


SOBRE ELS DIRIGENTS I LES FEDERACIONS ESPORTIVES 

És generalitzat l'interès per l'esport en aquest any 1994; és més, podem deduir sense gaire esforç que no és nou. 
No hi ha dubte que disposar d'un any internacionalment dedicat a l'esport (ONU) és un somni complert per als més grans i 
per a aquelles persones que porten molts anys dedicant-se a l'esport. 
Ara bé, barrejar a la darreria del segle XX "l'esperit olímpic" amb la treva olímpica de fa cents d'anys és més que pretensiós, 
ja que els factors, la història, les variables, etc. no poden donar lloc a fets ni a circumstàncies semblants encara que hi hagi 
personalitats que insisteixin a utilitzar aquest concepte com a mitjancer de pau. En qualsevol cas sempre cal felicitar qual
sevol intent de pau, evidentment, dins uns límits legalment establerts, vingui d'on vingui, exigeixi els procediments que exi
geixi. 
No tenim la intenció de centrar la nostra opinió en l'olimpisme i voldríem ubicar-nos, en el petit espai que ens ofereix la 
revista, en el "dirigentisme" de les federacions esportives. En termes taurins, baixar a l'arena suposa concretar la faena. En 
l'esport, després dels grans esdeveniments del '92, davallar als fets concrets és analitzar les federacions esportives en l'actua
litat' entre altres possibles anàlisis que ens permet l'univers de l 'esport. 
És evident que no és el moment de fer una anàlisi minuciosa -ni tampoc disposem dels mitjans necessaris per fer-1cr- i 
potser simplement sigui més fàcil enumerar els diferents paradigmes o models de dirigents esportius federatius. 
Desitgem ressaltar, abans de començar, que no ens sembla rigorós descriure els dirÍgents esportius exclusivament com fan 
determinats mitjans de comunicació escrita: " ... els dirigents esportius han actuat com a mecenes, com a executius. La majo
ria, vocacionals, han acabat posant diners de les seves butxaques ... " (S. Nolla, 1994). Cal suposar que aquesta descripció de 
dirigent federatiu ha d'agradar els interessats, però no compartim el model que proposa el Sr. Nolla. Creiem que el model de 
dirigent esportiu no es limita a l'expressat anteriorment, ja que tenim dirigents esportius de tipus i colors variats, com varia
da és la societat en la qual vivim. 
Hi ha, sens dubte, dirigents esportius vocacionals; n'hi ha de mecenes ~ada vegada menys i sempre han estat molt pocs-, 
hi ha dirigents executius, dirigents compensats de diverses maneres, dirigents de tota la vida i molts d'altres que podríem anar 
descrivint i que qualsevol professional pot trobar o ha trobat si ha treballat en una federació com a tècnic, jutge, administra
tiu, etc. 
Així mateix, tampoc estem d'acord amb la comparació de les federacions amb l'organització dels Jocs Olímpics, com pre
tén aquest mitjà de comunicació que hem esmentat. Aquesta comparació és una quimera. Els Jocs Olímpics són un altre uni
vers, una fantasia feta realitat; amb una economia sense límits, amb grans recursos posats a disposició de la ciutat organit
zadora, amb les institucions volcades en pro de l'esdeveniment, amb empreses disposades a arriscar capital, etc., en definitiva, 
no és comparable. Tanmateix, les federacions han de realitzar un esforç per modernitzar-se i perquè això sigui possible cal 
evolucionar i per damunt de tot complir uns requisits mínims que podríem concretar en dos: que la modalitat esportiva esti
gui arrelada socialment i que tingui un suport econòmic. Tanmateix, hi ha moltes federacions esportives que no tenen aquest 
arrelament social i que només tenen potencial econòmic perquè la modalitat esportiva es desenvolupa en una determinada 
classe social i altres vegades trobem federacions que no tenen ni arrelament social ni economic per mantenir-se i funcionar 
mitjançant subvencions estatals, autonòmiques o municipals. 
En definitiva, les modalitats esportives tenen diferents formes d'organització, diferents menes de dirigents esportius, dife
rents recursos, diferent arrelament social, etc. Tot és massa diferent per poder ser homogeneïtzat i per descomptat molt menys 
per poder comparar-ne l'organització amb la dels Jocs Olímpics. 
Els Jocs Olímpics es caracteritzen per disposar de recursos enormes, per no tenir pràcticament obstacles insalvables, per 
comptar amb una gran iLlusió coLlectiva, per la predisposició de personalitats influents en les esferes internacionals i un 
llarg etcètera. No hi ha dubte que determinades comparacions són odioses, però intentar comparar l'organització dels Jocs 
Olímpics amb les federacions esportives és una il.lusió; entenent per il.lusió un judici que no es correspon amb la realitat. 
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Resum 

L'insigne figura del mestre català Arnau 
de Vilanova es destaca com una de les 
més notables i representatives de la me
dicina medieval. Tot i ser moltes i va
riades les seves inquietuds i les direc
trius de la seva activitat, les dades més 
destacades de la seva biografia giraran 
al voltant de la seva condició de metge 
eminent. 
De la seva extensíssima i variada obra, 
elaborada en gran part durant la seva 
estada com a catedràtic en l'Escola de 
Montpeller, ens interessen, òbviament, 
els seus escrits higiènico-dietètics que, 
sota la denominació genèrica de Regi
men sanitatis i en nombre de tres --dos 
dels quals són de dubtosa autenticitat-, 
es recullen en els volums de les edi
cions generals de les seves obres. En 
concret, nosaltres analitzarem el d'atri
bució més segura, popularment cone
gut com Regimen sanitatis ad regem 
Aragonum -Opera Amaldi, f. 82 a/86 
b-- que Amau va redactar per al man
teniment de la salut del seu amic el rei 
Jaume II d'Aragó. És un text senzill i 
breu, exempt de tota erudició i en el 
quall' autor ens mostra la seva capaci
tat pedagògico-didàctica de professor 
universitari per a fer-se entendre pels 
profans en l'art mèdic. 
El contingut de l'obra recull les normes 
higièniques que han de respectar-se per 
a arribar a assolir, i posteriorment a man
tenir, un òptim estat de salut corporal: 
normes que s 'han de seguir a fi d'esco
llir el lloc més apropiat per a establir la 
cort, sobre el règim d'exercici físic, so
bre el bany, el menjar, el son i les emo
cions; sobre quins aliments i quines be
gudes són les més saludables; en 
definitiva, sobre l'ordenació del famós 
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L'EXERCICI FÍSIC EN EL 
'REGIMEN SANITATIS' D'ARNAU 

DE VILANOVA 

esquema galènic de les sex res non na
turales, que el mateix mestre català, per 
a fer-les més comprensibles, les desig
na com "coses que necessàriament afec
ten el cos". 

Paraules clau: exercici f'lSic, sa
lut corporal, història, gimnàstica 
mèdica, fortalesa. 

Inlroducdó 

Al principi del segle XI, s'iniciarà el 
procés definitiu de tecnificació de la 
medicina medieval, la seva veritable 
conversió en ars medica -autèntica 
tècnica mèdica d'allò que fins alesho
res només havia estat el quasi tècnic 
"ofici de curar" (1)-. Segons els estu
diosos de la història mèdica, hi ha qua
tre motius que facilitaran aquest pro
cés: 

a) L'alt nivell d'exigència que els met
ges de l'època s' autoimposen; 
d'aiXò en són exemples clars primer 
l'Escola de Salem -vila situada al 
sud de Nàpols, on es funda aquesta 
institució mèdica laica, docent i as
sistencial alhora, i semblant a les 
escoles de l'antiguitat clàssica- i 
posteriorment l'Escola Capitular de 
Chartres -Academia Carnoten
sis-, el centre inteHectual europeu 
més important entre els segles XI i 
XII. 

b) L'arabització del saber mèdic que 
du els professionals mèdics d'Euro
pa a conèixer la ciència àrab i, per 
mitjà d'aquesta, gran part de la gre
ga; precisament per aquesta època, o 

potser una mica més tard, penetra
va la Isagoge de loannitius al sud 
d'Itàlia; sense oblidar, per suposat, la 
ingent tasca traductora de manus
crits àrabs que es dugué a terme en 
l'anomenada Escola de Traductors 
de Toledo, on, sota la direcció de 
Gerardo de Cremona (1114-1187) i 
Miguel Escoto (1210-1291) es van 
traduir els Escrits d'Hipòcrates i 
Galè, el Canon d'Avicenna, la Ci
rurgia d'Abulquasim, etcètera. Ai
xí serà com, passats els segles,I'Eu
ropa medieval s 'helenitza de nou per 
mitjà dels àrabs. 

c) La secularització que a poc a poc es 
va produint en la institució mèdica 
a partir de mitjan segle XII facili
tarà el decisiu avenç en la ciència i 
en la pràctica de la medicina; això 
fou a causa, principalment, de la 
ruptura no violenta amb el passat 
immediat, que provocarà un procés 
històrico-social de desaparició del 
feudalisme de l'alta edat mitjana en 
benefici d'una incipient classe no
va, la burgesia, vigorosa i activa en 
els nuclis urbans, on més es desen
volupa la indústria artesanal; i que 
unida a un creixent allunyament in
tel·lectual de Déu i a la secularitza
ció del món, suposaran els pilars de 
la nova situació reflectida en la pra
xi del metge. 

d) La racionalització del saber i de la 
vida dels europeus, que facilitarà la 
penetració de la idea de "propietat 
natural" en la intimitat de les ments 
i suposarà. a més, el pas crític del se
gle XII al xm, l'aparició de noves 
institucions i mètodes que augmen
taran el cultiu i la transmisió del sa
ber. Amb relació al saber mèdic sor
giran, imitant el centre de Salem,les 

apunts : Educoci6Fi,icoi E'porl' 1994136) 6-14 



noves escoles de Bolònia, París i 
Montpeller; aquesta darrera va es
devenir, durant el segle xm, el cen
tre més important dels coneixements 
mèdics, prestigi que conservà fms a 
mitjan segle xx. Amb gèrmens ori
ginaris diferents, impulsades unes 
vegades per l' esglèsia, altres per la 
reialesa, i fins i tot en algun cas per 
certs municipis, van naixent al llarg 
dels segles XIn i XIV, les universi
tats europees: Bolònia, París, Ox
ford, Salamanca, Tolosa, etcètera. 
La majoria va adoptar el model 
canònic que perdurarà fms al segle 
XIX amb les quatre facultats de Te
ologia, Dret, Medicina i Arts -re
presentació dels quatre pilars que 
sostenen el tot orgànic de la univer
sitat: Déu, Estat, salut i els coneixe
ments bàsics per a acostar-se a la 
ciència i a la praxi dels tres temes
de les quals, la primera suposarà la 
dignitat suprema i la darrera prepa
rarà inteHectualment per a l'estudi 
de les restants. 

Els centres rectors de la medicina de la 
baixa edat mitjana en què es trobaran 
els trets més importants i les més iHus
tres figures de la ciència mèdica seran 
Montpeller, diverses ciutats del nord 
d'Itàlia -Bolònia, Florència, Pàdua
i París. Un dels temes importants al qual 
els savis metges d'aquests centres de
diquen els seus treballs i estudis, se
guint la tradició mèdica clàssica, és el 
de la higiene, la dietètica, en definiti
va, tenir cura de la salut. L'origen es 
troba en la traducció llatina d'una car
ta pseudoaristotèlica a Alexandre el 
Gran que Avendaut de Toledo va de
dicar a la infanta Teresa, filla d'Alfons 
VI, completat a continuació pel Regi
men sanitatis dedicat al rei d'Aragó per 
Amau de Vilanova. 
Així és com el gènere dels regí mina per 
a prínceps i grans senyors esdevindrà 
una forma destacada de la literatura mè
dica a partir del segle xm i assolirà el 
punt àlgid durant el segle XVI amb els 
règims de salut, i en els segles xvn i 
XVIII amb els tractats d'educació de 
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prínceps. Altres vegades, el tema dels 
regí mina no es dedica a la higiene d'una 
persona determinada, sinó a la d'una 
activitat concreta, un grup social, un es
tat vital, una professió o a la prevenció 
d'alguna malaltia especialment mortí
fera, com la pesta ---els tractats de la 
pesta o la lepra- (2). 

Perfil biogràfic 

El màxim exponent de la literatura hi
giènico-dietètica i de salut de la baixa 
edat mitjana va ser l'obra del metge es
panyol Amau de Vilanova. En la seva 
biografia hi ha clares discrepàncies 
quant al seu origen; uns defensen la te
si catalana i altres la provençal. Tan
mateix, hi ha testimonis inequívocs i 
documents coetanis -procedents dels 
reis Jaume 11 i Frederic m, del papa Bo
nifaci vm i d'ell mateix- que en con
firmen l'ascendència catalana, avala
da també per l'apeHatiu Arna/dus 
cathalanus, que apareix en l'encapça
lament d'algunes de les seves obres i 
pel fet que els escrits que se'n conser
ven estiguin en llengua catalana. La da
ta de naixement es fixa entre l'any 1238 
i el 1240 a València, concretament a 
Vilanova, probablement ubicada en allò 
que és actualment el barri valencià del 
Grau; fill de colons instal·lats allà arran 
de la reconquesta de la ciutat pel rei Jau
me I, la seva família era d'origen mo
dest i sense llinatge, de la qual cosa el 
mateix Amau es solia vanagloriar. Va 
estudiar humanitats en l'Escola dels 
Frares Predicadors ---ell mateix ens ex
plica que el cèlebre Fra Ramon Martí 
li donà classes d 'hebreu- i la seva ini
cial formació religiosa es va veure en
terbolida per posteriors polèmiques te
ològiques. Va arribar a dominar, a més 
de l 'hebreu, el llatí i l'àrab, cosa lògica 
si considerem la proximitat a la cultu
ra musulmana que conservava la ciu
tat; fms i tot sembla ser que va arribar 
a ser un expert traductor de l'àrab, la 
qual cosa li permetria l'accés dirC(cte 
als textos mèdics àrabs més importants 
de l'època. Posteriorment es trasllada 
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a Montpeller -aleshores senyoria del 
rei d' Aragó- per a cursar estudis de 
medicina en la seva famosa escola, i 
l'any 1260 obté el títol de Mestre en 
Medicina. També en aquesta ciutat va 
contraure matrimoni amb Agnès Bla
si, mIa d'una coneguda fanulia de co
merciants de Montepeller. 
Hi ha referències que apunten la possi
bilitat que Amau completés la seva for
mació mèdica en la Universitat de Nà
pols, al costat del famós mestre 
Giovanni de Casamicciola. Tanmateix, 
allò que sí està confirmat és la seva tor
nada a València, on exerceix la profes
sió mèdica i on neix l'any 1276 la se
va única mIa, Maria, a qui fa donació 
dels seus béns el març de 1281. 
El seu prestigi professional com a met
ge arriba a ser tan gran que el 1281 el 
mateix rei d'Aragó i València i comte 
de Barcelona, Pere m, sol· licita els seus 
serveis com a metge de cambra i li as
signa un sou anual de dos mil escuts. 
L'estada en la cort fou per a Amau una 
etapa d'estudi i de meditació, en la qual 
traduirà al llatí el Liber de viribus cor
dis d'Avicenna i l'opuscle de Galè ti
tulat Liber de rigore et iectigatione et 
tremora et spasmo; aquestes no foren, 
segons les seves pròpies referències, 
les úniques obres traduïdes per Arnau, 
ja que s 'han perdut alguns dels seus tre
balls, com el De interioribus secundum 
nostram traslaciones, que cita en el seu 
Speculum medicinae. 
A la mort de Pere III, Arnau es traslla
da de nou a València on gaudirà de les 
rendes que el rei Alfons III li va con
cedir a canvi del seu castell d'Ollers, 
que havia rebut en donació del seu pro
tector, Pere lli. En la seva ciutat natal 
compra terres, edifica la seva pròpia ca
sa i fa algunes donacions al convent do
minicà de Santa Maria Magdalena, on 
professa la seva filla Maria. 
Cap al 1291 Amau inicia el seu ma
gisteri en l'Escola de Medicina de 
Montpeller. L'ambient universitari des
pertarà en ell una gran preocupació re
ligiosa i científica, la qual cosa el por
tarà a escriure els seus tractats de 
medicina més notables, tant teòrics 
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com pràctics -aspecte, aquest darrer, 
que considera fonamental en medici
na: la pràctica, l'exercici de la profes
sió, és la clau per a entendre aquesta 
ciència-o Destaca com a comentaris
ta de Galè i d'Hipòcrates i reflecteix 
les seves observacions en escrits esco
lars que assoleixen una gran difusió. 
Alhora, els seus tractats de teoria mè
dica i de farmacologia científica, de 
base galènica, van caracteritzar la me
dicina escolàstica, de la qual el mestre 
Arnau és el representant més signifi
catiu; fins al punt que el papa Climent 
V, l'any 1309, va consultar amb ell, 
abans de promulgar les butlles que or
denaven el règim de govern i els plans 
d'estudi de l'Escola de Medicina de 
Montpeller, on el mestre català va re
gentar una càtedra durant molt de 
temps, i on va transmetre als seus alum
nes la doctrina i la pràctica de l'art de 
conservar i de recuperar la salut. 
A Montpeller Amau escriu la seva gran 
obra científica i canalitza les seves in-
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quietuds religioses, afa
vorit per l'ambient de l'Es
cola, on les especulacions 
escatològiques i els movi
ments espiritualistes re
formistes gaudeixen de 
gran predicament. En els 
primers escrits es referirà 
al' Apocalipsi, seguint els 
plantejaments de Joaquim 
de Fiore, alhora que perfi
la la seva obra fonamental 
en aquesta línia: el Trac
tat sobre el temps de la 
vinguda de l'Anticrist i la 
fi del món. El 1299 viatja a 
la cort del rei Felip IV el 
Bell com a emissari del 
seu amic Jaume 11 d'Ara
gó, i aprofita aquesta oca
sió propícia per donar a 
conèixer les seves idees 
sobre la proximitat de la fi 
del món. Això provocarà 
un terrible sobresalt entre 
els Mestres de la Sorbona, 
que ordenaran l'arrest 
d'Amau, tot i que serà alli

berat immediatament. Amb tot, l' afren
ta patida i la condemna de les seves 
doctrines l'esperonaran i el predispo
saran per a defensar-les obstinadament; 
Arnau entén que són d'inspiració di
vina, fms al punt que es posarà a tre
ballar intensament per a redactar unes 
Respostes a les objeccions dels teòlegs 
parisencs; fins i tot recorrerà al seu 
amic, el papa Bonifaci VIII, el maig de 
1301, que l'aconsellarà, però, que 
s'ocupi de la medicina i s'oblidi de la 
teologia. 
Malgrat tot, Arnau no fa cas dels seus 
consells, continua la seva missió profè
tica i oposa fronta1ment les seves teories 
a les dels sectors mçs reaccionaris de 
l'esglèsia, fms al punt de mantenir una 
greu disputa amb els dominicans cata
laos que reprovaran les seves doctrines 
i l'obligaran a defensar-se públicament 
a Lleida davant d'una assemblea ecle
siàstica presidida per l'arquebisbe de 
Tarragona i, a Barcelona, davant la cort 
en ple. 

En els seus temps només es pot enten
dre la tolerància d'una l'actitud tan arro
gant com la d'Amau en matèria reli
giosa des de la perspectiva de la seva 
gran consideració com a professional 
mèdic. Hi ha un fet significatiu que ai
xí ho corrobora; quan Amau, l'any 
1301, es presentà davant del papa Bo
nifaci VIII per a apel·lar contra la seva 
sentència condemnatòria de París, 
aquest patia una dolença renal que el 
metge català va guarir a base de remeis 
físics i medicamentosos, i amb l'apli
cació d'un segell d'or forjat en espe
cials circumstàncies, de manera que 
atragués l'eficàcia de les forces astrals 
(3). Això explicaria l'agraïment i l'afec
te del papa Bonifaci cap al mestre Ar
nau. Va tractar també Benet XI i Cli
ment V, de qui va rebre mercès i 
concessions molt estimables. També 
va prestar serveis mèdics a dos reis de 
Nàpols, Carles i Robert, i ad' altres 
molts cardenals i nobles, la qual cosa 
demostra que la seva categoria profes
sional en la praxi mèdica estava a l'al
tura del seu prestigi com a professor 
universitari i escriptor científic. 
El tram final de la seva vida va estar es
quitxat de problemes i contínues com
pareixences davant diverses instàncies 
per a explicar les seves teories teològi
ques' inclós un greu problema amb el 
seu amic el rei Jaume 11 d'Aragó; se
gons el cardenal franciscà Minicio de 
Murraville, el metge català l'havia di
famat, presentant-lo davant el papa i el 
Sagrat Col·legi com crèdul en somnis 
i vacil·lant en la fe. Rebut el text autèn
tic de la declaració d'Amau, Jaume n es 
justifica davant el papa i davant el seu 
germà Frederic negant totes les impu
tacions fetes per "el mestre Amau, men
tider provat". 
El prestigiós metge català passarà els 
darrers dies de la seva vida al servei 
del rei Robert de Sicília en la seva cort 
de Nàpols. Sembla ser que Arnar va 
morir el dia 6 de setembre de 1311 en 
un naufragi davant les costes de Gè
nova, precisament quan es desplaçava 
a Avinyó per a atendre el papa. El seu 
cos fou inhumat a Gènova i va ser no-
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menat, el 1316, heterodox oficial per 
sentència del Tribunal Inquisidor de 
Tarragona. 

