 
sorgir investigacions d'un gran valor 
de cara a entendre millor la lògica inter
na d'aquests esports. 

Condusions 

Els universals ludomotors són conce
buts fonamentalment per ésser aplicats 
a sistemes de jocs o esports col.lectius. 
La seva aplicació a d'altres sistemes de 
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pràctiques descuida aspectes que 
podrien ser interessants pel descobri
ment de la seva lògica interna. 
En el cas concret de les pràctiques luc
tatòries, l'aplicació dels universals 
necessita d'unes variacions i matitza
cions per tal que la interpretació del joc 
sigui total i no es descuidin aspectes 
essencials. Els aspectes li matitzar serien 
els següents: 

- De la xarxa de comunicacions 
motrius caldria ampliar el concepte de 
comunicació motriu o interacció motriu, 
una idea més genèrica de comunicació 
on hi entrés el tipus de comunicació no 
motriu (gestual i verbal). També caldria 
restringir el tema "contracomunicació" 
a les interaccions de marca exitoses i 
estudiar totes aquelles comunicacions 
que s'estableixen entre lluitadors durant 
el decurs dels combats. 
- La interacció de marca no és només 
una forma d'aconseguir una puntuació 
positiva, sinó quelcom que afecta direc
tament al sistema de puntuacions. Per 
tant, caldria estudiar dins d'aquest uni
versal aspectes com ara les violacions 
del reglament, les actituds defensives ... 
- Dins la xarxa de rols i sotsrols cal 
fer una interpretació més extensiva 
d'aquests conceptes. Tenint en comp
te la seqüencialització de les accions, 
l'assoliment d'un rol-sotsrol per part 
d'un lluitador comporta l'aparició d'un 
altre rol-sotsrol en l'altre lluitador, i 
així successivament al llarg del com
bat. 
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Nota 

(1) Si un lluitador va guanyant, pot utilitzar com 
a estratègia defensiva situar-se prop de la zona 
de perill, i fer un fals atac sortint de la zona de 
combat. Això li permetria fer passar uns 
segons. 
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Resum 

El present article pretén ajudar a acla
rir l'especificitat d'un conjunt de 
manifestacions lúdico-pràxiques. En 
aquest sentit s'apliquen alguns uni
versals proposats pel doctor P. Parle
bas com la xarxa de comunicacions 
motrius, la xarxa de canvis de rol, la 
xarxa d'interacció de marca i el siste
ma de puntuació. 
S'ha observat la necessitat d'ampliar, 
modificar o matisar la utilització dels 
universals esmentats per poder tractar 
més completament l'estructura interna 
dels jocs tradicionals de competició i 
participació simultània. 
Com a conclusió final podem dir que 
l'estudi praxiològic dels jocs tradicio
nals aporta moltes bases objectives al 
professional de la docència i de la recre
ació (per saber quin tipus de motricitat 
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ANÀLISI PRAXIOLÒGICA DELS 
JOCS TRADICIONALS DE 

COMPETICIÓ I PARTICIPACIÓ 
SIMULTÀNIA 

està potenciant en cada moment i què 
es pot esperar de la practicitat propo
sada) com per no deixar de banda la 
recerca en aquest àmbit de coneixe
ment. 

Paraules clau: joc tradicional, 
praxiologia, educació, recreació. 

Introducció 

L'univers que constitueixen els jocs tra
dicionals és tan heterogeni com nom
brós. Aquestes pràctiques des de sem
pre han esdevingut acompanyants 
solidàries de la cultura humana, i han 
proliferat de manera polivalent entre 
les diferents ètnies. 
El caràcter polisèmic, ambivalent i 

versàtil del joc ha motivat un nombre 
considerable d'estudis procedents de 
diferents àrees de coneixement: la ftlo
sofia, la història,la sociologia, la peda
gogia, l' antropologia, l' etologia, la psi
cologia, les ciències exactes, el dret i a 
ben segur d'altres aproximacions han 
estat conscients de la importància de la 
realitat lúdica i han contribuït al conei
xement pluridisciplinar del fenomen 
lúdic, gràcies a prestigiosos autors que 
reconeixent la importància del joc en 
l'ésser humà han aportat nombrosos 
estudis (Huizinga, Wallon, Caillois, 
Winnicott, Piaget, Culin, Ommo Grup
pe, Popplow, Cari Diem, Cagigal, T. 
Orlick, Imeroni, Blanchard i Cheska, 
G. Robles, R. Renson, Gillmeister, 
Rodrigo Caro, són exemples del llistat 
polivalent d'intel.lectuals del joc). 
En el domini de l'Educació Física i 
l'esport, el joc (motor), encara que ha 
passat per etapes ben diferents, també 
ha estat un dels principals centres 
d'interès. Les situacions lúdiques, esce
naris privilegiats de les accions, pro
voquen el desig de jugar, i els especta
dors sovint es transformen en actors 
protagonistes del joc. Molt encertada
ment A. Imeroni (1989) manifesta la 
necessitat de referir-se al joc quan es 
parla d'educació física, i també fer 
al.lusió a l'educació física quan s' estu
dia el joc, ja que són un binomi inse
parable. 
Tot i ser conscients del potencial d'inte
ressos que suscita el joc (motor) en el 
professional de l'educació física i 
l'esport, són pràcticament anecdòtics 
els estudis praxiològics que s 'han rea
litzat sobre la ludomotricitat. La majo
ria d'intents es fonamenten en trets for-
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mals, superficials, que en no ser perti
nents, no aporten argumentacions rigo
roses que afavoreixin el coneixement 
de l'especificitat que caracteritza aques
tes pràctiques. En aquest sentit el pro
fessor P. Parlebas (1981) és un dels pocs 
autors que estudia el joc motor a partir 
d'elements estructurals, inherents al 
que ell anomena lògica interna. 
En el present article, intentarem pre
sentar dades que contribueixin a conèi
xer millor el funcionament intern d'un 
grup de manifestacions lúdico-pràxi
ques, a partir de l'aplicació d'alguns 
dels models operatius "universals" que 
ideà el professor Parlebas. En els casos 
en què hem cregut oportú ampliar o 
matitzar l'aplicació dels universals per 
determinades pràctiques se suggerei
xen noves idees. 
Els universals que es volen utilitzar per 
al present estudi són els següents: la 
xarxa de comunicacions motrius, la 
xarxa de canvis de rol, la xarxa d' inte
racció de marca i el sistema de puntua
ció. L'aplicació dels altres universals 
(xarxa de canvis de subrols, el codi 
gestèmic, el codi praxèmic) implicaria 
un estudi molt més profund i extens del 
que es pot presentar en aquest article. 

Elecció d'una mostra de iocs 
tradicionals per a l'estudi 
praxiològic 

Considerant que l'univers lúdic és molt 
polivalent, hem triat uns quants jocs 
tradicionals col.lectius i de competició. 
Sabem que per tenir una representació 
completa d'aquesta categoria caldria 
realitzar un estudi molt més exhaustiu 
que el que enunciem aquí, encara que 
els jocs escollits ens poden orientar a 
comprendre una bona part de pràcti
ques ludomotrius que estarien incloses 
en aquest grup. 
El joc tradicional, realitat complexa 
que presumeix de resistir-se a estar 
emmarcada en una categorització defi
nitiva (l'ambivalència lúdica preveu 
aquesta quantitat d'elements objectius, 
subjectius, quantitatius i qualitatius ja 
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que qualsevol taxonomia o explicació 
sobre aquest fenomen només pot cap
tar una part de la realitat lúdica), queda 
més ben delimitat en introduir el tret 
competició, que aquesta distinció 
només té en compte una part de les 
variades manifestacions lúdiques. 
Aquest primer nivell de concreció no és 
suficient, l' agon ludomotriu gaudint 
de la seva condició polivalent ens 
demana una visió heterogènia que tam
poc no es veu conciliada amb la sim
ple inclosió dels trets cooperació i/o 
oposició. 
Si bé és cert que els esports de masses 
tenen una estructura de duel de suma 
nul.la, entesa com un enfrontament de 
dues parts -individuals o col.lecti
ves-- en el qualla suma algebraica dels 
que competeixen és igual a zero, de 
manera que l'èxit d'una part origina el 
fracàs del contrari (Parlebas, 1981), 
això no es correspon amb tots els jocs 
tradicionals competitius. 
El duel simètric representant imma
nent dels esports, no sempre es mani
festa en els jocs tradicionals; els efec
tius de les parts que rivalitzen poden 
ser desiguals, de forma que la victòria 
d'un jugador pot determinar la derro
ta d'un altre, però a la vegada, la indi
ferència de la resta de participants que 
no han intervingut en una determina
da seqüència del joc (tuIa, peus 
quiets ... ). L'antítesi també pot semblar 
contradictòria quan no garanteix una 
mateixa i continuada relació amb els 
altres jugadors, que poden ser com
panys i/o adversaris (pilota asseguda, 
joc dels paquets .. . ). Aquests trets 
immanents al funcionament intern de 
les pràctiques ludomotrius ens inspi
ren una categorització més plural que 
ens permeti dirigir-nos amb més 
coherència als diferents jocs tradicio
nals competitius de participació 
simultània. 
Hem establert cinc categories, les quals 
passem a explicar amb l'exemple 
d'alguns jocs per cada grup (som cons
cients que els jocs al.ludits poden rebre 
d'altres noms i variants en les modali
tats d'execució. El nostre propòsit vol 

referenciar breument alguns exemples 
lúdics per tenir prou informació com 
per realitzar i entendre el present estu
di). 

Un contra un 
- Pols gitano. Agafats d'una mà i 
tenint un peu en contacte amb el del 
rival, que no es pot moure, s'intenta 
desequilibrar l'adversari. 
---C.. L'ombra. Un jugador persegueix 
l'ombra del seu contrari, intentant 
mantenir en tot moment la mateixa 
distància. Quan els sembla canvien les 
funcions. 
- La indiaca. Separats per una xarxa, 
s 'ha de colpejar la indiaca amb qualse
vol part del cos, per fer-la caure al camp 
contrari. 

Un conlra Iols 
- Tuia (tocar-parar). Un jugador per
segueix la resta, quan toca algú dels que 
fugen s'intercanvien les funcions. 
- Amagatall (pot). Un jugador es 
col.loca en una zona amb els ulls tapats 
mentre els altres s'amaguen, acte seguit 
intenta buscar-los i quan els veu crida 
el seu nom des de la zona de vigilàn
cia. Els al.ludits, surten del joc. En cas 
que un jugador arribi a la zona del vigi
lant sense ser nomenat, pot salvar tots 

apunts : EducacióFisica i Esporls 1993 (321 65·73 



¡OC: POLS GITANO, INDIACA ¡OC: L'OMBRA 

Figura 1. 

PlRSlGU1TS PIRSIGU1TS 

JOC: TUU ¡OC: AMAGATAlL 

Figura 2. 

CADENA PERSEGUITS 

JOC: CADENA (A L'INICI) 

@""= !~ 
---- O 

CADENA PERSEGUITS 

JOC: CADENA (AL FINAL) 

Figuro 3. 

apunts : Educació físíca í Esports 1993 (32) 65·73 

DOSSIER 

els altres jugadors si diu el seu nom, i 
el joc toma a començar. Si això no suc
ceeix, el primer jugador descobert fa de 
vigilant a la propera partida. 

Un contra tots-tots contra un 
- La cadena. Un persegueix els altres, 
quan toca algú els altres s 'han d'agafar 
d'una mà i perseguir-ne un altre fins 
que tots són tocats. 
- Pilota caçadora. Un persegueix els 
altres amb una pilota; quan en llançar 
la pilota toca el cos d'algun contrari, 
aquest passa a ser company i l'ajuda a 
tocar un altre. Aquest procés dura fms 
que s 'ha tocat tots els participants. 

Diversos contra diversos 
Amb representants individuals en els 
enfrontaments 
- El mocador. Dos equips en un 
extrem oposat, numeren els seus juga
dors. Al mig un participant aguanta un 
mocador i diu un número. Cada cop 
surten els rivals al.ludits, i es disputen 
el mocador; el que perd queda elimi-

JOC: PILOTA CACADORA (A L'INICI) 

@_ .. 
... _--

CACADORS 
PERSEGUITS 

JOC: PILOTA CACADORA (AL FINAL) 
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Figuro 4. 

nat i el seu número l'agafa un company 
viu. 

Amb enfrontaments col. lectius 
- Cavallfort (churro-va, burro). Un 
equip fa de cavall, situant els seus mem
bres en fila, amb els cosos flexionats; 

Tots contra tots 
- Els paquets. Tots els participants es 
mouen i al senyal s 'han d'agrupar amb 
el número de persones que s'indiqui. 
- Arrancar cues. Tots els jugadors 
porten un mocador a l'esquena penjant 

acostar a un contrari i tractar de tocar
lo amb la pilota. Qui falla, acumula un 
punt negatiu, fins que s'arriba al màxim 
d'acumulacions negatives queda eli
minat. 

Estudi de la xarxa de 
comunicacions motrius 

Un contra un 
Tots els jocs pertanyen a una xarxa 2-
exclusiva de jugadors, estable. Si hi ha 
algun canvi de les funcions es permu
ten. L'únic que varia és el duel que en 
alguns casos és simètric (pols gitano, 
indiaca) i en d'altres és dissimètric 
(l'ombra). 
Es proposa graficar amb línies dobles 
les relacions més intenses (portar la ini
ciativa i en algun poder interaccionar 

CAVALLERS POUCIES IUDRlS 

.JOC: CAV AL FORT 

el primer es recolza a la paret. Els con
traris successivament salten sobre els 
cavalls. Si els cavalls resisteixen, i ende
vinen una pregunta de tres opcions 
("churro, media manga, manga ente
ra") o els genets cauen, canvien de fun
cions, si no endevinen la resposta o no 
resisteixen els salts continuen amb els 
mateixos papers. 
-Policies i lladres. Els policies inten
ten fer presoners als lladres. Cada lladre 
capturat va a la presó (zona determina
da) allí forma una cadena amb els altres 
lladres presoners. Si un company lliu
re els toca queden tots en llibertat. 
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figura 5. 

dels pantalons, i intenten robar els dels 
altres participants. El jugador que es 
queda sense mocador ha d'anar a cercar 
una altra d'un contrari. 
- Pilota asseguda. El jugador que tin
gui una pilota, si la passa sense bot a un 
altre, l'obliga a asseure' s mentre que si 
li passa amb bot, no li passa res. Si un 
dels asseguts, intercepta la pilota, toma 
a aixercar-se. 
- Peus quiets. Es llança la pilota a 
l'aire i es crida el nom d'algun partici
pant, aquest ha d'agafar la pilota i dir 
peus quiets, moment en el qual tots 
s'aturen. Llavors amb tres passes es pot 

.JOC: POUCIES I WDRES 

amb el cos del contrari) i amb una línia, 
quan el que s'oposa només es dedica a 
fugir o ocupar un determinat lloc de 
l'espai (vegeu figura 1). 

Un contra tots 
En aquest grup trobem dues categories, 
xarxa de comunicació motriu 2-exclu
siu-inestable permutant (tuIa) i xarxa 
2-exclusiu inestable fluctuant (amaga
tall), ja que en qualsevol moment es pot 
produir una situació fortuïta i algun 
company salvi els capturats. 
No es podria dir que és exclusiu d'equip 
o de jugadors, ja que en una part el 
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Figuro 6. 

representant és un únic jugador però en 
l'altra són uns quants els que s 'hi opo
sen (vegeu figura 2). 

Un contra tots-tots contra Ull 

Els dos jocs pertanyen a una xarxa 2-
exclusiu inestable convergent. Només 
matitzar que en el cas de la cadena, els 
que fugen podrien col.laborar subtil
ment entre ells, acordant ocupar l'espai 
de forma que poguessin despistar els 
perseguidors. També es contemplaria 
una oposició més intensa si poguessin 
trencar la cadena, de no ser possible 
només es dediquen a fugir. Les col.labo
racions dels components de la cadena 
si que són molt intenses ja que deter
minen l'actuació dels companys (poder 
tocar algú, trencar-se la cadena ... ). 
En el cas de la pilota caçadora, si els 
perseguits poguessin interceptar la pilo
ta també tindrien una oposició més 
intensa que si només es limiten a fugir 
(vegeu figura 3). 

Diversos contra IlYersos 
Amb enfrontaments individuals 
El mocador pertany a una xarxa 2-
exclusiu d'equips, estable, de duel simè
tric. En el cas del mocador no hi ha pos
sibilitat d'interaccionar positivament 
amb els companys (vegeu figura 4). 

Amb enfrontaments col.lectius 
Els dos jocs (cavall fort, policies i lla
dres) pertanyen a la xarxa 2-exclusiu 
d'equips estables, duel dissimètric, ja 
que els equips que s'enfronten no tenen 
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els mateixos efectius. En el cas del 
cavall fort si es produeix algun canvi de 
rol és permutant. La col.laboració entre 
genets, pot ser molt rellevant en el sen
tit que l'actuació d'un pot condicionar 
i determinar la dels altres companys de 
joc tant intensa com en altres (saltar a 
sobre d'un company, agafar-lo ... ), en 
canvi la intervenció dels cavalls ve con
dicionada fonamentalment per l'esforç 
que cadascú sigui capaç d'aguantar. 
En el joc de policies i lladres ambdós 
equips poden col.laborar estretament 
en les accions (els policies repartint tas
ques i ajuts, els lladres salvant els cap
turats). (Vegeu figura 5). 

Tots contra tots 
En aquest grup, les xarxes de comunica
ció motriu tenen característiques diferents. 
El joc dels paquets i el joc de la pilota asse
guda, es correspon amb una xarxa ambi
valent inestable i fluctuant, ja que en qual
sevol moment del joc es pot anar a favor 
i/o en contra dels altres i adoptar un o altre 
rol, sense seguir cap seqüència lògica 

c· 
LLUITADOR 

JOC: POLS GITANO 

DOSSIER 

El joc dels paquets origina accions 
d'oposició i col.laboració poc intenses 
sobre la interacció dels altres, ja que tan 
sols suposa buscar coincidir o no en un 
mateix lloc amb els altres. 
La pilota.asseguda suscita interaccions 
intenses de comunicació i contraco
municació amb els altres (tirar la pilo
ta, passar-la). (Vegeu figura 8). 
Els jocs arrancacues i peus quiets per
tanyen a una xarxa n-exclusiva estable, 
de duel simètric, en la qual tots partei
xen de les mateixes condicions esta
tutàries. Les interaccions d'oposició 
també són molt intenses. En principi 
no hi ha col.laboració (vegeu figura 6). 

El sistema de rols 

Un contra un 
En el joc del pols gitano només hi ha 
un únic rol pennanent: el lluitador, men
tre que en el joc de l'ombra diferenciem 
els rols de fugidor i ombra, rols que es 
poden intercanviar. (Vegeu figura 7). 

JOC: L'OMBRA 

Figuro 7. 

o o 

o 
JOC: ELS PAQUETS JOC: PILOTA ASSEGUDA 

Figuro 8. 
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.JOC: TULA JOC: L'AMAGATALL 

Un contra tots 
En el joc de tula distingim dos rols: per
seguit i perseguidor. Cal remarcar que 
el rol de perseguit en desenvolupar-se 
per diverses persones a la vegada pos-

.JOC: ·LA CADENA 

Figuro 10. 

sibilita que es pugui conservar en dife
rents seqüències de la pràctica. 
L'amagatall inclou els rols de vigilant, 
amagat i presoner (vegeu figura 9). 

Un contra tots-tots contra un 
La cadena és unjoc que contempla dos 
rols: perseguidor i perseguits, possibi
litant intercanvi i manteniment en els 
rols (vegeu figura 10). 

Diversos contra diversos 
El mocador ofereix quatre rols: el que 
aguanta el mocador, el que està a casa, 
el que surt i porta el mocador (perse
guit), el que surt ¡persegueix el del 
mocador (perseguidor) i l'eliminat. El 
rol de perseguit i perseguidor no es 
poden conservar sense abans passar per 
una altra funció (vegeu figura 11). 
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Figuro 9. 

El cavall fort inclou els rols de cavall 
i de genet. Cal assenyalar que si 
només es contempla una partida, lla
vors no hi ha canvi de rol, metre que 
si es tenen presents diverses partides 

aquest canvi sí que és possible (vegeu 
figura 12). 
Els policies i lladres inclouen els rols 
de policia, lladre i presoners. Els canvis 
de rol només es poden fer entre els dos 

JOC: EL MOCADOR 

Figuro 11. 

c· 
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(UNA PARTIDA) (DIVERSES PARTIDES) 

JOC: CAVALL FORT 

Figuro 12. 
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Figuro 14. 

últims, a no ser que es tinguin en comp
te diferents partides (vegeu figura 13). 

Tots contra tots 
Els jocs de peus quiets presenta tres rols, 
jugador amb pilota, perseguit i elimi
nat (vegeu figura 14). 
Els altres tres jocs presenten la mateixa 

C·8·8 
PAQUETS SOllTAltl 

JOC: PAQUETS 
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xarxa, malgrat ser diferents els rols. El 
joc dels paquets inclou els rols paquet 
i solitari; el joc d'arranca-cues, el juga
dor amb cua i eliminat; i el joc de pilo
ta asseguda el de jugador viu i assegut 
(vegeu figura 15). 
En aquest últim cas si es tinguessin en 
compte les accions que es poden fer 

CUA SINSI CUA 

JOC: ARRANCA-CUES 

Figuro 15. 
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quan es té o no es té el mòbil, es podria 
aplicar una visió dinàmica del rol (es 
podria correspondre en part amb el rol 
estratègic ideat pel professor Heman
dez Moreno, 1987), diferenciant els rols 
de jugador viu amb pilota, jugador viu 
sense pilota, assegut amb pilota i asse
gut sense pilota. 

La xarxa d'interacdons de .arca 
La majoria dels jocs estudiats es corres
pon amb una xarxa d'interacció de 
marca exclusivament antagònica, ja que 
les accions que determinen l'èxit o el 
fracàs en el joc es fan sobre els adver
saris (pols gitano, ombra, tuia, cadena, 
mocador, cavall fort, arrancarcues). 
Els jocs que inclouen el rol de preso
ner i que penneten el seu alliberament, 
pertanyen a una xarxa d'interacció de 
marca mixta exclusiva (l'amagatall, 
policies i lladres). 
Només el joc dels paquets i de pilota 
asseguda ofereixen una xarxa d'inte
racció de marca mixta de tipus ambi-
valent. . 