Anàlisi de l'obra 

Les referències del mestre Arnau a 
l'exercici físic seran freqüents en el seu 
Regimen sanitatis ad regem Aragonum, 
"una de les obres autèntiques més àm
plia i doctrinal del metge català"; per 
al pare Miquel Batllori és "un text que 
es presenta com una introducció a la 
medicina; una exposició sistemàtica de 
l'essencial de la ciència mèdica, seguint 
l'esquema metodològic de la Isagoge 
de Ioannitius" (4). Aquesta obra està 
destinada a l'ús privat del rei Jaume 11 
d'Aragó i, per tant, especialment adap
tada a la seva complexió corporal i a 
les seves condicions de vida; recull les 
normes higièniques més adequades per 
al manteniment de la salut corporal del 
monarca: regles sobre el lloc més apro
piat per a establir la cort, sobre el rè
gim de l'exercici físic, del bany, del 
menjar, del son i de les emocions, so
bre les qualitats salutíferes dels princi
pals aliments i begudes ... és a dir, so
bre l'ordenació de les principals "coses 
no naturals", designades per Arnau com 
"coses que necessàriament afecten el 
cos". El Regimen és sol· licitat pel rei 
mateix al mestre Amau i la seva data 
de composició es situa a l'estiu de 1308, 
després que el monarca insistís reitera
dament davant el metge: "( ... ) que em 
feu arribar aquest llibre per tal que, amb 
ell, pugui tenir cura de la meva salut" 
(5). L'autor reté 1 ~riginal, que aparei
xerà inventariat entre els seus llibres a 
València (1311) arran de la seva mort. 
El contingut del Regimen de seguida 
començarà a interessar, i allò que al 
principi fou d'ús particular del rei, aviat 
es divulgarà, començant per la pròpia 
reina Blanca, que encarrega al seu met
ge particular, Berenguer Sarriera, la tra
ducció del text llatí al català "per a po
der obtenir-ne profit aquells que no 
entenen elllatf' (6). 
La difusió manuscrita del text llatí del 
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Regimen fou molt abundant i només cal 
repassar els catàlegs de fons manuscrits 
de les principals biblioteques per a po
der apreciar l'existència d'una gran 
quantitat d'exemplars d'aquesta obra, 
de la qual se n 'han arribat a comptabi
litzar no menys de seixanta manuscrits 
entre els segles XIV i XV (7). Aquesta 
abundant transmissió manuscrita plan
teja una gran dificultat per a catalogar
Ia i descriure-la, malgrat que algunes 
de les seves característiques originals 
ofereixen una considerable fixesa a 
l'hora de reconèixer-la: el manuscrit 
comença amb les paraules "Prima pars 
vel consideratio sanitatis conservande 
pertinet aeris electionis ( ... )"; i en el 
colofó s'expressa la nacionalitat de l' au
tor: "( ... ) compositum a magistro Ar
naldo de ViU noua Cathalano". 
Al final del seu Speculum medicinae, 
Amau de Vilanova es refereix al seu 
Règim de salut (Opera, fol. 36 ra.), que 
potser no estigui dirigit al rei d'Aragó, 
sinó un altre treball de més presència 
cienífica i amb una orientació més àm
plia; d'aquest estil és un dels tractats 
que, en totes les edicions d'OperaAr
naldi, precedeix al del rei d'Aragó. 
Aquest possible Regimen d'Amau re
cull un doble vessant: d'una banda ens 
mostra el coneixement de les diversi
tats dels éssers humans i, de l'altra, el de 
les "coses no naturals" que aquests és
sers necessiten. En la primera part es 
defmeix el terme salut, s'explica com 
mantenir-la segons les diferents com
plexions corporals, els sexes i les edats; 
en la segona, es detalla l'ús correcte de 
tot allò que pot mantenir la salut o bé 
fer danya l'organisme, i continua amb 
unes normes higièniques per als viat
gers, els malalts convalescents, etcète
ra, com també per a preservar-se de la 
pesta i dels verins; conclou amb indi
cacions per a la sangria i per algunes 
medicions habituals. Potser sigui aquest 
el millor tractat de la literatura higièni
co-dietètica medieval. Però es plante
ja un dubte: aquesta obra, és en realitat 
original del mestre Amau? La qüestió 
no és clara i hi ha alguns detalls que 
apunten cap al metge milanès Maino 
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dei Mainieri, mestre regent en la Fa
cultat de Medicina de París, com l'au
tor, malgrat haver un paral·lelisme clar 
entre el contingut del Regimen sanita
tis ad regem Aragonum i el dels capí
tols centrals del Regimen sanitatis mag
nini mediolanensis (8). 
Si en les edicions renaixentistes 
d'Opera Arnaldi, el Regimen Sanita
tis dedicat al rei d'Aragó va sempre a 
continuació de l'extens tractat higiè
nic a què abans ens hem referit, pre
cedeix alhora a un altre llibre d'aquest 
gènere titulat Liber de conservanda 
iuventute et retardanda senectute (fols. 
86 rb-90 va), dedicat a un altre perso
natge regi, el rei de Nàpols, Robert 11 
d'Anjou -al servei del qual el mes
tre Amau va passar els darrers anys de 
la seva vida professional-; en la de
dicatòria, l'autor recorda al rei la res
ponsabilitat que té de mantenir la salut 
i de procurar que es perllongui la se
va vida, ja que d'això depèn el bé del 
seu poble. Consta de tres capítols que 
exposen les causes de l'envelliment 
-pèrdua de la calor natural i corrup
ció dels humors- i la manera d'evi
tar aquesta decadència corporal i con
trarrestar-ne les manifestacions més 
notòries amb remeis molt diversos, 
amb un estil de vida que eviti qualse
vol excés i amb la pràctica d'un exer
cici físic moderat i continuat -fona
mentalment basat en les diferents 
formes de passejar-o Diversos estu
diosos han comparat el contingut 
d'aquest llibre amb el titulat De re
tardatione accidentium sennectutis, 
de temàtica semblant i atribuït a Ro
ger Bacon, i coincideixen en el fet que 
tenen una gran semblança. Com que 
l'obra del franciscà anglès és del se
gle XIII i de data anterior al d'aquell, 
alguns opinen que el seu autor va 
conèixer i va copiar alguns paràgrafs 
de l'anglès i, fins i tot, E. Withington 
arriba a acusar de plagi al mestre Ar
nau; amb tot, es precipita amb aques
ta observació, ja que de cap manera 
està demostrat que aquesta obra sigui 
d'Amau de Vilanova, sinó que potser, 
com va passar en moltes altres oca-
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EL ':; qual, dirigit al sultà Sala
dino, fou traduït de l'àrab 
al llatí per Ennengol Blasi, 
nebot d'Arnau- Averro
es, Avenzoar, el propi Ar
nau, i el seu company de 
claustre de l'Escola de 
Montpeller, Bemard Gor
don en la seva obra De 
conservanda sanitate 
(1303). Això no obstant, la 
relació que es pot establir 
entre aquestes obres i les 
del nostre metge és molt 
escassa, només hi té coin
cidències molt puntuals 
(11). 

MARAVILLOSO 
REGIMIENTO,I ORDBN DB VI. 
vir. ~ar.a fcner fa!ud.i alarg.Jt la vida;que c:ompufo.cI 
d?C~lfsIlPo .MedlGo Arnaldo de Vilanoda.paral tètc. 
",(simo Rel deAragon,don laimeelSegundo:facado 
de vn libro l.atino de mano mui aotiguo.trafl tdo del 
mefmo original del Autor;i pueO:o en eO:a lenoua por 

cI Licenci.do, Hieronymode Mondragon~po;. 
quede t.nlingula';Obra.puedagozar .~ 

toda elmuodo. 

Año 

fIl B"rcelol1a¡cn la émprenta de T"lme Cc:nd(u; 

Però sí cal considerar la in
fluència que sobre el Re
gimen d'Arnau va exercir 
l'escrit pseudo-aristotèlic 
Secretum Secretorum, tan 
popular en l'edat mitjana. 
L'original àrab, traduït a 
Bagdad al principi del se
gle IX, originarà dues re
censions: una de breu, tra-

Portada del "bgillen sanilalis ad regem aragonlR11" del meslr8 Amau da Wanova, traduït al 
castellà pellliondal Jar6nimo de Maadrag6n 

sions, es va atribuir indegudament al 
prestigi del seu nom (9). 
Tant en el Regimen sanitatis, com en 
la resta de les seves obres mèdiques, és 
evident que Amau de Vilanova és un 
fidel galenista; és clar que pren com a 
referència el De sanitati tuenda del met
ge de Pèrgam que, sens dubte, va conèi
xer i va utilitzar (10). Això no obstant, 
la d'Arnau és una producció diferent a 
la del gran grec, ja que no s'ajusta a una 
progressió rigorosament prefIXada, si
nó que recorre les diverses edats de la 

, vida, des de la infantesa fins a la velle
sa, exposant el règim més adequat per 
a cadascuna d'aquestes etapes i parant 
una especial atenció a la gimnàstica. 
Aquest plantejament basat en el "règim 
de les edats", el punt de partida del qual 
és l'esmentat tractat de Galè, serà el fo
nament dels diferents Regimen sanita
tis apareguts, com ja hem indicat, en 
tota la literatura mèdica medieval: 
Maimònides --el Règimen sanitatis del 
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duïda al llatí al principi del 
segle XII a Toledo per 

Juan Hispano (Avendaut) i més tard al 
castellà; i una altra de més àmplia i di
fosa, traduïda al llatí per Felip de Trípoli 
i de la qual en farà una reelaboració co
mentada el cèlebre franciscà anglès Ro
ger Bacon (12). El contingut bàsic 
d'aquesta obra recull una sèrie de nor
mes per a orientar la conducta dels reis 
que semblen dictades pel mateix Aristò
til per al seu deixeble Alexandre el 
Gran. Pel prestigi del suposat autor i 
per l'àmplia gamma de consells que re
cull, fou la més llegida, traduïda i imi
tada de l'edat mitjana. Conté regles de 
conducta moral i política, ensenya la 
manera de conèixer la gent per mitjà 
dels seu caràcter somàtic (fisognòmi
ca), i hi ha també referències a l'astro
logia i a l'adivinació. Compta amb una 
secció destinada a orientar la vida del 
monarca en l'aspecte físic, per la qual 
cosa el tractat esdevindrà la base de 
nombrosos Regimina principum de 
caràcter ètic i pragmàtic; també va su-

posar, sens dubte, una font per als di
versos Regimina sanitatis. Si el com
parem amb l'escrit per Amau, podem 
observar-hi clares coincidències en di
ferents punts, especialment quant als 
àpats i al' exercici físic que han de pre
cedir-los; però també obertes dis
crepàncies, com la valoració positiva 
que fa de la migdiada el Secretum, fet 
amb el qual Arnau és totalment en de
sacord (13). 
La Isogoge galènica de Ioannitius és 
una altra referència de la medicina he
lerustica utilitzada per Arnau, a partir 
de la qual s'establirà el tradicional es
quema de les sex res non natura/es, 
contraposades a les res natura/es -les 
que constitueixen tot un organisme vi
vent-o Les primeres composades per 
tot el que afecta al cos d'alguna mane
ra, i que és causa de salut o de malal
tia, segons com s'apliquin. 
És molt clar, doncs, que per a l'elabo
ració del seu Regimen sanitatis ad re
gem Aragonum, el mestre Amau de Vi
lanova s'inspira en les fonts clàssiques 
per mitjà dels escrits àrabs; així, l' es
crit preparat per al rei d'Aragó ve a ser 
la decantació simplificada d'una àm
plia formació llibresca, galènica sens 
dubte, forjada en una llarga i inteHi
gent pràctica professional del seu au
tor (14). La influència de l'obra d'Ar
nau serà molt apreciable en la majoria 
dels tractats del mateix estil que es re
dactin durant els segles XIV, XV i XVI. 
L'estudi del Regimen sanitatis ad re
gem Aragonum ens obliga a fer una 
consideració prèvia, en el sentit que fou 
escrit per a una persona en particular: 
el rei Jaume n d'Aragó; aquesta qües
tió simplificarà la tasca de l'autor, per
què així no haurà de diversificar les nor
mes higièniques per a adaptar-les a les 
diferents edats i a les diferents consti
tucions psico-físiques i orgàniques dels 
individus; n'hi ha prou amb l'exposi
ció de les normes que corresponen a un 
adult amb una determinada complexió 
corporal. Amb tot, a més de la seva 
complexió física, també cal valorar la 
personal i l'espiritual, ja que es tracta 
d'un rei, d'un cristià. Com a rei ha de 
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tenir cura de la seva salut pel bé de tot 
el poble, ha d'establir la cort en el lloc 
més sa, no només per ell, sinó també 
pels membres del seu consell i per la 
gent que la visita. A l 'hora de determi
nar i de fer els exercicis físics, s 'ha de 
procurar que sa règia majestat no corri 
perill, que sigui virtuós i que eviti de 
participar en jocs i lluites que siguin in
compatibles amb la gravetat i la digni
tat que exigeix la seva condició. 
El text del Regimen sanitatis ad regem 
Aragonum que seguirem per a aquest 
estudi és una versió castellana recolli
da amb el títol de El maravilloso regi
miento y orden de vivir, para tener sa
lud y alargar la vida; que compuso el 
doct(simo médico Arnaldo de Vi/ano
va, para el serenísimo rey de Arag6n, 
don Jaime el Segundo: sacada de un Ii
bro latino de origen muy antiguo, tra
ducido del mismo original del Autor; y 
puesto en esa lengua, por el Licencia
do Hieronymo de Modrag6n: para que 
de tan singular obra, pueda gozar todo 
el mundo (15). 
El Licenciado Mondragón, ofereix 
aquest treball a l'Excmo. Sr. Don Héc
tor Pignatelo, duc de Mondragón, com
te de Barcelona i de Santargel de los 
Lombardos, membre del Consell de sa 
Majestat, lloctinent i capità general del 
Principat de Catalunya i dels comtats 
del Rosselló i la Cerdanya. Com ja va 
expressar anteriorment, Mondragón ra
tifica els motius que l'han animat a tra
duir el Regimen sanitatis, "la celebri
tat de l'autor i el profit d'aquesta petitta 
obra per a la vida humana ( ... )" (16); en 
acabar aquest treball es compromet a 
traduir una altra obra del mateix autor 
dedicada al rei Robert de Sicília, on es 
recullen admirables secrets per a rete
nir la joventut i retardar la vellesa-es 
refereix, sens dubte, al Liber de con
servanda iuventute et retardanda se
nectute-. 
El Regimen es divideix en disset capí
tols, al llarg dels quals s'exposen les 
normes bàsiques que permetran con
servar un òptim nivell de salut. Arnau 
en simplifica el contingut al màxim per 
a que pugui utilitzar-lo qualsevol profà 
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en medicina i evita qualsevol erudició 
i tecnicisme (17). L'obra consta de dues 
parts: la primera, molt breu, segueix 
l'esquema tradicional de les sex res non 
naturals, sense fer-ne menció expres
sa i substituint-les per "allò que ne-, 
cessàriament afecta el cos hum¡í" (18). 
Sobretot, el medi ambient: el lloc on 
hom viu --ciutat, casa, habitació-- ha 
de ser pur i fresc. A continuació tracta 
de l'activitat corporal i de l'intercanvi 
de productes amb l'exterior, que cal es
tablir segons l'ordre d'encadenament 
natural: l'exercici físic -completat 
amb el bany i el massatge-, desperta 
la gana i disposa l'organisme per a la 
recepció de l'aliment, que la beguda 
afavorirà a fluïdificar; la digestió exi
geix repòs i el son repara les forces; a 
continuació, de nou l'exercici físic ad
quierix un protagonisme especial per
què ajuda a expel·lir les superfluitates 
corporis que s'han acumulat. Final
ment, cal regular els moviments aní
mics -psico-somàtics- que puguin 
tenir una repercusió corporal negativa; 
i, sobretot, cal seguir dues normes ge
nerals d'arrel purament hipocràtica: no 
fer res en excés i saber escoltar i inter
pretar la veu de la naturalesa, que és la 
millor reguladora de les funcions de 
qualsevol ésser viu. 
El capítol primer està dedicat a l'estu
di dels principis que s 'han de conside
rar a l'hora d'escollir el lloc més idoni 
per a viure, en funció de les caracterís
tiques de l'aire. Per a Arnau, "el primer 
que ha de tenir en compte el rei per a 
conservar la salut i allargar la vida és 
l'elecció del seu lloc de residència, en 
funció de la qualitat de l'aire, perquè 
entra per la boca i pels narius per mitjà 
de la respiració i s'encamina al cor, on 
es barreja amb els esperits que hi ha, 
dels quals dependran totes les forces de 
la vida corporal" (19). Però l'aire tem
perat i pur no solament és profitós per 
al cos, sinó que també exerceix un pa
per fonamental en l'assoliment d'un 
adequat equilibri psíquic, ja que "totes 
les operacions de l'enteniment, ja si
guin d'aprenentatge, de judici o de pre
sa de decisions, dependran, en part, del 
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medi ambient en què es realitzin" (20). 
Finalitza el capítol fent tot un seguit de 
recomanacions sobre les normes que 
s'han d'observar amb relació a les es
tacions de l'any, els vestits, les dife
rents característiques temperamentals, 
etcètera. 
La importància que té l'exercici físic 
en la conservació de la salut apareix 
clarament reflectida en el capítol segon 
del Regimen sanitatis, on el mestre Ar
nau exposa quin tipus d'exercici físic i 
en quina quantitat s 'ha de fer per a po
der optimar els seus efectes saludables. 
El moment més oportú per a fer-lo és 
abans dels àpats, perquè així augmen
tem l'escalfor natural de l'organisme i 
el predisposem per a poder rebre l'ali
ment i anar iniciant progressivament el 
procés digestiu. Però també és molt im
portant l'efecte de l'exercici físic en el 
procés fisiològic de l'evacuació dels 
productes sobrers ~uperfluïtats- sor
gits de la digestió dels aliments, i en 
l'eliminació de les superfluïtats més 
subtils -les toxines- acumulades en 
la regió subcutània i que expulsem per 
mitjà de la suor (21). 
La quantitat d'exercici físic necessària 
en cada cas ve determinada per la quan
titat de menjar ingerit; s'estableix en
tre ambdues una relació directament 
proporcional, de manera que els poc 
menjadors en tenen prou amb menys 
exercici, mentre que, al contrari, els 
molt menjadors necessiten exercitar-se 
molt més. Invertint aquest plantejament, 
ens aproximem a una de les regles d'or 
de la dietètica físico-esportiva: els qui 
fan poc exercici físic en tenen prou amb 
poc menjar, al contrari del que passa 
amb els que s'exerciten molt i tenen un 
gran desgast, que necessiten menjar en 
quantitat i qualitat --que els aliments 
siguin rics-o 
La qualitat -intensitat-de l'exercici 
físic ha de ser, en qualsevol cas, mo
derada (intensitat mitjana-baixa) i uni
forme; i a continuació Arnau ens ex
plica què entén ell per moderada: "Quan 
després de l'exercici físic la persona se 
sent alegre i contenta, amb eis mem
bres més calmats i lleugers; el límit en-
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afirma que ha de fer-se si
multàniament amb la pràc
tica de la caça. Precisament 
la caça a peu, el joc de pi
lota i l'esgrima són activi
tats que Amau considera 
com les formes d'exercici 
físic més completes (23). 
Però en tot cas, l'autor, se
guint els dictàmens del 
pensament de l'època, i 
com ja hem comentat an
teriorment, fa una reco
manació per a aquests ti
pus de pràctiques, en el 
sentit que "s'han d'esco
llir aquells exercicis que 
no desdiguin la dignitat i 
la majestat reials, no pro
cedint la pràctica dels jocs 
de canyes, ni de la lluita, 
ni de cap tipus de joc po
pular, ja que envileixen la 
persona del rei i poden per
judicar-ne la reputació". 
En el capítol tercer del Re
gimen sanitatis es tracta el 

tre l'exercici moderat (d'intensitat mit
jana-baixa) i l'exercici fort o intens 
(d'intensitat màxima o submàxima), 
s'estableix en el nivell de la fatiga, de 
manera que si arribem a un punt im
portant de fatiga és aconsellable aban
donarl'exercici" (22). La uniformitat 
en la realització de l'exercici físic és 
entesa pel metge català com una forma 
d'exercici global, genèric, dirigit a to
tes les parts del cos de manera equili
brada i harmònica, ja sigui caminant, 
anant a cavallo de qualsevol altra ma
nera. Aconsella al qui camina, que s'in
clini de tant en tant per a recollir algu
na cosa de terra ---aquí es refereix a allò 
que en termes actuals anomenariem 
"flexions successives de tronc enda
vant"-; i en el cas de l'equitació, con
siderada per l'autor com un exercici 
molt complet, "perquè en pujar, baixar 
i cavalcar no solament s'exerciten les 
cames, sinó també la part anterior del 
tronc, l'esquena, les mans i els braços", 
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bany i el massatge com a 
complements ideals de 

l'exercici físic i, fins i tot, Amau opi
na que aplicant-los "es pot compensar 
la manca d'exercici físic" (24). El seu 
principal efecte és recuperatori i de re
laxació muscular, a més de complir una 
important missió higiènica, ja que ne
teja els porus de la pell després de la 
suor produïda per l'exercici físic. El 
bany de vapor és bo per als qui no fan 
cap tipus d'exercici físic habitualment 
i per als qui mengen massa, perquè els 
provoca la suor i, en conseqüència, l' eli
minació de toxines. Hi ha una excep
ció, la dels cossos temperats -seria el 
cas del rei d'Aragó-- i la dels sangui
nis, ja que si el menjar i l'exercici físic 
fóra moderat, no els convindria ni els 
caldria suar (25). 
Amau acaba aquest capítol transme
tent-nos unes recomanacions generals 
sobre la temperatura de l'aigua per al 
bany, que no ha de ser ni calenta ni fre
da, sinó més aviat tèbia. Cal rentar-se 
les cames i les plantes dels peus tots els 

dies; les orelles i els ulls han de rentar
se diàriament, en aixecar-se i abans 
d'anar-se'n al llit, fregant-los amb ai
gua tèbia, la qual cosa millorarà el fun
cionament i l'agudesa d'ambdós sen
tits. El cap es rentarà almenys un cop 
per setmana, fregant-ne amb aigua tè
bia la part superior i les zones laterals, 
la qual cosa millorarà sensiblement la 
memòria (26). El moment més idoni 
per al bany és en acabat de fer exercici 
físic i, en qualsevol cas, mai immedia
tament després de dinar o de sopar (27). 
El quart capítol recullI' ordre en què 
s 'ha de menjar i de beure i s'inicia amb 
una explicació de l'autor de perquè ho 
situa immediatament a continuació de 
l'exercici físic i del bany; exposa dues 
raons: "l'una, perquè l'exercici físic 
evacua i debilita el cos, fent-ne ne
cessària la restauració; i l'altra, conse
qüència de l'anterior, perquè l' exerci
ci físic, en evacuar el cos, provoca les 
ganes de menjar -apetit- que ano
menem gana, la qual cosa no és res més 
que una ambaixadora de la naturalesa 
que ve a notificar la necessitat del men
jar o del manteniment" (28). Per a Ar
nau l'apetit controlat és senyal de bo
na salut, encara que hem de seguir una 
sèrie de normes bàsiques -relatives al 
menjar i a la beguda- que, segons ell, 
ens ajudaran a optimar el procés ali
mentari, en referència a la qualitat i va
rietat dels aliments, al procés de mas
ticació, a la forma de menjar mateixa 
-que ha de ser pausada i sense engo
lir l'aliment-, a l'ordre lògic en què 
han d'ingerir-se els diferents aliments, 
etcètera; Amau es refereix també a la 
quantitat i la varietat de l'aliment, que 
estaran determinades, en qualsevol cas, 
per la naturalesa i el temperament de 
l'individu. Recull una darrera recoma
nació per als qui pateixen de morenes -
dolença que patia el mateix rei Jaume 11, 
destinatari directe del Regimen- els 
quals han d'evitar la ingestió d'aliments 
condimentats amb substàncies picants 
i sal, els dolços i, en general, tots aquells 
que siguin astringents (29). 
Quant a la beguda, aconsella moderació 
i estableix algunes diferències segons 
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el temps i la naturalesa particular de ca
dascú. El vi, sempre i quan no sigui 
agut, fogós, fort o dolç, és bo per a 
acompanyar el menjar; a l'estiu acon
sella beure vi blanc o rosat i a l 'hivern, 
vi negre. Per als cosos temperats san
guinis i colèrics, aconsella beure un vi 
fluix, fins i tot rebaixat amb aigua. Aca
ba el capítol fent una curiosa referèn
cia a la manera com s 'ha de beure des
prés d'haver fet una sessió d'exercici 
físic: "Quan la set fóra fmgida o falsa, 
és a dir, quan no se sent calor en l'ori
fici o boca de l' estòmac, sinó que hi ha 
sequera al coll o al paladar per causa de 
l'exercici, no convé beure, sinó sim
plement humitejar o netejar les dites 
parts fent gàrgares amb aigua o maste
gant alguna fruita que tingui suc per a 
no irritar la gola" (30). 
Els següents capítols fins al disset, el 
darrer del Regimen, recullen els se
güents continguts: el capítol V tracta 
"Del dormir i del vetllar" (31); el VI, 
"De l'expeHir les superfluïtats del cos" 
(32) ; el VIl, "De com s'han de portar 
els accidents i les passions delI' ànim" 
(33); el VIII, "Dels gèneres de men
jars en general, i dels grans amb què se 
sol fer el pa, en especial" (34); el IX, 
"De l'ús dels llegums" (35); el X, "De 
la forma de menjar les fruites" (36); 
l'XI, "Dels guisats en escudelles, que 
es fan de les verdures i de les fruites" 
(37); el XII, "De l'ús de les arrels" (38) 
; el XIII, "De la diversitat de les carns" 
(39); el XIV, "Dels aliments que pre
nem de les humitats o coses líquides 
dels animals" (40); el XV, "Del men
jar dels peixos" (41); XVI, "De les sa
bors i els adobs" (42); XVII, "De l'or
dre del beure" (43). 
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Resum 

Aquest article pretén citar els hispans 
que han tingut alguna relació, tant amb 
les olimpíades antigues com també amb 
els jocs romans; conèixer qui eren, 
d'una banda, i de l'altra intentar defi
nir la relació que hi hagin pogut tenir. 
La primera, és a dir, qui eren, ha estat 
més fàcil de concretar ja que les dades 
són més assequibles; la segona, que és 
la relació que hagin pogut tenir amb 
aquests esdeveniments ha resultat més 
laboriosa i ha estat en aquesta en la qual 
hem estat més rigorosos amb les dades 
que hem trobat, fins al punt que hem 
hagut de citar personatges la relació 
dels quals amb els jocs només és una 
possibilitat i així ho indiquem, però ens 
veiem obligats a citar-los precisament 
per aquesta mateixa possibilitat de que 
hi hagin participat. 
Estem convençuts que resten més his
pans per citar, però també ho estem que 
no és fàcil aglutinar-los a tots, ja que 
no hi ha informació bibliogràfica que 
tracti aquest tema, sinó que cal recórrer 
a diferents fonts i muntar alguns tren
caclosques. 
Els personatges als quals s'atribueix 
una relació concreta són aquells als qui 
veritablement s 'ha trobat aquesta rela
ció documentada. Sobre els qui no s 'han 
trobat proves fidedignes, se'ls catalo
ga com a "possibles" hispans amb re
lació als jocs. 

Paraules clau: història, jocs 
d'Olímpia. 
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LA PARTICIPACIÓ HISPANA ALS 
JOCS D'OLÍMPIA I 

DE L'IMPERI ROMÀ 

Inlroducd6 

Depenent del tipus de relació, es poden 
establir diverses categories, la primera 
de les quals és per als qui hi han parti
cipat com a actors, lluitant, corrent, con
duint. .. com, per exemple, Lucius Mi
nicius Natalis, Diocles, etcètera. Una 
altra categoria inclou els responsables 
dels jocs, com, per exemple, els empe
radors Trajà, Adrià, Teodosi, etcètera. 
També cal tenir en compte els literats 
que ens deixaren els seus escrits sobre 
els jocs, com Marcial, Sèneca, etcètera. 
En la darrera categoria incloem l'hispà 
la participació del qual queda limitada 
a la condició de simple espectador. 
S 'han trobat molts més personatges re
lacionats amb els ludis romans que no 
pas amb les antigues olimpíades, mal
grat comptar amb un vencedor olím
pic. Segons la nostra opinió, el factor 
distància pot haver-hi tingut molt a veu
re, ja que en aquells temps el desplaça
ment a Grècia segurament oferia molts 
inconvenients. 
En canvi, hi havia factors, com per 
exemple la romanització de la penín
sula, la creació d'escoles de gladiadors 
per part dels romans i, sobre tot, la pro
ximitat de Roma, que degueren influir 
de manera definitiva en el nombre 
d'hispans que es pogué relacionar amb 
els ludis. 
L'ordre d'aparició dels personatges en 
aquest article ha seguit un criteri cro
nològic, sense fer apartats per a cadas
cun dels jocs; és per això que aparei
xen barrejats segons els anys en què 
visqueren, tant si foren dels ludis o bé 
de les olimpíades antigues. 

Porclo Lalro Marco 

Qui era 
Sabem que era pretor llatí, de naciona
litat hispana; va néixer l'any 55 a.C, i 
va morir l'any 5 d.C. De ben jove va 
marxar a Roma on, com altres espa
nyols, va guanyar certa reputació. Va 
obrir una escola important que va do
nar notables i importants alumnes, en
tre els quals destaca Ovidi com el més 
iHustre. Fou amic de Sèneca el Vell, 
qui lloà la seva facilitat per a la retòri
ca i l'elocució (I). 

QHaa relació va telir ... els ¡ocs 
romans 
Com que residia a Roma i era inteHec
tual de l'època, hom suposa que va as
sistir com a espectador als ludis. Així, 
l'única relació que li podem atribuir és 
que els va veure en persona. 

lId Anneu Sèneca 

QuI era 
Sèneca, anomenat el Filòsof o el Trà
gic, va néixer a Còrdova l'any 4 a.C. 
Era fill de Marc Anneu Sèneca, ano
menat el Rètor; tenia dos germans, 
Marc Anneu Novato, anomenat Galió 
pel fet d'haver estat adoptat per L. Ju
nio Galió i que fou procònsol d'Acaya, 
i Marc Anneu Mela, intendent imperial 
i pare de Lucano. 
Sèneca, de petit, fou dut a Roma, on es 
va educar en la retòrica i en la ftloso
fia; va tenir mestres importants, com 
Àtall 'Estoic i el pitagòric Soció, i tam
bé Papiri i Fabia, mòsofs eclèctics que 
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el van iniciar en la pràctica de certes 
doctrines austeres i que, en el cas de Pa
piri, va exercir sobre ell una influència 
inteHectual molt profunda. L'any 31 
dC. va obtenir la qüestura i va iniciar la 
seva brillant carrera d' advocat, la qual 
va haver d'abandonar a causa de l'en
veja de Calígula. Des d'aleshores es 
consagrà a la filosofia i a les lletres, fre
qüentà l'alta societat i passà a ser un 
personatge desitjat i preferit de la gent 
refinada. Això succeïa entre els anys 
39i41 d.C. 
A causa de l'odi que sentia per ell Mes
salina, aquesta l'acusà d'adulteri amb 
Júlia LiviHa, germana del difunt em
perador Calígu1a; fou condemnat a mort 
pel senat, però la intervenció de Clau
di,llavors emperador, va evitar la seva 
mort, encara que fou desterrat a l'illa 
de Còrsega, on va romandre vuit anys, 
del 41 al 49 d.C. D'allà el va treure 
l'emperadriu Agripina per a confiar-li 
l'educació del seu fill Neró, que llavors 
era un nen d'lI anys. 
Amb això començà la vida política de 
Sèneca, que es desenvolupà entre l'any 
54 i el 62; la seva actuació durant aquest 
temps no desdiu gaire de la seva ac
tuació com a filòsof; no fou un dicta
dor, ni un intèrpret inflexible i mecà
nic de la llei, ni un conservador 
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intolerant i rectilini. Sobre tota la seva 
gestió política, diu el canonge Cardó, 
plana un sentit d'humanitat (2). Amb 
tot, hi ha tres taques que ombregen la 
seva vida en aquest període: la con
descendència amb la luxúria del seu 
deixeble,la mort de Britànic i la d'Agri
pina. 
Amb la pujada de Neró al tron (53-68), 
Sèneca i Burro foren durant un temps 
els àrbitres dels destins de Roma (3), 
però després de la mort de Burro, la 
perversió de l'emperador es desenvo
lupà ràpidament i el mestre va caure 
en culpables concessions. Sèneca, que 
era ric, va demanar permís a Neró per 
a retirar-se a la vida privada i va ofe
rir-li les seves riqueses, però l'empe
rador no l'hi va donar. La gelosia que 
Neró tenia del seu antic mestre va es
devenir odi: va voler desfer-se d'ell en
verinant-lo, el va acusar d'haver pres 
part en la conspiració tramada per Pi
só amb l'excusa que havia vulgut vi
sitar-lo i el va condemnar a mort. Lla
vors Sèneca va demanar permís per a 
fer testament i com que no el va obte
nir va dir: "Ja que se m'impedeix de 
reconèixer i gratificar els mereixements 
dels meus amics, els deixo una sola re
compensa, que era el mirall i l'exemple 
de la meva vida." Va exhortar la seva 

segona muller, Pompeia Paulina -la 
primera degué morir abans del dester
rament a Córsega-, però ella va pre
ferir morir i tots dos es tallaren les ve
nes. Neró, que no tenia un odi particular 
cap a Paulina, va ordenar que li impe
dissin de morir i ella va viure encara 
uns anys. Sèneca, veient que no moria, 
va demanar a Staci Anneu que li donés 
verí i se'l va prendre. Com que la mort 
encara trigava a arribar-li es va ficar 
en un bany d'aigua calenta i ruixant els 
seus criats amb l'aigua, va afegir: 
"Consagro a Júpiter alliberador aquest 
licor." I allà va retre el seu esperit. El 
seu cos fou cremat sense cap pompa 
l'any 65 d.C. 
L'obra literària de Sèneca és molt ex
tensa; Pedro Aguado ens fa una minu
ciosa relació de tots els escrits que han 
quedat d'ell i també de tots els escrip
tors de tots els temps, tant espanyols 
com estrangers, que han estat influïts 
per Sèneca (4). 
De Sèneca, se'n diu que és una de les 
grans figures del pensament i de les lle
tres llatines, i els seus escrits consti
tueixen sempre una font de reflexió sà
via i profunda a la qual és bo acudir 
encara avui. 

Quina relació va tenir amb els jocs 
Sèneca va presenciar innombrables 
jocs, tant en la seva època política com 
en anteriors, i veiem que estava abso
lutament en contra de moltes coses que 
hi succeïen, per la qual cosa els va cri
ticar amb força. Podem extreure de la 
seva existència que la relació que aquest 
hispà va tenir amb els ludis romans fou 
de dos tipus. 
El primer, com a assistent directe i sim
ple unes vegades, i, altres, com a part 
integrant dels dirigents i responsables 
dels jocs; com ens explica Pedro Agua
do, "per un temps Sèneca i Burro foren 
els àrbitres dels destins de Roma" (5), 
ja que tenien una situació privilegiada 
en la cort imperial. 
El segon fet que l'ha relacionat amb els 
ludis ha estat la fervent crítica literària 
amb la qual ens fa arribar fins als nos
tres temps el seu desacord amb la cruel-
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tat i els sentiments indignes que hi te
nien lloc. 
Ens .explica Ludwig Fraiedliinder (6) 
que és J'únic dels escriptors romans, 
les obres dels quals han arribat fins a 
nosaltres, que adopta una actitud ge
neral humana davant els ludis. Sèneca 
és un filòsof, encara que no sempre, si
nó en determinats moments i, fms i tot, 
potser només en els seus últims anys; 
com a mínim en una de les seves últi
mes obres, ja en la seva edat madura, 
menciona els torneigs de gladiadors 
entre les distraccions lleugeres amb 
què l'home intenta en va foragitar 
l'avorriment. En canvi, en els seus dar
rers escrits, s'expressa sempre amb in
dignació davant el fet que un home, 
que hauria de ser una cosa sagrada per 
als altres homes, sigui mort com a pas
satemps. 
En una de les seves pàgines dóna curs 
a la seva ira amb motiu d'un especta
cle d'una monstruositat inaudita, però 
de la veracitat de la cual no en podem 
dubtar, malgrat l'embolcall retòric que 
revesteix el relat. Explica Sèneca que 
va anar a parar, sense saber com, a 
l'amfiteatre cap a migdia, quan la ma
joria d'espectadors marxava a casa se
va a dinar i hom aprofitava per a di
vertir els qui restaven als seus seients 
traient a la palestra els criminals no 
entrenats, als qui obligaven a matar
se de qualsevol manera i sense cap ti
pus d'arma defensiva, ja que aquests 
torneigs no haurien interessat al pú
blic en general. Comparats amb 
aquests, diu Sèneca, tots els combats 
que havia vist anteriorment eren qua
si actes pietosos. Aquí es prescindeix 
de qualsevol acte decoratiu i només 
queda d' empeus l'assassinat descar
nat i escarit. Aquests desgraciats no 
tenen res amb què protegir-se, tot el 
seu cos és exposat a les ferides dels al
tres i cap cop, cap punyalada no es des
carrega en va. 
Molts prefereixen, però, aquestes ma
tances als duels regulars en els quals 
uns repten els altres. I per què no?, aquí 
no s'atura ni contrarresta el ferro amb 
l'elm i l'espasa. Per a què aquestes ar-
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mes defensives, per a què les arts de 
l'esgrima? Tots aquests no són més que 
recursos per a allargar la mort. Pel ma
tí llancen els homes als lleons i als ós
sos, a migdia reben nous talls a les fe
rides obertes i els cops recíprocs es 
descarreguen sobre els pits descoberts 
i despullats. Aquests són els descansos 
de l'espectacle, en què, per tal de no 
perdre temps, s'aprofita per a assassinar 
homes (7). 
El fet que aquest testimoni, que deno
ta una sensibilitat que avui ens sembla 
tan natural, representi una excepció dins 
de la literatura romana autoritza, evi
dentment, la conclusió que aquests es
pectacles apareixien als ulls dels mi
llors i més cultes com una cosa 
infmitament més innòcua del que en re
alitat eren. El públic vol sang i la de
mana a crits; Sèneca ens transcriu la 
veu dels espectadors: "Mata'l, crema'l, 
fereix-lo; per què mor de tan mala ga
na?" (8) 
Únicament Sèneca podia haver estat 
l'excepció en aquest panorama. Ell 
considerava nocius aquests especta
cles de circ i d'amfiteatre (9). Un cop 
exclama: "Quins músculs i quines es
patlles que tenen els atletes, però com 
en són de buits els seus caps!" I un al
tre es pregunta si no podria l'ànima 
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entrenada convenientment aguantar 
els avatars i les adversitats de la vida 
de la mateixa manera com el comba
tent en l'arena resistia l'empenta del 
seu contrincant. Igualment, el filòsof 
cordovès no s'estava de mostrar el seu 
menyspreu per l'home-massa, embrutit 
pels ludis, i exaltaba segons la postu
ra estoica els valors de la vida interior 
de l'home: els atletes necessiten ali
ment, beguda i oli, tot això en 
abundància; però tu pots assolir la vir
tut sense equip i sense despeses, per
què tot allò que és capaç de fer-te bo és 
dins de tu mateix. 
Un vell proverbi que corria de boca en 
boca entre els gladiadors s 'ha conser
vat gravat en pedra en els murs d'una 
caserna. Deia: "Degolla el vençut, si
gui qui sigui" (10). És difícl precisar si 
aquest principi, enunciat per gent for
tament agitada per la vida, no continua 
tenint encara avui, en la nostra refina
da civilització, certa vigència, encara 
que amb un altre caire. És probable que 
Sèneca mateix preveiés la caducitat 
d'espectacles tan infranaturals quan va 
escriure aquestes paraules: "El grunyit 
confús de la multitud és per a mi com la 
marea, com el vent que xoca amb el 
bosc, com tot allò que no ofereix més 
que sons inintel·ligibles." 