El sistema de puntuació 

El caràcter espontani, contractual i fle
xible de la majoria dels jocs tradicio
nals fa que el seu desenvolupament esti
gui supeditat a factors motivacionals 
com la diversió, la distracció, en defi
nitiva les ganes de passar-s 'ho bé durant 
una estona d'oci. 
En el cas de molts jocs d'infants ens 
trobem davant manifestacions poc 
reglamentades en les quals el sistema 
de puntuació no està clarament deter-

VIU ASSIGtJT 

JOC: PILOTA ASSEGUDA 
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minat En molts casos la puntuació es té 
present en moments sincrònics (en un 
moment determinat qui persegueix i 
aconsegueix atrapar guanya, qui s' esca
pa també guanya, qui és tocat o no pot 
atrapar perd), de forma que intermi
tentment tothom té oportunitats molt 
puntuals d'anar guanyant o anar per
dent. Només se sabria amb claredat qui 
perd, en els jocs en els quals es pot estar 
eliminat i apartat de la seva pràctica fms 
a la partida següent. 
D'altra banda, la convenció lúdica, fa 
que l'acord pugui establir-se en aconse
guir un nombre determinat d'èxits, en 
aquesta situació estaríem davant un joc 
amb sistema de puntuaciólúnit (en el cas 
de la cadena tocar tots els adversaris; en 
el joc de policies i lladres, capturar tots els 
presoners ... ). Malgrat això, com que les 
partides es repeteixen sense pausa, fins 
que la motivació dels jugadors o d'altres 
imperatius obliguin a aturar la pràctica, 
és un aspecte que no té gaire sentit de ser 
en aquests jocs poc codificats. 
En aquelles pràctiques lúdiques en què 
no s'acorda res sobre el sistema de pun
tuació fmal que origina la victòria i es 
pogués jugar fins que l'adult o el temps 
disponible aturés el joc, ens acostarí
em a un sistema de puntuació de temps 
límit, encara que els jugadors no 
podrien saber amb exactitud quin ha 
estat el resultat de cada participant ja 
que no són registres que s'anotin con
tínuament. 
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Per tant, podríem assegurar que molts 
jocs tradicionals no tenen resultat, no 
presenten una interacció de marca que 
es pugui numerar, per tant, no contem
plem una puntuació final que permeti 
resumir com ha evolucionat l' enfron
tament lúdic. En aquest sentit, Parlebas 
(1981) expressa que són jocs que es 
corresponen amb un grau zero en el sis
tema de resultats. 

Conclusions 

En aplicar alguns models operatius als 
jocs tradicionals de competició i parti
cipació simultània, s'observa que en 

alguns casos caldria ampliar, modifi
car o matitzar la seva utilització. 
En la xarxa de comunicacions motrius, 
caldria advertir que la visió completa 
d'alguns jocs s'ha de fer tenint en 
compte diverses partides, en les quals es 
puguin donar canvis en els papers adop
tats (per exemple, en el joc de policies 
i lladres, els policies a la partida següent 
passen a ser lladres i els lladres a ser 
policies). També se suggereix diferen
ciar el nivell d'interacció quan es pot 
interactuar intensament amb els altres 
dels casos en els quals els jugador 
només es limiten a fugir o a no poder 
contactar amb els adversaris. 
La majoria de jocs estudiats guarden 
força similituds entre les seves xarxes 
de canvis de rol, predominant el nom
bre de dos rols. En jocs en els quals es 
manipula un mòbil es proposa utilitzar 
una concepció més dinàmica de rol 
reglamentari, i així servir-se del rol 
estratègic (per exemple, en el cas de la 
pilota asseguda). 
Un alt percentatge dels jocs analitzats es 
correspon amb una xarxa d'interacció 
de marca antagònica. Els jocs que per
meten salvar els companys ofereixen 
una xarxa mixta exclusiva. Només els 
casos en què cadascú vagi per lliure, 
com són els jocs de tots contra tots , 
s'observen xarxes mitxes de caràcter 
ambivalent. 
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Molts jocs tradicionals no tenen esta
blert un sistema de resultats que pugui 
resumir el que ha succeït en l'enfron
tament lúdic. Només algunes pràcti
ques ludomotrius molt reglamentades, 
tenen previst un possible sistema de 
puntuació. per tant, en aquestes mani
festacions que obeeixen a aspectes con
tractuals de caràcter motivacional o de 
disponibilitat temporal, resulta difícil 
parlar amb autoritat de la presència 
d'algun sistema de puntuació. Malgrat 
això es podrien trobar apropaments a 
sistemes de puntuació límit (cadena, 
pilota caçadora ... ) o de temps límit (fms 
que es cansen els jugadors, però sense 
tenir un detall minuciós de l'èxit de cada 
participant en les diferents partides ja 
que no s'anoten els resultats parcials). 
L'aplicació dels universals ludomotors 
facilita la comprensió d'una bona part 
de l'especificitat implícita en els jocs 
tradicionals. La utilització dels esmen
tats models operatius ens acosta a l'estu
di de les manifestacions lúdiques amb 
més coherència, rigor i objectivitat, la 
qual cosa és clarament beneficiosa quan 
es pretén fugir de les acostumades espe
culacions gratuïtes que envolten les 
valoracions sobre el joc motor i en gene
ral sobre l'educació física i l'esport. 
L'anàlisi praxiològica dels jocs tradi
cionals incita imminents aplicacions en 
els diferents àmbits d'actuació en què la 
ludomotricitat pot ser protagonista. 
Al professional de la docència li apor
ta valuoses informacions per saber 
quina mena de motricitat està educant 
i potenciant. En conèixer l'estructura 
interna dels jocs tradicionals es garan
teix una millor elecció de pràctiques 
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polivalents i no homogènies, comple
mentàries i no repetitives; considera
ció de remarcada importància si pen
sem que moltes de les situacions 
ludomotrius competitives que s'acos
tumen a presentar en entorns educatius 
només es corresponen amb l'estructu
ra de duel simètric dels esports d'equip, 
aspecte que es podria complementar, 
ja que observem que la utilització dels 
jocs tradicionals possibilita enfronta
ments amb la presència d'altres estruc
tures -un contra tots, tots contra tots, 
tots contra un, etc. 
També s 'hauria de tenir en compte que 
tota pràctica ludomotriu que descansa 
en una estructura de duel, encara que 
sigui un joc obert presentat amb parà
metres flexibles, promou un clima 
d'afectivitat solidària, menys accentuat 
que l'ambient que s'aconsegueix amb 
les situacions de joc tradicional de co
operació i/o no competitives (en aques
tes últimes situacions, és més probable 
que cap jugador se senti marginat i que 
en defmitiva tots els participants viven
ciïn l'experiència havent gaudit de la 
victòria, del protagonisme i del plaer 
de deleitar). La present reflexió caldria 
tenir-la en consideració tant quan es 
persegueixen objectius educatius com 
quan s'està intervenint en orientacions 
més recreatives (moviments d'anima
ció, grups d'esplai, etc.). 
En el terreny més proper als esports de 
masses, la praxiologia també contri
bueix a saber quina estructura interna 
dinamitzen les pràctiques esportives i, 
per tant, quines situacions ludomotrius 
poden ser les més favorables en la ini
ciació esportiva o fms i tot en la matei-
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xa pràctica de l'esport d'elit (no és gens 
estrany sentir opinions favorables pro
vinents d'entrenadors de renom, quan 
signifiquen la utilitat de les situacions 
lúdiques en algunes sessions d'entre
nament). 
Sent conscients dels avantatges que pot 
aportar la praxiologia per la maduració 
i millora de l'educació física i l'esport, 
en tots els seus àmbits d'incidència, 
pensem que és necessari conttÍluar 
avançant en aquest terreny encara poc 
adobat, aportant estudis i recerques que 
complementin les iniciatives ja ence
tades. 
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Resum 

L'article pretén aplicar els models 
operatius (universals) que Parlebas 
va dissenyar per a l'estudi de la lògi
ca interna dels jocs esportius a les 
danses tradicionals de bastons i espa
ses. 
Aquesta aplicació suposa que alguns 
elements mantinguin la seva estructu
ra aportant informació nova sobre la 
dansa que analitzem i que en altres sigui 
necessària l'adaptació per aconseguir 
que els seus paràmetres justifiquin 
l'objectiu plantejat. 

74 

ADAPTACIÓ DE L'ANÀLISI 
FUNCIONAL SOCIOMOTOR (DE P. 

PARLEBAS) A L'ESTUDI DE LES 
DANSES TRADICIONALS DE 

BASTONS I ESPASES DELS 
MONEGRES. ANÀLISI DE LA 

DANSA "LA HOJITA DE PINO" 

Es posa en relleu l'intent de com
prendre l'estructura interna que carac
teritza la major part de les activitats 
sociomotrius cooperatives amb suport 
musical, aspecte que en els estudis 
realitzats fins ara no s 'ha tingut en 
compte. 
L'aplicació de nous paràmetres d' anà
lisi de la lògica interna en l'estudi de 
les danses pot ajudar el professional 
de l'Educació Física a conèixer millor 
aquest tipus de continguts i com a 
conseqüència a utilitzar-los més ade
quadament en el procés de l'acció 
docent. 

Paraules clau: praxiologia, 
danses tradicionals, sociomo
tricitat. 

Pròleg 

Les activitats expressives, elements 
constitutius de l'educació física, troben 
en les danses un suport mediador pri
vilegiat per aconseguir els seus objec
tius. 
Fins fa poc temps, eren molt pocs els 
professors que introduïen l'expressió 
en les classes d'educació física per 
motius diversos entre els quals desta
quem el desconeixement de la seva 
dimensió educativa. 
Avui dia, l'àrea d'expressió es veu plas
mada en la majoria de les programa
cions molt possiblement per les raons 
següents: 

1. Nivell de desenvolupament de les 
capacitats físiques resultants (en 
especial de la coordinació, l' equili
bri i l'agilitat). 

2. Eina insubstituible per al treball del 
ritme, i molt especialment de la capa
citat rítmica amb suport musical. 

3. Com a centre d'interès que aproximi 
1'alumne al coneixement de les tra
dicions i la cultura del seu territori. 

4. Importants tests que valoren el domi
ni corporal, la lateralitat, la capaci-
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tat expressiva i de comunicació no 
verbal, etc. 

5. Com a alternativa a les altres àrees 
de l'educació física en les quals la 
força, la velocitat i la resistència són 
sinònims de màxima admiració, tan
cant la porta de l'èxit a un altra mena 
de capacitats més qualitatives que 
es desenvolupen en l'aprenentatge 
de les danses. 

Precisament aquest article pretén acla
rir la càrrega educacional i motriu que 
porten implícites les danses a partir d'un 
acostament a l'anàlisi interna de les dan
ses de bastons i espases. 

Introducció 

L'anàlisi funcional sociomotriu va ser 
ideada pel Doctor P. Parlebas per facili
tar l'estudi de la lògica interna dels jocs 
esportius tradicionals i la seva compren
sió des del punt de vista motor respecte 
a altres pràctiques molt més rígides, com 
són els jocs esportius institucionalitzats 
(esports). Això ha estat possible gràcies a 
l'ús dels Universals, que penneten entre
veure les estructures subjacents en aques
ta mena d'activitats. 
Considerant els precedents anteriors i 
fent servir el coneixement de les danses 
de bastons i espases que es desenvolu
pen durant les festes patronals de molts 
pobles dels Monegres (malauradament 
en altres s 'han perdut), s'intentarà apli
car els Universals Ludomotors a l'estu
di d'aquest tipus de danses, sempre que 
sigui possible, proposant en determina
des ocasions algunes adaptacions. 
Per concretar més les dades de l'estudi 
i atès que, tot i que fonnen un grup força 
homogeni, la idiosincràsia de cada un 
dels pobles que mantenen aquesta tra
dició s 'hi reflecteix amb matisos mar
cadament caracteritzadors, el centra
rem en l'estudi d'una dansa anomenada 
"La hojita del pino", que pertany al 
Dance de Sena (Osca). 
La fmatitat d'aquest treball no és apli
car rigorosament l'anàlisi sociomotriu 
a l'estudi de qualsevol activitat motriu 
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-penseu que els models operatius 
(Universals) van ser ideats per a la com
prensió de la lògica interna dels jocs 
esportius (parcel.la molt concreta de la 
motricitat humana)-, sinó que és un 
intent d'aprofundir i comprendre 
l'estructura interna que caracteritza la 
majoria de les activitats sociomotrius 
cooperatives que fan servir alguna mena 
de suport musical, com són les danses 
(danses de bastons i espases). 
Aquest tipus de manifestacions, 
mirall de la cultura de les persones 
que les practiquen, són escenaris pri
vilegiats de la pràctica lúdica de 
l'activitat física més enllà dels con
dicionaments espàcio-temporals que 
imperen cada dia més en la nostra 
societat. l, paradoxalment, només han 
estat abordades en estudis merament 
descriptius, en els quals s 'ha oblidat 
la comprensió praxiològica que gene
ra la interacció dels seus elements 
pertinents. 

C.aderistiqwes generals 
de les danHs 
Es tracta d'unes danses rituals que solen 
anar acompanyades d'una breu repre
sentació teatral. Tot i que avui tota 
aquesta manifestació té un clar com-
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ponent religiós (representa les lluites 
entre moros i cristians, amb la suposa
da victòria dels segons i la conversió al 
cristianisme dels primers), semblen ser 
anteriors al cristianisme, i queden assi
milades a aquest com molts altres ritus 
pagans que també han sobreviscut grà
cies a l'Església. 
En concret, la Dance de Sena es realit
za durant la primera setmana d'octubre 
(venerant els patrons àngel Custodi i la 
mare de déu del Rosari). Les danses són 
executades per 16 homes (dansaires) i 
4 nens (volants). Es balla al so de la 
gaita aragonesa, i la percussió de la 
música és executada pels mateixos dan
saires en copejar entre si els bastons i/o 
les espases. 
El vestit dels dansaires es compon de 
calçons, camisa blanca, cinyell, moca
dor al coll, mitges i espardenyes minyo
neres. A més, porten dues cintes d'espat
lla al maluc contrari que s'entrecreuen 
al pit i a l'esquena. A l'alçada dels bes
sons es col.loquen les "camades", que 
són trossos de roba amb cascavells cosits 
que produeixen un so rítmic en ballar. 
Els volants vesteixen igual que els dan
saires excepte pel que fa als calçons, que 
són substituïts per uns enagos blancs. 
Les danses que s'executen (a Sena un 
total de 9) es poden classificar en tres 
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grups: les que només es ballen (parlebas, 
1982), les de cercavila (6) i les de trencar 
quadres (11). Per realitzar l'anàlisi ens 
centrarem en una del tipus "trencar qua
dres" anomenada "La hojita del pino". 

Anàhsl sociomotriu 

Consideracions ge.erals 
Els Universals Ludomotors són 
"models operatius portadors de la lògi
ca interna de tot joc esportiu i que repre
senten les estructures de base del seu 
funcionament" (Parlebas, 1988). En 
aquest sentit intentarem observar-los 
també en les activitats rítmiques amb 
suport musical i caràcter lúdic. 
Les interaccions motrius que s' obser
ven en les danses s'estableixen d'acord 
amb dos nivells: 

a) La interacció de tot el grup entre si 
atenent a l'uníson a la melodia i al 
ritme musical i mantenint estretament 
les relacions espacials que determi
nen la formació de diverses figures 
al llarg de l'execució. Aquesta mena 
d'interacció, tot i que té la seva 
importància, no caracteritza de forma 
rellevant l'activitat en si mateixa. 

Per tant, per realitzar l'anàlisi partirem ' 
d'un tipus de relació que s'estableix i que 
és molt més específic i directe: 

b) Les interaccions puntuals i concretes 
que s'estableixen en relacionar-se 
els dansaires i els volants entre si 
mitjançant els pals i les espases. Com 
ja he apuntat, és una relació molt més 
discriminatòria i fàcil de seguir en 
l'execució de cada dansa. La pren
drem, doncs, com a referència en tota 
l'anàlisi. 

Anàhsi i adaptació dels Universals 
a l'estudi de les danses 
Xarxa de comunicaci6 i contracomu
nicaci6 motriu 
En ser una activitat caracteritzada per 
la participació dels seus membres en 
base a un objectiu comú que és l'exe-
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cució "correcta" d'aquesta, es pot 
deduir que hi ha una xarxa de comuni
cació motriu. Aquesta xarxa no pre
senta l'estructura de dol (que determi
na els jocs esportius) ja que és una 
activitat de cooperació corresposta amb 
una xarxa exclusiva i estable. Tanma
teix, com que no es donen en cap 
moment relacions d'oposició, no 
podem parlar de xarxa de contracomu
nicació motriu. 
Com que tots els dansaires pertanyen a 
un mateix equip (el propi grup), només 
hi ha entre ells la condició invariable 
de company. Es tracta d'un tipus de 
xarxa exclusiva; 1 exclusiva ja que 
només hi ha un equip. 
Com que només s'estableixen relacions 
de solidaritat, no hi poden haver varia
cions entre les relacions, per la qual 
cosa direm que es tracta d'una xarxa de 
comunicació estable. 
La representació gràfica de les xarxes 
diacrònica i sincrònica coincidiran. La 
que reflecteix la dansa que estem ana
litzant ("La hojita de pino") és la que 
s'observa a la figura 1. Hi observem 
que les relacions que es donen entre els 
participants (quan es donen) són de soli
daritat (+). Com ja hem apuntat a l'apar
tat anterior, les interaccions reflectides 
en el gràfic són les que posen en con-

tacte els jugadors mitjançant el pal o 
l'espasa. 

Xarxa d'interaccions de consecuci6 
d'objectius 
Establim un paral.lelisme amb la xarxa 
d'interaccions de marca de Parlebas, 
tot i que les diferències són tals que pre
ferim aportar aquest nou terme. 
Considerem que en aquesta mena 
d'activitat hi ha una xarxa d'interac
ció de marca peculiar. Es compon de 
totes les accions que es realitzen tenint 
en compte que l'objectiu final és 
l'execució correcta i harmoniosa 
d'aquestes en pro d'una estètica i un 
ritme de conjunt en la dansa executa
da. 
En ser una activitat cooperativa en la 
qual tots els dansaires interactuen posi
tivament en base a un objectiu final, 
podem classificar-la dins d'un tipus de 
xarxa d'interaccions de marca estricta
ment cooperativa, ja que només es valo
ren les interaccions motrius de solida
ritat. 
La representació gràfica de les xarxes 
de marca d'interacció motriu diacròni
ca i sincrònica també coincideixen i es 
concretarien en el gràfic de la figura 2. 
S 'hi pot observar que tots els jugadors 
es troben interrelacionats ja que l' objec-
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Figura 1. 

Figura 2. 

tiu final de tots els uneix en l' execuci6 
"perfecta". 

Sistema de puntuació 
Ve defmit per la comptabilitzaci6 dels 
punts obtinguts pels adversaris enfron
tats. En el cas de les danses vindrà defi
nit pels punts obtinguts respecte de 
l'execució perfecta que considerin els 
que presencien la dansa. 
Com a justificaci6 de l'existència de 
sistema de puntuaci6 en aquesta mena 
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Relacions 
(altres jugadors) 

Mà enfora 

Jugador 

Mà endins 

Espai 
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d'activitat, assenyalarem un precedent. 
Es tracta d'uns concursos realitzats fins 
al 1981, en els quals una sèrie de grups 
de Dance participaven i un jurat esta
blia uns premis d'acord amb els crite
ris següents: 

• La sincronització en la realitzaci6 
dels moviments. 

• L 'harmonia i la correcta execuci6 
de les danses. 

• L'expressi6 i el seguiment de la 
música. 

• El nombre d'errors comptabilitzats 
durant l' execuci6. 

Al marge de la validesa d'aquesta mena 
de criteris, des del 1981 es va canviar 
la f6rmula i, en lloc de "concursos", 
actualment es realitzen "trobades". 
Tenint en compte aquests criteris 
podem classificar aquesta mena de dan
ses dins del grup de registres localit
zats en escala mètrica. De la mateixa 
manera, si atenem la classificació que 
té en compte la determinació del temps 
d'execució, la situarem dins del grup 
de temps lfmit, ja que el temps, com a 
component essencial del ritme musi
cal, determina les accions en tot 
moment. 

Xarxa de canvi de rols 
Per abordar aquest nou apartat en pri
mer lloc cal fer front al concepte de rol 
sociomotor. Parlebas el defineix com: 
"Classe de comportaments motors asso
ciada, en un joc esportiu, a un estatus 
sociomotor precís. Tot rol sociomotor 

Temps Objectes 

Mà enfora Dansaire 

Mà endins Estàndard 

Volant Volant 

Quadre 1. 
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s'associa a un sol estatus que defineix la 
seva posada en acció." (parlebas, 1981). 
Un cop defInit el rol sociomotor pren
drem el quadre dissenyat per P. Lavega 
(1991) per poder identiflcar els rols que 
apareixen en aquesta dansa (vegeu qua
dre 1). 
Observem l'existència d'un jugador que 
pot ocupar tres situacions espacials 
diverses, que interactua amb el temps 
de la mateixa manera que es relaciona 
amb el material de dues formes dife
rents segons sigui dansaire o volant. 
Identiflquem, doncs, tres rols diferents: 

• Dansaire mà endins que ocupa la 
posició interior en l'espai imaginari 
que descriuen les figures que es van 
formant i dansa amb estris de dan
sant. La seva relació amb el temps és 
la mateixa que la dels altres jugadors. 

• Dansaire mà enfora que ocupa la 
posició exterior respecte dels dan
saires de la mà endins. Utilitza els 
objectes de dansaire. El temps li afec
ta igual que a la resta dels jugadors. 

• Volant que se situa al centre de la 
pista i no varia la seva posició espa
cial al llarg de tota la mudança. 
Dansa amb els objectes propis del 
volant i la seva relació amb el temps 
és la mateixa que la que tenen els 
dansaires. 

Els sectors d'acció de cadascun dels 
rols vénen determinats en tot moment. 
És a dir, les diverses accions que es 
desenvolupen en el ball estan deflnides 
i estructurades en la coreografla. 
En el cas dels dansaires, tant els de "mà 
endins" com els de "mà enfora" tenen 
els sectors d'acció determinats de la 
manera següent: 

a) Dins del quadre ocupen la posició 
que els dóna el nom (esquerra mà 
endins i dreta mà enfora). La relació 
dins del quadre es du a terme amb 
els altres dansaires i només amb ells 
fins que es produeix el canvi de qua
dre. 

b) En la formació de tot el grup els dan
saires van girant ("mà enfora" cap a la 
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dreta i "mà endins" cap a l'esquerra 
fins complir les deu figures de cada 
mudança). 

En el cas del rol de volant, el quadre 
format per aquests en el centre de totes 
les fIgures és invariable, per la qual cosa 
la seva acció com a quadre es remet 
sempre a una sola posició. 
Dins d'aquest quadre les accions són 
les mateixes que les dels altres quadres 
de dansaires i s'executen de forma 
simultània. 
La xarxa d'interacció entre els rols és 
la següent. Considerant que les inte
raccions es produeixen quan els dan
saires i volants es relacionen mitjançant 
el contacte material entre els bastons i 
les espases, establim les interaccions 
següents: 

• La que es dóna entre els volants en 
interactuar entre el seu mateix grup. 

• La referida als dansaires del seu 
mateix rol. És una interacció de pare
lla ja que dins del mateix rol cada 
dansaire només es relaciona amb un 
~ltre que és el que l'acompanya en 
la formació de tots els quadres. 

• La interacció entre els dansaires de 
"mà endins" amb els de "mà enfo
ra" i víceversa. La relació s'estableix 
entre un dansaire d'un dels rols i tots 
els de l'altre rol. 

En aquests casos podem parlar de rols 
simètrics, ja que les accions realitza
des són les mateixes per a cada rol. Fan 
referència, per tant, a la simetria de 
cooperació. 

n 

La xarxa de canvi de rol que es dóna en 
aquesta dansa és l'anomenada xarxa amb 
rols fIxos ja que no hi ha possibilitat de 
canvi de rol. La seva representació grà
fIca seria l' especiflcada en la fIgura 3. 

Xarxa de canvis de subrols 
Parle bas defineix subrol sòcio-motor 
com: "Seqüència ludomotora d'un juga
dor considerat com a unitat comporta
mental de base de funcionament estratè
gic d'unjoc esportiu." (parlebas, 1981) 
Considerarem, doncs, com a subrols la 
seqüència d'accions que els jugadors 
fan al llarg de tota la mudança que 
estem analitzant ("La hojita del pino"). 
Són les següents: (dins de cada un dels 
quatre quadres -més un de volants
que componen el grup considerem 1 el 
dansaire que observem com a referèn
cia, 2 el que té davant el dansaire l, 3 
és el que se situa en diagonal amb ell i 
4 és el que se situa al seu costat). 

1. Bastó esquerre propi amb bastó dret 
propi. 

2. Bastó esquerre amb esquerre de 2. 
3. Bastó esquerre amb esquerre de 3. 
4. Bastó esquerre amb esquerre de 4. 
5. Bastó dret amb dret de 2. 
6. Bastó dret amb dret de 3. 
7. Bastó dret amb dret de 4. 
8. Els dos bastons d'I amb ídem de 2. 
9. Els dos bastons d'I amb ídem de 3. 
10. Els dos bastons d'I amb ídem de 4. 
11. Gir cap enfora. 
12. Canvi de quadre. 

A la fIgura 4 podem observar la repre
sentació gràflca de la xarxa de canvi de 

• DANSAIRE 

C1 
DANS4IRE 
MA ENDINS 

llA ENFORA 

Figura 3. 

n • 
VOLANT 
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12 

Figuro 4. 
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subrols. Cada número indica l'acció 
corresponent del llistat anterior i les 
fletxes mostren el pas d'una acció a una 
altra. D'aquesta manera podem obser
var els subrols que es troben relacio
nats i amb quins altres es relacionen. 
En realitzar tots els jugadors de les 
mateixes accions en la mateixa unitat 
de temps, amb estudiar els subrols rea
litzats per un sol dansaire es coneixen 
els realitzats per tot el grup. 

Elludograllla 
Es defmeix ludograma com la "repre
sentació gràfica de la seqüència de 
subrols sociomotors successivament 
assumits per un jugador en el curs del 
desenvolupament d'un joc esportiu" 
(Parlebas, 1981). En el nostre cas farà 

Al FIlXA DE REGISTRE: A 1. .. ,;;1_ J.I, . 
-llom de Ia .... sa: """"" .. " ...... " ........... " ......... "."" ... ~ ................ ~ .................... " ..... " ..................................... " .. " ....... " ................ " ........................... . 
-Núm. de dansaires que parIicipea: ................... 16. ... " ....................................................................................................................................................................................... " .. . 

!:::: ...... ":::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::~::I.;.,¡::¡:::t.::~,P; .. ;::P;;::;¡;; .. ~iM::i.::~:;·,·;i.:::::::::~:::::::~::::::::::::::::::::::::::::::~:::~::::~::~:~:::~~: 
-D ... ada: .. ............................................. .2'a.s.~................... .............................. ""................................................ ........................................... . 

=~ .... ::::::::::~::.:::::::::::::~:~::::::::::::::::~::~~:ïJ;::&, ... ;I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::.':::.::::.:::':::::::::::::::::.::::::::.~::. 
Bl SUBROlS I TEMFORAI.JTZAo6: 

lesq.1/'.l 
2 esq. 1/esq. 2 
3esq.lesq.3 
4 esq. l/esq. 4 
Sdr.1/dr.2 
6dr.1/dr.3 
7 dr.l/dt 4 
B dos 1/c1as 2 
9 dos l/clos 3 
10 dos l/dos 4 
11 gir 
12 canvi quadre 

q PERCUSSI6: 

apunts : EduCD<iÓ fi,¡CD ¡ Esport, 1993 (321 74·81 

Figuro 5.LHograma: aplicaciÓ a l'estucl cie les danns traclcionals 

79 



A) FIlXA DE REGISTRE: .&,. . J.I, . 
.ftom de la dan5ll: ...................................................... ~ .................. ~:. ............................................................................................................................ .. 
-Núm. de damans que parliàpaa: ................... 16. .................................................................................................................. , ............................................................................ .. 
-Núm. de voIcmts: ................................................................. M ...................................................................................................................................................................................................... . 
-Material utilitzat. ......................................................... .t.H.,t6. ... f ... I .. ~.". ... tMA.i.,.. .. i.~ .......................................................................... .. .. .0._ ................................................ :z.'a.s~..................... . .......... .. ...................... .............. .... ............................ .. .................... .. ................... .................. 

=~ .. · .. ·::=:=:~~:=::.~::::::::::·:.:::::=J:t:~:~~",t .. ::S;;;~:L:::=:~~=:~::~:~:::·~;:::::~::::::::::=:.::::=:::::::::=::::.~::::::::::::::.::::::::: .. 
B) SUBROlS I TEMPORALnZAaó: 

1 esq.1/ .. 1 
2 esq. 1/esq. 2 
3 esq. 1 esq. 3 
4 esq. 1/esq. 4 
s .... Mir. 2 
6"'. l/cir. 3 
7 "1/dr.4 
811os1/das2 
911os1/1Ios3 
10 dos l/das 4 
11p 
12_ ...... 

q PEROJSSI6: 

referència a tots els jugadors ja que, 
com hem dit abans, tots realitzen 
simultàniament les mateixes accions. 
En tractar-se de danses amb suport 
musical, s'ha ideat un sistema de reco
llida d'informació que conté els 
següents apartats (vegeu fitxa tècnica 
delludograma): 

a) Les dades tècniques que defmeixin 
cada dansa. Són el nombre de la 
dansa, nombre de participants 
(volants i dansaires), el material uti
litzat, la durada temporal, el tipus de 
mudança i l'espai en què s'executa. 

b) La representació gràfica dels dife
rents subrols i la seva distribució i 
ordenació temporal. Cada dansa té 
uns subrols específics, com també 

BO 

Figuro 6.lIdaar-a: aplicació a l' ..... cie It. daISes traclciolals 

és particular la distribució d'aquests. 
c) En tractar-se de danses en les quals 

la relació s'estableix en base a ele
ments amb els que es copeja, és 
important tenir en compte l'estruc
tura i descripció de la percussió rea
litzada en cada moment. Per a això 
fem servir un pentagrama en el qual 
es plasma l 'estructura rítmica de la 
dansa en base a la percussió recolli
da. 

d) La melodia. És important conèixer 
la relació existent entre la melodia i 
l'execució ballada de la dansa ja que 
ens possibilita seguir mitjançant el 
paper les accions respecte de la 
música. Per a això fem servir un nou 
pentagrama en el qual se subdivi
deix la melodia en compassos i 

aquests, al seu tom, s'estenen als 
altres registres per facilitar el segui
ment. En ell, a més, es llegeix la 
velocitat de l'execució en quedar 
reflectida mitjançant la velocitat de 
la melodia. 

e) Finalment, la línia d'accions que ens 
serveix per observar ràpidament la 
successió de les diverses accions en 
el temps. 

Considerem aquesta com l'adaptació 
més important presentada en aquest 
article ja que suposa, d'una banda, la 
possibilitat de recollir gràficament gran 
part de la informació de qualsevol tipus 
de dansa i, d'altra banda, permet, grà
cies a la disposició vertical dels diver
sos registres, tenir constància de la rea-
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lització simultània de diverses accions 
en una mateixa unitat de temps; i tot 
això mantenint vàlids els valors que 
Parlebas va donar alludograma (vegeu 
figures 5 i 6). 

Conclusions 

Després de la realització d'aquest estu
di, es pot concloure que l'aplicació dels 
models operatius universals per a l' estu
di de les activitats rítmiques amb suport 
musical és possible sempre que s'inclo
guin les modificacions oportunes en 
l'aplicació d'aquests models operatius 
en base a les característiques pròpies 
de cada tipus de dansa. 
D'aquesta manera es pugui donar via 
perquè cada professional pot adaptar 
aquesta mena d'anàlisi a les caracte-
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rístiques pròpies de l'activitat que desit
ja estudiar, aconseguint així nous enfo
caments que enriqueixin la seva labor. 
L'aportació que considerem més origi
nal dins de l'estudi és la que fa referèn
cia a la creació d'un nou "tipus de ludo
grama" en el qual, a través d'un nou 
disseny, s'aconsegueix captar més infor
mació no només a nivell quantitatiu sinó 
també en relació amb l'estructuració i 
correspondència dels aspectes que es 
recullen a la plantilla de registre. 
Finalment, i al.ludint a la labor del pro
fessor d'educació física, convé desta
car un doble valor al desenvolupament 
d'aquests tipus d'activitats a classe. 
D'una banda, la interdisciplinarietat que 
es pot aconseguir a través d'aquestes en 
base als continguts hlstòrico-territorials, 
físico-motors, musicals i, en definitiva, 
carregats d'un valor etnològic digne de 
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tenir en compte. De l'altra, el treball de 
recopilació per a l'aplicació pràctica del 
ludograma que pot estar perfectament 
entroncat en els continguts de l'assig
natura d'educació física i que ofereix 
als alumnes un coneixement més pro
fund d'una realitat plenament integra
da al seu entorn cultural. 
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Resum 

El joc de pilota és una activitat esportiva 
ancestralment practicada a la Comuni
tat Valenciana que té moltes modali
tats en la seva manifestació física. La 
seva contemplació com a sistema impli
ca la necesitat d'apreciar, en principi, 
els seus elements constitutius per pos
teriorment ubicar-los en punts teòrics 
de referència, les relacions dels quals 
ens facilitaran la pròpia estructura inter
na del joc. En l'estudi s'identifiquen els 
elements següents: la pilota, l'espai, el 
temps, els subjectes i l'acció motriu. 
Precisament, aquesta última és la que 
virtualment es desenvolupa. És a par
tir de la teoria de conjunts i de grafos 
que es pot comprendre els morfismes 
de les confrontacions individuals o per 
equips, amb això identifiquem el tipus 
de xarxa de comunicació que predo
mina en l'acció de joc. 

Paraules clau: joc de pilota, ser 
convencional, sistema, acció, 
morfisme, xarxa de comunica
ció, conjunts, grafos. 

Introducció 

Els estudis efectuats sobre el joc en 
general i sobre el joc esportiu en parti
cular parteixen, en la majoria de les oca
sions, de les posicions de les diverses 
ciències que tracten l'home i la seva 
complexa organització social. 
Constatem una manca d'estimulació en 
la investigació que desenvolupi àmbits 
d'estudi particulars --evidentment, mai 
desvinculada del conjunt del coneixe
ment-o 
Així, pot donar la impressió que només 
les ciències consolidades són les que 
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EL JOC DE PILOTA VALENCIANA. 
CAP A UN ENFOCAMENT 

DE SISTEMES 

poden adoptar solucions científiques al 
fenomen, amb la qual cosa el tema 
esportiu serà sempre subsidiari de les 
disciplines amb més experiència i 
millor construcció en el temps. 
Tanmateix, al meu parer, hi ha un marc 

d'actuació exclusiu en què es pot arti
cular el coneixement científic del joc 
esportiu i aquest no és cap altre que la 
inclinació que tinc de presentar, davant 
el lector, les fonts i els instruments del 
joc, és a dir, els seus components 
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Quadre I. Units del sist ... del joc •• pIota valetKiala 

essencials i constitutius eficaçment 
integrats en un sistema d'interaccions 
congruent. 

propietats, posicions i interrelacions 
que s'estableixin entre elles. Per la seva 
part, l'estructura del sistema que pre
tenem identificar constituirà la forma, 
és a dir, els trets comuns dels seus dife
rents sistemes o subsistemes. En aquest 
sentit, associem el sistema a l'objecte 
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d'estudi, el propi joc, i l'estructura, a 
la forma abstracta que té aquest feno
men. 

Els components essencials 
Per considerar el joc des del paradig
ma sistèmic, es fa necessària la identi
ficació dels components essencials 
d ' aquest, és adir, la identificació 
d'aquells elements que són imprescin
dibles perquè es doni el joc com a tal i 
que, evidentment, conformen les parts 
constitutives d'aquest, cosa que equi
val a dir que sense aquestes no és pos
sible aquest joc. 

Ésser convencional, joc de pilota 
Aquests components que aquí anome
nem essencials són elements òntics del 
joc i formen part del seu ser, ja que el 
joc és això, un ésser, tot i que, a diferèn
cia de l'ésser natural i de l'ésser lògic, 
és un ser convencional, ja que la seva 
gènesi es troba en una convenció rea
litzada per l'home. Abans de la con
venció, el joc no existeix, només exis
teix després de la convenció. Per això el 

El requisit del joc com a sistema recla
ma, al meu entendre, una atenció imme
diata, ja que, d'entre les manifestacions 
de l'ésser humà, una d'elles, el joc 
esportiu, especificat en un joc caracte
rístic com és el joc de pilota, es pre
senta davant nostre com un sistema inte
grat per un nombre variable de formes, 
cada una d'elles constituïda, al seu tom, 
per una relació d'elements que la iden
tifiquen com un altre sistema exclusiu 
que, curiosament, l'assembla i el dife
rencia de la resta. 

VARIABLES ENDÒGENES 

l'enfocament sistènic del Joc de 
PUota Valenciana 

L'enfocament de sistemes ens resulta 
fonamental per conèixer el component 
històric i teòric del joc de pilota. Però 
aquesta manifestació l 'hem d'entendre 
sota el prisma de muntatges lingüístics 
i descriptius, atenent la indicació que 
tota història serà la descripció d'un sis
tema i la teoria, la descripció de la seva 
estructura (Mosterín, 1984). 
Per això, considerem com a sistema joc 
de pilota el conjunt ben delimitat de les 
parts que el conformen, com també les 
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Espai T~mps Jugador Pilota Acció motriu P\1blic Org. direct. 

VARIABLES EXÒGENES 

Població Context sOcial 

Quadre 2. 
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e TEMPS 

Quadre 3. Conjunt unió. Components intrasistèmics 

joc és el resultat de la convenció en un 
àmbit òntic-pràctic (Robles, 1984). 
Aquest caràcter convencional, per tant 
arbitrari, es dedueix a partir de les regles 
establertes pels creadors de l'àmbit de 
joc, i s 'ha decidit com a resposta a la 
necessitat d'establir conceptualment els 
límits del sistema de joc de pilota. 
Per tant, aquests components essen
cials són els elements òntics constitu
tius de l'ésser, que correspon a cada 
una de les modalitats que conformen 
la totalitat dernostre joc. Diferenciem 
aquests d'altres components endògens 
que, tot i que pertanyen al joc, no forma 
part del seu ésser -tot i que sí del seu 
entorn- i que possiblement l'influen
cien, però clarament no el constituei
xen. Seran els components que no són 
essencials del joc de pilota (públic i 
organisme directiu). I, finalment, tin
drem aquells components exògens, ubi
cats en el contorn del joc i que, a par
tir de les xarxes d'influència que 
exerceixen sobre el sistema obert que 
és el joc, expressen les constants sòcio
culturals que el defineixen (vegeu qua
dres 1 i 2). 

Determinació dels components 
En estudis sobre estructura social es 
consideren com a components reals 
d'aquesta estructura dos aspectes dife
renciats: un, el representat pel quadre 
espàcio-temporal, i l'altre, conformat 
pels anomenats quadres bàsics de dife
renciació ocupacional-industrial (San
chez, 1968). 
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Com veiem, es tracta de sistematitzar 
en esquemes teòrics les dades recolli
des per l'observació i l'anàlisi. Aques
tes estan alhora integrats per conceptes 
que tenen dues funcions primordials: 

a) Unificar punts teòrics de referència 
com a instrwnents analítics de la rea
litat. 

b) Permetre integrar mentalment els 
productes científics dels estudis 
empírics. 

En el nostre cas, en l'estudi del joc de 
pilota, es procedeix de forma semblant 
a la que s'estableix per a la determina
ció dels components reals de l' estruc
tura social. 
A partir d'això, s 'ha de tenir en comp
te que la convenció creadors de l'àmbit 
del joc és una decisió extrasistèmica, 
en virtut de la qual s'estableixen les 
coordenades espàcio-temporals; els 
actors del joc, o sigui, aquells que rea
litzaran l'acció; com serà aquesta acció 
constitutiva i, per descomptat, amb quin 
material es compta per dur a terme 
l'acció. 
Però aquesta decisió, que és una deci
sió creadora de la convenció del joc 
-l'anomenem extrasistèmica perquè 
és prèvia a la convenció que és en rea
litat el sistema, ja que lògicament, la 
decisió que produeix la convenció està 
situada fora del sistema-, no ens 
ocupa, sinó que simplement represen
ta el punt a partir del qual es comprèn la 
creació de l'ésser convencional joc de 

pilota. Així, el que sí que és rellevant 
és la determinació dels components 
intrasistèmics( 1). 
S 'ha considerat que els components del 
joc, creats per la convenció i que repre
senten els elements imprescindibles, 
essencials, constitutius, comuns en totes 
les modalitats observades del joc, són 
els següents: 

• La pilota. 
• L'espai. 
• El temps. 
• Els subjectes. 
• L'acció motriu. 

En cada un d'ells es pretén unificar els 
punts teòrics de referència, sobre els 
quals s'actuarà posteriorment de forma 
analítica. 
Amb això ens distanciem d'algunes 
tendències d'estudi dels jocs esportius 
col.lectius aportades per autors de gran 
prestigi acadèmic, com és el cas de 
Claude Bayer (1986), en les quals es fa 
referència a la descripció d'unes cons
tants -pilota, espai, porteries, regles, 
companys i adversaris- en la seva anà
lisi denominada estructural, la diferen
ciació de la qual amb l'anàlisi funcio
nal es manifesta, segons ell, en afirmar 
que els principis comuns constitueixen 
la font de l'acció i defineixen les pro
pietats invariables sobre les quals es 
realitzen les estructures dels esdeveni
ments. 
En la nostra presa de posició, a partir 
d'una concepció sistèmica, no diferen
ciarem estrictament l'anàlisi estructu
ral de la funcional, ja que la funció, en 
la nostra opinió, és fruit de l'ocupació 
o especialització d'un element essen
cial deljoc, com és el jugador, el sub
jecte del joc, que indubtablement es 
relaciona amb els altres elements, i la 
seva presa de posició, activitat i com
portament és conseqüència directa de 
la cohesió intrasistèmica, mai desvin
culada d'ella. Per això, el nostre interès 
a presentar el joc com un ésser con
vencional, autònom, tot i que evident
ment generat pel propi ésser que juga, 
l'home. 
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En realitat, el funcional estimula la crea
tivitat en manifestar com es relacionen 
els elements que constitueixen qualse
vol sistema. Ara bé, tot i que ens sem
bli adequat que es proposi una anàlisi 
funcional a partir d'algun d'aquests, 
com a jugador i acció motriu, i fer gra
vitar la resta d'elements -subsistemes 
en un model d'estructura jerarquitza
da- al seu voltant, també ens sembla 
oportú adquirir una perspectiva més 
oberta, menys focal, i intentar una rela-
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ció funcional entre tots els elements que 
constitueixen el fenomen en una cons
tant equivalència exempta de fixació. 
Amb això l'estructura manifestarà, pos
siblement, la qualitat de relacionar-se 
entre sistemes i subsistemes -no obli
deu que cada subsistema es un sistema 
en un hipotètic estat inferior-o 
De manera operativa, en aquest article, 
resulta impossible desenvolupar tots 
els components del joc de pilota(2). 
Però el que sí sembla apropiat és intro-
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duir-se en el més característic de tots 
ells, ja que, és el que reclama més aten
ció en la majoria dels enfocaments 
selectius que es construeixen en l'actua
litat: l'acció motriu. 