Gravat antic en què IS pol vIUre una naumàquia. Extret del llibre de J. Mercurial AIt8 gimnóslico,INEf-Madrid 
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Marc Valeri Maraal 

Qui era 
Marcial neix l' 1 de març de l'any 40 de 
la nostra era a Bílbidis, petita vila de la 
Tarraconense propera a l'actual Cala
taiud, mentre Calígu1a governava l'im
peri i Rorna estava conquerint Espanya, 
empresa que quasi li va costar dos se
gles i que no solament es va fer amb 
guerres: Plutarc ens explica fms a quin 
punt Sertorio es va valer de les escoles 
per tal que els espanyols silvestres i bàr
bars que ell capitanejava s 'habituessin 
a viure en bona inte1-ligència amb els 
romans. Les escoles romanes consta
ven quasi exclusivament de gramàtics 
i retòrics. La gramàtica i la retòrica 
guanyaren, doncs, la barbàrie en front 
de la civilització. 
Marcial va veure d'aquestes fonts i va 
aprendre tot el que els romans van vo
ler ensenyar-li i més i, curiosament, des
prés fou ell qui va ensenyar els romans, 
de tal manera que fms i tot se'l dispu
taven. L'any 64, quan Marcial tenia 24 
anys, va marxar a Roma i va arribar-hi 
precisament quan Nero acabava de con
sumar el seu terribe crim d'incendiar 
la ciutat. Va assistir als aconteixements 
posteriors a la mort d'aquest empera
dor, les sublevacions que donaren el 
poder a Galba, Otó i Vitel·li i l'adveni
ment de la família Flàvia. Va tenir l' es
perança de comptar amb el favor dels 
Sèneca, que gaudien d'un folgat be
nestar però, com que van estar embo
licats en la conspiración de Pisó, Mar
cial va perdre les seves esperances de 
rebre aquest valuós suport. 
Marcial va passar prop de catorze anys 
a Roma sense ser conegut pel gran pú
blic. Va trigar a convèncer-se que els 
mitjans nets no li donarien la populari
tat i, pensant que la adulació dels po
derosos i l'audàcia li obririen les por
tes, es va llançar pel pendent del 
desvergonyiment. 
La fmalitat que Neró es va proposar 
quan va manar incendiar els atapeïts 
barris de la ciutat fou la de donar més 
amplitud al palau imperial, però es va 
excedir i va provocar un gran descon-

18 

tentament del poble que se'n va veure 
desposseït mentre adquirien enormes 
proporcions els espais destinats a am
pliar la domus aurea de l'emperador. 
Els Flavis, sobretot Domicià, es van de
dicar a esmenar aquella megalomania i 
a tomar a Roma el que era seu; aques
tes obres, iniciades l'any 80, es van 
inaugurar amb unes festes a l' amfitea
tre Flavi. Hi va haver cent dies d'es
pectacles variadíssims, lluites de feres, 
combats de gladiadors, cacera de mi
lers de feristeles, episodis de la mito
logia portats a la realitat, naumaquies, 
ballets aquàtics, exhibició d' óssos, urs, 
rinoceronts, lleons, elefants, tigres ... 
Tot es va organitzar amb un gran apa
rat. 
Marcial fou el cronista d'aquestes di
versions que va recollir en trenta-tres 
peces sota el títol de De Espactaculis i 
va participar en moltes ocasions de la 
infantil admiració del poble. La publi
cació d'aquest llibre significà la seva 
sortida de l'anonimat. El mateix Tit va 
veure de bon grat l'al·lusió als seus dots 
organitzatius i al seu afany d'agradar 
la gent i va brindar-li generosa protec
ció. La desgràcia per a Marcial fou la 
mort de Tit pocs dies després de la fi de 
les festes. Va pensar que aquesta pro
tecció portaria positives realitats sota 
Domiciano, de qui es deia que tenia 
afeccions literàries i, des d'aquest mo
ment, tota la seva obra és plena d'adu
lacions tan sense sentit, tan untuoses, 
tan fora d'ocasió, que degueren fasti
guejar l'emperador, que no fou pròdig 
en mercès per al nostre poeta. 
Calia viure i ja al palau imperial li tan
caven les portes; calia buscar un altre 
camí, cridar l'atenció per un mitjà que 
sempre ha donat resultat als escriptors 
audaços, i va utilitzar la crítica escan
dalosa. Res millor per a plasmar la se
va invectiva que la concisa causticitat de 
l'epigrama. Aquí tenim Marcial mal
gastant talent per a agullonar i mosse
gar. Home del carrer, hagués estat en 
els nostres dies un formidable reporter. 
Res no escapa a la seva observació i si 
és objecte de pulles, encara millor. Mit
jançant els onze llibres, exclosos el dels 

espectacles i els dos de Xenia i Apop
horeta, coneixem una galeria extensís
sima de tipus que fa passar sense com
passió davant els seus miralls còncaus 
o convexos. La seva crítica és breu, con
cisa i eficaç. Així, fa la guitza a tota la 
societat, l'alta, la mitjana i la baixa, sen
se que falti el qui ambiciona, el qui viu 
dels seus vicis, el qui busca la glòria de 
les seves lletres, el qui no s'avorreix 
amb la contemplació dels espectacles, 
el qui ven la seva bellesa, el qui em
penyora la seva eloqüència. Tal com 
diu Sèneca: "Tot el llinatge humà es 
dóna cita en una ciutat on es paguen 
més cars que en cap altre lloc els vicis 
i les virtuts." 
Amb dentades de porc senglar mosse
ga el ric gasiu, el golafre, el pederas
ta, el poeta presumptuós, el paràsit, el 
mestre d'escola, el metge. Renega dels 
pedants, dels mals barbers, de les olors 
que es dissimulen amb perfum, del qui 
conquereix a força de carregar-se les 
mans d'anells, de la seva mateixa pro
fessió de poeta que no li reporta bene
ficis, de la misèria espòrtula, d'aquell 
cistellet de viandes que calia anar a 
buscar, entre afalagadores salutacions, 
a casa del patró quan amb prou feines 
comencen a cantar els galls. Les ve
lles descarades i presumides són la se
va especial predilecció. Tampoc no es 
salven els capritxosos degustadors 
d'antiguitats, ni el qui es guarda les 
viandes del banquet, ni el qui es val de 
mil ardits per a robar tovallons, ni el 
captador d'herències. En la seva acti
tud pidolaire té iròniques sortides de 
descontentadís per als qui no regalen 
el seu gust, i somriu amb commisera
ció davant els qui estiren més el braç 
que la màniga. Tota aquesta saraban
da es completa amb una divertida des
filada de dones de tota condició i ac
tivitat. 
És ben cert que tots els esforços del p0-

eta per a sortir d'una vergonyosa po
bresa topen amb l'egoisme, la gasive
ria i la indiferència de la gran urbs, que 
és despiadada; li manca la protecció 
dels seus paisans, l'emperador li fa poc 
cas, alhora que els seus llibres, que es 
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venen amb bastant profit (Atrecto, Tri
fón, Segundo i Pollo), es coneixen a to
ta Roma. ¡a pot vanagloriarse de ser lle
git a la ribera del Danubi, en els confins 
de Britània, ja pot presumir de ser co
negut per tot l'orbe, del fet que les se
ves obres corren de mà en mà, que són 
de lectura obligada en els viatges i que 
ningú, tret de Catul, l' aventat ja. Els seus 
desenganys el fan exclamar que més 
estimat i conegut és un bon cavall de 
curses. 
Però no hem de perdre de vista que 
Marcial és un gran poeta, d'una fina 
sensibilitat. Si en les seves invectives 
contra els costums malgasta maliciós 
enginy, en les composicions de més vo
lada té d'una extraordinària facilitat per 
a reaccionar davant els més diversos te
mes de lírica inspiració. Aquí tenim 
aquella coHecció d'epitafis dedicats 
amb preferència als nens, aquestes de
dicatòries a Pella Argentaria per l'ani
versari de Lucano, aquestes mostres 
d'amistat pel casament de Clàudia Pe
regrina i les tendres al·lusions a la gos
seta Isa. Tres composicions bellíssimes 
al·ludeixen a una abella, una formiga i 
una sargantana empresonades en un 
translúcid grumoll d'ambre. En un al
tre lloc assistim a la patètica escena del 
nen amb el coll traspassat per un pu
nyal de caramell: flueix la sang i la se
va escalfor desfà el gel. Breu i graciós 
com un tirabuixó l'elogi dels rossos ca
bells de Lèsbia. 
Un poeta que passa llargues tempora
des sense abandonar el tràfec de la ciu
tat amb els seus mil sorolls que no dei
xen dormir, amb el rebombori sorollós 
de la Suburra, amb les males olors del 
Sununenium, amb aquella invasió co
mercial que converteix tots els carrers 
en insuportables passadissos, amb 
aquell recórrer pòrtics, visitar patrons, 
anar sense esperança moltes vegades 
darrere l'aliment diari; no té res d' es
trany que se senti arrossegat per la pla
cidesa d'un folgat descans al camp i en
cara més un caltiber que té records 
d'enyorança de les campanyes que re
ga el riu Jalón. I les costes de Laleta
nia. Tot el paisatge romà queda em-

apunts: Educació Fís;ca; Esports 1994 (36) 15·24 

presonat en els seus versos, amb una 
vida i un colorit de mà mestra. 
Però on es recrea amb veritable delit és 
en les descripcions de la seva pàtria 
hispànica. Li prodiga elogis que s' ac
centuaran amb l'edat, fins al punt de no 
resistir més a Roma, la qual, malgrat el 
"cuipar est nihil et nihil secundum" (a 
qui res iguala i res no se li aproxima), li 
resulta ja insuportable i un dia, després 
de trenta-quatre anys d'intensa vida en 
la capital del món, l'abandona i torna 
a Bílbidis l'any 98. Aquí es troba bé, 
aquí troba una vida apacible entre els 
seus senzills veïns, contemplant aquests 
llocs coneguts, gràcies a la magni
ficència de Plini i a la pietosa bene
volència d'una dona, la vídua Marcel·la, 
que també contribueix al viatge de tor
nada i, a més, li regala una finca bas
tant millor que la que deixa a Nomen
tum. Però dura poc aquesta dolça 
folgança; ben aviat s'adona que aquell 
benestar dels primers dies d'il·lusions 
esdevé malenconia i nostàlgia pels béns 
perduts malgrat les moltes amargures 
sofrides a Roma. Escriu el llibre XII i 
cap allà l'envia, deixant que estiri del 
seu cor. 
Hi ha moments que les ànsies són tan 
poderoses que es proposa de tornar a 
aquell públic que tant el va celebrar, a 
les seves tertúlies literàries, a la seva 
crònica escandalosa, però l'hivern de 
la vida que ha nevat sobre les seves tem
ples el reté a Bílbidis fins que, final
ment, li arriba la mort quan comptava 
65 anys (11). 

Caràcter de l'obra de Marcial 
El seu fi esperit d'observació i l'agu
desa del seu enginy l'han fet un extra
ordinari cronista del succés menut i el 
millor epigramista de tots els temps 
(12). 

Marcial en la literatura espanyola 
El picant humor i la fina observació ex
posades en la forma literària de l'epi
grama, de bastiment concís i de sagnant 
final, no féu sinó tentar els assaigs dels 
nostres més aguts talents, sobretot els 
del Segle d'Or (13). 
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Quina relació va tenir Marcial amb els 
jocs romans 
Marcial va presenciar molts cops els 
jocs romans (ens tradueix Lorenzo Ri
ber) i va participa en molts casos de la 
infantil admiració del públic (14). 
L'any 80, en l'amfiteatre Flavi, es de
senvoluparen uns ludis de cent dies 
d'espectacles variadíssims, dels quals 
Marcial va fer una crònica epigramàtica 
completa que ha arribat intacta fins als 
nostres dies. Es tracta d'una obra com
pletíssima, que consta de trenta-tres 
peces, en les quals fa un detallat relat de 
tots els espectacles que allà van tenir 
lloc (15). 

Euliques 

Qui era 
Trobem una cita d'Eutiques en un lli
bre que Marcial degué escriure cap a 
l'any 82 de la nostra era, en la qual es re
feria a un auriga català de Tàrraco que 
feia curses de carros, l'especialitat del 
qual eren les curses de dos caba11s i que 
va trobar la mort en el circ a l'edat de 
22 anys. 

Quina relació va tenir amb els locs 
romans 
Es desprèn de l'epigrama de Marcial 
que la relació que va tenir aquest au
riga amb els ludis fou la d'actor, ja 
que va morir en una de les curses dels 
jocs. 

Ludus Aemilus Palemus 

Qui era 
Ciutadà romà, fill de Lucius de la tri
bu Galèria, va nèixer en el municipi 
d'Aeso (Isona, actual Pallars Jussà), 
coincidint amb el mateix any de la 
mort de Vespasià, el vell emperador 
que fou substituït per Tit, el brillant 
general que uns anys abans havia con
querit i desruït Jerusalem. Era, per tant, 
català i ens consta que la seva infan
tesa va transcórrer feliçment entre els 
rius i les muntanyes d'aquella zona, la 
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Noguera Pallaresa, el Segre i la Con
ca de Tremp. 
A 17 anys, cercant aventures, deixà la 
casa materna amb la intenció d'anar a 
Roma: en direcció a aquesta ciutat es 
planta a Tàrraco, on quedà meravellat 
pel mar i per la ciutat. Casualment, 
l'endemà es celebraren uns jocs en 
l'amfiteatre, als quals va assistir. Ens 
relata que foren uns enfrontaments de 
gran qualitat, ja que es celebraren cur
ses de carros, lluites entre les millors 
colles de gladiadors de la zona i unes 
espectaculars venationes d'animals 
africans. 
En les curses de cavalls va tenir la sort, 
ens explica, de veure actuar els quatre 
millors d'Hispània i de la Gàl·lia, ni 
més ni menys que Calimorfo, l'invic
te auriga de l'equip dels vermells, amb 
els seus cavalls Cus i Patini; Aristaco, 
de l'equip dels verds, famós en tots els 
circs del Mediterrani; Lucius Minicius 
Nata1is Quadronius Verus, també ca
talà, de l'equip dels blaus, un verita
ble esportista, i, finalment, Messala, 
un excel·lent auriga de l'equip dels 
blancs. 
Es va allistar com a legionari en la 
VII Gèmina; més tard el van enqua
drar com a centurió en la Legió VII 
Clàudia, una de les més combatives 
de l'imperi. Amb aquesta legió va re
córrer mig món i va conèixer molts 
països: la península balcànica, el mar 
Negre, la ribera del Danubi, Roma
nia, etcètera. En acabar la campanya 
"em vaig trobar -diu- que m'ha
via convertit en un expert veterà amb 
només 28 anys, carregat de recom
penses, amb dos fills petits i bones 
perspectives professionals". L'em
perador Trajà, que va observar la pre
paració i l'eficàcia de la seva centú
ria, va ordenar que l'incorporessin 
com a oficial en la seva guàrdia pre
toriana. A Roma es va instal·lar en el 
palau del cèsar i, com a home de con
fiança fou testimoni de molts esde
veniments importants. A Roma, va 
romandre-hi sis anys, durant els quals 
va assistir a molts ludis al costat de 
l'emperador. 
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Després d'aquests sis anys va haver de 
tomar a la guerra, aquest cop a Meso
potàmia, les illes britàniques i Alexan
dria. Finalment li van adjudicar la Le
gió II Augusta, amb una nova graduació 
de centurió primus pi/us, que el va con
vertir en cap dels centurions de la legió 
amb el poder executiu sobre la unitat. 
El primus pi/us era l'oficial amb més 
poder, feia d'intermediari entre els ge
nerals i els soldats (17). 
El darrer any de servei, el va complir 
com a prefecte de campament i coor
dinador de les obres del mur d'Adrià. 
Era ja molt vell per a la lluita i li pe
saven les medalles; aquest càrrec fi
nal era el millor al qual podia aspirar 
qualsevol legionari; venia a ser una 
manera de recompensar els serveis 
prestats. Quan va arribar la seva llicèn
cia havia acumulat una fortuna res
pectable per a un soldat. Amb ella, i 
venent les propietats de Britània re
budes com a recompensa pels seus ser
veis, va decidir tomar a la seva natal 
Aeso. Havia estat més de trenta anys 
servint l'exèrcit. Tenia 49 anys quan 
va tomar a Aeso, on va romandre fins 
a la fi dels seus dies vivint com un ciu
tadà respectable i dedicat a les seves 
terres i al seu bestiar (18). 

Quina relació va tenir amb els jocs 
romans 
Lucius Aemilius Patemus va residir 
sis anys a Roma al palau del cèsar 
(19). Durant aquest sis anys va acom
panyar-lo en quasi tots els ludis que 
es van celebrar des de la tribuna pre
sidencial. Per tant podem dir que la 
relació que va tenir-hi fou la d'espec
tador directe. 

Marcus Fabius Quintihanus 

Qui era 
Va nèixer a Calahorra l'any 30 de la 
nostra era. De ben jove va marxar a Ro
ma on fou educat per mestres rellevants 
com Palemón i Domicià Afer. Va tor
nar a Hispània durant el període de 
l'any 60 al 68 com a mestre de retòrica. 

Després va marxar altre cop a Roma on 
fou protegit per Galba i Vespasià i re
bé un sou oficial com a mestre de retò
rica: Domicià li va confiar l'educació 
dels seus nebots; això va succeir vora 
l'any 90. 
En total va ensenyar durant vint anys i 
va escriure un parell de llibres de retò
rica: De causis corruptae eloquentiae 
(Motius de la corrupció de l'eloqüèn
cia) i La defensa de Nevi Arpiriano, 
obres perdudes avui. 
Al voltant de l'any 92 comença la se
va gran obra, De institutione orato
ria, en dotze llibres, que és un tractat 
de retòrica absolutament clàssic, fi
delment ciceronià, simple i clarivident, 
potser per reacció davant el romanti
cisme de l'època neroniana. Del llibre 
1 al 3 tracta de l'educació del nen i de 
consideracions sobre gramàtica, retò
rica i eloqüència; del 4 al 7, de la com
posició del discurs i de les seves parts; 
del 8 a 110, de l'elocució i dels autors 
modèlics que s 'han de seguir; l' 11 està 
dedicat a la memòria i l'acció, i· el 12, 
a les qualitats de l'orador. Aquests 
tractats foren estudiats pels renaixen
tistes, en especial per Erasme i Lluís 
Vives. 

Quina relació va tenir amb els jocs 
En les seves estades a Roma va assis
tir als ludis, per tant la seva relació fou 
la de simple espectador directe. 

Gladiadors de l'Espanya rOllHlna 

Làpides glallGtòries a Còrdova 
Aquestes dades estan basades en l' apa
rició d'un seguit de làpides gladiatòries 
a Còrdova, en les quals es rememora 
senzillament uns quants lluitadors morts 
en alguna exhibició que degué tenir lloc 
en l'últim terç del segle I de la nostra 
era (20). 

Quintus Vettius Gracilis 
Qui va morir a Nemausu lluitava com 
Traci. Va guanyar tres corones i va mo
rir jove, a l'edat de 25 anys. La làpida 
li va posar el seu entrenador, L. Ses-
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tius Latinus. De la seva nacionalitat, la 
làpida en diu:"natione hispanus", sen
se que afegeixi d'on. El fet de dur els 
tres noms típics del ciutadà romà fa 
pensar que fou un autoratus o un con
demnat. 

Smaragdo 
Era nascut a Cadis. La seva especialitat 
era l' hop/omachus, un tipus de gladia
dor que lluita amb escut i espasa curta. 
Era esclau. La inscripció li va posar la 
seva muller. 

Marcus U/pius Aracintus 
Era un retiarius, un tipus de gladiador 
que lluitava amb xarxa i trident, i dUÍll 
túnica curta i cinturó de cuir. Era de 
Palència, nationes hispanus. Sembla 
ser que fou llibert de l'emperador Trajà. 
Aracintus lluità onze vegades. Quan va 
morir havia assolit un dels graus més 
alts dels lluitadors, elprimus pa/us. El 
pa/us era una estaca o ninot amb què 
s'entrenaven els gladiadors en l'esgri
ma, i sobre el que descarregaven fortes 
estocades, tal com avui s'entrenen els 
boxadors i, en general, tots els qui llui
ten cos a cos (21). 
Aquest nombre escàs de gladiadors nas
cuts a la península és probablement con
seqüència correlativa i proporcional al 
nombre, sens dubte escàs, de gladia
dors que s 'hi reclutaven. Una inscripció 
trobada a Barcelona ens diu que hi va 
haver una escola hispana de gladiadors. 
La inscripció de Galàtia ens presenta 
al principi del segle lli de la nostra era 
un tal L. Didius Marinus, que s' ano
mena "procurator familiarum per Ga
lias, Bretanniam, Hispanias, Germa
nias et Raetiam"; era, doncs, una mena 
d'inspector general d'aquelles provín
cies (22). 

GIMa relació v.'.r .. els ¡oa 
...... s 
Cal deduir, per les dades d'aquestes là
pides trobades a Còrdova, que hi ha
via un autèntic mercat de gladiadors, 
fins i tot un organisme que els recluta
va en les diferents províncies i els duia 
a Roma per a que participessin als lu-

apunIs: Educoció fisico i Esporls 1994 (36)15-24 

MOTRICITAT HUMANA 

EscIl1Cl de la pel·lkula "" Hur, Iimb una exceI-lenl rlprodU«i6 d'una cursa de qu6drigues 

dis (23). Per tant la seva participació 
als ludis s'ha d'acceptar com a possi
ble. 

Caius Ap.I.s Diocles (el més 
famós corredor de carros d. 
l'antiguitat) 

Qui era, quina relació va I_ allb els 
¡ocs 
El monument més insigne de l' epigra
fia romana relativa als jocs circenses 
sens dubte és el que enumera les victò
ries i premis obtinguts durant vint-i
quatre anys d'activitat professional en 
les pistes dels circs pel millor dels au
rigues de tots els temps, per l'as dels 
circenses, el famós agitador Caius Apu
lius Diocles, heroi de les multituds més 
apassionades, ídol d'un poble que xi
frava la seva felicitat en aquestes dues 
paraules: Panem et circenses. 
Va néixer a Lusitània, natione hispa
nus, segons una làpida trobada a Ro
ma, l'any 104 de la nostra era, en temps 
d'Optimus Prlnceps i del seu compa
triota l'emperador Trajà. De la matei
xa inscripció es dedueix que el 146, 
quan tenia 42 anys d'edatienduia24 
de vida esportiva, es va retirar ple de 
fama i de diners. Havia vençut 1.462 

vegades i havia aconseguit abundants 
premis que en total van sumar 
35.865.120 sestercis, que l'any 1959 
eren aproximadament 150 milions de 
pessetes (24). La seva especialitat eren 
les quadrigues (tirs de quatre cavalls), 
però ocasionalment corria amb dos o 
deu cavalls. 
En aquest cas sí és clar que la relació 
que va tenir Diocles amb els ludis fou 
plenament la d'actor participant i, a 
més, d'una forma destacada; també cal 
dir que és d'aquest personatge del que 
es troba més informació. 

Conel Àtic (atleta del pancrad) 

El pancraci era un tipus de lluita que 
els combatents practicaven despullats, 
sense armes, untats d'oli i en el qual en 
ocasions s'arrencaven les orelles i els 
ulls. El 1933 va aparèixer una làpida a 
l'illa de Mallorca amb una inscripció 
referent a un d'aquests atletes que va 
entusiasmar el poble per la destresa que 
va demostrar en la seva professió. La 
inscripció assenyala el període comprès 
entre el 193 i e1211, anys del regnat de 
Sever, i continua amb uns versos 
al·legòrics a l'atleta (25). De Corneli 
Àtic no se'n sap res més, a banda de la 
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seus principals col· labora
dors fou Licini Sura. Plini 
el Jove fou un dels seus as
sessors. 

PANCRA.TIVM VOLV'I'PJ'ORlVM 

Amb Trajà va entrar al 
palladium l'element ità
lic provincià, encara que 
d'antiga arrel romana. Va 
ascendir a la dignitat im
perial i va saber, certa
ment, enriquir-la amb un 
conjunt de virtuts insòli
tes. Durant el seu regnat 
va haver d'adoptar una 
política beligerant, va te
nir diverses guerres per a 
mantenir les fronteres de 
l'imperi, duent sempre la 
direcció de les batalles. 
Fou un incansable viatger, 
demostrà ser un gran ad
ministrador que intentà 
sanejar les finances i la 
justícia; als nens pobres, 
els va concedir una mena 

Uooa del panalXi, extret dellibre de J. Merruñal Attt g/mIr6stico, INEF·Madrid de beques i fou autor de 
nombrosos monuments i 

inscripció de la làpida; per això la se
va intervenció als ludis és només una 
suposició. 

Emperadors romans que eren 
hispans 

Foren tres els emperadors romans d' ori
gen espanyol: Trajà, Adrià i Teodosi, 
qui va decretar la fi dels jocs. 

Marcus Ulphts Traianus 
Qui era 

de la reestructuració dels 
ports. Amb Trajà s' inaugura "el segle 
més feliç" (el segle 11) de l'imperi 
romà. Trajà va morir a Roma l'any 
117. 

Quina relació va tenir amb els jocs 
En va tenir dues: la primera, com a mà
xim responsable dels jocs i, la segona, 
com a espectador directe dels ludis. 

Publlus Aelius Adrianus 
Qui era 
Va néixer a Hispània l'any 76 de la nos
tra era. Fou emperador de Roma entre 
els anys 117 i 138 de la dinastia Anto
nina. Sembla ser que Trajà, quatre dies 
abans de morir, el va adoptar quan 
Adrià era per aquelles dates legat im
perial a Síria. Va deixar les conquestes 
que estava fent el seu antecessor i es va 
dedicar a l'organització interna de l' im
peri: va fortificar Germània i Britània, 
va construir l'important mur Adrià i 
emmurallà Roma. Va cometre l'error 
d'aixecar un temple a Júpiter dins del 
recinte de Jerusalem, cosa que va pro
vocar una revolta dels jueus l'any 134. 
Va instal·lar a Roma l'ateneu, un cen
tre de conferències. 

Quina relació va tenir amb els jocs ro
mans 
Com a emperador era el màxim res
ponsable dels ludis: aquesta fou la pri
mera i la més important relació. La se
gona, com a espectador directe de molts 
d'aquests certàmens. 

Va néixer a Espanya l'any 53 de la nos
tra era. Pertanyia a una família senato
rial, per la qual cosa va recórrer amb 
normalitat la carrera dels honors i va 
obtenir el consolat l'any 91, quan tenia 
38 anys. Era general de professió, molt 
popular entre les legions occidentals i de 
la Germània superior; l'any 96 fou 
adoptat per Nerva, a qui va succeir en el 
tron després de la seva mort l'any 98 i 
fou emperadorfms l'any 117. Un dels Restes del que !au una sumptuosa residènàa de l'emperador hispcl Adñ6. Vil·la Adñana-B (anapa 
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Flavius Teodosius (Teodosi I el Gran) 
Qui era 
Va néixer a Cauca, Hispània, vora l'any 
347 de la nostra era. Fou emperador 
romà entre els anys 379 i 395. Va llui
tar a Britània i a l'Àfrica al costat del 
seu pare, Flavi Honori Teodosi. Quan 
aquest va morir executat a Cartagena 
l'any 376, es va retirar a Cauca fms que 
Gracià el v.a nomenar "august d'orient" 
l'any 379 i el va enviar a lluitar contra 
els gots a l'Orient. Es va establir a Tes
salònica i posteriorment a Constanti
noble; va reorganitzar l'exèrcit i va ex
pulsar els gots de Tràcia. Després va 
sofrir algunes derrotes, però fmalment 
va aconseguir dominar-los i signar la 
pau. Fou batejat a Tessalònica l'any 
380, va fer tancar temples arians i va 
proclamar la unitat religiosa de l'im
peri sota l'autoritat dels bisbes de Ro
mai Constantinoble l'any 381. A l'Oc
cident, entre els anys 370 i 400, va 
formar amb les illes Balears la provín
cia Baleàrica de l'imperi, malgrat que, 
segons Isidor de Sevilla, les conside
rava encara part de la Tarraconense. Per 
a reprimir un motí a Tessalònica va fer 
matar tota la població l'any 390; fou 
amonestat per sant Ambrosi de Milà, 
féu penitència pública i va viure retirat 
cert temps. Per darrera vegada va reu
nir tot l'imperi romà sota la seva auto
ritat des d'Escòcia a Mesopotàmia. Va 
associar al govern als seus fills Arcadi 
i Honori. L'any 415 el seu nom fou im
posat al seu net, ml d'Ataülf i de Gal·la 
Placídia, nascut a Barcelona. A la seva 
mort, Arcadi el va succeir a l'Orient, 
mentre que Honori va regnar a l'Occi
dent sota la tutela d'Estilicó, el qual ha
via casat amb la seva neboda Serena. 

Quina relació va tenir amb els jocs 
La història té un paper transcendent 
amb Teodosi I el Gran. Va tenir una re
lació peculiar amb els ludis romans ja 
que fou ell precisament qui va promul
gar un decret l'any 393 que els prohi
bia per la violència, el professionalis
me i la paganitat que els envoltava (26). 
L'opinió d'alguns autors és que els jocs 
estaven condemnats des de feia temps 
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ja que hi havia una gran 
degradació i un gran 
menyspreu per les regles i 
que no es tractava sola
ment de donar mort als 
jocs. El clima angustiós de 
l'época i l'agonia d'aquest 
període històric havien 
conclòs el compliment dels 
temps. Moria tot un món i 
en neixia un altre de nou. 
L'abolició dels jocs tant 
olímpics com romans, que 
duien una vida corrompu
da, era necessària i es va 
imposar per la força (27). 

lucius Minidus Nalabs 
(uadr.ius Verus 

Qui era 
Fou un barceloní el primer 
campió olímpic hispà i 
únic de les antigues olim
píades. Va néixer l'any 97 
de la nostra era en el si . 
d'una família de classe 
mitjana de la tribu Galèria que estava 
insta1·lada en la Barcino de l'època. Ell 
i el seu pare, que tenia el mateix nom, 
van construir unes termes que actual
ment han estat localitzades a la plaça 
de Sant Miquel i que eren en terrenys 
de la seva propietat. Es creu que no gai
re lluny d'allí es trobava la residència de 
la seva família. Encara que l'ofici de 
militar els va dur d'un lloc a l'altre del 
imperi, es creu que van conservar la ca
sa de Barcelona, on va néixer Lucius 
Minicius Natalis (28). 
Va ser àugur i triumvir monetari; l'any 
114, tribú militar de la Primera Legió; 
l'any 115, de la XI Clàudia; y entre el 
116 ie11l7, deIa 19 Gèmina, on va ser 
a les ordres del seu pare. Seria extensa 
la relació dels càrrecs importants 
d'aquestexcepcionalcata1à(29),que 
sempre va tenir com a gran honor el fet 
d'haver nascut a Barcino, com així 
consta expressament en els monuments 
que es conserven a Líbia, Bulgària, 
Londres, Roma, i sobre tot, a Grècia, a 

MOTRICITAT HUMANA 

làpida de ludus Minidus Matalis 

l'antic Olimp, on es troben les restes 
del monument del triomf de Ucius Mi
nicius Nata1is (30). Després d 'una bri
llant carrera militar va morir l'any 150. 

Quina relació va tenir amb les 
antigues olimpíades 
L'any 129, mentre era senador, va par
ticipar en la 227" olimpíada i la va guan
yar; fou un dels pocs senadors que hi 
participaren i que a més se'n va pro
clamar campió. La seva relació amb les 
antigues olimpíades és, doncs, la de par
ticipant de primer ordre, de la qual co
sa hi ha fefaent documentació. 
Qui hauria de dir-li a Lucius Minicius 
que divuit segles després tindria a més 
d'un meravellós conte que és a punt de 
ser publicat, un monument en la Bar
celona actual i que el Club Natació 
Montjuïc l'ha situat en la seva ciutat es
portiva. Aquesta estupenda obra l 'ha 
realitzat Pere Ricard, que fou excep
cional campió d'atletisme i doctor en 
arquitectura. A més, al costat del monò-
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lit s 'ha plantat una olivera que ha estat 
expressament duta de l'Olimp pel pre
sident del COI, 1. A. Samaranch (31). 
AquÍ, en la relació dels hispans que han 
tingut a veure amb els jocs d'Olimpia i 
els de l'imperi romà, sí que es pot dir 
que de ben segur que en falten molts; 
en som molt conscients, d'això, però 
també en som que un primer pas, o mi
llor dit, un passet, ja està donat. 
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Resum 

S 'ha dut a terme una primera aproxi
mació a l 'hoquei sobre patins, amb l'ob
jectiu de conèixer-ne millor els reque
riments, mesurant els nivells de 
freqüència cardíaca i de lactacidèmia, 
tant en competició com en sessions 
d'entrenament. 
Com a exemple típic "d'esport de si
tuació", el treball és de naturalesa in
termitent, i tant les durades i intensitats 
com els temps de pausa són variats. 
L'esforç fet pels jugadors en les com- . 
peticions i en els entrenaments analit
zats defineix un tipus de bioenergètica 
aeròbica-anaeròbica alternativa o in
termitent, ja que els requeriments càr
dio-vasculars i metabòlics presenten un 
caràcter polimorf. 
La realització dels exercicis d' entrena
ment presenta una gran similitud amb 
l'esforç suportat pels jugadors durant 
la competició. Les formes de treball re
alitzades en les sessions de preparació 
manifesten una transferència molt alta 
amb les situacions característiques dels 
partits. 

Paraules clau: hoquei sobre pa
tins, freqüència cardíaca, lactat, 
entrenament, competició. 

Introducció 

L'elaboració d'un programa d'entre
nament per a un determinat esport ne
cessita basar-se en una completa anà
lisi i en un bon coneixement de les 
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HOQUEI SOBRE PATINS: NIVELLS .. , ~ 

DE FREQUENCIA CARDIACA I 
, ~ 

LACTACIDEMIA EN COMPETICIO 

demandes de les situacions competiti
ves amb què s'enfronta l'esportista. En 
l'àmbit fisiològic i antropomètric els 
esports individuals han estat més estu
diats que els col· lectius, ja que el re
sultat pot ser mesurat d'una manera més 
precisa i es poden relacionar fàcilment 
aquestes dades amb l'èxit d'aquests es
ports. Per contra, els esports d'equip 
presenten problemes més complexos 
per a l'investigador: les demandes fi
siològiques que imposen i la condició 
física que requereixen no són fàcilment 
determinables. 
Les modalitats de l'hoquei (gel, patins, 
herba, sala) són competicions esporti
ves que exigeixen un esforç intermi
tent, i la durada i la intensitat del tre
ball i de les pauses són variades (Leger, 
1980; Blanco i col·l., 1992). Manno 
(1989) les considera exemples típics 
"d'esports de situació" perquè la se
qüència d'accions que s 'hi desenvolu-

I ENTRENAMENT 

pa està guiada per les característiques 
ambientals, les quals es modifiquen 
d'acord amb la naturalesa del mateix 
esport. 
Des d'un punt de vista fisiològic i bio
mecànic, s'inclouen dins de la classi
ficació proposada per Dal Monte 
(1983) com a activitats preferentment 
de sol· licitació mixta aeròbica-ana
eròbica alternativa o intermitent, ja 
que els requeriments càrdio-vasculars 
i metabòlics presenten un caràcter po
limorf. 
Generalment l'avaluació de l'estrès fi
siològic (o càrrega) imposat als espor
tistes durant l'entrenament i la compe
tició es mesura, entre altres indicadors, 
amb els nivells de freqüència cardíaca 
i de lactat sanguini. Això és així per
què hi ha una relació lineal entre fre
qüència cardíaca, intensitat de l'esforç 
i V02 en treballs submàxims; tot i que 
la primera pot ser influenciada per di-
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versos factors, com l'estrès induït per 
la mateixa competició, les condicions 
ambientals, etcètera. També el control 
del nivell de lactat durant la preparació 
i l'activitat agonística proporciona una 
informació útil, tant per als entrenadors 
com per als jugadors, amb la finalitat 
que siguin capaços d'usar el seu po
tencial esportiu més econòmicament 
durant el temps de joc. 
Diferents treballs han analitzat les ca
racterístiques de l'esforç en les activi
tats competitiva i de preparació en els 
esports d'equip: bàsquet (Colli i Faina, 
1985; Reilly, 1990); handbol (Ignatiev, 
1981; Olenssen, 1973); futbol (Korcek, 
1980; Rhode, 1987; Van Gool, 1987). 

, Però en el cas de l 'hoquei sobre patins 
s'aprecia la necessitat d'investigacions 
aplicades que possibilitin l'obtenció de 
coneixements específics sobre aquest 
esport. Per aquest motiu se n 'ha fet una 
primera aproximació per tal de conèixer 
millor els requeriments d'aquest esport, 
mitjançant la mesura dels nivells de fre
qüència cardíaca i de lactacidèmia as
sociats amb l'observació sistemàtica, 
tant en competició com en sessions 
d'entrenament. 

Material i mètode 

Subiectes 
En l'anàlisi dels entrenaments i de la 
competició han participat un total de 
vuit jugadors professionals del primer 
equip de l'Igualada Hoquei Club du
rant la temporada 1991-1992. Els ju
gadors tenen una estatura de 173,8 ± 
4,9 centúnetres i un pes de 73,23 ± 6,09 
quilograms. 
En cada sessió d'entrenament i en la 
competició es van analitzar tres sub
jectes escollits aleatòriament entre els 
membres de l'esmentat equip. 

Material 
Per a aquest estudi es va utilitzar el se
güent material: 

• Cardiotacòmetres Sport Tester PE 
4000. 
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• Analitzador de lactat Analox GM-7. 
• Material per a la determinació de lac

tat per micromètode. 
• Cronòmetre Casio EXW-50. 
• Fulls de registre. 

Metodologia 
Entrenament 
Es van observar tres sessions d' entre
nament d'unes dues hores de durada 
que presentaven el següent esquema: 
escalfament, preparació física (de ve
gades), exercicis tècnics i partits. 
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En aquestes sessions es van fer dife
rents exercicis tècnico-tàctics especí
fics de l'hoquei sobre patins que s' agru
pen en quatre tipus diferents: 

s -Sistemes tàctics. 
T - Sèries de rematada i tir a porteria. 
P - Partits. 
A - Atacs i superioritats. 

Es pot trobar una descripció detallada 
de cadascun d'aquests grups en l'article 
de Blanco i co¡'¡aboradors (1992). 
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e] 
~ 
~" Al començament dels entrenaments es 

va coHocar als jugadors de camp (n=7) 
i al porter (n= 1) un cardiotacòmetre 
Sport Tester PE 4000, que es va man
tenir fms a la fi de l'entrenament i que 
fou programat per a enregistrar la fre
qüència cardíaca a intervals de 5 segons. 
Ens aquests entrenaments es van pren
dre mostres de sang (n=5) del lòbul de 
l'orella per a analitzar posteriorment la 
quantitat de lactat acumulat durant la 
realització dels exercicis. Les mostres 
es van recollir dins dels primers 30 se
gons de recuperació després d'acabar 
els exercicis. 

Competició 
Durant la competició, el porter i els ju
gadors van fer diferents accions, les 
quals s 'han dividit en dues categories 
diferents: 

• Defensa: l'equip adversari té la pilo
ta i creua la línia de mig camp fent 
un atac o un contraatac. Mentrestant 
es solen dur a terme les accions de 
defensa a l'atacant, amb pilota o sen
se, i patinatge. 

• Atac: justament al contrari que en el 
cas anterior. Comprèn diferents ac
cions: conducció i passada, conduc
ció i tir, tir a porteria, driblatge i pa
tinatge. 

A més, en el cas del porter, cal afegir 
tres tipus d'intervencions: 

• Tir que no arriba a porteria o que no 
hi va dirigit. 

• Intervencions amb l'estic. 
• Intervencions directes (parades, cai

gudes, sortides, etcètera). 

Per a l'anàlisi de la competició també es 
va col·locar l'Sport Tester des de l'ini
ci de l'escalfament fms a la fi del par
tit al porter (n= 1) i a jugadors de camp 
(n=2). 
Com en els entrenaments, el cardio
tacòmetre es va programar per a regis
trar la freqüència cardíaca a intervals 
de5 segons. 
En la competició es van prendre mos-

28 

tres de sang (a un porter i a dos juga
dors, n=3) aprofitant els temps morts 
sol·licitats pels entrenadors o les subs
titucions de jugadors, com també en fi
nalitzar cadascun dels temps de 25 mi
nuts de què consten els partits. En tots 
els casos es van prendre dins del pri
mer minut de pausa. 
Els partits triats per a l'anàlisi de la 

PARTIT: IGUALADA - Vll..AFRANCA 
DATA: 1-Xll-1991 
RESULTAT: 5-1 
PART: 11 

competició, també oficials de lliga de 
divisió d'honor espanyola, van ser: 

• Igualada-Liceo (final del play-off, 
primer partit). 

• Liceo-Igualada (final del play-off, se
gon partit). 

• Igualada-Liceo (final del play-off, 
tercer partit). 

JOC PAUSA ACCIONS MOTIU 

~s~ ~s~ ~n~ 
84 11 1 Falta 
78 12 4 Falta personal 
27 7 2 Falta 
36 17 O Booling 
4 13 O Falta 

69 8 5 Camp enrere 
26 6 1 Booling 
20 11 2 Falta personal 
10 4 O Camp enrere 
20 20 1 Falta 
89 6 2 Fora 
90 5 6 Falta 
26 30 1 Falta 
55 5 3 Falta 
54 16 1 Gol 
19 12 O Falta 
31 5 1 Falta 
43 3 2 Fora 
27 3 2 Fora 
94 99 2 Gol + temps 
44 24 1 Falta 
18 14 2 Gol 
35 9 1 Fora 
22 14 1 Falta 
53 8 2 Falta 

2 8 O Falta 
15 102 2 Temps 
33 6 O Fora 
16 41 1 Falta personal 
60 5 2 Falta 

1 8 O Falta 
64 30 4 Falta 
50 16 2 Falta 
63 7 2 Falta personal 
22 17 1 Booling 
76 3 2 Falta 
33 2 Final l' part 

Taula 1. F. tIe CGllroI 
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TIPUS D'EXERCICI F.C. (pul./min) F.C.MÀXIMA 
Mitjana±DS (pul./min) 

Rodes de tir a porteria 135± 10.80 172 
Un contra un amb protecció 165±9.20 193 
Un contra un a mig camp: 
- com a atacant 146 ± 8.48 152 
- com a defensor 145±2.82 159 
Dos contra un amb porter a mig 
camp 116±2.12 136 
Partit de 25' 170± 13.65 196 
Partit de 14' 174± 10.96 196 
Partits de lO' 145±8.24 173 
Sistemes tàctics amb/sense 
adversari a mig camp 115±4.03 137 

Taula 2. Fret¡iiinda c.tIiaca mil¡c... desviació .stàndard I freqiincIa carilGCa màxima cie Jlgadars de camp .n 
llferenls .xerclcls d'.ntre .... nl 

• Igualada-Villafranca (lliga regular). 
• Vic-Voltregà (lliga regular). 
• Liceo-Igualada (lliga regular). 
• Igualada-Reus (semifinal del play

ofJ). 