L'acció motriu 
En tot joc esportiu, l'acció és un com
ponent essencial, constitutiu de l'ésser 
lúdic. En el nostre cas l'acció consti
tueix un element essencial del joc de 
pilota. 
Es poden assenyalar els elements de la 
convenció que afecten l'acció, és a dir, 
l'àmbit espàcio-temporal, els subjec
tes i les seves competències i el mate
rial com a suport físic del joc. Tots ells 
són, evidentment, pressupòsits neces
saris de l'acció, però no són l'acció 
mateixa. 
L'acció comparteix amb els altres ele
ments essencials de l'àmbit òntic-pràc
tic del joc el caràcter convencional que 
els identifica. 
Així, per acció convencional s'entén 
aquella acció on el resultat de la qual 
és un ens establert per convenció, o bé, 
aquella acció on el resultat de la qual 
s'insereix en un marc òntic creat per 
convenció (Robles, 1984). 
Des d'una perspectiva filosòfica, movi
ment, acte i acció són conceptes mútua
ment relacionats; no obstant això, se 'ls 
sol atribuir una naturalesa diferent. 
Mentre que el moviment no posseeix 
una unitat pròpia de significats, l'acte i 
l'acció sí que la tenen. La problemàti
ca principal rau, doncs, en el fet de dife
renciar acte d'acció. L'acte, en tenir 
una unitat de sentit pròpia, es pot con
fondre amb l'acció, però en opinió de 
Robles (1984), a aquesta, a l'acció, se 
li assigna comunament un sentit més 
ampli que a l'acte, tot i que de vegades 
hi hagin accions que es puguin identi
ficar com a un únic acte. 
Però quan fem referència a l'acció 
motriu del joc esportiu, pretenem fer 
ressaltar el sentit dinàmic d'aquesta, 
amb la qual cosa identifiquem simultà
niament l'acció motriu amb l'acte i amb 
el procediment per realitzar-la, o, dit 
d'una altra manera, el procediment per 
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dur a terme l'acci6 també és l'acci6 
motriu mateixa. Per això, acte motriu 
-gestoforma- i acci6 motriu com a 
procés que du aproduir un resultat, s6n 
tractats en el nostre estudi com a sinò
nims, tot i que s'accepti que en alguns 
casos puguin desenvolupar-se per sepa
rat. 
En l'actualitat, el concepte d'acció 
motriu ha estat aprofitat en investiga
cions sobre la motricitat humana, tenint 
com a centre d' atenci6 l'enfocament 
objectiu de l'activitat física. S'intenta, 
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d'aquesta manera, crear un patró comú 
que coordini totes les investigacions 
que s'efectuïn en el terreny de la motri
citat. 
En aquesta lÚ1ia, Parlebas (1987) con
solida la idea de la praxeologia 
motriu com a ciència que té com a 
objecte l'acci6 motriu. Com a conse
qüència, al llarg dels seus treballs 
aquest autor manifesta que un dels 
primers objectius de la praxeologia 
motriu serà el de descobrir la lògica 
interna de cada situaci6 motriu, o 

sigui, el conjunt de les seves caracte
rístiques pertinents. 
De fet, el nostre enfocament d'investi
gaci6 no centra exclusivament l'aten
ci6 en l'acció motriu entesa com a nucli 
sobre el qual graviten les altres consi
deracions relacionals espàcio-tempo
rals i personals, sinó que, contràriament, 
atenent la magnitud i la complexitat de 
l'estudi del joc de pilota, l'acció motriu 
es considera un element més del con
junt de components essencials que, esta
blerts per convenció, constitueixen 
l'àmbit òntico-pràctic del joc, és a dir, 
el que conceptualment anomenem 
l'ésser del joc de pilota. 
Això no dificulta de cap manera l' opci6 
de considerar que, per posar de mani
fest el component essencial, acció 
motriu, és molt oportuna i de gran con
tingut revelador la utilitzaci6 de la teo
ria de grafos i la de conjunts -alguna 
d'aquestes utilitzada per Parlebas per 
a la identificaci6 de la lògica interna 
del joc, o sigui, la xarxa de comunica
ció i contracomunicació motriu- que 
manifestaran, en llenguatge matemà
tic, l'estructura de les relacions del com
portaments personals(3) de l'acci6 
motriu quant a acte i procés. 

La xarxa de comunicació motriu 
Les xarxes de comunicaci6 i contraco
municaci6 motriu suposen models de 
traducci6lògico-matemàtica portadors 
de la lògica interna de l'acció motriu 
de les diverses modalitats que presen
ta eljoc de pilota. 
És generalment admès el fet que tota 
comunicaci6 requereix, en principi, un 
suport físic. Per això, se sol anomenar 
xarxa de comunicació el conjunt de les 
condicions físiques que la fan possible 
en un grup determinat. Aquesta xarxa se 
sol presentar per un grafo simple, en 
algunes ocasions valorat, encara que 
també és habitual utilitzar l'algebraic i 
el marcat. 
En realitat, el concepte de xarxa no és 
altre que una metàfora usada pels cien
tífics( 4) per descriure l'entrellat de les 
relacions que es donen entre els ele
ments d'un sistema qualsevol. 
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, 
SIMETRIC 

UN CONTRA UN 

Xl _----!~-----_ X2 

(+) C.~"~ ..... )') (+) 
" ~~ -----,=,-----

DOS CONTRA DOS 

TRl!:S CONTRA TRl!:S 
~--~ ~----

Quadre 4. SoIdarltàt i riva6tat instl1llMlltal dàsska 

Un contra un .. "2- exclusiu individual 

Dos contra dos ~ 
Tres contra tres 
Quatre contra quatre "2- exclusiu per equips 
Dos contra tres 
Tres contra quatre 

Un contra dos .. "2- exclusiu individual equips (5) 

Quadre 5. 

Quadre 7. 
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DOSSIER 

En el nostre cas, l'ús del tenne és molt 
anàleg a l'expressat, tot i que destaquem 
que té també un sentit tècnic evident. 
Així, el suport físic de la comunicació en 
eljoc queda representat per la relació que 
hi ha entre els jugadors a partir de l' actua
ció que mantenen sobre l'element pilota. 
El que es pretén és proporcionar, a tra
vés d'un grafo G, la relació que s'esta
bleix entre un conjunt qualsevol X i la 
seva funció l', expressada aquesta per G 
= (X; l'); a vegades, es distingeix el con
junt V de parells d'X, de manera que x i 
y pertanyin a X, i y és la funció Tx; així 
escrivim G=(X; V). D'aquesta manera, 
el que fem és convertir els elements V 
en arcs -fletxes-que indiquen relació 
entre els diferents punts geomètrics, és 
a dir, existirà una relació entre x i y només 
si (x,y) pertany a V (Flament, 1972). 
Per això, tant la teoria de relacions com 
la de grafos ens resulten molt útils en 
la nostra representació de l'acció motriu 
en el joc de pilota i, tot i que en certa 
manera ambdues són equivalents, la de 
grafos té una aplicabilitat evident a 
l'estudi de relacions de caràcter arbi
trari, com és el nostre cas. 
Partim del fet que, en qualsevol moda
litat del joc de pilota, cada una de les 
situacions en les quals es generi un 

G= {XI,X2) 

S={XIXXI)u{X2xX2)=uXi I i=P. 
R= {XlxX2) u {X2xXI) =uXixXj ~11 
SuR={XixXj) . 

SnR=+ 

Quadre 6. 

Matriu 

X2 + 

Xl + 

_ Xl X2 _ 

Quadre 8. 
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SEMISIMftRIC 
-contracomunicació- quan el que 
s'estableix és rivalitat (R) entre adver
saris. 

UN CONTRA DOS 
X2 

Així es revelen dues menes de con
frontació en el nostre joc: 

1. Confrontaci6 individual 

TRES CONTRA TRBS 

En aquesta mena de confrontaci6 la 
relaci6 dels morfismes en qualsevol 
modalitat estudiada està fonnada per 
dos equips { 1 } i {2}, i, com que es parla 
d'enfrontament individual, cada equip 
estarà compost d'un sol individu [Xl] 
[X2]. 

Quodre 9. 

enfrontament de tipus individual-un 
jugador per equip--- és isomòrfica res
pecte de totes les altres. 
Així mateix, es considera que les situa
cions en les quals es presenti un enfron
tament motor de més d'un individu per 
equip s6n igualment isomòrfiques 
d'altres en les quals s'estableixi un tipus 
idèntic d'enfrontament. 
De fonna general, el tipus de morfisme 
que es d6na en la totalitat de les moda
litats és del model (Parlebas, 1988) 
(vegeu quadre 4). 
Pel que fa a la xarxa de comunicaci6 
motriu deljoc. procedeix establir el seu 
grafo algebraic associat, en el qual els 
vèrtexs representen els jugadors i els 
arcs la comunicaci6 que s'estableix 
entre ells. Aquesta relaci6 pot ser de 
signe positiu (+) -comunicaci6-
quan existeix solidaritat (S) entre els 
companys, o bé de signe negatiu (-) 

BB 

a) El conjunt de relacions motrius de 
solidaritat (S) està descrit per la unió 
de les relacions positives de cada 
jugador amb el mateix {Xl x X2}, 
que de forma general s'expressa .. Xi 
li = 1,2. 

b) El conjunt de rivalitat -contraco
municació-, aquí anomenada (R), 
està representada per la relaci6 nega
tiva d'un jugador amb l'adversari i 
viceversa, o sigui, {X 1 x X2} i {X2 
x Xl}, que de forma general 
s'expressa .. Xi x Xj I i = 1,2 ij = 1,2 
on i no és igual aj. 

c) La f6nnula general de les relacions 

s= {Xll xXll} u {XllxXI2} u ... {Xll xXln} u {XI2xXll} 
u{ Xl2xXln} u {X21 xX21} u {X21 xX22} u ... {X21 xX2n} 
u ... {X2nxX2n} 

s = u {Xli x Xlj} u {X2i x X2j} 
i=I,2 ... n 
on (1 SnS4) 
j = 1,2 ... n 

R= {Xll xX21} u {Xll xX22} u ... {Xll xX2n} u {XI2xX21} 
u ... {X12 x X2n} u ... {XIn x X21} u ... {XIn x X2n} 

R=u {XlixX2j} 

s uR = {Xli x XIj} u {X2i x X2j} u {Xli x X2j} 

Quadre 10. 
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Matriu 

X2 + 

Xl + 

_Xl X2_ 

Quadre 11. 

d'ambdós conjunts està representa
da per Xi x Xj li =1.2 ij = 1.2. El 
conjunt intersecció és un conjunt 
buit (0). 

La formulació global. en l'aspecte soli
daritat i rivalitat en la confrontació 
individual. adquireix la forma que espe
cifica el quadre 6. 
A la matriu es poden observar clarament 
les relacions positives (+) com a rela
cions de solidaritat i comunicació motriu. 
i les relacions negatives de rivalitat (-). 
com a contracomunicació motriu amb 
l'adversari (vegeu quadre 8). 

2. Confrontació per equips 
Es tracta de l'enfrontament motor de 
grups de més d 'un individu. O sigui. 
ens trobem davant d'un duel de dos 
equips que es comporten com un sol 
individu {Xl} i {X2}. tot i que cada un 
d'ells es compon d'un número diferent 
de jugadors {Xll.X12 ... .xln} i {X2l. 
X22 .... X2n}. en què el primer número 
indica l'equip al qual pertany el juga
dor i el segon és el nombre del jugador 
com a membre del seu propi equip. 
En el nostre joc. cada un dels equips es 
compon d'un nombre determinat de 
jugadors. el qual s 'ha concretat en ''n''. i 
es limita a ser major o igua1que 1 i menor 
o igual que 4. és a dir (1 ;5;; n;5;; 4). 

a) El conjunt de relacions motrius de 
solidaritat (S) està format per les 
relacions del jugador amb ell mateix 
i també per les relacions del mateix 
jugador amb cada un dels altres com
ponents del seu equip. de forma 
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genèrica s'enuncia {Xli x Xlj} U 
{X2ix X2j} en què i = 1.2 ... n ij = 
1.2 ... n (vegeu quadre 10). 

b) El conjunt de relacions negatives de 
rivalitat (R) es compon per la con
tracomunicació de cada jugador amb 
cada un dels jugadors de l'equip con-

, 
SIMETRIC 

UN CONTRA UN 

, , ... . ------. ... , " 

DOS CONTRA DOS 

al. ------.b1 
• '...... "",fil'. 'x ..... ..... , · ,,;..... " . 

a2. ------ .b2 

TRES CONTRA TRES 

al • ------. bl · \,', ...... ~ . 
·' ....... "r· : ' ..... ~ / : · ,,; ..... , ')',. 

a2 • --~l-- .b2 ." / ,/'" . 
• ) A • : / ~, : 
: (,/ '~:. 

a3 .---- .b3 

QUATRE CONTRA QUATRE 

DOSSIER 

trari; s' escriu de forma genèrica de 
la manera següent: 
{Xli x X2j} U {XljxX2i} senti = 
1.2 ... n ij = 1.2 ... n 

c) El conjunt unió de tots dos conjunts 
es representa per: 
{XlixXlj} U {X2ixX2j} U {Xli 

, 
SEMISIMETRIC 

UN CONTRA DOS 

,.. bl 
" . " . .. " ,,,.-" . --- . 

..• / ---. b2 

DOS CONTRA TRES 

,....;::.bl 
..... #'. " / . " / . al./ / . · ,--,L-__ .b2 · / ,. · ;¡",,," : · /", . . ~..... , . 

a2.__ ". 
---- • b3 

TRES CONTRA QUATRE 

MEDIACiÓ 

INTBRACClÓ RBU.BVADA 

Quadre 12. T ...... nt de grafos per relació matriu "rellevada· 
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xX2j} U {X1j xX2i}, senti= l,2 ... n 
ij = 1,2 ... n 

El conjunt intersecció de tots dos con
junts continua sent el conjunt buit (0). 
La fonnulació global, a nivell de soli
daritat i rivalitat en la confrontació per 
equips, adquireix la fonna que s' espe
cifica al quadre 10. 
També en aquest tipus de confrontació es 
pot establir una matriu en què es repre
senten tant les relacions positives ( + ) de 
solidaritat intraequips --comunicació 
motriu-, com les negatives (-) de riva
litat interequips contracomunicació 
motriu- (vegeu quadre 11). 
En aquest sentit, podem concloure dient 
que la xarxa de comunicació motriu que 
s'estableix entre els jugadors de qual
sevol modalitat del joc de pilota és i 
representa una xarxa exclusiva, és a dir, 
aquella mena de xarxa en la qual tant 
els companys com els adversaris estan 
defmits de fonna precisa i excloent, ja 
que dos jugadors diferents no són soli
daris i rivals alhora (S ("\ R = 0). 
No obstant això, el tipus d'interacció 
motriu que s'observa entre els jugadors 
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d'un mateix bàndol no forma part 
d'aquell tipus de solidaritat instrumen
tal clàssica de la denominada comuni
cació que ostenten els dols col.lectius, 
sinó que aquest tipus d'interacció es 
correspon amb aquella altra raó de ser 
anomenada rellevada (parlebas, 1988), 
en la qual, malgrat el fet que els com
panys d'un mateix grup no mantinguin 
interacció física, l'acció de cada un 
d'ells és conseqüència immediata de la 
intervenció prèvia del company, media
titzada aquesta per la de l'adversari 
mateix. La mediació resulta, doncs, 
fonamental, ja que sense ella la inte
racció entre companys, en aquests 
casos, no seria possible (ver cuadro 12). 
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Notes 

(1) Tot i que la decisió creadora és extrasistèmi
ca, els components han de ser intrasistèmics, ja 
que forma part constituent del mateix ésser. 

(2) Hi ha més de dotze sistemes-modalitat repar
tides per les diverses comarques de la Comunitat 
Valenciana. 

(3) Els comportaments personals de l'acció són 
els actes i els processos dels jU.8adors mateixos; 
evidentment, sense ells no hi ha acció motriu. 

(4) Els exemples d'aplicació metafòrica de xarxa 
en els diversos camps de la ciència són ml1ltiples: la 
xarxa del sistema sanguini. la xarxa internacional 
de comunicacions,les xarxes de fibres nervioses. 

(5) No fonnulada per Parlebas però que, inqüestio
nablement, ens veiem en la necessitat d'incloure aquí. 

apunts : Educació Fisicoi Esporls 1993 (32182-90 



Pedra Ruiz Sónchez, 
Professor d'Educació Física especial 
INEFC·Ueitlo. 

Resum 

Darrerament, cada vegada són més les veus 
que defensen que les activitats físiques 
poden facilitar la integració de persones 
amb deficiències. Tanmateix, en aquelles 
pràctiques en què la naturalesa del joc es 
fonamenta en la interacció motriu entre els 
participants, els jugadors amb deficiències 
psíquiques solen presentar certes dificultats 
per a la plena participació. 
En aquest treball s'estudien aquells ele
ments que detenninen la participació del 
nen amb dificultats especials en el joc. 
Per a això, s'han establert tres nivells 
d'investigació düerent. En primer lloc 
es procedeix a realitzar una anàlisi "temà
tica-estructura1", en què s'atén l'estruc
tura del joc. Seguidament, es passa a un 
segon "nivell funcional", on s'estudien 
les conductes motrius del jugadors, men
tre que en tercer lloc es procedeix a rea
litzar una "anàlisi afectivo-social" mit
jançant un estudi sociomètric del grup. 
Així mateix, s'analitza la participació 
motriu d'un nen afectat de deficiència 
psíquica, junt a altres que no ho són, 
després que s 'hagi aplicat un progra
ma d'intervenció per part del professor 
d'EF del grup. 

Paraules clau: integració, inter
acció motriu, sociomotricitat, 
sociometria, conducta lúdica, anil
lisi temàtica, anàlisi funcional, 
anàlisi socioafectiva. 

Integració i activitat física 

És necessari atendre l'origen i l'evolució 
del moviment integracionista per poder 
comprendre l'actual significació dels 
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JOC MOTOR I INTEGRACIÓ 
SOCIAL D'ALUMNES AMB 

DEFICIÈNCIES: APROXIMACIÓ 
SÒCIO-PRAXIOLÒGICA 

termes "integració" i "normalització". 
Entre 1950 i 1960, als països nòrdics, 
van sorgir una sèrie de reivindicacions 
dels drets humans per part de grups mar
ginals de disminuïts. Aquestes pressions 
van tenir repercussions legals, i poste
riorment es van reflectir en les primeres 
experiències d'integració escolar de nens 
amb deficiències (Colomer, 1986). Tots 
aquests fets van portar a la concreció teò
rica de la integració social de persones 
disminuïdes (Rabinad, 1989). 
El concepte de "normalització" va ser 
introduït a les lleis daneses i significa
va "l'acceptació de les persones afec
tades amb la seva disminució i l'oferi
ment d'unes condicions de vida 
normals; és a dir, el fet d'oferir-los les 
mateixes condicions que qualsevol altre 
ciutadà tingui al seu abast, incloent el 
tractament assistencial, l'educació i la 
formació adaptada a les necessitats del 
minusvàlid, perquè puguin desenvolu-

par al màxim les seves capacitats" 
(Bank-Mikk:ellsen, 1981). 
Des de plantejaments sociològics (Sheck, 
1973) es concep la integració com la uni
ficació de la societat, creant-se vincles 
entre els individus que la componen. Des 
d'aquesta perspectiva, la integració és 
entesa com un canvi social basat en les 
relacions entre els individus. 
Així, la integració tindria un abast mul
tifactorial i es podria referir als diversos 
àmbits de la vida social: l' escolar, l' edu
catiu, el laboral, el familiar,l' oci, etc. Però 
perquè es produeixi aquest canvi en la 
societat, no n'hi ha prou que l'individu 
"estigui" a la societat com un membre 
més de la gran massa, sinó que realment 
hi participi. Això ha dut que diversos 
autors s 'hagin referit a les possibilitats 
que pot oferir la pràctica esportiva com 
a mitjà d'integració (Ruiz, 1990). 
La població amb deficiències no ha 
estat al marge de l'auge que han expe-
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rimentat l'esport i les activitats físiques. 
Tanmateix, els seus orígens tenen una 
orientació eminentment terapèutica o 
rehabilitadora per anar progressivament 
diversificant-se (competició, educació 
o recreació). 
Això ha dut a reconsiderar el paper de 
l'educació física, que tradicionalment 
ha estat massa preocupada per la "psi
comotricitat", deixant de banda aspec
tes socials i relacionals (parlebas, 1986). 

Objecte di estudi 

Si els individus amb deficiència vis
quessin, treballessin, s'eduquessin i es 
divertissin exclusivament amb altres 
deficients, seria impossible que apren-

guessin a conviure en societat (García, 
1988). Per això, si pretenem la seva 
integració social mitjançant la pràcti
ca esportiva, caldrà conèixer en quines 
condicions desenvolupen aquestes acti
vitats juntament a individus sense 
minusvalia. 
En aquest estudi s'analitzen els pro
cessos de relació interna d'un grup de 
nens d'una escola esportiva en la qual 
dos d'ells tenen una deficiència psí
quica. Així, ens ocuparem del com
portament pràxic del grup durant el "joc 
de les deu passades". 
Es pretenen conèixer aquells aspectes 
sobre els quals pot incidir el professor 
d'educació física per facilitar la inte
gració d'alumnes amb deficiència en 
un grup ordinari. Per a això s'analitza la 

METODOLOGIA 
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1. NIVELL TEMÀTIC - ESTRUCTURAL 
TASCA REALITZADA, TEMA 

APLICACIÓ p'UNlVERSALS 

2. NIVELL FUNCIONAL 
ACCIONS DELS INDIVIDUS 

APLICACIÓ LUDOGRAMA 

3. NIVELL SÒCIO-AFECTIU 
ESTRUCTURA SÒCIO-AFECTIV A DEL GRUP 

, 
APLICACIÓ SOCIOGRAMA 

Gròfic 1. 

relació existent entre l'estructura del 
joc, el comportament pràxic dels juga
dors (tant aquells que tenen deficièn
cia com els que no) i la xarxa sòcio
afectiva. 

Metodologia 

Per Pocter estudiar en profunditat els pro
cessos de relació intema del grup, segui
rem una adaptació de l'esquema propo
sat per Munne (1982), en què es 
distingeixen tres nivells (vegeu gràfic 1): 

1. Nivell temàtic. Estudia el contingut 
del que uneix els membres del grup, 
o la tasca que realitzen. Per a això 
aplicarem els Universals de Parle
bas. 

2. Nivellfuncional. Considera el pro
cediment o la forma d'actuar dels 
diferents components del grup men
tre realitzen l'activitat en qüestió, i 
ve, per tant, determinat pel nivell 
temàtic. Es realitzarà una anàlisi pra
xiològica de l'activitat realitzada 
basada en l'observació. 

3. Nivell sòcio-afectiu. Estudia l'estruc
tura sòcio-afectiva del grup, per a la 
qual cosa s'aplica un sociograma 
(Moreno, 1962). 

La interrelació dels tres nivells ens per
metrà conèixer la dinàmica interna del 
grup. Els estudis que més han proliferat 
han estat els referits al nivell afectiu, a 
causa dels diferents instruments creats 
per la psicologia social. Possiblement 
aquesta ciència pugui estudiar les tendèn
cies sòcio-afectives dels individus que 
practiquen jocs sociomotrius, però la 
seva anàlisi quedarà limitada i tallada, 
ja que no atendrà les conductes motrius. 

1. Temàtic-estructural 

Abans d'aprofundir en l'anàlisi de 
l'estructura d'un grup, cal atendre el 
nexe d'unió dels seus membres, el 
"tema" comú que els uneix i ocupa, en 
aquest cas el "joc de les deu passades". 
Descripció del joc observat: dos equips 
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del mateix nombre de jugadors, entre 4 
i 15 aproximadament, ocupant un espai 
de dimensions variables però determi
nades (dependrà del nombre de juga
dors) lluitaran per realitzar deu passades 
consecutives, entre els seus compo
nents, sense que l'equip contrari acon
segueixi interceptar-la. Si un dels juga
dors de l'altre equip intercepta la pilota, 
el compte de les passades començarà 
de zero. 
Quan un equip arriba a fer deu passa
des sense interrupció aconsegueix un 
punt. La partida finalitza quan s'assoleix 
un nombre determinat de punts o se 
supera el temps fixat. 
L'activitat serà analitzada indepen
dentment de les característiques dels 
individus que la practiquen. Això plan-

teja la necessitat de definir un model 
de joc esportiu, que pretengui la cons
trucció esquemàtica i teòrica de la rea
litat des d'una perspectiva abastracte i, 
si és possible, matemàtica. En defmi
tiva, ens estem referint a la necessitat 
de realitzar una anàlisi estructural del 
joc. Parlebas (1986) concedeix una gran 
importància a l'estructuralisme en no 
referir-se als fets concrets, sinó a 
l'esquema que reproduiria el joc. 
El model que ens possibiliti el coneixe
ment del joc esportiu, segons Parlebas 
(1987) atendrà la seva lògica interna. 
Aquesta es manifesta fonamentalment a 
través de les prescripcions del codi del 
joc, ja que indueixen a determinats com
portaments corporals. Així, el reglament 
del joc determinarà la utilització de deter-

----------

..... ---- -------

-- ..... 

........ ---
Grlllic 2. X .. xa de c_lIkacló IIOtrill 

• •• ·.a e •••• . ; ... : ..... : .. . :. . . . ... . 
• ~.. .a: • • .. .. . .. .. .. ... 

Gràfic 3. X.-xa d'interacció cie IIICI'ca 
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minats espais, de materials, com també el 
tipus i la naturalesa de les interaccions 
que es puguin donar, els seus objectius i 
les interaccions de marca (sistemes de 
puntuació propis de cada joc esportiu) . 
Es tracta de determinar quina és 
l'estructura interna del joc que s'esti
gui practicant per poder arribar a la seva 
modelització. Parlebas (1987, p. 284) 
afirma que els universals dels jocs 
esportius són "models operatoris que 
representen estructures de base de fun
cionament de tot joc esportiu, sent por
tadors de la lògica interna d'aquests". 

DOSSIER 

En defmitiva, s'està referint al conjunt 
de factors que defmeixen cada un dels 
jocs esportius, que fan que tots siguin 
diferents entre sí. 

Xarxa de comunicació motriu 
Si tenim en compte que els jugadors 
queden agrupats en dos equips del 
mateix nombre de components, podrem 
afIrmar que es tracta d'un dol simètric 
(Parlebas, 1988). És una xarxa 2-exclu
siva en la qual cada jugador només 
podrà ser company dels uns i adversa
ri dels altres (col.laboració o oposició), 
mantenint una relació estable durant tot 
el joc (vegeu gràfIc 2) 
Aquest aspecte es tindrà en compte a 
l 'hora de formar els dos equips, ja que 
s'haurà d'anar amb cura d'on se situen 
els nens amb necessitats especials per
què les dues parts quedin equilibrades . 

Xarxa d'interacció de marca 
En aquest joc es valoraran positivament 
aquelles comunicacions motrius (de 
col.laboració) que s'estableixin entre 
els components d'un mateix equip. Es 
consideren accions de col.laboració les 
passades que efectuÜl els jugadors, ja 
que l'objectiu del joc serà establir una 
cadena ininterrompuda de deu passa
des (vegeu gràfIc 3). 
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JUGADOR AMB PILOTA JUGADOR SENSE 
PILOTA 

Treu inici: posa la pilota en Rep: del company 
joc al començament del 
partit 

Treu de banda: posa la pilota Espera passiu: està al marge 
enjoc des d'un lateral del joc 

Perd: el control de la pilota Espera actiu: es desmarca 
perquè li passin la pilota 

Alerta: intenta passar la -
company 

Passa: al company -

Quadre 1. 

JUGADOR EQUIP 
SENSE PILOTA 

Marca jugador: intenta 
recuperar pilota 

Intercepta: aconsegueix 
recuperar la pilota 

Passiu: està al marge del joc 

-

-

Sistema de _ols 
És la unitat mínitna d' acci6 associada a 
un rol. El subrol és una categoria que 
reagrupa totes les successions de com
portament que revelen la mateixa inten
ció estratègica immediata. Partint dels 
rols definits anteriorment, vam detec
tar els subrols que especifiquem al qua
dre1. 

Codi praxèmic i glstèmic 
Tant el codi praxèmic com el gestèmic 
formen part de la comunicaci6 indi
recta. Tanmateix, en necessitar cièn
cies com la semiologia, la semiòtica, 
etc., escapa en aquests moments del 
nostre objecte d'estudi. No obstant això, 
en estudis posteriors aconsellaria una 
anàlisi en profunditat, ja que es podria 

Atesa la pròpia reglamentaci6 del joc, 
serà evident que necessàriament els 
jugadors d'un equip hauran de coope
rar entr.e ells, incloent aquells que 
puguin tenir alguna deficiència, ja que 
d'això dependrà el resultat fmal. 

JUGADOR ................. MONITOR ............... DATA .................. . 

Sistema cie puntuació 
Les interaccions de marca d'un altre 
equip arriben a ser comparades per 
determinar el guanyador. En aquest cas, 
es podrà optar per establir un temps 
límit o assolir una determinada pun
tuaci6. Així, en funci6 del que estimi 
el director del joc (professor d'E.F.), 
tenint en compte les necessitats del 
grup, es decidirà per una o una altra 
opci6, amb la qual cosa l'activitat 
s'adaptarà a les característiques del 
grup. 
Siste. de rols 
Parlebas (1988) deímeix el rol com 
l'aspecte dinàmic de l'estatus. Refe
rint-nos concretament al "joc de les deu 
passades", aplicarem el concepte de rol 
estratègic que Hemandez (1987) ana
litza i proposa per als esports d'oposi
ci6-col.laboraci6: 

• Jugador amb pilota. 
• Jugador amb pilota de l'equip que 
la té. 
• Jugador de l'equip que té la pilota. 
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TREU INICI 
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PILOTA 
A PERD 
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ALERTA 
P 
I REP 
L 
~GADOR O ESPERA 

T SENSE PASSIU 
PILOTA A 

ESPERA 
ACTIU 

MARCA 

JUGADOR JUGADOR 

EQUIP 
INTERCEP. SENSE 

PILOTA 
PASSIU 

INFRAC. 
CORRE 

REGLAMEN. 
AGREDEIX 

TORNA 

TEMPS 
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~ l/ 

/ 

~ ~ ~ 
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0,02 56 1,35 1,58 2,15 2,49 3,15 3,42 3,43 3,50 4,25 
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AGRUPACIÓ 
DE 

SUBROLS 

* CONDUCTA ACTIVA 

- Treure d'inici -Rebre 
- Estar alerta -Intercep. 
- Esperar actiu -Marcar 
- Treure de banda -Passar 

* PASSAR 

* REBRE 

Grlllic 5. Agrupació cie Slbrols 

120 
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80 

60 
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20 
I~ ~ o 3;;¡ ~ 

DANI MONI. VERO. GEMMA PATRI ANA XGRU. 

% actiu 9,2 93,1 75,1 58,9 60,3 97,2 76,9 

Núm. passades 3 3 4 7 5 6 5,4 

Núm. recepcions 3 3 4 8 7 5 5 

Jugadors 

Categories I 
~ % actiu ~Núm. passadesITIIlIII]Núm. recepci~ 

Grlllic 6. Resubats de les sessions In què no hi VI haver intervenció del professor 

obtenir una valuosa infonnació sobre 
la comunicació establerta durant el joc, 
mitjançant praxemes i gestemes. 

2. Anàlisi funcional 
Si abans s 'havia actualitzat l'estructura 
del joc, ara ens interessarà conèixer i 

. aprofundir en la conducta pràxica que 
cada jugador manifesta durant un espai de 
temps. Això ens conduirà a entendre la 
naturalesa de la interacció motriu esta
blerta, tant amb els companys com amb 
els adversaris. Per a això atendrem els 
diferents subrols que el jugador va mani
festant. L'instrument de registre utilitzat 
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serà elludograma (gràfic 4), i es podrà 
enregistrar el seu itinerari pràxic. 
Això ens indicarà: 

a) Amb qui interactua. 
b) Quina és la seva implicació motriu 

(actiu/passiu) en el joc. 

Per facilitar l'anàlisi, els resultats obtin
guts mitjançant elludograma han estat 
agrupats en tres grans categories (grà
fic 5): 

a) Conducta activa. (Treu al comença
ment, tret de banda, perd, alerta, 

DOSSIER 

passa, rep, espera actiu, marca juga
dor i intercepta). 

b) Passades realitzades. (A qui passa). 
c) Recepcions realitzades. (De qui rep). 

L'observació i posterior registre en 
ludograma ha estat realitzat en dues 
condicions diferents: 

• "Sessions tipus 1". El professorúni
cament intervé al principi del joc i 
en determinades situacions que 
poden ser conflictives. S 'ha consta
tat com un dels dos nens amb defi
ciència (Dani, 9,2% del temps total) 
mostra un nivell de participació en 
el joc molt menor que els seus com
panys, sobretot quan no té la pilota, 
amb la qual cosa les relacions que 
estableix amb ells són mínimes (grà
fic 6). 

• "Sessions tipus 2". A diferencia del 
que passa en les sessions anteriors, 
en aquestes el professor ajuda con
tínuament a un dels dos nens amb 
deficiència a prendre decisions amb 
implicacions motrius. És a dir, li 
indica quines accions ha de realitzar 
durant el joc. En aquesta ocasió, el 
percentatge de conducta activa mos
trada per aquest, 96%, augmenta 
considerablement, i s'implica molt 
més directament en el joc (gràfic 7). 

Anàlisi sòcio-afectiva 

L'estructura sòcio-afectiva del grup ha 
estat analitzada mitjançant l'aplicació 
d'un sociograma, amb posterior trac
tament infonnatitzat. Hem constatat 
que els dos individus amb deficiència 
psíquica són els que mostren un índex 
de popularitat més baix del grup. Tan
mateix, no són els que presenten un 
índex d'antipatia (lA) major, per la qual 
cosa no es pot afmnar que sigui rebut
jats. Tots dos desconeixen la seva posi
ció social en el grup, i se sobrevaloren. 
En general mostren pocs rebutjos recí
procs (RR), per la qual cosa la seva ubi
cació en el grup no és especialment con
flictiva. D'altra banda, 1'anàlisi grupal 
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DANJ JUANI. AMADA JUANF. ELl GEM GRUP 

% actiu 96,6 84,1 38,8 72,2 76,6 61,5 73,5 
Núm. passades 3 7 1 4 5 6 1,8 
Núm. recepcions 3 1 1 4 5 5 2,3 

Jugadors 

Categories 

ezzzzzJ % actiu ~ úm. passade !IJIIJID Núm. recepcions 

GnlIic 7 .• "lIItats cie les HSsIoIs • qIè va iltervlllr el prefusor 

reflecteix l'existència de quatre grans 
subgrups, en que el primer és aglutinat 
al voltant del líder. Els dos nens amb 
deficiència psíquica no estan integrats 
en cap subgrup, tot i que mantenen cer
tes relacions amb altres membres. 

COlClusions 

Específiques 
• No hem constatat cap relació entre 

l'estructura sòcio-afectiva del grup 
i la conducta sòcio-motriu manifes
tada durant el joc. Les preferències 
sòcio-afectives no són determinants 
a l'hora de seleccionar amb qui 
s'estableixen les interaccions 
motrius, ja que òbviament el regla
ment determina que s 'ha de col.labo
rar amb els companys de l'equip. 

• El professor d'educació física ha de 
prestar ajuda als alumnes amb defi
ciència psíquica, i els ha de donar infor
mació suplementària i especialment 
dirigida sobre les accions motrius a 
desenvolupar durant el propi joc. 

• La lògica dels jocs sociomotrius 
implica establir una determinada 
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relació amb els adversaris i com
panys de joc, facilitant la integració 
d'alumnes amb necessitats educati
ves especials (NEE). 

• Els alumnes amb NEE necessiten un 
programa específic que els ajudi a 
incorporar-se a l'estructura del grup, 
ja que no tenen prou habilitats 
socials. 

Generals 
• Per facilitar la integració escolar 

d'alumnes amb NEE, en educació 
física, cal tenir un coneixement de 
l'estructura de grup, analitzant-la no 
tan sols des d'una perspectiva sòcio
afectiva, sinó també atenent la tasca 
realitzada (anàlisi estructural i fun
cional). Això implica recórrer a estu
dis sòcio-praxiològics. 

• Els programes d'E.F. han d'inclou
re en els seus continguts jocs sòcio
motrius, ja que fomenten la relació 
entre els individus, i faciliten la seva 
interacció escolar. Mitjançant el joc 
es poden adquirir tècniques socials 
(Cherry, 1976), ja que motiva i pro
picia la col.1aboració social (Rast, 
1984). 

• Cal continuar i ampliar estudis pra
xiològics que tractin sobre jocs de 
diferent estructura (ambivalent, 
només de cooperació, inestables, can
viants, convergents, etc.) i no tan sols 
amb els de col.laboració/oposició. 
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Jesús Martínez del Castillo, 
Doctor en Educació Física per la Universitat de 
Lovaina, 
Professor Titular d'lnstal.lacions Esportives, 
INEF-Madrid. 

Introducció 

En un article anterior, La construcció 
econòmica i social del mercat esportiu 
de treball (1), elaborat a partir de dues 
investigacions recents sobre el mercat 
esportiu laboral a Espanya: Encuesta 
de Estructuras Operacionales (2) i Pro
yección del Mercado (3), exposàvem 
que semblava confIrmar-se els supòsits 
teòrics següents: 

• Que es tracta d'un mercat en el qual 
la compra-venda de treball no és només 
una relació econòmica i individualit
zada, com postula la teoria neoclàssi
ca del mercat de treball. També són 
relacions socials entre agents i grups 
socials, que poden tenir interessos dife
rents i sovint contraposats (Edwars, 
1979). 
• Que es verifIca la hipòtesi bàsica del 
mercat dual de treball, formulada per la 
teoria institucionalista (Piore, 1975), i 
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ELS LLICENCIATS DELS INEF: 
POSICIONS ACTUALS I 

PERSPECTIVES DE FUTUR 

.. 
/ 

/ 

s'aprecien dos segments essencialment 
diferents: sectors primari i secundari. 

El primer ofereix llocs de treball que 
impliquen una àmplia variètat de tas
ques o relativament limitades, amb sala
ris relativament elevats, bones condi
cions de treball i per damunt de tot 
estabilitat en la feina. En canvi, els llocs 
de treball del sector secundari compor
ten escasses tasques o molt diferencia
des i inestables, són més mal pagades i 
es caracteritzen per una considerable 
inestabilitat en la feina i una alta rota
ció. Així mateix, s'aprecien successius 
dualismes dins de cada segment. 
Doncs bé, en els sectors analitzats en 
el mercat esportiu laboral, les feines del 
sector primari sembla que són la de 
director i docent d'educació física, en 
oposició a les ocupacions del sector 
secundari, representades pels llocs que 
desenvolupen les funcions de tècnic en 
activitats físiques, tècnic en activitats 

en la natura i els monitors esportius. 
També cal situar en aquest sector les 
feines de tècnic esportiu superior. Les 
conegudes excepcions dels entrenadors 
d'alguns dels esports d'alta competi
ció, que clarament registren els trets del 
sector primari, no desvirtuen els atri
buts predominants en aquest tipus de 
lloc. Si bé les tasques que exerceixen 
els caracteritzen com a treballs del sec
tor primari, les condicions laborals els 
situen en el sector secundari. 

• Que es tracta, tal com postulava Bour
dieu (1987) per al cas francès, d'un mer
cat relativament autònom. A més d'estar 
inscrit en el procés de propagació del 
dualisme a tota l'economia nacional 
s'aprecien altres interdependències 
d'aquest mercat amb els processos gene
rals de canvi social, polític i econòmic 
i amb els processos específIcs de canvi 
en l'esport i les seves organitzacions. 
• Que les organitzacions esportives a 
Espanya semblen perfilar-se com a sis
temes socials oberts i encara diferen
ciats entre si i com a conseqüència (de 
les lògiques específiques dels seus 
camps) reprodueixen de manera dife
renciada en els seus respectius mercats 
de treball, els processos de dualització 
esmentats (vegeu taula 1). 

En aquest marc teòric provisional (i en 
el de les teories de capital i mercat, que 
més endavant exposarem), primer 
objectiu d'aquest article consisteix a 
abordar específIcament, a partir de les 
dades proporcionades per les dues 
investigacions esmentades: Encuesta i 
Proyección, les posicions ocupades pels 
llicenciats dels INEF en el mercat de 
treball (les magnituds principals dels 
quals vénen recollides en els quadres 1 
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GRUP OCUPACIONAL FUNCIONS 

I. MONITOR ESPORTIU (ME) O I. Iniciació esportiva de base 
TÈCNIC ESPORTIU DE BASE 
(TEB) 2. Entrenament esportiu i direcció 

d'equips en edat escolar 

3. Entrenament esportiu en nivells 
mitjans i baixos 

n. TÈCNIC EN ACTIVITATS A 4. Desenvolupament d'activitats en 
LA NATURA (TAN) el medi natural dirigides a nens, 

joves i adultS 

m. TÈCNIC EN ACTIVITATS 6. Promoció d'activitats físiques i 
FÍSIQUES I ANIMACIÓ esportives per a adults i tercera 
ESPORTIVA (T AFAE) edat. Desenvolupament de 

programes de manteniment físic i 
animació esportiva 

7. Animació esportiva per a 
col.lectius marginats 

8. Animació esportiva turística 

9. Iniciació i entrenament esportiu 
per a persones discapacitades 

IV. TÈCNIC ESPORTIU 12. Entrenament esportiu d'alt nivell 
SUPERIOR (TES) 

13. Preparació física d'esportistes 
d'alt nivell 

V. DOCENT EN EDUCACIÓ lI. Docència de l'Educació Física en 
FÍSICA EN EGB l'ensenyament primari 

VI. DOCENT EN EDUCACIÓ 15. Docència de l'Educació Fisica en 
FÍSICA EN ENSENYAMENTS l'ensenyament secundari 
MITJANS obligatori i batxillerat 

VIT. DIRECTOR 16. Direcció tècnica d'entitats i 
instal.lacions esportives 

17. Gestió i administració d'entitats i 
instal.lacions esportives 

- Extrets del Consell Superior d'Esports. Comissió d'Experts, Propuesta pom el debate del Pro
yecto de Reforma de1as ensefú:mzas y tituladones deportivas, febrer 1991. La Comissió esta
va formada pels experts següents: Femando París Roche, Ramiro Merino MercMn, Feman
do Smchez Bafiuelos, Luis Romero Largo, Francisco Ricart i Pidelaserra, Santiago Coca 
Femandez, Franclsco Smchez Smchez, José María Martínez Martínez. 

- Els tècnics que exercien les funcions 5 i 10 del Projecte de Reforma han estat classificats per 
altres funcions. 

- Els tècnics que exercien les funcions 14 i 18 del Projecte de Reforma no podien ser inclosos 
a l'enquesta. Requereixen un estudi i una metodologia "ad hoc". 

- En el moment de finalitzar aquesta investigació, sembla que el grup ocupacional que desen
voluparia les funcions 1,2,3 i que es denominava MONITOR ESPORTIU, s'anomenarà 
TÈCNIc ESPORTIU DE BASE. En el cas que no canviIn les funcions, en tots els quadres, 
gràfics i textos s 'han de llegir i interpretar com a TÈCNIc ESPORTIU DE BASE totes les 
dades i referències en què aparegui l'etiqueta MONITOR ESPORTIU. 

Taulo 1. Gnps OCIpadonaIs i hncions principals In ractivitat física 
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ÀREA TÈCNICO-PROFESSIONAL 

i 2): quins tipus de feines fan els lli
cenciats dels INEF?, els proporciona la 
fonnació universitària físico-esportiva 
un major estatus ocupacional i laboral?, 
influeixen altres variables en les rela
cions entre aquesta fonnació i els llocs 
professionals exercits? 
El segon objectiu d'aquest article és 
presentar les possibles tendències del 
mercat esportiu laboral en el transcurs 
de la dècada i iniciar l'anàlisi de les 
transfonnacions que presumiblement 
comportaran en les posicions actuals 
en el mercat dels llicenciats dels INEF. 
Es tracta d'impulsar la posterior inves
tigaci6 i reflexi6 sobre aquest camp, 
dirigides a cristal.litZar estratègies anti
cipades. Estratègies que d'una banda 
proporcionen els professionals altament 
qualificats que en el futur de l'Educa
ci6 Física i l'Esport requerirà i d'una 
altra banda limiten els processos de des
professionalitzaci6 i desqualificaci6 
registrats en altres països europeus (4) 
per la seva escassa actitud previsora. 
Hem d'advertir que el tipus d'ocupacions 
que s'analitzen en aquest article se cir
cumscriuen exclusivament als llocs que 
exerceixen les funcions professionals 
d'entrenament, animaci6, docència i 
direcci6 esportiva (vegeu la taula 1) i a 
les ocupacions d'aquests tipus que gene
ren els ajuntaments, els centres d'ensen
yament no universitari, el sector privat
associatiu i el sector privat-comercial. 
Això ve motivat per l'absència, encara, 
d'investigacions sobre la resta d'ocupa
cions implicades en la producció i dis
tribució de béns i serveis esportius i sobre 
els altres agents generadors d' ocupaci6 
en el camp de l'Esport. 