TIPUS D'EXERCICI 

- Rodas de tirs 
- Roda de tirs des de darrera porteria 
- Roda de tir l' 
- Un contra porter 
- Un contra un amb protecció 

deIa bola 
- Dos contra un a mig camp 
- Sistema tàctic 
- Partits de 10' 
- Partit de 14' 
- Partit de 25' 
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Resultats 

Entrenaments 
Freqüència cardíaca 
El comportament de la freqüència car
díaca dels jugadors durant les diferents 
sessions d'entrenament en les quals es 
feien diferents exercicis tècnico-tàctics 
es mostra en la taula 2. 
La realitzaci6 de sistemes tàctics de 
joc amb equip adversari i sense, les sè
ries de tir i les accions d'atac suposen 
nivells d'intensitat baixa-mitjana; os
cil·len en un interval comprès entre 
100 i 170 pul/min (pulsacions per mi
nut). 
Per contra,les accions defensives ("un 
contra un amb protecci6") i els partits 
de diferent durada suposen nivells de 

MITJANA±DS INTERVAL 
(mmols. LI) (mmols.LI) 
1.06±0.20 0.7 - 1.2 
1.13 ±0.32 0.9 -1.5 
0.85±0.07 0.8 -0.9 
1.35 ±0.21 1.2 -1.5 

2.65±0.49 2.3 - 3.0 
1.35 ±0.35 1.1- 1.6 
1.02±0.49 0.5 - 1.7 
2.2±0.72 1.4 - 3.3 

2.36±0.25 2.1 - 2.6 
1.4±0.OO 1.4 - 1.4 

Les dades es van prendre veient el vídeo 
dels partits i dels entrenaments. El mè
tode seguit fou el proposat per Colli i 
Faina en el seu estudi sobre el bàsquet 
italià (Colli, R. i Faina, M.,1985: "Pa
llacanestro: ricerca delIa sua presta
zione", Rivista di Cultura Sportiva, 2, 
22-29). Cada partit i cada entrenament 
es van veure tres cops, un per als temps 
de joc, un per als temps de pausa i un 
altre per a la freqüència i nombre d' ac
cions (vegeu la taula 1). Taula 4. MII¡ana .-I11IIi1ka I desviació .slà_d dels valors de lactal tanplnl (mlllOlslQ dels jIgadors de C1IIIJI 

du ............. xerclcls d'enlrtIaIIIIIl 

TIPUS D'EXERCICI F.C. (puI./min) F.C.MÀXIMA 
Mitjana±DS (pul./min) 

Dos contra un a mig camp 120±2.63 122 
Un contra un a mig camp 132 ± 9.59 148 
Tirs durant l' 154±26.84 179 
Partits de 10' en tot el camp 125±36.49 160 

Taula 3. FnqiiIcIa c.tIiaca mftIana IlIIàxllna .. desviació 1.ltiIdtI'tI del porter In ...... s exerdds 
d' lIIIrtIanInI 

apunIs : Educació Fí,íc. í Esp.rt,1994 136) 26-36 

freqüència cardíaca més alts, que fluc
tuen entre 140 i 190 pul/mino 
En les mateixes sessions d'entrenament 
el porter va mostrar les freqüències car
díaques que es mostren en la taula 3. 
En aquests exercicis s'observen fre
qüències cardíaques indicadores de bai
xa intensitat, tot i que en ocasions s' arri
ba a 160 pul/mino Se n'exceptuen les 
sèries de tir d'un minut de durada en què 
s'incrementen considerablement i pu
gen fins a xifres properes a 180 pu1/min. 
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Lactat (mmols.L·') 
3,5-,----------------------, 

3 

2,5 

2 

1,5 

0,5 

O~--r_-~--,_-_,--_r--,_-~ 

O' 21' 

• 

41' 56' 87' 
Temps (min) 

Jugador S.C. 

99' 101' 121' 

Jugador D.G . 

Gràfica 1. Dini_a "lactat (mmals/l) cie dos Jugadors durant una sessió d'entrenament 

Lactat (mmols:L") 
3,5-,---------------------, 

3 

2,5 

2 

1,5 

0,5 

O~--r_-_r--,_-_,--_r--,_-~ 

O' 10' 

• 

40' 60' 85' 
Temps (min) 

Jugador J.L . 

95' 130' 145' 

Jugador R.P. 

Gràfica 2. Dinàmica .. lactat ( .... Is/l) cie diferents Jugadors durant una altra s.ssió d'entr ....... t 

TIPUS D'EXERCICI 

Roda de tir l' 
Sistemes tàctics 
Dos contra un 
Partits lO' 

LACTAT 
(mmols/1) 

5,7 
2,4 

1,5 

1,9 

Taula S. Valars .. lactat ... ulnl (1IIIIIIIIs/l) clel port.r durant diferents exercicis d' Htrlllllllllllt 

Lactat hemàtic els valors que s'indiquen en la taula 4. 
Els valors mitjans (entre 0,85 i 2,65 En els jugadors de camp es van obtenir 
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mmolslL -1) indiquen l'existència de 
baixes acumulacions de lactat durant 
l'execució de les accions analitzades. 
Només en tres d'ells es superen els 2 
mmolslL -1, i el valor més elevat (3,3 
mmolslL -1) correspon als partits de 10 
minuts. 
Les desviacions estàndard són petites 
en tots els casos, tret dels partits de 10 
minuts, la qual cosa confinna l'agru
pació de les dades obtingudes. 
En les gràfiques I i 2 es pot observar la 
dinàmica del lactat en diversos juga
dors de camp durant dues sessions d' en
trenament diferents. En aquestes, els 
jugadors mostren una evolució molt si
milar, però en cap cas superen el nivell 
de 3,3 mmolslL-1. 
En el porter, els valors més elevats es 
van obtenir després de les sèries de tir 
contínues d'I minut i els més baixos es 
van obtenir en les superacions "dos con
tra un" i en els partits de 10 minuts (ve
geu la taula 5). 
La dinàmica del seu lactat en la ma
teixa sessió d'entrenament que la co
rresponent a la gràfica I en els juga
dors de camp es pot apreciar en la 
gràfica 3. 
Igual que en els jugadors de camp, els 
valors del porter no superen els 3 
mmolslL -1, tret dels obtinguts després 
d'un escalfament molt intensiu pel seu 
caràcter lúdic (partit de rugbi de 20 mi
nuts de durada) i de les sèries de tir d'I 
minut (als 56 minuts). 

Competidó 
Freqüència cardíaca 
Durant la competició analitzada, els va
lors de freqüència cardíaca van oscil·lar 
entre 11 O i 190 pul./min en els jugadors 
de camp (X=158) i entre 110 i 170 
pul./min en el porter. 
Agrupats en intervals de 10 batecs per 
minut i expressats en percentatges res
pecte al total de la competició, les dades 
corresponents als jugadors de camp 
apareixen en la gràfica 4. 
Durant la competició, la major part del 
temps (72,3%) els jugadors interve
nen amb ritmes cardíacs compresos 
entre 150 i 180 pul/mino No s'han re-

apunts: Educaci6 Fisica i Esports 1994 (36) 26·36 



Lactat (mmols.L·' ) 
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Gràlka 3, DInàIIIka dellactot ( __ /I) del portar duranllll sessió 11' enlr ... menl 
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Freqüència cardíaca (pul./min) 

Gràlka 4. Parcelllot .. s de la freqiiència cardíaca (pul./mIn) de jugadors de e., duranl una compel1d6 

gistrat intensitats superiors a 190 
pul./min, com succeeix en el cas del 
porter. 
En associar aquests nivells de fre
qüència cardíaca amb els gestos tèc
nics o accions que realitzaven, s 'han 
obtingut els valors que es mostren en 
la taula 6. 
Aquests valors oscil·len entre 122 i 181 
pul./min. Els més elevats corresponen 
a les accions ofensives, però solament 
s'observen diferències estadísticament 
significatives (p<0,05) entre el pati
natge en defensa i les accions ofensi
ves de driblatge i tir a porteria. 
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En situacions de defensa, només en ac
cions "d'un contra un" davant l'atacant 
en possessió de la pilota, es registren 
valors similars als assolits en accions 
ofensives. El patinatge mentre la pilo
ta és en mans de l'equip contrari re
sulta l'exercici més econòmic, malgrat 
el risc teòric que suposa aquesta situa
ció. 
Les passades (nombroses al llarg del 
joc) s'efectuen en condicions molt di
ferents; per això les pulsacions per 
minut es mouen entre les 126 i les 
176. 
En el porter, els valors de freqüència 
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cardíaca superen els corresponents als 
jugadors de camp en les zones d'inten
sitat més baixa. No s'assoleixen de for
ma continuada xifres superiors a 170 
pul./min, tret del cas d'intervencions 
puntuals davant tirs a porteria (vegeu 
la gràfica 5). 
Durant la major part del partit (70,7%) 
el porter té una freqüència cardíaca mo
derada (per sota de 140 puVmin). Més 
del 85% del temps del partit aquesta es 
troba en un interval comprès entre 120 
i 150 pul./min. 
La comprovació de la freqüència car
díaca davant els diferents tipus d' ac
cions que realitza durant el joc pre
senta més interès (vegeu material i 
mètodes). En la taula 7 s'aprecia que 
durant els atacs de l'equip propi es 
van obtenir, com era previst, els va
lors més baixos. Tanmateix, la po
sessió de la pilota per part de l'equip 
adversari no va elevar-los considera
blement. 
Durant les seves intervencions (que no 
succeeixen de forma continuada més 
de quatre cops durant un breu període 
de temps) la freqüència cardíaca aug
menta depenent de la situació ambien
tal i del tipus de gest tècnic que efec
tua. Les intervencions directes mostren 
una gran variabilitat del ritme cardíac; 
tot i que la seva mitjana aritmètica és 
de 152 pul./min, puntualment arriba 
fins a 195 pul./min. Com ja s 'ha dit, 
això no va succeir en els seus com
panys, els jugadors de camp. 
Les intervencions amb l'estic, pel fet 
de suposar menys risc, en la majoria 
d'ocasions, no presenten nivells tan ele
vats com en el cas de les intervencions 
directes. 

Lactat hemàtic 
Els valors de lactat hemàtic obtinguts 
es presenten en la taula 8. 
Durant la competició, la mitjana dels 
nivells registrats fou de 3,64 ± 0,74 
mmols/l. Els valors mitjans del segon 
temps foren més elevats que els de la 
primera part. 
Així mateix cal destacar el fet que els 
valors més alts corresponen a la fi del 
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GESTOS TÈCNICS 

* OFENSIUS: 
Conducció i passada 
Conducció i tir 
Tir a porteria 
Dribling 
Contraatac 
Patinatge en atac 
* DEFENSIUS 
Defensa a l'atacant sense bola 
Defensa a l'atacant amb bola 
Patinatge en defensa 

MITJANA ± DESVIACIÓ 
(pul./min) 

162± 12.87 
162± 12.12 
175±3.32 
172±5.16 
162± 12.13 
163± 14.28 

162± 11.47 
165±6.18 
150± 18.56 

INTERVAL 
(pul./min) 

126-176 
145 -175 
170-180 
164 -181 
134-176 
129 - 177 

122 - 181 
161 - 174 
122 - 181 

Taula 6. MItJa .. arUmitka, desviació esttiIdtU Ilnt.rval dels valor. de fnqiiilda c __ d' .. ¡.por de 
C1IIp .n competició llavant de cIifer.nt. 1iptI. d'accions 

Percentatge 

<119 120-1 29 130-139 140-149 150-159 160-170 

Freqüència cardíaca (pul./min) 

Gràfica S. Peranlalges de la fnqiiinda c.- (PUL/_, del porter en compelldó 

TIPUS D'ACCIÓ MITJANA ± DESVIACIÓ INTERVAL 
(pul./min) (pul./min) 

Defensa 134± 12.16 105 -177 
Atac 132 ± 9.92 102-152 
Tir fora o no arriba 142 ± 4.50 137 -149 
Intervenció amb stick 138±9.79 126-154 
Intervenció directa 152± 19.56 120-195 

Taula 7. Mttt- .tt.iIfca, desvIad6 .......... I lnIerval dels valors de la fnqïinda aI'IIIaca del porter en 
... 1Idó tIav1Id ......... tipi. d'acdou 

32 

partit i, fins i tot, després del primer 
temps en el cas del porter. 
La seva acumulació al llarg de la com
petició és similar en els jugadors de 
camp i en el porter, encara que el tipus 
d'esforç que realitzen presenta força 
diferències (vegeu la gràfica 6). 

Discussió 

Entrenament 
Freqüència cardíaca 
Els valors de la freqüència cardíaca du
rant els entrenaments osciHen entre 
105 i 196 pul/min en funció del tipus 
d'exercici realitzat. 
Els sistemes tàctics van mostrar-ne els 
nivells més baixos a causa de l'oposi
ció passiva que presenten els adversa
ris (quan hi són presents) que dificul
ten molt lleugerament les accions dels 
atacants, els quals actuen de manera 
quasi rutinària. 
La brevetat de les sèries de tir (menys 
de 2 o 3 segons) és el factor clau que 
en determina la baixa intensitat 
(x=135 pul./min). Per contra, en el 
mateix exercici, el porter, com que in
tervé contínuament, presenta valors 
de freqüència cardíaca més elevats 
que els jugadors, i arriba fins a 180 
pul./min. 
També són baixos en les superacions 
"un contra un" i "dos contra un", on 
l'atacant intervé durant períodes molt 
breus per la facilitat de realització 
d'aquests exercicis, mentre que el de
fensor s'oposa escassament a ser supe
rat. 
Els elevats valors assolits en l'exerci
ci ''un contra un amb protecció" són de
guts a la continuïtat (dura un minut) i a 
l'oposició activa per la possessió de la 
pilota. Durant els partits de 10, 14 i 25 
minuts, l'espai de realització de l'exer
cici s'amplia a la totalitat del camp; 
això, el seu caràcter similar a la com
petició i les escasses interrupcions són 
factors que fan elevar la freqüència car
díaca. 
Tanmateix, tenint en compte al valor 
mitjà assolit per les pulsacions, i tal com 
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MOMENT JUGADORS PORTER(n= 1) 
Mitjana ± Desviació Valors 

(mmols/l) (mmols/l) 
Partit 11 part 2.88+-- 2.88 
Descans 3.09±0.49 3.23 
Partit 21 part 4.03 ±0.46 4.24 
Final del partit 5.29±0.04 5.26 

Taula 8. Valors delladat ........ '-s/l .. pII1It cie COIIIpIIid6 

Lactat (mmolll) 

6,------------------------------------, 

5 

4 

3 

2 

o~------._----_.------._----_,,_----~ 

Basal 1 r temps Descans 2n temps 
Temps 

Final 
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ratificaran posterionnent els nivells de 
lactat (vegeu la taula 4), aquestes acti
vitats suposen una alternància de sol·li
citacions que, en conjunt, es mouen en 
l'àmbit d 'una bioenergètica mixta aerò
bica-anaeròbica. 

Lactat hemàtic 
Els baixos valors de lactat assolits pel 
porter són conseqüència de l'escassa 
càrrega que li suposen les activitats de 
l'entrenament per la brevetat de les se
ves intervencions. Cal exceptuar-ne les 
sèries continuades de tir d' 1 minut, on 
intervé el metabolisme glicolític (1ac
tat=5,7 mmols/l) en una zona de baixa 
acidosi a causa de les accions constants 
que es veu obligat a fer. 
De manera similar, en els jugadors de 
camp tots els nivells de lactat poste-
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Porter I 

xercici són baixos, tret dels obtinguts 
després "d'un contra un amb protec
ció", on l ' alta intensitat de l'esforç els 
eleva fins a 2,65 mmols/l. Això repre
sentaria un nivell proper a la zona de 
transició aeròbica-anaeròbica, com tam
bé ho reflecteix la freqüència cardíaca 
mitjana de 165 pul/mino 
En els partits de 10 i 14 minuts, els ni
vells de lactat assolits són similars, i es 
situen també en la zona de transició. 
Com que duren més i els jugadors es 
veuen sotmesos a una activitat conti
nuada, sense interrupcions, els nivells 
de freqüència cardíaca són lleugera
ment superiors als de "l'un contra un 
amb protecció". 
La dinàmica del lactat durant les ses
sions d'entrenament és molt variable, 
i depèn fonamentalment de les deman-
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des energètiques de cada activitat. En 
aquestes sessions el metabolisme 
energètic estimulat se situa dins de les 
zones aeròbica i mixta de transició aerò
bica-anaeròbica. 
Tanmateix, un dels inconvenients de 
l'estudi dels requeriments bioenergè
tics dels entrenaments és la impossibi
litat d ' analitzar cada exercici per sepa
rat. L'adaptació a la dinàmica de la 
sessió dificulta la presa de diferents 
mostres de lactat després de cada exer
cici i com que es difon lentament no es 
poden valorar amb seguretat els valors 
màxims assolibles. 

Competidó 
Freqüència cardfaca 
Els valors de les accions tècniques fe
tes durant la competició osc il· Ien entre 
122 i 181 puVmin. Els més elevats cor
responen a les accions ofensives de ma
jor intensitat (driblatge i tir) per causa 
d'una més important participació mus
cular, per la força i la velocitat d'exe
cució i per la tensió que suposa supe
rar un oponent o intentar batre el porter 
contrari. Són, lògicament, els 
gestos tècnics que impliquen més risc 
per a l'equip adversari. 
Els valors de contraatac són menys 
elevats del que es podria suposar, ja 
que moltes vegades el jugador no hi 
intervé directament, sinó que dóna su
port en una "segona onada" a la dita 
acció. 
Els descansos curts i incomplets, ca
racterístics dels esports d'equip i espe
cialment dels que es juguen en camps 
de dimensions reduïdes com l 'hoquei 
sobre patins, no penneten una recupe
ració total del sistema càrdio-respira
tori; per això no apareixen valors infe
riors a 110 pul/min ni durant els temps 
morts d' 1 minut sol· licitats pels entre
nadors. 
Els valors observats són similars als 
d'altres esports d'equip practicats en 
sala, especialment el bàsquet, on os
cil·len entre 154 i 195 puVmin en ca
tegoria femenina (McArdle, 1971) i 
entre 155 i 190 pul/min en la mascu
lina (Ramsey, 1970). En l 'handbol, 
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com que el terreny de joc és més am
pli, pel contacte f'lSic i pels gestos tèc
nics que es fan (llançaments, blocat
ges, etcètera), les xifres són més 
elevades i oscil-len entre 150 i 210 
(Ignatiev, 1981) i 134-192 puVmin 
(Haralambie, 1979). 
En l'hoquei sobre gel (Green i col·t., 
1976) s'han observat valors mitjans 
de freqüència cardíaca propers a 174 
pul./min, la qual cosa representa prop 
del 90% de l'assolida en una prova de 
V02 màxim. Aquest esport requeri
ria una més alta sol· licitació cardíaca 
que l'hoquei sobre patins, on la xifra 
mitjana obtinguda ha estat de 158 
pul./min. 
Els valors del porter són menys ele
vats que els dels jugadors de camp com 
a conseqüència de l'absència d'acti
vitat física continuada (manteniment . 
d'una posició estàtica, absència de 
grans desplaçaments, no intervenció 
en els atacs del seu propi equip, etcè
tera). En els esports que compten amb 
la participació d'un porter, les inter
vencions li provoquen una emega més 
psíquica que no pas física; per això el 
nivell del pols s'eleva bruscament 
quan les efectua 
Les intervencions amb l'estic no pre
senten nivells de freqüència cardíaca 
tan elevats com les directes; això se-
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gurament és així perquè aquestes su
posen més risc. 
També en aquest cas ({Is valors obtin
guts són semblants als d'altres esports 
(handbol, entre 130 i 190puI./min; Ha
ralambie, 1979; Bolek, 1981). 

Lactat hemàtic 
En conjunt, durant la competició, els 
nivells de lactacidèmia són moderats. 
Durant el segon temps, tant els juga
dors de camp com el porter presenten 
valors superiors als de la primera part, 
la qual cosa pot indicar una intensitat 
de l'esfolÇ més elevada (una més gran 
càrrega interna) com a conseqüència 
del cansament acumulat produït per ha
ver transcorregut més temps de com
petició. 
Precisament, és durant el segon temps 
quan s'assoleixen els valors de lactat 
més alts, tant en el porter (4,24 
mmols/L -1) com en els jugadors de 
camp (4,36 mmols/L-l). 
En el descans i en finalitzar el partit, 
els nivells de lactat hemàtic augmen
ten. Això segurament és a causa de la 
latència d'aquest paràmetre metabòlic 
que, produït en l'interior de la fibra 
muscular triga un cert temps fins que 
passa a la sang i aquesta assoleix va
lors iguals als del medi intern (entre 1 
i 7 minuts). Com que hi ha un ritme de 

difusió màxim en la sortida del lactat 
des del múscul cap a la sang de l'ordre 
de 4 a 5 mmols/l per minut (Jorfeldt i 
col·t., 1978), en efectuar-se una única 
presa un cop finalitzada cada part del 
partit, pel major lapse transcorregut (2-
3 minuts) el valor del lactat és més ele
vat. 
A més, també cal considerar que els ni
vells de lactat en sang són un reflex de 
l'equilibri entre la producció i la nete
ja del metabòlit; així, durant el partit, 
tant els jugadors com el porter fan una 
activitat física continuada que permet 
metabolitzar part del lactat produït. 
Això suposa un procés similar al de la 
recuperació activa que en facilita la dis
minució i, per tant, ocasiona nivells san
guinis menys elevats (Saltin, 1987; Fox, 
1983). 
Ambdós motius -sortida del lactat 
cel·lular i reducció de la seva neteja du
rant el descans de la mitja part i al final 
del partit, quan el nivell d'activitat és 
molt baix (asseguts al vestuari}- p0-

drien ser responsables de l'increment 
dels valors de lactat hemàtic. 
Els nivells mitjans de lactat durant el 
partit, inferiors o lleugerament per 
sobre de 4 mmols/L -1 (valor acceptat 
per convenció com al corresponent 
al llindar anaeròbic, Heck i col·l., 
1985) ens indiquen una gran partici
pació del metabolisme aerobic, prop 
de la zona de transició aerobica-ana
eròbica, depenent de la situació in
dividual del llindar de cada esportis
ta. 
Aquests nivells moderats de lactat són 
semblants als obtinguts en altres esports 
d'equip practicats en terrenys de di
mensions reduïdes; per exemple, el vo
leibol (entre 2 i 6 mmols/L-l; Vütasa
lo, 1987; Dyba, 1982) i l'handbol ( entre 
2 i 6 mmols/L-l;Hara1ambie, 1979; Bo
lek, 1981). 
De manera similar a l'adaptació cardí
aca, l 'hoquei sobre gel presenta reque
riments energètics superiors a l 'hoquei 
sobre patins, ja que s 'hi han observat 
(Green i coJ.l., 1976) valors de lactat 
de fins a 8 mmols/l durant la competi
ció. 
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Conclusions 

AJnb les dades obtingudes es poden ex
traure les següents conclusions: 

• Els exercicis d'entrenament centrats 
en accions tècniques breus (tir, dri
blatge, etcètera) i els d'objectiu tàc
tic són de caràcter clarament aeròbic. 
Els partits de diferents durades mos
tren, igual que la competició, una bio
energètica mixta. 