Els Ihcenciats dels INEF. Posicions 
en el mercat de treball el 1991 

Les teories del capital humà elaborades 
a partir de la seva fonnulaci6 original 
(Becker, 1964) postulen entre d'altres 
tesis que les inversions que realitzen els 
individus en la seva formaci6 general 
abans de començar a treballar i en la seva 
fonnaci6 postescolar (fonnal i infonnal; 
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ÀREA 1 ÀREA 2 ÀREA 3 ÀREA 4 ÀREA 5 ÀREA 6 TOTAL 
Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Ajuntament 1.692 23,67 1.350 26,56 2.810 18,96 2.421 30,24 1.570 27,65 557 28,70 10.400 24,37 

Centr. ensenyament 
no universitari 1.755 24,55 1.642 32,30 3.534 23,84 2.629 32,84 1.837 32,35 754 38,85 12.151 28,47 

Priv. associatiu 1.192 16,68 1.272 25,02 3.689 24,89 1.750 21,86 1.212 21,34 271 13,96 9.386 21,99 

Empresa privada 2.509 35,10 819 16,11 4.790 32,31 1.205 15,05 1.060 18,67 359 18,50 10.742 25,17 

TOTAL 7.148 100,00 5.083 100,00 14.823 100,00 8.005 100,00 5.679 100,00 1.941 100,00 42.679 100,00 

Font: Esttuctura Ocupacional de l'Esport, CSD, 1991. 
(*) No són inclosos a les estimacions: 

- els empleats per entitats privado-associatives i empreses privades que desenvolupen tasques en instal.lacions no gestionades respectivament per 
cadascun dels sectors ocupadors. 

- els tècnics en activitats esportives a la natura. 
- els empleats en les ocupacions ocultes ("submergides'') o ''voluntmes'' (no remunerades). 
- les ocupacions generades per altres agents. 

Les Àrees establertes a l'enquesta i la Projecció van ser: 
Àrea 1 Madrid (Madrid); Àrea 2 Nord (Aragó, Cantàbria, Navarra, País Basc, Rioja); Àrea 3 Nord-est (Balears, Catalunya, C. Valenciana); Àrea 
4 Sud (Andalusia, Canàries, Mórcia, Ceuta i Melilla); Àrea 5 Nord-oest (Astúries, Castella-lleó, Galícia); Àrea 6 Centre (Extremadura, Caste-
lla-La Manxa). 

Quadre 1. N_n cie llocs cie ....... sporllls ent.sques d' IIIInnallllllt, llllmadó, docència l''ecdó segons l'ag ... t ocupador 1 r àrea territorlal.11991 (*) 

ÀREA 1 ÀREA 2 ÀREA 3 ÀREA 4 ÀREA 5 ÀREA 6 TOTAL 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

I. Monitor esp. 2.117 29,62 1.501 29,53 4.989 33,66 2.894 36,15 1.422 25,04 653 33,64 13.576 31,81 

ill. Toc. animo esp. 1.502 21,01 649 12,77 2.163 14,59 1.017 12,70 911 16,04 122 6,29 6.364 14,91 

N . Toc. esp. supero 760 10,63 516 10,15 1.646 11,10 530 6,62 923 16,25 117 6,03 4.492 10,53 

V. Doc. E. F (EGB) 1.185 16,58 1.111 21,86 2.532 17,08 1.832 22,89 1.170 20,60 509 26,22 8.339 19,54 

VI. Doc. E. F. (mitjà) 570 7,97 531 10,45 1.002 6,76 797 9,96 667 11,75 245 12,62 3.812 8,93 

Vll. Direcció 1.014 14,19 775 15,25 2.491 16,80 935 11,68 586 10,32 295 15,20 6.096 14,28 

TOTAL 7.148 100,00 5.083 100,00 14.823 100,00 8.005 100,00 5.679 100,00 1.941 100,00 42.679 100,00 

Quadre 2. N ....... cie llocs cie treIIaIl esporllls segons el gnp _pacIonaI 1 l'àrea territorial el 1991 

dins i fora del treball) els proporcionen 
més estatus ocupacional i més ingres
sos. D'aquestes variables, l'Encuesta de 
Estructura Ocupacional del Deporte 
(d'ara endavant EOD) , ens aportainfor
mació sobre la formació escolar general 
(nivell d'estudis), a la formació especí
fica en l'esport (d'acord amb el sistema 
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oficial encara vigent) llicenciats d'INEF, 
mestres amb especialització en Educa
ció Física i titulats federatius) i a la for
mació postescolar fonnal fora de la feina. 
D'altra banda, i donat que els titulats 
d'INEF acumulen (considerats en con
junt) les majors inversions en les tres 
variables (a més de la seva formació 

universitària específica, solen tenir titu
lació federativa, quadre 3; respecte a la 
formació postescolar al quadre 4 podeu 
apreciar que són els professionals que 
més assisteixen a cursos de formació i 
actualització) es pot plantejar la hipòtesi 
que predominen en els llocs de més 
estatus ocupacional i laboral, és adir, 
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BASE TITULATS INEF 
AMB FED. SENSE FED. 

Grup funcional 

Monitor 34 100,0% 91,2% 8,8% 

T. natur. 1 100,0% 100,0% 

Anim.esp. 37 100,0% 73,0% 27,0% 

Tèc. sup. 11 100,0% 100,0% 

Doc. EGB 9 100,0% 22,2% 77,8% 

Doc. mit. 127 100,0% 78,0% 22,0% 

Direcc. 26 100,0% 88,5% 11,5% 

TOTAL 245 100,0% 79,2% 20,8% 

Quodre 3. Distr'ució d.ls tIt,lats d'INEF segons tinguin o no titulació federativa, en els gr.ps 
funclonols en lIuè treballen 

en el sector primari del mercat. Alho
ra, es pot hipotetitzar que busquen ren
dibilitat no només a curt termini sinó 
també a llarg termini, i romanen pro
fessionalment en aquest mercat. 
Doncs bé, respecte de la segona hipò
tesi, la informació empírica existent, 
sembla confirmar-la. S'aprecia una rela
ció molt estreta entre inversió en for-

Titulats INEF 

mació escolar i expectatives de per
manència en el mercat (quadre 5). La 
majoria dels titulats d'INEF pensen tre
ballar tota la vida en en aquest camp, 
mentre que els no titulats, només un de 
cada dos. Els titulats federatius se cen
tren en una posició intermèdia. 
En referència a la primera hipòtesi, les 
dades que ens aporta l'EOD, semblen 

Titulats federo (1) 
Cap 1 Curs 2 Cursos 3 o més Cap 1 Curs 2 Cursos 

Entmed. 55,9% 23,5% 14,7% 5,9% 65,9% 21,5% 7;2% 

Act.nat. 100,0% 83,3% 16,7% 

Mantenim. 55,9% 26,5% 11,8% 5,9% 58,6% 24,7% 10,3% 

An.marg. 100,0% 

An. turís 50,0% 50,0% 68,0% 28,0% 

An.disc. 100% 8,3% 41,7% 

Doc. EGB 55,6% 44,4% 66,7% 15,9% 13,0% 

Ent alt. 33,3% 50,0% 16,7% 51,4% 26,1% 16,7% 

Pre.alt 20,0% 40,0% 40,0% 54;2% 23,6% 12,5% 

Doc.mit 59,8% 21,3% 11,8% 7,1% 46,0% 25,4% 20,6% 

Dir.tèc. 30,0% 60,0% 10,0% 37,5% 25,0% 20,8% 

Dir. ger. 25,0% 31,3% 6,3% 37,5% 58,9% 18,8% 12,5% 

TOTAL 53,5% 25,7% 11,4% 9,4% 60,7% 22,6% 10,1% 

(1) Inclou els enquestats que només tenien titulació federativa com a formació específica 

ÀREA TÈCNICO-PROFESSIONAL 

confrrmar-Ia parcialment. Comencem 
per l'estatus ocupacional. Els titulats 
d'INEF es distribuïen en les ocupacions 
següents per la feina en la qual van ser 
entrevistats: e155% com a docents 
(majoritàriament en ensenyament mitjà), 
l' 11 % com a directors i la resta en el 
sector secundari (un 4% en funcions de 
TOS, un 15% en funcions de TAFAD, 
i un altre 14% en funcions de MD). De 
tota manera, també s'aprecia al quadre 
6 que ell 0% dels titulats federatius i el 
17% dels no titulats ocupava feines de 
director. I en el cas dels empleats de 
TOS, un 16% dels titulats federatius i 
un 4% dels no titulats hi havia accedit. 
És més, si observem els tipus de for
mació específica de les ocupacions de 
directors en les entitats o insta1.lacions 
esportives (quadre 6), veiem que un de 
cada dos no tenia titulació específicA, 
el 24% era titulat federatiu i només un 
8% era titulat d'INEF. I en el cas de les 
ocupacions de TDS, predominen els 
titulats federatius, en el8l % dels casos. 
Només en les feines de docent d'Edu
cació Física en ensenyaments mitjans 
la titulació universitària específica sem
bla haver propiciat un major accés a 
aquestes ocupacions. 

No titulats 
3 o més Cap 1 Curs 2 Cursos 3 o més 

5,4% 75,5% 18,5% 4,4% 1,7% 
78,6% 21,4% 

6,3% 59,9% 32,8% 5,6% 1,7% 
60,0% 40,0% 

4,0% 66,7% 25,0% 8,3% 
50,0% 100,0% 

4,3% 66,9% 22,9% 6,6% 3,6% 
5,8% 47,8% 34,8% 17,4% 
9,7% 71,4% 21,4% 7,1% 
7,9% 61,1% 25,9% 9,3% 3,7% 

16,7% 83,3% 8,3% 8,3% 
9,8% 80,4% 15,7% 2,6% 1,3% 
6,7% 69,4% 23,3% 5,4% 1,9% 

Quodre 4. La fonnoció continla dels titulats als INEF, els titelats federatius I els no tlt,lats segons la fnció (nombr. de cursos reantzats des del19a6, 
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PENSA TREBALLAR TOfA LA VIDA PROFESSIONAL EN L'ACTIVITAT FÍSICA? 

sí NO NO HO SAP NO CONTESTA 

Tit.INEF 78,1% 13,2% 8,2% .5% 
Tit.fed. 66,5% 19,8% 13,0% .7% 
Mest. esp. 58,1% 35,5% 6,5% 
Nftitulats 51,4% 31,4% 16,4% .7% 
TOTAL 62,0% 23,9% 13,5% .6% 

Quadre 5. DlstrlHció dels tiales per titIIadó específica fisko-tsportlva I pr.vlsl6 cie vida esportlvo-laIIoral 

FORMACIÓ ESPECÍFICA 

Grup funcional Tit. fed. Tit. INEF Mest. E.F. Estrang. 

Base ................... 1.352 245 93 12 

........................... 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Monitor ........................... 46,2% 13,9% 7,5% 33,3% 

T. natIu. ..u • • •••• u ............... 2,7% .4% 2,2% 

Anim.esp. ........................... 15,8% 15,1% 3,2% 41,7% 

Tèc.sup. ........................... 15,5% 4,5% 16,7% 

Doc. EGB ........................... 5,1% 3,7% 79,6% 

Doc.mit. ........................... 4,7% 51,8% 7,5% 8,3% 

Direcc. . ........................... 10,1% 10,6% 

Monitor 967 100,0% 64,5% 3,5% .7% .4% 

T. natIu. 53 100,0% 67,9% 1,9% 3,8% 

Anim.esp. 511 100,0% 41,9% 7,2% .6% 1.0% 

Tèc.sup. 260 100,0% 80,8% 4,2% .8% 

Doc. EGB 318 100,0% 21,7% 2,8% 23,3% 

Doc.mit. 252 100,0% 25,0% 50,4% 2,8% .4% 

Direcc. 327 100,0% 41,6% 8,0% 

TOTAL 2688 100,0% 50,3% 9,1% 3,5% .4% 

(*) TIT. INEF: Titulats dels INEF, tant si tenen com si no títol federatiu. 
TIT. FED.: Tècnics que només tenien titulació federativa. 
MEST. ESP.: Mestres d'EGB, amb curs d'especialització en Educació Física. 
N/TITUL.: Empleats sense cap titulació ffsico-esportiva. 

S/titul. 

986 

100,0% 

30,2% 

1,4% 

25,6% 

3,8% 

16,8% 

5,5% 

16,7% 

30,8% 

26,4% 

49,3% 

14,2% 

52,2% 

21,4% 

50,5% 

36,7% 

Quadre 6. DlstrlMlcií dels 0CIpCd ... eh sectors ...... tats ...... el Set .., oClpadtHll1a SlYI 

farmac16 especifica a Espanya (.) 

Tipus de contracte 
Indefinit Temporal NS/NC 

Titulat 73,5 
Titulat federatiu 47,0 
No titulat 49,9 

25,3 
49,8 
47,5 

1,2 
3,3 
2,6 

Dedicació 
Completa Parcial 

64,1 
43,6 
46,6 

35,9 
56,4 
53,4 

Quodre7. DlstriMMló dels .,.... dels Iacs cie tnW stgOIIS tIttIad6, relacl6labara1 i cIecIcacI6 .. el Iac 
cie trellall ..... tat ('AI) 
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En relació amb la validesa de la hipòtesi 
d'un major estatus laboral proporcio
nat per les majors inversions en capital 
humà, els indicadors de tipus de con
tracte, dedicació i ingressos semblen 
confirmar-la una mica més que en el 
cas de l'estatus ocupacional, però no 
totalment. 
En els quadres 7 i 8 es pot apreciar que 
els llocs de treball que ocupen els titu
lats d 'INEF són considerats en conjunt 
els que registren els millors perfils: 74% 
i 64% de contractes indeftnits i dedica
ció completa, respectivament i un 65% 
supera els ingressos de 125.000 ptes. 
mensuals en el lloc de treball entrevis
tat. S 'oposen clarament als atributs del 
conjunt dels no titulats, mentre que els 
titulats federatius se situen en una posi
ció intermèdia . 
Així doncs, les hipòtesis elaborades en 
el marc de les teories del capital humà 
i les variables implicades, expliquen 
gran part dels mecanismes d'accés a les 
estratiftcades posicions ocupacionls i 
laborals d 'aquest mercat dual, però no 
tots. Com hem pogut comprovar els no 
titulats ocupaven la meitat dels llocs de 
direcció o de T AF AD; havien accedit 
un de cada dos a contractes indefmits i 
a temps complet i un 25% superava en 
els seus ingressos el llindar de les 
125.000 ptes. Els titulats federatius van 
registrar uns perfils intermedis. 
Per tant, tot (el que coneixem) sembla 
indicar que les teories del capital humà 
(inscrites en l'enfocament econòmic 
neoclàssic del mercat de treball) no es 
poden rebutjar totalment, ni permeten 
interpretar, explicar ni predir comple
tament les posicions ocupades en aquest 
mercat de treball. Com a conseqüència, 
sembla.necessari reorientar teòricament 
i metodològicament la investigació en 
aquest camp (5). Mentrestant, ens limi
tarem en aquest apartat a presentar les 
relacions detectades en l 'EOD respec
te dels titulats d'INEF i a adjuntar algu
nes explicacions ad-hoc. 
Segons Bordieu (1979), les relacions 
que uneixen el capital escolar o l'edat 
amb els ingressos, dissimulen la rela
ció en alça entre si a les dues variables 
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aparentment independents, detenninant 
l'edat els ingressos amb una força que 
varia segons el capital escolar i la pro
fessió, detenninada al seu tom, d' algu
na manera, pel capital escolar amb el 
mateix temps que per altres factors 
menys visibles, com són el sexe o el 
capital cultural i social heretat. Doncs 
bé, excepte les variables capital cultu
ral i social heretat, posseïm a través de 
les EOD infonnació (sincrònica) de les 
altres variables esmentades. Això ens 
pennet plantejar i abordar, provisio
nalment, la hipòtesi següent: l'efecte 
de la titulació-fonnació esportiva uni
versitària en l'ocupació de part dels 
millors llocs de treball del mercat, es 
reforça amb l'edat. 
En relació amb l'estatus ocupacional, 
a mesura que s'eleva l'edat es consta
ta una menor presència en llocs de tre
ball de baixa complexitat, i s'incre
menten les ocupacions de més 
responsabilitat i millors condicions 
laborals. Juntament a un progressiu aug
ment com a empleats en centres 
d'ensenyament mitjà, s'observen 
menors proporcions d' oeupats com a 
entrenadors o professors de manteni
ment i més directors (vegeu quadre 9). 
Respecte de la seva situació professio
nal, es constata la seva elevada taxa de 
salarització: 9 de cada 10 són assala-

ÀREA TÈCNICO-PROFESSIONAL 

<50 ,50-,75 75-125 125-175 175-250 >250 NC 

Titulat INEF 
Titulat federatiu 
No titulat 

13,0 6,9 10,2 35,9 
15,7 
19,0 

24,5 
5,1 
5,1 

4,5 
1,3 
l,I 

4,9 
11,3 
15,1 

32,2 13,1 21,4 
34,3 8,6 16,7 

Quadre 8. DlsrrllMtcló lleis ....... s lleis Iocs de treIIaI segons tII1rladó IlngrlSsos lIIIIIHaIs ( • ...." cie ptes.) 
.. el Ioc cie treIIaI....,tat (%) 

riats, especialment del sector públic. Les 
situacions precàries o d' autoocupació 
s6n molt escasses. A més la fonnaci4-
titulació sembla garantir des de l'inici 
de l'exercici professional, l'accés a la 
situaci6 d'assalariat, i anul.la l'efecte 
discriminador de l'edat No obstant això, 
el llindar de 30 anys sembla expressa 
situacions diferenciades (quadre 10). 
Ara bé, l'edat, probablement associa
da al canvi en els darrers anys en les 
estratègies dels agents ocupadors, sí 
que sembla incidir en els tipus de con
tracte i en les dedicacions (quadre 11). 
En els llicenciats i llicenciades menors 
de trenta anys fets s'aprecia que un de 
cada dos contractes té caràcter tempo
ral i implica dedicaci6 parcial. Per 
damunt d'aquest llindar d'edat, predo
minen els contractes indefinits i de dedi
cació plena. Contractes normalment 
realitzats abans del canvi de les estratè-

gies dels agents ocupadors (excepte els 
docents d'ensenyament mitjà). 
Així mateix, sembla que es confinna 
en aquests titulats universitaris, que 
l'edat, associada a la professi6-estatus 
ocupacional, detennina els ingressos 
(quadre 12): a mesura que augmenta el 
nombre d'anys complerts, s'incremen
ten les declaracions de majors ingres
sos mensuals per l' ocupaci6 en els que 
van ser entrevistats. 

Grups d'edat Total 

Ara bé, probablement van lligades a 
l'edat o s'expressen a través d'aquest 
indicador altres variables explicatives 
de les altes correlacions observades 
entre edat, estatus ocupacional i con
dicions dels llocs de treball d'aquests 
llicenciats. Entre aquestes variables pro
bablement es troben una major expe
riència en els diferents sectors d'ocu
paci6, l'aconseguiment d'altres 
qualificacions, l'ampliaci6 dels con
tactes i les xarxes personals i profes
sionals i un major coneixement del mer
cat laboral dels seus territoris. Així 
mateix, els canvis en les estratègies i 
els ritmes de creació d'ocupació de les 
organitzacions esportives. 

<30 30-39 40-49 >49 

Base 61 134 43 7 245 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Ent.med. 21,3% 13,4% 7,0% 13,9% 
Act.nat. 1,6% ,4% 
Mantenim. 21,3% 11,2% 14,0% 13,9% 
An. turis. 1,5% ,8% 
An.disc. ,7% ,4% 
Doc. EGB 3,3% ,7% 14,0% 3,7% 
Ent. alt. 1,6% 3,0% 2,3% 2,4% 
Pre. alt. 3,3% 2,2% 2,0% 
Doc.mit. 41,0% 56,7% 48,8% 71,4% 51,8% 
Dir. tèc. 3,3% 3,0% 9,3% 4,1% 
Dir. ger. 3,3% 7,5% 4,7% 28,6% 6,5% 

Quadre 9. Dlstrlluc16 dels titulats dels INEF s •• s edat I f.ncIó principal .. el Noc cie treball.trevlstat 

apunIs : Educació Fisi" i Esports 1993 (32) 103·121 

Compensa la fonnació físico-esporti
va universitària la discriminació poten
cial exercida pel gènere en l'accés al 
mercat de treball? Si exceptuem l'accés 
als llocs de dirécci6 (en els quals tam
poc no incideix de manera determinant 
la titulaci6-fonnaci6 dels homes lli
cenciats en INEF), no es constaten 
diferències significatives en la distri
buci6 interna segons el sexe dels tipus 
de llocs de treball ocupats per homes i 
dones (quadre 13). 
Però efectivament, la formaci6-titulaci6 
universitària en educaci6 física i 
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FUNCIÓ PRINCIPAL 

que en el moment de realitzar-se l'EOD 
(2n. trimestre de 1991) havien fonnat 
els llicenciats existents. Tanmateix 
(com podreu comprovar d'aquí a uns 
anys, quan s'incorporin significativa
ment al mercat laboral els futurs lli
cenciats de la resta dels INEF), la loca
litzaci6 geogràfico-laboral d'aquests 
titulats no depèn només d'aquesta varia
ble. Igual que en d'altres professions 
es conjuguen variables personals, pro
fessionals i ambientals (entre elles 
l'estat del mercat de treball de cada sis
tema territorial). 

GroIic 1. DI.trlbucló tI.1s 1ill1at.INEF 'egons fud principal .... 1 Roc tIe ...... II.n.r ••••• (% cIeI 'otaltlel. 
lea tIe .reHII) 

Així doncs, l'efecte hàbitat (i les varia
bles que li s6n associades) sembla inci
dir decisivament en la localitzaci6labo
ral. L'escassa presència d'aquests 
titulats en els petits municipis i la seva 
abundància en els grans nuclis urbans, 

Base Situació professional 
Grup edat Ocupats Autònom. Cooperat. S.públic S. Privat Altres NS/NC 

<30 61 100,0% 1,6% 1,6% 65,6% 26,2% 4,9% 
30-39 134 100,0% 1,5% 1,5% 79,1% 14,2% 3,7% 
40-49 43 100,0% 4,7% 2,3% 62,8% 25,6% 2,3% 2,3% 
>49 7 100,0% 14,3% 42,9% 42,9% 
ToW 245 100,0% 1,6% 1,6% ,8% 71,8% 20,0% 3,7% ,4% 

Quadre lO. DbtrIICió cIeIs ~. cIeIs IIEF ...... Matllfllacló ........... 

esports, pennet també a aquestes dones 
accedir a ocupacions de més estatus i/o 
millors condicions laborals, que aque
lles que només tenien un títol federatiu 
o no eren titulades (vegeu el capítol V.1 
de l'infonne de l'EOD). 
Es distribueixen equilibradament en el 
territori els llicenciats en Educaci6 Físi
ca? Tot i que la base mostral és reduïda, 
donat el seu caràcter aleatori, sembla 
que es pot afirmar una concentraci6 
territorial d'aquests professionals. En 
les àrees 1 i 3 (Balears, Catalunya, 
Comunitat Valenciana i Madrid) i en 
les poblacions superiors a 100.000 habi
tants, hi treballen un de cada dos dels 
entrevistats amb aquesta titulaci6 (qua
dre 14). Un primer procés explicatiu 
pot residir en l'existència de dos 
d'aquestes autonomies dels únics INEF 
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probablement vingui motivada per les 
majors oportunitats de mobilitat pro
fessional i de millorar l'estatus ocupa
cional i els ingressos (amb una sola 
ocupació o amb més d'una). En defini-

tiva, a unes millors expectatives de 
mobilitat i estatus social. 
Quins són els agents ocupadors 
d'aquest professionals? Doncs bé, els 
centres d'ensenyament no universita-

Grup edat Indefin. Temporal NS/NC Completa Parcial 

<30 61 100,0% 47,5% 52,5% 49,2% 50,8% 
30-39 134 100,0% 81,3% 17,2% 1,5% 69,4% 30,6% 
40-49 43 100,0% 81,4% 16,3% 2,3% 67,4% 32,6% 
>49 7 100,0% 100,0% 71,4% 28,6% 
Total 245 100,0% 73,5% 25,3% 1,2% 64,1% 35,9% 

Quadre 11. Dist .... àó dels tit.lats dels INEF segons edat, relaci6laboral i detlc:d 

Grups d'edat Total 

Ingres. mensuals <30 30-39 40-49 >49 

Base 61 134 43 7 245 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Menys de 10.000 4,9% 1,5% 2,0% 
10.001 - 35.000 11,5% 5,2% 4,7% 6,5% 
35.001 -50.000 4,9% 3,7% 4,7% 14,3% 4,5% 
50.001 - 75.000 14,8% 3,7% 7,0% 6,9% 
75.001 - 125.000 13,1% 8,2% 14,0% 10,2% 
125.001 - 175.000 31,1% 38,8% 30,2% 57,1% 35,9% 
175.001- 250.000 18,0% 26,1% 32,6% 24,5% 
Més de 250.001 6,0% 7,0% 4,5% 
NS/NC 1,6% 6,7% 28,6% 4,9% 

Quadre 12. Distrd1uci6 dels titllats dels INEF segons Hat I Ingressos 

Sexe 

Homes Dones Total 
Base 171 74 245 

100,0% 100,0% 100,0% 
Ent.med. 14,0% 13,5% 13,9% 
Act. nat. .6% ,4% 
Mantenim. 12.9% 16,2% 13,9% 
An. turís 1.2% ,8% 
An.disc. .6% ,4% 
Doc. EGB 2,3% 6,8% 3,7% 
Ent. alt. 2,9% 1,4% 2,4% 
Pre. alt. 1,8% 2,7% 2,0% 
Doc.mit. 49,7% 56,8% 51,8% 
Dir. tèc. 4,7% 2,7% 4,1% 
Dir. ger. 9,4% 6,5% 

Quadre 13. D1strllució dels titulats dels INEF segons sexe i fIIICi6 principal en el Ioc de ...... entrevistat 

aponis : Educació Fisica i Esports 1993 (321 103·121 

ÀREA TÈCNICO-PROFESSIONAL 

ri generen la majoria dels llocs de tre
ball que ocupen: un de cada dos llocs. 
La segona font principal d'ocupació 
prové dels serveis esportius munici
pals: un de cada quatre llicenciats hi 
treballa. Finalment, i amb caràcter més 
residual en comparació amb els sec
tors esmentats, es troben les entitats 
associatives i les empreses privades: 
només 2 de cada 10 llicenciats d'INEF 
treballen per una o una altra d'aquestes 
entitats. 
Això es tradueix en diferents presèn
cies en els mercats laborals generats per 
cada un dels tipus d'organitzacions edu
catives i esportives (vegeu quadre 15). 
Així, en els centres d'ensenyament no 
universitari, ocupaven el 24% dels llocs 
de treball de docent d'Educació Física 
i en els serveis esportius municipals el 
9%. Però només el 3% dels llocs de tre
ball generats pels sectors privat-asso
ciatiu o comercial. 
Quina és la causa d'aquesta menor 
presència?, és que no els volen ocupar? 
o és que no poden o no volen oferir-los 
les condicions laborals similars a les 
que troben aquests professionals al sec
tor públic? 
A l'espera d'aprofundir en el coneixe
ment de les lògiques específiques de 
les organitzacions esportives, les dades 
recollides semblen avalar més aquests 
darrer supòsit. Com ja hem vist, els titu
lats en INEF, són, a més, titulats fede
ratius en la seva majoria. A aquestes 
formacions inicials més àmplies solen 
anar relacionades processos de reci
clatge i actualització més importants 
que en la resta d'empleats. A més, les 
condicions dels llocs de treball són 
comparativament més avantatjoses en 
termes generals en el sector públic que 
en el privat. I, d'altra banda, els estatus 
ocupacionals que semblen oferir-los els 
agents privats se circumscriuen més cap 
a ocupacions del mercat secundari de 
treball (quadre 16). 
Finalment, cal destacar que l'indicador 
de pluriocupació: el 42% dels entre
vistats va declarar tenir una altra o més 
d'una altra ocupació (vegeu quadre 17), 
sembla explicar les respostes del 36% 
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Àrea Geogràfica Total 
Àrea 1 Àrea 2 Àrea 3 Àrea 4 Àrea 5 Àrea 6 

Base 69 37 44 30 35 30 245 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Grandària d'hàbitat 
5.000 - 10.000 10,1% 2,7% 4,5% 11,4% 16,7% 7,8% 
10.001 - 50.000 8,7% 40,5% 34,1% 36,7% 25,7% 36,7% 27,3% 
50.001 - 100.000 7,2% 16,2% 9,1% 13,3% 17,1% 40,0% 15,1% 
100.001 - 500.000 20,3% 35,1% 22,7% 33,3% 45,7% 6,7% 26,5% 
>500.000 53,6% 5,4% 29,5% 16,7% 23,3% 

Base Àrea Geogràfica 
Àrea 1 Àrea 2 Àrea 3 Àrea 4 Àrea 5 Àrea 6 

Grandària d'hàbitat 
5.000 - 10.000 19 100,0% 36,8% 5,3% 10,5% 21,1% 26,3% 
10.001 - 50.000 67 100,0% 9,0% 22,4% 22,4% 16,4% 13,4% 16,4% 
50.001- 100.000 37 100,0% 13,5% 16,2% 10,8% 10,8% 16,2% 32,4% 
100.001- 500.000 65 100,0% 21,5% 20,0% 15,4% 15,4% 24,6% 3,1% 
>500.000 57 100,0% 64,9% 3,5% 22,8% 8,8% 
Total 245 100,0% 28,2% 15,1% 18,0% 12,2% 14,3% 12,2% 

Quadre 14. DistrlHdó dels t",lats dels INEF s ..... s gl'Cllllàrla .. 1'hàWtat i l'àrea territorial .... van slr Intr.vistats 

E T. MED. 

Acr. AT. 

MANTE TM. 

A . TURfs. 
AN. DISC. 

DOC. EGB. 

E T. ALT. 

PRE. ALT. 

DOC. MlT. 

DIR. TÈC. 