• El component anaeròbic, tant en els 
jugadors de camp com en el porter, 
no presenta intensitats gaire eleva
des que es poden incloure dins 
d'una zona de baixa acidosi me
tabòlica. 

• La freqüència cardíaca en competi
ció fluctua preferentment entre 150 
i 180 pul/min en els jugadors de 
camp. Els porters en presenten ni
vells més baixos, entre 110 i 150 
pu1./min, perquè fan un tipus diferent 
d'activitat. 

• Les principals accions ofensives su
posen nivells d'intensitat més ele
vats que les defensives, tret del cas 
del porter. La possessió de la pilota 
n'augmenta la intensitat en els ju
gadors; s'observa et mateix feno
men durant les intervencions dels 
porters. 

• L'esforç físic que comporta la realit
zació dels exercicis d'entrenament 
presenta una gran similitud amb el 
que suporten els jugadors en compe
tició. Les formes de treball realitza
des durant les sessions manifesten 
una transferència molt alta amb les 
situacions característiques dels par
tits. 

• Per tant, l'esforç fet pels jugadors 
d'hoquei sobre patins en les compe
ticions i els entrenaments analitzats 
podria definir-se com un tipus de bio
energètica mixta aeròbica-anaeròbi
ca alternatiu o intermitent. Això en 
suposaria la inclusió dins del grup 
corresponent de la classificació de 
DalMonte (1983). 

• Aquest esforç, defInit a partir dels 
paràmetres analitzats, és semblant al 
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de la resta dels esports col·lectius 
practicats en sala i de dimensions si
milars (handbol i, especialment, bàs
quet i voleibol). 

Agraïment 

Els autors volen agrair als entrenadors, 
al preparador físic i als jugadors del pri
mer equip de l'Igualada He, campió de 
la lliga en aquesta temporada, la seva 
inestimable col·laboració i les atencions 

RENDIMENT I ENTRENAMENT 

prestades per a la realització d'aquest 
treball; gràcies a ells ha estat possible 
obtenir aquestes dades sobre els seu es
port. 
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Resum 

És molt difícil, avui dia, trobar un mu
nicipi de població superior a pocs mi
lers d 'habitants que no es plantegi la 
necessitat d'una intervenció pública en 
l'organització de les activitats físiques 
i esportives del seu territori. Això és 
fruit, no solament de les obligacions le
gals de les corporacions locals, sinó 
també de la gran evolució que el feno
men esportiu ha tingut dins de la so
cietat espanyola. 
Aquesta evolució i el seu impacte so
cial en els darrers deu anys, ha obligat 
els governs municipals a plantejar la 
necessitat de desenvolupar una política 
esportiva municipal. 
La manera de dur a terme aquestes 
polítiques és molt variada, i depèn; 
en major o menor mesura, de les ca
racterístiques generals de cada mu
nicipi i dels elements específics que 
constitueixen el seu propi sistema es
portiu. 
El coneixement estructurat i detallat de 
tots els elements que intervenen en el 
sistema esportiu local és una peça clau 
per a la planificació de l'actuació es
portiva municipal. Sense una anàlisi i 
un diagnòstic de la situació del siste
ma, difícilment poden plantejar-se ob
jectius concisos i avaluables que per
metin mesurar l'impacte de la política 
pública. 

Paraules clau: sistema esportiu, 
equipaments, practicants, acti
vitats esportives, entitats espor
tives. 
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ANÀLISI I DIAGNÒSTIC DEL 
SISTEMA ESPORTIU LOCAL: PUNT 

DE PARTIDA PER AL DISSENY DE 
POLÍTIQUES ESPORTIVES 

MUNICIPALS 
Conferència presentada a les "Jomadas sobre políticas de actuación deportiva en ellÚ11bito local" 

celebrada a l'INEF de Castella-Lleó, 1992 

La necessitat di un programa 
esportiu local 

Dins del camp de la investigació social, 
s 'ha incrementat enonnement l'interès 
per l'estudi de les polítiques públiques 
o, en altres paraules, de "l'acció de les 
autoritats públiques en el si de la so
cietat" (1). Aquesta acció o actuació, 
quan s'efectua en el camp de la pro
moció de les activitats físico-esporti
ves en l'àmbit local, s'identifica com a 
política esportiva municipal. 
Si aprofundim una mica més, podríem 
defmir una política esportiva munici
pal com "un procés en contínua inte
racció en el quall' Adrninistraciólocal 
realitza una actuació, per mitjà de la p0-

sada en pràctica o "implementació" 
d'unes decisions preses pel poder po
lític, les quals conduiran a uns resultats 
i, en conseqüència, a un impacte social 
detenninat." (2) 
Hi ha diferents aspectes d'aquesta de
finició que cal ampliar. Destaquem, ini
cialment, que qualsevol actuació pú
blica es desenvolupa en un marc social 
determinat; un marc composat per un 
conjunt d'actors institucionals (les en
titats esportives. altres entitats públi
ques, els qui practiquen l'esport ... ) que 
constitueixen un sistema constant d' in
terrelació, d'influència mútua, que ac
tuen complementàriament en el desen
volupament del sistema esportiu 
municipal. 
És en aquest context on s'ubica l'ac
tuació municipal com un procés dinà
mic; un procés en el qual s 'han d' esta
blir objectius d'actuació i les estratègies 
o alternatives per a aconseguir-los; en 

el qual s'han de prendre decisions, po
sar-les en pràctica i avaluar-ne els re
sultats segons els objectius proposats. 
En definitiva, un procés que ha de ser 
guiat i controlat mitjançant un pla d' ac
tuació, mitjançant el que podríem ano
menar un programa esportiu munici
pal. 

El punt de partida en el disseny del 
programa esportiu municipal 

El disseny d'un programa esportiu mu
nicipal hauria de respondre al que An
der-Egg denomina "estructura bàsica 
de procediment" (3). Segons aquest au
tor, qualsevol intent de sistematitzar una 
actuació raonada i estructurada en el que 
ell denomina "treball social" -i no obli
dem que també podem anomenar així 
l'àmbit d'actuació del gestor esportiu 
municipal- ha de tenir quatre compo
nents metodològics: 

a) L'estudi de la realitat, dels seus pro
blemes, les necessitats, els recursos 
i els conflictes. 

b) La programació de les activitats. 
c) L'acció social conduïda de manera 

racional i amb una determinada in
tenció (mantenir, millorar o trans
fonnar la realitat social sobre la que 
actua). 

d) L'avaluació del que s 'ha realitzat o 
del que s'està realitzant. 

0, dit amb paraules del mateix autor: 

a) Estudi-investigaci6 i diagnòstic de 
la realitat social on s'ha d'actuar. 
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b) Programació de les activitats a de
senvolupar. 

c) Execució del que s 'ha programat. 
d) Avaluació dels resultats. 

Com veiem, la fase inicial del proce
diment de treball en el camp de l' ac
ció social ha de posar-se en marxa mit
jançant el coneixement estricte, 
estructurat i precís de la realitat social 
on s'ubiqui l'actuació pública. Només 
després d'arribar a conclusions sobre 
les necessitats, els problemes i els in
teressos que el sistema social emet, es 
podrà articular una acció amb objec
tius precisos, quantificats i tempora
litzats coherents amb la demanda so
cial. I només després d'analitzar i de 
diagnosticar, els objectius plantejats 
es podran sotmetre a avaluació i com
provar el grau d'eficàcia en la resolu
ció de les necessitats, els problemes i 
els interessos de la realitat social; po
drem valorar si s 'ha millorat, mantin
gut o transformat el sistema social on 
es pretén actuar. 
L'aplicació d'aquests principis al dis
seny d'un programa esportiu munici
pal és perfectament vàlida. Per a això, 
l'anàlisi i el diagnòstic del sistema es
portiu local han de ser el punt de parti
da de l'elaboració i el desenvolupament 
d'un programa d'actuació. 
Aquesta anàlisi ha de tenir un enfoca
ment pluridimensional. Ha de tenir en 
compte que, normalment, no es pot par
lar d'un únic element, ni tan sols de di
versos elements, sinó d'una interrela
ció constant de factors que apareixen 
com a indicadors de necessitats o desit
jos del sistema. En una planificació es
tructurada, el gestor municipal ha de ser 
sensible a aquests indicadors, ha de 
comprendre la situació d'equilibri o de 
desequilibri entre l'oferta i la demanda 
esportiva i, en funció de la relació exis
tent i conjuntament amb unes directrius 
establertes per l'equip de govern, ha de 
fixar una política d'actuació o una al
tra. El problema apareix quan no hi ha 
prou dades per a fer un diagnòstic so
bre la situació del sistema esportiu, ja 
sigui perquè no es coneixen amb exac-

apunts: Educació Física i Esparls 1994 (36) 38·45 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ 

Velòdrom Municipal d'Horta. Barcelona 

titud les necessitats de la demanda o per
què no s'han estudiat amb atenció les 
característiques de l'oferta. 
Tanmateix, el gestor esportiu pot dis
posar, immediatament, d'una quantitat 
d'informació molt important per a con
textualitzar el desenvolupament del seu 
programa. Per una part, és fonamental 
conèixer els recursos propis amb què 
es poden aconseguir els objectius que 
s'estableixen. Per una altra, no s 'ha 
d'oblidar que l'Administració local és 
una institució al servei del ciutadà, un 

servei que s'emmarca en un context p0-

lític conduït per les directrius del partit 
polític que governa. Cal, per tant, iden
tificar clarament aquestes directrius, ja 
que, lògicament, han de condicionar la 
realització d'una actuació determina
da. 
És mitjançant aquest coneixement de 
la realitat del sistema, dels recursos pro
pis, i guiat per les directrius polítiques, 
com s'hauria de plantejar, per tant, el 
disseny ideal d'un programa d'actua
ció. 

- ANÀLISI DEL SISTEMA ESPORTIU LOCAL 
Anàlisi de recursos propis 

Directrius polítiques 

I 
PROGRAMA D'ACTUACIÓ I 

I ORIENTA UNA DISTRIBUCIÓ ES'I1I.UcnJRADA 

I 
ES DESENVOLUPA EN ÀMBITS D'ACTUACIÓ 

=-:-::=-:--1....1 --::--:--~ 1 1 condicii ~ pel 

IINSTAL·LACIONS¡ ¡ACTIVITATSI IOR=CIÓI PRESSUPOST 

Creació 
Gestió 
Manteniment 

Pròpies 
CoHaboració 

Quadre I. 
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nir una fmalitat instrumen
tal, garanteixen l'aplicaca
ció i, per tant, l'eficàcia del 
resultat final de l'actuació 
pública. 
El desenvolupament d'un 
programa d'actuació en 
aquests àmbits, està condi
cionat, evidentment, per la 
magnitud pressupostària de 
què es disposi. Això no obs
tant, cal destacar la im
portància de l'elaboració de
finida, estructurada i escrita, 
d'un programa dissenyat en 
funció de les necessitats del 
sistema, per a orientar ra
cionalment una distribució 
interna del pressupost que 
garanteixi la consecució 
temporalitzada dels objec
tius plantejats. 

Estadi Ohmpic de Montjuïc. Barcelona I la necessitat i laimportàn
cia d'aquesta definició cla
ra i concisa del programa no 

En el quadre número 1 hem representat 
gràficament la necessitat d'aquesta anà
lisi per a l'elaboració del programa, 
com també els àmbits d'actuació en què 
més freqüentment es desenvolupa. 
Així, la política esportiva municipal es 
desenvolupa, fonamentalment, prenent 
decisions sobre la forma d'actuar en 
l'àmbit de les insta1·lacions esportives, 
en el de les activitats físico-esportives, 
i en el de l'organització interna. Pel que 
fa al primer d'aquests àmbits, els camps 
on cal defmir les polítiques són variats, 
però destaquem-ne, per exemple, els 
criteris que han de regir l'actuació en 
les propostes de creació o remodelatge 
d'insta1·lacions, o en la forma de ges
tió més idònia per als equipaments, o 
en la política de manteniment, etcète
ra. 
En l'àmbit de les activitats, cal prendre 
decisions sobre el tipus d'activitats 
que el municipi promocionarà direc
tament mitjançant la seva estructura. 
Així mateix, la política de col· labora
ció amb l'oferta d'altres agents pro
motors ha de tenir, també, uns criteris 
defmits. 
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També és determinant en el programa 
d'actuació la política de personal que 
es dugui a terme, els criteris est:ructu
rals del servei d'esports (creació o no 
d'un organisme autònom, per exem
ple); és a dir, tots aquells aspectes de 
l'organització interna que, malgrat te-

es limita, estrictament, a la correcta dis-
tribució pressupostària, sinó que, úni
cament si el gestor ha establert correc
tament uns objectius d'actuació, es 
podrà avaluar l'impacte de la política 
pública en el sistema. 
En el quadre número 2 hem volgut re-

e NO HI HA ANÀLISI ~ 

Condiciona una distribució 

IINSTAL·LACIONSI I ACTIVITATS I 
PRESSUPOST 

Falta de coherència en l'aplicació pressupostària 

Quadre 2. 
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produir gràficament la si
tuació existent en molts mu
nicipis on no es fa una anà
lisi ni un diagnòstic previ 
del sistema. on les directrius 
polítiques poden o no exis
tir, i on un programa d' ac
tuació defmit i estructurat 
brilla per la seva absència. 
La realitat quotidiana ens 
mostra, en aquests casos, que 
els àmbits d'actuació conti
nuen existint. Es continua 
prenent decisions sobre la 
política d'instal·lacions, 
d'activitats i d'organització 
interna. Es continua actuant, 
encara que aquest terme pot 
tenir també una altra lectu
ra. L'actuació no sempre 
s 'ha d'entendre en un sentit 
positiu, sinó que també es 
pot produir la no-interven-
ció, la política de no fer res, 
que genera també un im-
pacte social determinat. 
El principal problema d'aquest tipus 
d'actuació rau en què la falta de defi
nició d'objectius i d'estratègies difi
culta enormement la racionalització de 
la despesa pressupostària, alhora que 
impedeix totalment analitzar científi
cament i amb dades objectives el re
sultat de l'actuació pública. 

L'anàlsi i el diagnòstic del siste ... a 
esportiu 

Ja hem esmentat la importància d'una 
anàlisi del sistema esportiu com el pri
mer pas de l'elaboració del programa 
d'actuació. Ara bé, com es fa aquest es
tudi? Amb quins paràmetres? Amb qui
na metOdologia? 
En primer lloc, convindria definir cla
rament què és el que volem investigar; 
hem de delimitar l'objecte d'estudi, 
per la qual cosa la defmició de siste
ma esportiu que estableix l'autor ita
lià Rossi Mori ens ajuda a centrar la 
temàtica: "El sistema esportiu és el 
conjunt de tots els practicants i de tots 
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Palau d'EsporIs Sant Jordi. Barcelona 

els serveis esportius en un territori de
terminat. En conseqüència, el feno
men esportiu pot ser considerat com 
el producte del sistema esportiu: això 
en permet el coneixement i el desen
volupament d'una manera científica, 
actuant sobre tots els seus elements 
mitjançant les seves relacions internes 
i, externament, mitjançant les relacions 
amb els altres sistemes que formen 
l'estructura social." (4) 
Aquesta visió del desenvolupament 
del fenomen esportiu com un produc
te condicionat per elements interns 
del mateix sistema esportiu, en com
binació amb aspectes provinents d' al
tres sistemes del seu entorn, ens obre 
una via metodològica d'anàlisi basa
da, precisament, en la necessitat d' ob
tenir informació referent al que po
dríem anomenar factors o elements 
interns o intrínsecs del sisitema es
portiu, i els factors externs o extrín
secs, que influeixen més o menys in
directament des d'altres sistemes en 
el desenvolupament del sistema es
portiu. 
Tots aquests factors, amb una acció 

conjunta i entrellaçada, contribueixen a 
crear el marc i el contingut del sistema, 
on apareixen els equilibris o desequi
libris entre l'oferta i la demanda, entre 
l'organització i la promoció de l'acti
vitat física, mitjançant els serveis es
portius que les entitats i institucions dis
senyen i executen, i la necesitat i 
l'interès del ciutadà per la participació 
en el fet esportiu. 
Des de l'òptica del gestor municipal, 
ambdós aspectes, oferta i demanda, són 
els components de la balança que indi
quen l'estat del sistema i, per tant, amb
dós s 'han d'estudiar. És difícil, tanma
teix, obtenir dades fiables dels desitjos 
i dels interessos dels ciutadans respec
te a l'oferta esportiva que els agradaria 
per a la seva localitat, i el grau i les cau
ses de participació; cal tot un procés 
metodològic rigorós i d'alt cost fman
cer. Els diferents estudis sobre els hàbits 
esportius elaborats per García Ferran
do són un exemple de la complexitat a 
la qual ens referim (5). 
Aquesta dificultat ens porta a centrar 
l'objectiu d'aquesta ponència a orien
tar l'anàlisi de l'oferta, tot i que, en al-
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SISTEMA ESPORTIU 

S ISTE~A '-

GEOGRAFIC "" 

---.. 
SISTEMA 

DEMOGRÀFIC 

SISTEMA / 
URBANÍSTIC 

/ 
SISTEMA 

CULTURAL 

......
SISTEMA 
POLÍTIC 

" SISTEMA 
SÒCIO-ECONÒMIC 

Quadre 3. 

gun cas, com veurem, es pot fàcilment 
extrapolar la informació a estudiar as
pectes de demanda. 
Situats en aquesta anàlisi de l'oferta, i 
tomant als factors intrínsecs i extrÍn
secs del sistema esportiu, hem de des
tacar, entre els primers, quatre elements 
clau per al desenvolupament del siste
ma. Ens referim als equipaments, les 
activitats, els practicants i les entitats 
responsables de l'oferta esportiva. 
L'estudi detallat de tots aquests per
met establir quatre preguntes fona
mentals, des del punt de vista meto
dològic, per a iniciar el procés de 
recerca d'informació. 

o On es fa l'activitat física? 
o Quin tipus d'activitat física es fa? 
o Qui fa l'activitat física? 
o Qui promou l'activitat física? 

Aquests interrogants, considerats com 
el punt de partida de l'anàlisi, se situen 
en un context social determinat, con
dicionat pels factors externs que abans 
hem esmentat. El sistema esportiu lo
cal és, precisament, la conseqüència de 
la interrelació d'aquests factors amb la 
influència que tenen altres sistemes de 
l'estructura social. 
Per aquest motiu, és important la reco
pilació ordenada d'informació d'altres 
sistemes. Així, l'estudi d'indicadors 
dels sistemes geogràfic, demogràfic, 
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polític, sòcio-econòmic, urbanístic i 
cultural, entre d'altres, ens poden orien
tar sobre el grau d'influència que 
aquests sistemes tenen en el desenvo
lupament del sistema esportiu (vegeu 
el quadre número 3). Vegem-ne, com 
a exemple, alguns: 

Indicadors de sistemes correlacionats 
amb el sistema esportiu local 
a) Indicadors demogràfics: 

o Nombre d'habitants. 
o Distribució per edats i per sexes. 
o Distribució en el territori. 
o Moviments migratoris. 
o Estabilitat social. 
o Densitat familiar. 

b) Indicadors geogràfics: 

o Ubicació. 
o Característiques del terreny mu

nicipal. 
o Climatologia. 

c) Indicadors sòcio-econòmics: 

o Distribució de la població en sec-
tors de producció. 

o Renda per càpita. 
o Nivell d'atur. 
o Nivell de delinqüència. 
o Relació sòcio-econòmica del mu

nicipi amb el seu entorn. 

d) Indicadors urbanístics: 

o Sistema residencial predominant. 
o Distribució urbana. 
o Mobilitat urbana. 
o Zones verdes. 

e) lridicadors culturals: 

o Nivell d'equipaments escolars. 
o Grau d'escolarització. 
o Tradicions culturals. 
o Moviment associatiu. 

f) Indicadors polítics: 

o Partit polític dominant. 
o Estabilitat política en el consisto

ri. 

L'anàlisi dels equipaments esportius 
Abans d'abordar el mètode d'anàlisi 
dels equipaments esportius, cal aclarir 
alguns conceptes. En primer lloc, hau
ríem de poder definir equipament es
portiu, en un sentit molt més ampli, com 
el conjunt d'estructures materials que 
possibiliten la pràctica esportiva. 
Aquest concepte ens obliga a referir
nos no únicament a les instaHacions 
esportives, sinó també a altres espais 
no específicament destinats a l'esport 
(carrers, muntanyes, rius, places, es
pais verds urbans ... ) i a espais destinats 
a altres activitats, però que s 'han adap
tat i transformat per a acollir la pràcti-

ANÀLISI D'EQUIPAMENTS: 

Preguntes - clau 

- Quants n 'hi ha? --+ Dotació 

- De quina mena? --+ Tipologia 

- On són? --+ Localització 

- Com estan? --+ Estat de conservació 

- De qui són? --+ Propietat 

- Qui els gestiona? --+ Gestió 

- Què s 'hi practica? --+ Oferta de serveis 

- Qui els utilitza? --+ Usuaris 

Quadra 4. 
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ca esportiva (centres de jubilats, cen
tres de joves, centres culturals, centres 
parroquials ... ). Aquesta situació ens 
porta a diferenciar dues categories 
d'equipaments: 

• Equipaments esportius convencio
nals: construïts amb la intenció d'aco
llir pràctica esportiva. Hi ha la vo
luntat humana de crear un espai 
esportiu. 