DIR. GER. 

~~~r-----I~ ~ <30 ANYS 

~ 40A49ANYS 

• MÉS DE49 

~~----------~~~ ANYS 

Grofk 3. DistIIaIci6 MIs titllats .ws INEF SIgIIIS ... i t..dí priIIcipaI. "Iee de tnW IIIImIst.t (%) 

Ajuntament Priv.-assoc. Empr. privo C. ensenyam. 

Tit. Fed. 61,7 62,4 48,4 (**) 
Tit. INEF 9,0 3,1 3,3 24,0 
O/espec. E.F. l,O 0,7 2,3 14,8 
S/Titulaci6 28,3 32,0 45,9 61,2 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

(*) TIr. FED.: Inclou tols aquells entrevistats que només tenien titulació federativa. 
TIr. INEF: Inclou els llicenciats en Educació Física, tinguessin o no titulació federativa. 

Total 

50,3 
9,1 
3,9 

36,7 
100,0 

OJESPEC. E.F.: Inclou els mesIres que tenien especialització en Educació Física, tinguessin o no titu
lació federativa. 
S/TItulació: Inclou tols aquells entrevistats que no es troben inscrits en els tres apartats anteriors. 
(**) Els empleats com a docents en Educació Físiea que només tenien titulació universitària no espe
cffiea o titulació federativa són inclosos en S/TITULACIÓ. 

Quadre 15. Fonnadou .specifiI¡u .. dels OCIpatS segons ...... s OCI,.,S 111991 (%) 
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d'aquests titulats que van manifestar 
treballar menys de 20 hores setmanals 
(quadre 18) i del 30% que va declarar 
percebre ingressos inferiors a les 
125.000 ptes. mensuals pel lloc de tre
ball en què van ser entrevistats (quadre 
12). Al seu torn, i donat que la majoria 
dels que van declara ser pluriocupats 
ocupaven llocs de treball pertanyents 
al sector secundari de treball (quadre 
17), semblaven perfilar-se almenys en 
dos grans grups dins d'aquest col.lec
tiu de treballadors: d'una banda aquells 
llicenciats l'ocupació principal dels 
quals radicava en el sector secundari i 
havien de completar els seus ingressos 
amb una o altres ocupacions també del 
sector secundari (probablement provi
nents de les darreres promocions) i, de 
l'altra, aquells llicenciats l'ocupació 
principal dels quals s'inscrivia en el 
sector primari i els permetia decidir, 
menys condicionats, si optaven per tre
ballar a la vegada en una o més d'una 
ocupació. Com evolucionaran les posi
cions ocupades pels llicenciats dels 
INEF en aquesta dècada? Iniciar la res
posta a aquesta qüestió constitueix 
l'objecte de la darrera secció d'aquest 
article. 

apunts : Educoció fisica i Esporls 19931321103-121 
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ENT.MED. 

ACT. NAT. 

MANTENIM. 

AN. TURÍS. 

AN. DISC. 

DOC. EGB. 
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DIR. GER. 
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Gràfic 4. DIs .... udó dels tilllats dels INEF segons sexe i funció pñncipalen e/lloc de treball entrevistat (IMI) 

AjuntaOlents Priv.-associatiu .. Empresa priv. 

Grup ocupacional 
Monitor 27,7 47,4 30,8 
T. naturalesa 3,8 
TAFAE 38,4 5,3 42,3 
T. superior 4,6 36,8 3,8 
Direcció 29,2 10,5 19,2 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Quadre 16. DistrlMdó de les pasldons .",adoIaIs lleis titllats ... INEF .... arganitzadau espartlves (IMI) 
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ÀREA TÈCNICO-PROFESSIONAL 

Tendències del mercat de treball 
dels noranta 

Escenari referenda~ mínim i màxim 
de l'ocupadó es,ortiva al 
començament del segle XXI 
En la projecció del mercat esportiu de 
treball (6) elaborada mitjançant el mèto
de dels escenaris (Godet, 1988), vam 
establir tres escenaris de l'ocupació 
esportiva: referencial, mínim i màxim, 
en els quals es reflectien els efectes de 
les tendències diferenciades en tres 
grups de variables: 

• Grau de creixement econòmic regio
nal. 

• Grau d'adequació dels agents que 
ofereixen serveis esportius als can
vis demogràfics, econòmics i socials, 
i als canvis en les demandes de ser
veis esportius. 

• Grau.d'adequació del sistema ofi
cial de formacions i titulacions als 
nous requeriments qualificacionals 
del mercat esportiu laboral. 

A continuació presentem els tres esce
naris de l'ocupació esportiva, descri
vint en cada un d'ells el comportament 
en els tres grups de variables (les mag
nituds del mercat esportiu laboral que 
presumiblement implicarien es recu
llen en les taules d'aquest apartat). 

Escenari referencial 
Tot sembla apuntar que en el transcurs 

. de la dècada, el creixement econòmic 
del país no va poder ser tan fort com el 
que es va donar a la segona meitat de 
la dècada anterior. Més aviat sembla 
que es hi va haver un cert retrocés, en 
la línia de 1991, però sense arribar a 
una situació de crisi (7). Això va impul
sar la necessitat d'aprofundir els pro
cessos d'innovació i racionalització de 
les organitzacions de serveis esportius. 
La diversificació accelerada de les 
necessitats esportives i corporals es veu 
confrontada a la persistència de rigide
ses estructurals en els recursos, les cul
tures organitzatives i les ofertes de ser
veis dels agents. Desadequació que 

111 



Base Tenen un altre Àmbit de l'altre 
lloc de treball lloc de treball 

No Sí Act esp. A. Àmbit En els 2 

Funció principal 
Ent.med. 34 100,0% 17,6% 82,4% fIJ,7% 28,6% 10,7% 
Actnat. 1 100,0% 100,0% 100,0% 
Mantenim. 34 100,0% 44,1% 55,9% 68,4% 15,8% 15,8% 
An.torís. 2 100,0% 100,0% 100,0% 
An.disc. 1 100,0% 100,0% 
Doc. EGB 9 100,0% 77,8% 22,2% 100,0% 
Ent alt. 6 100,0% 33,3% 66,7% 100,0% 
Pre. alt. 5 100,0% 20,0% 80,0% 75,0% 25,0% 
Doc.mit. 127 100,0% 74,8% 25,2% 71,9% 18,8% 9,4% 
TOTAL 219 100,0% 58,0% 42,0% 70,7% 18,5% 10,9% 

(*) No s'inclouen els ocupats com a directoIS 

Quadre 17. Distn'bllCió dels titulats en .Is INEF segons la funció principal.n .1 llac d. tr.ball entrevistat i 
pluriacupació (0) 

Grup edat la9 lOa19 20a29 30a39 4Oa49 50 o més 

<30 61 100,0% 6,6% 29,5% 31,1% 18,0% 14,8% 
30-39 134 100,0% 6,7% 16,4% 25;4% 35,8% 13,4% 2,2% 
40-49 43 100,0% 11,6% 14,0% 32,6% 25,6% 11,6% 4,7% 
>49 7 100,0% 14,3% 14,3% 57,1% 14,3% 

TOTAL 245 100,0% 7,3% 19,2% 27,8% 30,2% 13,1% 2,4% 

Quadre 18. Distribució dels titulats dels INEF segons edat i hor.s de treballen el llac de treball entrevistat 

noves titulacions, sinó també les qua
lificacions inherents als continguts dels 
nous tipus d'ocupació i als canvis en 
els continguts de les ocupacions tradi
cionals. 
Per tant, i en cas de verificar-se en el 
conjunt de la dècada, les següents 
tendències en els tres blocs de varia
bles considerats: creixement econòmic 
moderat, àmplia implantació dels pro
cessos d'innovació de les organitza
cions esportives i adequació del sistema 
de formacions al mercat laboral, seria 
possible malgrat les restriccions finan
ceres, l'estabilització de la demanda 
solvent i la capacitat de despesa en oci, 
mantenir pautes significatives de crei
xement de l'ocupació esportiva. 
Com evolucionarà el mercat esportiu 
laboral? Quins canvis sorgirien en 
l'estructura ocupacional? Tal com es 
pot observar en els quadres del 19 al22, 
en aquest escenari referencial hi hauria 
un creixement de 15.000 nous llocs de 
treball entre el 1994 i la data horitzó de 
la projecció: l'any 2001. El volum 
d'ocupacions d'aquest any se situaria 
en 66.000 llocs de treball. El grup ocu
pacional de major creixement absolut i 
relatiu tindria lloc en els empleats en les 
funcions de T AF AB: 4.700 nous llocs 
de treball, com a conseqüència de les 

l'envelliment demogràfic progressiu 
aguditzaran encara més si els diferents 
agents promotors de l'esport i de l'ofer
ta d'ocupació no es plantegen els pro
cessos d'innovació corresponents expo
sats en l'anàlisi estratègica de la 
projecció, a més d'aquells altres que els 
suggereixin les seves circumstàncies 
conjunturals i estructurals concretes. 
Ara bé, perquè aquests processos 
puguin tenir lloc de manera generalit
zada en els diferents agents i territoris, 
és necessari el desenvolupament i pos
terior aplicació adequada del Projecte 
de reforma dels ensenyaments i les titu
lacions esportius. És a dir, que el siste
ma oficial de formacions i titulacions 
s'adeqüi a les nec~ssitats requerides 
pels processos d'innovació dels agents 
esportius, proporcionant no només les 

TIPUS DE CONTRACTE TIPUS DE DEDICACIÓ 
• CONTRACTE TEMPORAL 

>49 

~ CONTRACTE lNDEANIT 

40-49 IS! DEDICACIÓ COMPLETA 

• DEDICACIÓ PARCIAL 
30·39 

<30 

TOTAL 

GIIllic 5. DistrlHMió dels titllats li els INEF segou atiat, relació labaraI i dedkacIó 
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ÀREA TÈCNICO-PROFESSIONAL 

Llicenciats Madrid Barcelona Lleida Granada Vitòria La Corunya Las Palmas Lleó València Total 
1-10-91 4.663 1.360 64 322 89 O O O O 6.498 

Previsions de 
nous llicenciats 
Any 1992 248 150 70 70 70 80 70 40 75 865 
Any 1993 248 150 75 70 70 80 70 80 75 910 
Any 1994 248 150 85 70 70 80 70 80 75 920 
Any 1995 248 150 95 70 70 160 70 80 75 995 
Any 1996 225 150 95 70 70 160 70 80 75 995 
Any 1997 225 150 100 70 60 120 70 80 75 950 
Any 1998 225 150 100 70 60 120 70 80 75 950 
Any 1999 225 150 100 70 60 120 70 80 75 950 
Any 2000 225 150 100 70 60 120 70 80 75 950 
Any 2001 225 150 100 70 60 120 70 80 75 950 
T. nous llicenciats 2.295 1.500 920 700 650 1.160 700 760 750 9.435 
TOTAL 6.958 2.860 984 1.022 739 1.160 700 760 750 15.933 

FONT: La infonnació recollida en aquest quadre ha estat facilitada per les respectives direccions dels INEF, en resposta al qüestionari escrit que se 'ls 
va presentar. D'una banda expressa el total de llicenciats fonnats en els INEF fins 1'1 d'octubre de 1991 i a continuació recull les previsions actuals 
de nous llicenciats en acabar cadascun dels cursos acadèmics. 
En el cas de l'INEF de Galícia, el nombre de llicenciats des del 1996 no va ser facilitat per la qual cosa estimem una aproximació intermèdia. 

Quadre 19. Estimació delicenclats en CIèncIes de l'Educació física I l'Esport fonnats en els INEF fins al 200 I 

majors ofertes d'animació esportiva i 
als grups demogràfics i socials fins ara 
escassament objecte de l'atenció de les 
organitzacions esportives. Amb aquests, 
les ocupacions de monitor esportiu 
també registrarien un elevat creixement, 
menor creixement relatiu, però similar 
en valors absoluts: 4.700 nous llocs de 
treball. Tècnics que hauran de ser qua
lificats per treballar també amb altres 
practicants que no siguin nens i joves i 
que només pretenguin adquirir de forma 
lúdica les habilitats bàsiques de l'esport 
en qüestió. 
Respecte dels grups ocupacionals amb 
més exigència de qualificació, també 
creixeran però en menor grau: 2.000 
nous llocs de treball de docents en Edu
cació Física en ensenyament secunda
ri (probablement creats entre el 1994 i 
el 1996, que més endavant registraran 
un creixement quasi nul); 1.900 llocs 
de treball de direcció i 1.600 de tècnics 
esportius superiors. 
Aquest evolució diferenciada en els 
grups objecte de la projecció compor
taran canvis en l'estructura ocupacio
nal. Respecte del 1991 , els llocs de tre
ball de TAFAE guanyaran punts 
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percentuals en l'estructura, que signi
ficaran el 19% dels llocs de treball i els 
altres grups registraran petites davalla
des: entre 1 i 2 punts percentuals. Si bé 
els monitoris seguiran respectant el grup 
en el qual es concentraran quasi un de 
cada tres llocs de treball. 

Base Sí 

FUNCIÓ PRINCIPAL 
Entmed. 34 100',0% 52,9% 
Actnat 1 100,0% 100,0% 
Mantenim. 34 100,0% 44,1% 
An.marg. 
An. turís. 2 100,0% 
An.disc. 1 100,0% 
Doc. EGB 9 100,0% 55,6% 
Entalt 6 100,0% 50,0% 
Pre.alt 5 100,0% 20,0% 
Doc:mit 127 100,0% 26,8% 
Dir. tèc. 10 100,0% 30,0% 
Dir. ger. 16 100,0% 56,3% 
TOTAL. 245 100,0% 36,3% 

Escenaris mínims i màxim de creixe
ment d'ocupació esportiva 
En el cas que es verifiqués la tendèn
cia de decreixement econòmic, que no 
s'implantés adequadament la reforma 
dels ensenyaments i les titulacions 
esportives i que fos reduït el nombre 

No NS/NC Sí No NS/NC 

47,1% 73,5% 26,5% 
100,0% 

55,9% 67,6% 32,4% 

100,0% 100,0% 
100,0% 100,0% 
44,4% 88,9% 11,1% 
50,0% 83,3% 16,7% 
80,0% 80,0% 20,0% 
73,2% 82,7% 17,3% 
40,0% 30,0% 30,0% 50,0% 20,0% 
43,8% 50,0% 50,0% 
62,4% 1,2% 74,7% 24,5% ,8% 

Quadre 20. Posició dels liIulats d'INEF segons t.ndoa professionals ... lts propaslclau segieIts: MhI. 
prau faclhlats per .slar al dIo .n la professJ6W, Mea! realitzar cada cert t.mps cursos d'aclu.tzadéw

, "gollS 
t.dó prolesslolal 
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d'agents promotors de l'oferta espor
tiva que introduïssin els processos 
d'innovació exposats, ens trobaríem 
amb un escenari de mínima ocupació 
esportiva. 
Com es pot observar en el quadre 21, 
només es generarien des del 1994, 
5.000 llocs de treball a tota Espanya, 
dels quals quasi la meitat serien 
d'ensenyament secundari (8) i un de 
cada quadre, de monitor esportiu, i el 
creixement dels altres grups ocupacio
nals seria mínim: entre 400 i 600 de 
T AF AE, tècnic esportiu superior i 
director. Com a conseqüència, l' estruc
tura ocupacional lluny de diversificar
se, es concentraria fonamentalment al 
voltant de les ocupacions de docent i 
monitor. 
En relació amb l'escenari màxim de 
creixement de l'ocupació, seria simi
lar a l'escenari referencial en la gene
ralització dels processos d'innovació 
empesos pels promotors esportius i en 
l'adequada ampliació de la reforma dels 
ensenyaments i titulacions esportives. 
Però el context econòmic expansiu, pre
visiblement aniria associat a: 

o Considerables increments en les 
inversions i en els pressupostos de 
les organitzacions esportives. 

Períodes 1991-1994 
Nous llicenciats 2.695 

Nous llocs de treball (*) 

1. Doc. ens. secundari 2.039 
2. Direcci6 585 
3. Tèc. esp. superior 465 
Subtota11.2.3 3.089 
4.TAFAE 1.309 
5. Monitor. 1.445 
Subtota14.5 2.754 
TOTAL 5.843 

o Una ampliació de la demanda sol
vent. 

o Un augment en la capacitat de des
pesa en oci i esbarjo. 

Com a conseqüència, els factors de pro
ducció dels serveis esportius, i entre 
ells el factor treball, registrarien crei
xements molt superiors. Respecte 
d'aquest darrer, en els quadres 21 i 22 
es poden observar els grups en què es 
localitzarien els nous llocs de treball 
d'aquest escenari altament improbable. 
És obvi que els tres escenaris exposats 
només representen tres combinacions 
determinades dels blocs de variables 
considerats i que no esgoten les altres 
combinacions possibles, encara que tots 
els altres escenaris més probables o 
menys improbables tenen com a sostre 
l'escenari referencial exposat. 
Per exemple, en presència d'un creixe
ment econòmic moderat, però en absèn
cia de generalització dels processos inno
vadors en els agents i en la formació dels 
tècnics, seria versemblant que s'assolís 
un volum d'ocupació similar al que 
s'aconseguiria en un context de crisi 
econòmica però altament innovador en 
les organitzacions esportives i en la for
mació dels professionals, encara que les 
estructures ocupacionals diferirien. 

1995-1996 
1.990 

Escenari 
Referencial Baix Màxim 

2.039 2.039 2.039 
546 165 876 
465 123 537 

3.050 2.327 3.452 
1.353 190 2.451 
1.347 372 2.646 
2.700 562 5.097 
5.750 2.889 8.550 

D'altra banda, els tres escenaris expo
sats, referencial, mínim i màxim, pres
suposen que en totes les àrees territo
rials i comunitats autònomes 
coincidissin els tipus de tendència en 
els processos d'innovació i de com
portament econòmic. En la pràctica, pot 
passar que en unes àrees es verifiquin 
escenaris diferenciadors bé en el pla 
sòcio-econòmic, bé en el pla innova
dor, o en tots dos simultàniament. Això 
repercutiria no només en els escenaris 
reals, que finalment tindrien lloc a cada 
àrea, sinó també en els totals nacionals 
exposats. 
En tot cas i en el marc de les anàlisis 
realitzades, totes les possibles combi
nacions alternatives, produirien un 
volum d'empleats inferior a l'escenari 
referencial exposat. Escenari que no 
vindrà donat mecànicament, per la mera 
inèrcia dels subsistemes en presència, 
sinó que requerirà profunds esforços 
polítics, tècnics i socials per part de tots 
els agents que hi intervenen. 

Necessitats de sincronització en 
l'oferta i demanda d'ocupació 
Entre els esforços necessari per acon
seguir l'escenari referencial de l'ocu
pació' destaca la recerca de sincro
nització entre les institucions 

1997-2001 
4.750 

Escenari 
Referencial Baix Màxim 

O O 1.323 
1.366 414 2.190 
1.162 307 1.344 
2.528 721 4.857 
3.384 475 6.127 
3.366 929 6.616 
6.750 1.404 12.743 
9.278 2.125 17.599 

(*) No hi són inclosos els llocs de treball de Docent en Educació Física, en ensenyament primari. La inclusió de la resta de llocs de treball dels altres 
grups ocupacionals és exclusivament orientativa de les diverses tendències d'evolució del mercat laboral. Els anunciats ajustos pressupostaris poden 
ocasionar un retard en el calendari de creació dels nous llocs de treball de docent d'Educació Física en ensenyament secundari i que en part ho sigj!Ïn 
entre el 1997 i el 200 1. 

Quadre 21. Previsions dels INEF de nous IRcendats en Oèndes de l'Educació física I l'Espart I prevlsloas de nous tocs de treWl en .1 període 1992-2001 
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ÀREA TÈCNICO-PROFESSIONAL 

Nord i Nord-est 1991-1994 1995-1996 1997-2001 
Nous llicenciats 1.115 780 1.925 

Escenari Escenari 
Referencial Baix Màxim Referencial Baix 

1. Doc. ens. secundari 671 671 671 671 O O 
2. Direcció 344 227 30 365 568 230 
3. Tèc. esp. superior 243 158 20 191 395 151 
Subtotal1.2.3 1.258 1.056 721 1.227 963 381 
4.TAFAE 509 401 38 903 1.003 209 
5. Monitor 782 525 64 1.067 1.312 454 
Subtotal4.5 L291 926 102 1.970 2.315 663 
TOTAL 2.549 1.982 823 3.197 3.278 1.044 

Nord-oest 1991-1994 1995-1996 1997-2001 
Nous llicenciats 440 480 1.000 

Escenari Escenari 
Referencial Baix Màxim Referencial Baix 

1. Doc. ens. secundari 300 300 300 300 O O 
2. Direcció 78 86 19 136 215 49 
3. Tèc. esp. superior. 19 38 27 65 94 69 
Subtotal1.2.3 397 424 347 501 309 117 
4.TAFAE 188 214 32 461 536 80 
5. Monitor 218 241 48 466 602 119 
Subtotal4.5 406 455 80 927 1.138 199 
TOTAL 803 879 427 1.429 1.447 316 

Sud 1991-1994 1995-1996 1997-2001 
Nous llicenciats 420 280 700 

Escenari Escenari 
Referencial Baix Màxim Referencial Baix 

1. Doc. ens. secundari 694 694 694 694 O O 
2. Direcció 55 90 25 129 226 63 
3. Tèc. esp. superior 133 179 17 184 449 42 
Subtotal1.2.3 882 964 736 1.007 674 105 
4.TAFAE 316 445 34 565 1.113 84 
5. Monitor 202 311 79 504 776 196 
Subtotal4.5 518 756 112 1.069 1.889 281 
TOTAL 1.400 1.719 848 2.076 2.564 386 

Centre i Madrid 1991-1994 1995-1996 1997-2001 
Nous llicenciats 720 450 1.125 

Escenari Escenari 
Referencial Baix Màxim . Referencial Baix 

1. Doc. ens. secundari 374 374 374 374 O O 
2. Direcció 108 118 30 235 294 76 
3. Tèc. esp. superior 70 90 20 122 224 49 
Subtotal1.2.3 552 581 424 731 519 125 
4.TAFAE 396 326 38 509 815 96 
5. Monitor 242 262 64 637 656 160 
Subtotal4.5 638 588 102 1.146 1.471 256 
TOTAL 1.190 1.170 526 1.877 1.989 381 

(*) - Les àrees nord i nord-est inclouen els llicenciats dels INEF de Catalunya, la Comunitat Valenciana i el País Basc. 
- L'àrea nord-oest, els INEF de Castella-Lleó i Galícia. 
- L'àrea sud, els INEF d'Andalusia i Canàries. 
- Les àrees centre i Madrid, l'INEF de Madrid. 

Màxim 

469 
913 
406 

1.788 
2.258 
2.667 
4.925 
6.713 

Màxim 

201 
340 
164 
705 

1.154 
1.164 
2.318 
3.022 

Màxim 

383 
324 
459 

1.166 
1.413 
1.260 
2.673 
3.839 

Màxim 

270 
586 
305 

1.161 
1.272 
1.594 
2.866 
4.027 

Quadre 22.1'misia11S dels INEF de •• lcenciats li CIèncIes de l'EtIIcadó rllka i l'Espart I previsions de IIOIS Iocs de trellat en el període 1992-2001, seps àrees territorWs 
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generadores de l'oferta d'ocupació i 
les institucions de fonnació dels dife
rents titulats, previstes en el projecte 
derefonna. 
Sincronització que és necessària no 
només en el pla qualitatiu de les corres
pondències entre fonnació requerida 
pels llocs de treball i la fonnació espe
cífica inicial aportada pels centres de 
fonnació. També en el pla quantitatiu 
dels ritmes de producció dels diferents 
titulats és convenient tendir a la sin
cronització amb les ofertes d'ocupació 
que previsiblement tindran lloc durant 
la dècada. 
Tot i que mai no serà possible un ajust, 
una correspondència total entre els 
volums d'ocupació i els de titulats, no 
plantejar-se des d'aquests moments rit
mes de producció dels diferents titulats 
previstos en la refonna, d'acord amb 
les previsions realistes i raonables de 
les corresponents ofertes d'ocupació 
segons grups ocupacionals, produiria 
una sèrie d'efectes perversos, no desit
jats. 
Una producció inferior de titulats en 
cada grup ocupacional limitaria la 
difusió dels processos d'innovació de 
les organitzacions dels diferents titu
lats; comportaria a més de la corres
ponent desocupació i subocupació un 
realçament de les variables d' expe-
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riència esportiva, contactes personals 
i posició de les xarxes socials com a 
detenninants en l'accés dels emple
ats, en detriment de la variables titu
lació-fonnació corresponent als llocs 
de treball de cada grup ocupacional. 
Màxim donat que la població activa 
continuarà creixent fins gairebé al 
final de la dècada i que en un context 
de creixement econòmic moderat pre
visible, serà molt difícil reduir els 
nivells actuals de desocupació de la 
població activa. 
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Com a conseqüència, una producció 
excessivament sobredimensionada de 
titulats respecte a previsions reals i rao
nables de les necessitats del mercat 
esportiu laboral, serien un factor distor
sionador en el complex procés d' ade
quació entre la qualificació requerida 
pels diferents llocs de treball i la quali
ficació aportada pels ocupants dels llocs 
de treball a través de les seves fonna
cions específiques inicials. Les pròxi
mes enquestes d'estructura ocupacional 
entre l'esport reflectirien distribucions 
pintoresques i encreuaments entre els 
diferents tipus d'ocupacions i les titula
cions dels seus ocupants. 
En els quadres 21 i 22 es recullen els 
nous llocs de treball que es crearien en 
l'escenari referencial i, per tant, una 
orientació respecte als titulats que 
s 'haurien de fonnar en cada grup ocu
pacional, àrea i període (1991-2001). 
Caldria afegir-hi una part no estimable 
en aquests moments, dels treballadors 
ocupats el 1991 o dels que els ~ubsti
tueixin. 
En relació a les previsions de futurs lli
cenciats en els INEF (quadre 17) i 
l'evolució de les necessitats del mercat 
laboral d'aquests titulats, es poden 
avançar a partir de les dades recollides 
en els quadres 21 i 22 una sèrie de refle
xions. 
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En primer lloc, que considerats glo
balment el conjunt dels nou centres 
d'INEF i els 4.685 llicenciats (la majo
ria d'ells ja alumnes) que aportaran al 
mercat entre el juny del 1992 i el setem
bre del 1996, el dèficit històric acumu
lat d'aquests titulats universitaris desa
pareixerà. Així mateix, començarà a 
registrar-se per primera vegada la deso
cupació i a aguditzar-se els fenòmens 
de subocupació i comptabilització de 
dos o més llocs de treball del sector 
secundari en condicions laborals defi
cients. Recordem que el 1991, havien 
accedit a un de cada dos llocs de treball 
de docents en educació física en ensen
yament mitjà un 8% de llocs de direc
ció i a un 4% dels llocs de treball de tèc
nic esportiu superior. I això no només 
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per la seva escassesa, ja que un 7% dels 
empleats de TAFAD i un 3,5% dels 
llocs de monitor estava ocupat per 
aquests titulats universitaris . 

• DIRECCIÓ 

• TÈC.ESPoSUPERIOR 

OUS LLICE CIATS 

Gràfic 8. Pnvlsló citis INEF ~e noiS IICllldah I prev!,slons cie ROlS llocs cie l'''I~ 1991-2001. Total nadollal 

De la realitat observada i de les previ
sions d'evolució del mercat labora, 
sembla despendre's que no només no 
és necessari ja crear nous INEF (9) sinó 
que a curt tennini, gran part dels actuals 
INEF podran deixar de concentrar els 
seus esforços i recursos a formar els 
nous llicenciats dels quals es mancava. 
És a dir, podran reduir les entrades a 
aquesta formació i reorientar els seus 
esforços i recursos cap a d'altres fun
cions dels centres universitaris: recer
ca, fonnació permanent, cursos de post
grau i estudis de tercercic1e (10). Així 
mateix, a implantar les especialitza
cions previstes en el projecte de refor
ma i col.laborar amb els centres de for
mació dels altres titulats esportius. 
Tot sembla apuntar que si no es reduei
xen els fluxos d'accés als INEF actual
ment previstos per ells mateixos, 
aquests titulats universitaris comença
ran a registrar especialment a partir del 
1996 i de manera progressivament crei
xent, situacions similars a les registra
des en d'altres països comunitaris com 
Bèlgica, França o Alemanya des de 
començament de la dècada dels vui
tanta (11). És a dir, altes taxes de deso-
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cupaci6, subocupaci6, compatibilitza
ci6 de treballs precaris i recerca d' ocu
paci6 en sectors productius aliens a 
l'esport. 
Aquests fenòmens es produirien perquè 
d'acord amb les previsions efectuades 
en l'escenari referencial, el creixement 
de l'ocupaci6, amés d'alentir-se, es con
centrarà especialment en els llocs amb 
menors exigències de qualificació (moni
tors, TAFAE). Així mateix, el creixe
ment de l'ocupació en d'altres sortides 
professionals, com els llocs en les admi
nistracions supra-Iocals, els centres 
d'ensenyament universitari, centres 
d'investigació o consultoria, serà pro
bablement molt escàs. I, d'altra banda, 
d'acord amb les dades de l' Encuesta de 
Estructura Ocupacional i la investiga
ció de I.L. Hemandez (1987), les sorti
des per jubilació dels actuals llicenciats 
seran molt reduïdes en aquesta dècada i 
no començaran a ser significatives més 
que a partir de l'any 2005. A més, tot i 
que encara no es poden avançar els flu
xos migratoris professionals d'entrada 
o de sortida cap a altres països comuni
taris, probablement siguem receptors 
nets de tècnics esportius (universitaris o 
federatius) provinents d'aquests països. 
Per tant. en cas de no produir-se una dava
llada en els fluxos d'accés als INEF (o 
els seus equivalents centres universita
ris en el futur) les probabilitats d'acce
dir a llocs de treball que requereixin una 
alta qualificaci6 i comportin bones con
dicions de treball (sector primari) s' ani
ran reduint considerablement. En canvi, 
les possibilitats d'haver de pluriocupar
se en el sector secundari en llocs de 
menys requeriments qualificacionals 
(monitors i TAP AE) i pitjors condicions 
laborals (contractes temporals, autònoms, 
dedicacions parcials, salaris baixos) ani
ran augmentant progressivament. És per 
això que a la llum de les dades obtingu
des, tot sembla suggerir la conveniència 
d'anar reduint l'alumnat i concentrar 
esforços en augmentar la versatilitat de 
la formaci6 en el primer cicle i implantar 
les diferents especialitzacions en el segon 
cicle, augmentant les capacitats per tre
ballar en altres àmbits a més de la docèn-
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Gròfic 9b. ((ant.) Previsió dels INEF de nous lIi(enciats i previsions de nous llocs de treball, 1991-2001, segons 
àrees territorials (Nord-Oest) 
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cia de l'Educació Física en l'ensenya
ment secundari. 
Aquestes poden ser algunes de les 
estratègies anticipades que proporcio
nen els professionals altament qualifi
cats que requerirà el desenvolupament 
de l'Educació Física i de l'Esport, i que 
alhora limitin els processos de despro
fessionalització i desqualificació dels 
llicenciats d'INEF. En qualsevol cas, 
sembla demostrat l'interès de continuar 
la recerca social i la reflexió en aquest 
camp i en aquells altres que han de con
dicionar el desenvolupament de l'Edu
cació Física i de l'Esport en general i 
del seu mercat laboral en particular. El 
futur de l'esport només està escrit par
cialment, pels factors i les inèrcies 
estructurals, exògenes i endògenes, que 
la determinen o el condicionen. Però 
tenim un marge de maniobra per a 
l'acció social dels agents directament 
involucrats. 
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Notes 

(1) Publicat a Apunts, Educació Ffsica i Esports 
núm. 31, març 1993. 

ÀREA TÈCNICO-PROFESSIONAL 

(2) L'enquesta va ser realitzada per Plamks
port i dirigida per Jesús Martínez del Castilllo, 
amb la col.laboració de Núria Puig, Antonio 
Fraile i Agustín Boixeda. La grandària de la 
mostra va ser de 2.800 entrevistes, (estratifi
cades segons àrea territorial, grandària d 'habi
tat i tipus d'instal.lació esportiva) realitzades 
en 150 municipis durant el2n trimestre del 
1991. 

(3) La projecció va ser realitzada per Plamks
port i dirigida per Jesús Martínez del Castillo, 
amb la col.laboració de Clemente Navarro, Anto
nio Fraile, Nuria Puig, Pablo Jiménez, Julio Mar
tínez i Carlos de Miguel. Es va fer servir el mèto
de dels escenaris de M. Godet (1987). Els 
informes finals de l' Encuesta i la Proyección els 
podeu consultar en els centre de documentació 
dels INEF. 

(4) Vegeu per exemple, per al cas de França, 
la recerca de Louveau, C., (1985), Les unités 
d'enseignement et de recherche en éducation 
pysique et sportive. Strategies de formation, 
INSEP, París. 
Per al cas d'Alemanya, l'estudi de Heineman, 
K.; Shubert, M., (1989), Honoriezt der Arbeits
markt sportwissenchaftliched Qualifikatiemen?, 
in Sportwissenschaft, 1989/1. 

(5) Estem preparant per més endavant un nou 
procés investigador, en el qual entre altres enfo
caments teòrics, la teoria de les espècies de capi
tal de Bourdieu (1979), sembla particularment 
prometedora i fecunda. 

(6) En aquest apartat de l'article ens limitarem 
a presentar els principals resultats de la projec
ció, en relació amb els titulats d'INEF. En l' infor
me final de la projecció, que pot ser consultat en 
els centres de documentació dels INEF, es pre
senten amb amplitud els procediments meto
dològics i les anàlisis en què es basen els resul
tats que presentem aquí. 

(7) En el moment d'escriure aquest article, sem
bla que almenys durant el 1993 i potser el 1994 
el creixement econòmic serà molt reduït. 

(8) D'acord amb els càlculs efectuats en la Pro
yección (capítol V de l'informe final), l'any 200 1 
les necessitats de docents d'Educació Física en 
ensenyament secundari se situaran al voltant dels 
8.000 llicenciats. És a dir, que s 'haurà de dupli
car en el transcurs de la dècada el nombre de 
llocs de treball que hi ha el 1991. Doncs bé, en 
la Proyección treballem amb la hipòtesi que 
aquests 4.000 nous llocs de treball es crearien 
entre el 1992 i el 1996. TanmaJeix, els ajusta
ments pressupostaris que s'anuncien en el 
moment d'escriure aquest article, podrien retar
dar el calendari de creació d'aquests nous llocs 
de treball. 
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(9) El dèficit que sembla deduir-se de fonna
ció de llicenciats en l'àrea sud, és més aparent 
que real, donat que hi haurà llicenciats fonnats 
en altres comunitats que emigraran a aquesta àrea, 
especialment a l'ensenyament mitjà (ensenya
ment secundari). A més, en cas de crear-se un 
nou INEF en l'àrea sud no produiria llicenciats 
fins al 1997 , data en què els actuals INEF d'aques-
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ta àrea cobririen àmpliament les ofertes d'ocu
pació. 

(10) Al quadre 18 podeu apreciar d'una banda 
les dificultats que manifesten tenir gran part dels 
titulats d'INEF per mantenir-se actualitzats i 
d'acord amb l'organització periòdica de cursos 
d'actualització. 

(11) Vegeu, per exemple a França, la investiga
ció de Louveua, C. Les unités d' enseignement et 
de recherche en éducation pysique et sportive 
Strategies de formation, INSEP, París, 1985. 
Per al cas d'Alemanya, l'estudi de Heineman, 
K., Shubert, M., (1989), Honoriezt del Arbeils
markt sportwissenchaftliche Qualifikatiemen?, 
in Sponwissenschaft, 1989/1. 
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