• Equipaments esportius no-conven
cionals: espais naturals o urbans on 
es fan activitats físico-esportives, sen
se que s 'hagi creat un espai esportiu 
convencional. En aquest cas, hi ha la 
voluntat humana d'aprofitar un es
pai o un medi natural o urbà per a fer 
una activitat física. 

Un cop feta aquesta primera diferen
ciació, l'investigador del sistema pot 
fer-se les qüestions especificades al qua
dre número 4, que permeten guiar el 
procés de recollida d'informació. 
L'anàlisi d'aquesta informació pot veu
re' s compromesa per l'absència de do
cuments que recopilin aquestes dades. 
L'estudi dels equipaments convencio
nals pot partir d'un instrument bàsic, el 
Censo de instalaciones deportivas, que 
l'avui derogadaLei general de la cul
turafisica y del deporte de l'any 1980 
obligava a elaborar a tots els municipis. 
La manca de recursos i de metodolo-

gia, va impedir, tanmateix, que moltes 
administracions locals poguessin com
plir aquesta disposició legal. Conscient 
d'aquesta situació, el Consejo Superior 
de Deportes va emprendre, en col·la
boració amb totes les comunitats autò
nomes, l'elaboracióció del primer Cen
so nacional de instalaciones deportivas 
(CENID) existents en tots els municipis 
d'Espanya e13l de març de 1986 (6). 
Aquest cens utilitza com a unitat bàsi
ca d'anàlisi l'espai esportiu que de ve
gades configura i de vegades dóna peu 
a l'existència d'una instal·lació espor
tiva (vegeu el quadre número 5). Per a 
aclarir aquests termes, vegem-ne la de
fmició segons el CENID: 

• Espai esportiu: superfície terrestre o 
aquàtica construïda amb la intenció 
que s 'hi practiqui una o vàries moda
litats esportives. 

• Instal·lació esportiva: estructura cons
tituïda per un o varis espais esportius 
convencionals i pels espais accessoris 
pertinents (vestuaris, serveis higièni
co-sanitaris, àrees lliures, espais per a 
espectadors ... ), físicament continus i 
amb una homogeneïtat de gestió. 

Amb l'anàlisi, i si convé l'actualitza
ció, del cens el gestor esportiu pot res
pondre a algunes de les preguntes clau 
que abans hem establert. La resta ne
cessitarà un procés propi de recopila-

EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

CONVENCIONAL NO CONVENCIONAL 

ESPAI ESPORTIU 

INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA 

QuadreS. 
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ció de dades que, per la seva comple
xitat, no podem abordar en aquesta co
municació. 

Anàlisi d' activitats 
Per a fer l'anàlisi de les activitats que 
es duen a teme en un sistema esportiu, 
cal establir una tipologia que en per
meti objectivar les dades. La classifi
cació de les activitats físiques es pot fer 
des de diferents paràmetres, en funció 
de l'objectiu fmal de l'anàlisi. 
Un primer criteri pot ser la durada de 
les diferents activitats que es fan en el 
municipi. Des d'aquesta perspectiva 
podríem parlar de: 

a) Activitats continuades: les que te
nen una durada mínima d'un curs 
escolar. 

b) Activitats de temporada: les que es 
fan en un període determinat de 
l'any, que normalment coincideix 
amb una estació (cursos de natació 
d'estiu, cursos d'esquí...). 

c) Actes esportius: activitat esportiva 
de durada limitada. El període de re
alització sol coincidir amb una úni
ca jornada (cursa popular, festa de 
la bicicleta ... ) o amb un breu espai 
de temps (setmana ciclista ... ). 

Un segon criteri pot ser el del tipus de 
pràctica que es fa i, per tant, permet ana
litzar els objectius que persegueix. Des 
d'aquesta perspectiva una possible clas
sificació seria la següent: 

a) Activitats de caràcter educatiu: en
globa l'oferta d'activitats com edu
cació física escolar, esport escolar, 
ensenyaments específics relacionats 
amb el context escolar (natació es
colar ... ). 

b) Activitats de caràcter utilitari: en
senyaments esportius específics, 
d'adaptació a medis naturals diver
sos (cursets de natació, aprenentat
ge de l'esquí...). 

c) Activitats de formació esportiva: en
senyament i perfeccionament d'es
ports específics (escoles esporti
ves ... ). 
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ANÀLISI D'ACTIVITATS 

Preguntes - clau 

- Què es realitza? -+ Oferta 

- Qui l'ofereix? -+ Agents promotors 

- On es realitza? -+ Equipaments 

- Amb què es realitzen? -+ Material 

- Amb qui es realitzen? -+ Personal 

- Qui hi participa? -+ Practicants 

Quadra 6. 

d) Activitats de competició esportiva: 
a diferents nivells (internacional, na
cional, regional ... ). 

e) Activitats d'oci i de temps lliure: 
amb fmalitats purament l'udico-re
creatives (lligues i torneigs, acti
vitats d'expressió, parcs aquà
tics ... ). 

f) Activitats de caràcter higiènico-sa
nitari: programes de manteniment, 
jogging ... 

La classificació segons diferents parà
metres és un recurs obligatori per a p0-

der quantificar el grau i el tipus d' ofer
ta d'activitat física que hi ha en un 
territori. A l'investigador ha de preo
cupar-li obtenir dades sobre; tres con
ceptes bàsics: l'existència d'oferta, la 
seva qualitat i la seva responsabilitat. 
Així, preguntes clau per a guiar la re
cerca d'informació serien les indicades 
en el quadre 6. 

ANÀLISI DE PRACTICANTS 

Preguntes - clau 

- Quanta gent practica? 

- Qui practica? 

- Qui no practica? 

- Per què practiquen? 

- Per què no practiquen? 

- On practiquen? 

- Què practiquen? 

Quadra 7. 
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Allàlisi dels practicants 
L'estudi dels practicants és el que té 
més connexió amb l'anàlisi de la de
manda, ja que de l'anàlisi de qui res
pon a una oferta esportiva, pot inferir
se el sector de població que no la 
utilitza. 
En aquest cas és imprescindible l'es
tratificació de la població en grups 
d'estudi (per edat, sexe, característi
ques institucionals, situacions socials 
detenninades ... ), utilitzant sempre com 
a referència els factors demogràfics, 
sòcio-econòmics, etcètera, per a situar 
el grup estudiat en un context. També, 
com a guia orientativa, proposem al
gunes preguntes, indicades en el qua
dre 7, que poden ser d'utilitat per a em
marcar la línia d'investigació. 

Anàhsi de les entitats 
L'estudi dels agents promotors d'acti
vitat física requereix, igual que els ca
sos anteriors, una primera distribució 
classificatòria per a identificar-los i 
quantificar-los, i així poder analitzar 
posteriorment el papeI que exerceixen 
en el desenvolupament del sistema es
portiu. 
La classificació basada en la divisió 
dels organismes en públics i privats sol 
ser el primer pas. Això no obstant, l' in
vestigador ha d'esgotar totes les possi
bilitats de descobrir on es fa una tasca 
de promoció esportiva. Presentem una 
relació de tipus d'entitats privades que, 
potencialment, poden generar oferta es
portiva. 

• Associacions esportives. 
• Associacions de veïns. 
• Associacions de pares. 
• Associacions d'àmbit recreatiu (pe

nyes ... ). 
• Associacions culturals (excursionis-

tes, de dansa, castellers, teatrals ... ). 
• Associacions poütiques. 
• Associacions religioses. 
• Associacions juvenils. 
• Centres escolars. 
• Empreses. 
• Associacions professionals. 

• Associacions assistencials (tercera 
edat, minusvàlids ... ). 

Cal afegir al fet de realitzar una anàli
si quantitativa i, per tant, d'identificar 
el nombre d'entitats que ofereixen ser
veis de pràctica esportiva, la necessitat 
de fer-ne un estudi qualitatiu. En aquest 
s 'han d'analitzar aspectes com el grau 
d'incidència social, el protagonisme 
històric que tinguin en el sistema, el ra
di d'influència en el seu entorn, l'es
tructura interna, la capacitat organitza
tiva, etcètera. Tot això, evidentment, 
relacionat amb el tipus d'oferta espor
tiva que generen. 
Quant a les entitats públiques, a part 
d'analitzar la col·laboració prestada per 
administracions d'índole superior, la 
tasca de l'analista és investigar la for
ma i els instruments que s'usen per a 
desenvolupar la poütica d'actuació mu
nicipal. En aquesta Unia, cal centrar la 
investigació en els aspectes organitza
tius interns, en la quantitat i la qualitat 
dels recursos humans i en la política 
d'instal·lacions i d'activitats que el ma
teix ajuntament desenvolupi. 
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Resum 

Aquest treball de recerca, becat per 
l'Institut Nacional d'Educaci6 Física 
de Barcelona, constitueix un estudi dels 
pressupostos dedicats a l'esport per les 
diferents comunitats autònomes 
(CCAA) dut a tenne des de la perspec
tiva de l'evoluci6 experimentada du
rant tres anys i parant una especial aten
ci6 a l'exercici de l'any 1991, que 
s'analitza més a fons. 
El treball s 'ha basat fonamentalment 
en una recerca sistemàtica de dades per 
a obtenir la informaci6 necessària. 
Aquesta informaci6 es refereix als pres
supostos de totes les CCAA i, més con
cretament, al pressupost general de des
peses, al del departament que inclou 
l'esport i al de l'esport mateix, sepa
rant les partides pressupostàries 
d'aquest darrer per capítols. 
Les fonts d'on hem tret la infonnaci6 
que ens interessava s6n diverses i ha 
estat necessari anar indagant progres
sivament per a aconseguir-les. Hem 
agafat com a punt de partida la ponèn
cia d'A. Bone Pueyo Métodos de estu
dio y su gestión fms arribar als butlle
tins oficials i als diaris oficials de cada 
comunitat autònoma. 
La metodologia seguida en la recerca 
ha consistit a consultar, en un primer 
moment, els reculls de jurisprudència 
d'Aranzadi corresponents a l'any 1990 
per tal de trobar les lleis que aprovaven 
els pressupostos de l'any 1991. Un cop 
trobades aquestes lleis s'observa que 
la infonnaci6 publicada al Butlletí Ofi
cial de l'Estat no és suficient i en molts 
casos és incompleta. Per això el pas se
güent ha estat consultar directament els 
butlletins i els diaris oficials de les di
fèrents comunitats. Aquest pas ha es-
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tat labori6s. Ens hem adreçat a la Bi
blioteca del Parlament de Catalunya, 
on es troben recollits tots els butlletins 
i diaris oficials de les CCAA. 
La infonnaci6 trobada és bastant hete
rogènia. No tothom publica la mateixa 
infonnaci6 ni ho fa de la mateixa ma
nera. Això ha fet encara més difícil la 
nostra recerca d'infonnaci6. Per a po
der completar aquesta fase de recull de 
dades ha estat necessari rec6rrer ad' al
tres fonts com: 

• Institut Català d'Estadística. 
• Direcci6 General de l'Esport. Amb 

el seu ajut hem pogut fer el pas 
d'adreçar-nos directament a les co
munitats autònomes, concretament a 
les direccions generals i departaments 
de l'esport, per a poder acabar aques
ta fase de recollida d'infonnaci6. 

Paraules clau: sistema esportiu, 
administració esportiva, comu
nitats autònomes. 

Evoltdó dels prassapostos 
guerals de despeses de les 
comunitats autònomes en els anys 
1989, 1990 i 1991 

En primer lloc hem analitzat els pres
supostos generals de despeses, és a dir, 
la suma total de diners que la comuni
tat autònoma ha pressupostat per a ca
da any. En aquest cas hem agafat sem
pre les dades no consolidades (vegeu 
quadre 1 i gràfic A). 
Els pressupostos generals dels anys 
1989, 1990 i 1991 corresponents a ca
da comunitat s'exposen en el quadre 1, 

on se'n pot veure l'evoluci6. Aquest 
quadre indica els percentatges d'incre
ment anual dels pressupostos, com tam
bé les pessetes que corresponen per any 
a cada habitant de les diferents comu
nitats segons els pressupostos assig
nats. Així mateix, hi ha els totals gene
rals, els valors mitjans dels increments 
anuals dels pressupostos i les pesse
tes/habitant per al conjunt de l'Estat. 
El gràfic A mostra el desenvolupament 
dels pressupostos generals de les CCAA 
durant el període 1989-1991. 
En el quadre 1, on les CCAA estan or
denades d'acord amb el volum dels seus 
pressupostos, veiem que en l'any 1990 
aquests van tenir un creixement im
portant respecte als del 1989. La mit~ 
jana és del 21 ,51 % i vuit comunitats la 
superen. Algunes, com Madrid, Arag6, 
Castella-Lle6, La Rioja i Extremadu
ra, de manera destacada, mentre que 
Galícia. Navarra i Balears estan per so
bre de la mitjana. Quatre comunitats, 
Catalunya, València, Cantàbria i Múr
cia, estan lleugerament per sota del va
lor mitjà i, de les cinc restants, quatre, 
Andalusia, Canàries, Astúries i Caste
lla-La Manxa, estan més per sota que 
les altres; el País Basc té un creixement 
molt més reduït. 
L'evoluci6 dels pressupostos de l'any 
1991 té una mitjana general notable
ment inferior a la del 1990. El valor és 
del 12,23% contra e121,51 %. Aquest 
any nou CCAA superen aquest valor 
del 12,23% i poden distribuir-se en 
tres blocs: Navarra i Balears amb un 
creixement molt notable; Astúries, 
Castella-La Manxa, Arag6, Extrema
dura i València amb un creixement im
portant, i Canàries i Catalunya lleu
gerament per sobre del valor mitjà. Per 
contra, les CCAA de Madrid, Anda-
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Referència de més a menys de l'any 91 Referència de més a menys de l'any 90 Referència de més a menys de l'any 89 
CC.AA. Pressupost general- 91 Pressupost general- 90 Pressupost general- 89 

Pessetes Ptes./Hab. % Pessetes Ptes./Hab. % Pessetes Ptes./Hab. 
Andalusia 1.335.656.306 194,260 9,86 1.215.826.598 176,831 18,06 1.029.859.598 149.784 
Catalunya 1.114.523.310 180,763 12,81 987.971.313 160,220 21,27 814.683.109 132.125 
València 638.807.134 163,695 14,64 557.238.681 142,793 20,27 463.325.000 118.727 
País Basc 436.310.600 202,024 2,44 425.900.000 197,203 4,70 406.768.102 188.345 
Galícia 383.287.370 137,606 8,12 354.514.950 127,276 25,81 281.789.344 101.167 
Madrid 331.716.491 67,218 11,41 297.740.229 60,325 69,05 176.125.706 35.684 
Canàries 219.325.618 135,815 13,10 193.919.700 120,083 17,65 164.824.170 102.066 
Navarra 212.574.314 403,124 70,78 124.475.580 236,054 24,48 100.000.000 189.639 
Castella-Lleó 162.967.689 61,992 (0,40) 162.968.672 61,992 33,18 122.365.605 46.547 
Castella-La Manxa 147.794.828 88,764 17,68 125.594.623 75,431 13,54 110.614.586 66.434 
Extremadura 100.107.781 93,577 17,05 85.528.983 79,949 30,19 65.696.749 61.411 
Aragó 84.844.529 70,625 17,18 72.407.000 60,272 35,94 53.262.807 44.336 
Astúries 79.735.842 70,664 19,86 66.524.966 58,957 19,88 55.493.482 49.180 
Múrcia 66.783.231 64,481 7,84 61.926.968 59,792 20,59 51.354.000 49.584 
Cantàbria 49.911.066 93,346 0,17 49.828.738 93.192 21,20 41.111.999 76.889 
Balears 31.628.782 42,117 26,64 24.974.532 33,256 23,19 20.273.563 26.997 
La Rioja 25.445.720 96,895 8,94 23.357.327 88,943 31,29 17.790.127 67.743 
Total 5.421.420.611 138,145 12,23 4.830.698.860 123,093 21,51 3.975.337.947 101.297 

Nota: el número que apareix entre parèntesi té valor negariu 

Quadre 1. EwWi ... pns 'I 1 .......... 1es CUA....,. 1919, 1990llftl ..... cw ..... nx-..ltWi ....... /WIIIII .......... r. ...... 
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lusia, Galícia, La Rioja i Múrcia no 
arriben a assolir el creixement mitjà, 
el País Basc augmenta molt poc i Cas
tella-Lleó i Cantàbria tenen un crei
xement zero. Aquests valors pressu
postaris poden estar influïts pel fet que 
les CCAA tinguin o no assumides 
competències en sanitat i en ensenya
ment. 
Tal com es veu en el quadre l, el valor 
pessetes/habitant també ofereix una 
evolució interessant. De les 101.297 
pessetes de mitjana de l'any 1989 es 
passa a les 123.093 pessetes de l'any 
1990 i a les 138.145 pessetes de l'any 
1991. Quant a cadascuna de les CCM 
veiem que de les vuit primeres en va
lors absoluts de pressupost només una. 
Madrid, no arriba al valor mitjà de pes
setes/habitant. Entre les altres set es 
manté un ordre en el qual Navarra i el 
País Basc van al capdavant clarament 
distanciades, seguides d'Andalusia, 
Catalunya i València. Finalment Galí
cia i Canàries presenten valors pràcti
cament iguals als de la mitjana. Les al
tres nou CCAA ja són molt per sota 
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respecte al valor mitjà de pessetes/ha
bitant i separades de la resta de comu
nitats. Quatre d'elles, Cantàbria, La 
Rioja, Extremadura i Castella-La Man
xa, arriben a un 60-70% d'aquest va
lor. Quatre més, Astúries, Aragó, Múr
cia i Castella-Lleó, oscil·len entre el 
50 i el 40% i, finalment, Balears no 
arriba ni al 30%. 
És interessant veure que les tres pri
meres comunitats quant a pressupost, 
Andalusia, Catalunya i València, amb 
un valor total de 3.088.986.750.000 
pessetes i una població total de 
16.944.057 habitants, representen per 
elles soles el 56,9% dels diners to
tals de l'Estat i el 43,2% dels habi
tants, amb un valor mitjà de pesse
tes/habitant de 179.573 pessetes Les 
altres catorze autonomies, que re
presenten el 43, 1 % dels diners pres
supostats i el 56,7% de la població, 
tenen una relació pessetes/habitant 
de 104.593 pessetes, amb un valor de 
2.332.433.861.000 pessetes i de 
22.300.305 habitants. Això no obs-

tant, si n'excloem el País Basc, Ga
lícia, Madrid, Canàries i Navarra, que 
són les cinc comunitats amb major 
pressupost després d'Andalusia, Ca
talunya i València, i que representen 
un total de 1.583.214.393.000 pes
setes i de 10.942.745 habitants i una 
mitjana pessetes/habitant de 144.681 
pessetes, les nou comunitats restants 
quedarien reduïdes a un pressupost 
de 749.219.468.000 pessetes i a un 
nombre d'habitants d' 11.357.560, 
amb una dotació de 65.966 pesse
tes/habitant de mitjana. 

Evolució dels presSlposlos 
d'esport de les e_unitats 
autònolllls en els anys 1989, 
1990i1991 

El quadre 2 relaciona de major a me
nor els pressupostos dedicats a l'esport 
per cada comunitat autònoma durant el 
període 1989-1991, com també els in
crements anuals que han experimentat 

i la relació pessetes/habitant en cada 
cas. També s'indiquen els valors mit
jans dels increments anuals dels pres
supostos i de les pessetes/habitant per al 
conjunt de l'Estat. El gràfic B mostra 
el desenvolupament dels pressupostos 
d'esport de cada comunitat durant 
aquests tres anys. 
En el quadre 2 veiem que la mitjana de 
creixement del pressupost d'esport de 
l'any 1990 respecte al del 1989 és molt 
important, concretament del 23,89%, i 
que el creixement de l'any 1991 és de 
l'ordre del 18,99%, també important. 
Aquests percentatges tenen encara més 
valor si els comparem amb el creixement 
dels pressupostos generals per als ma
teixos períodes, del 21,51 % i del 12,23% 
respectivament, la qual cosa ens indica 
que augmenta l'interès per l'esport i per 
totes les seves manifestacions. 
En l'any 1991 veiem que tres comuni
tats, Múrcia, Cantàbria i Astúries, te
nen, però, un creixement negatiu, es
pecialment Astúries. Balears i 
Castella-Lleó pràcticament no experi-

CC.AA. Pressupost d'esports '91 Pressupost d'esports '90 Pressupost d'esports '89 
Pessetes Ptes./hab. % Pessetes Ptes./hab. % Pessetes Ptes./hab. 

Catalunya 10.001.115 1.622 21,3 8.243.773 1.337 20,8 6.823.366 1.107 
Madrid 4.419.801 895 6,8 4.138.689 839 61,8 2.557.620 518 
Galícia 4.289.427 1.540 26,1 3.402.530 1.222 83,0 1.859.502 668 
Andalusia 4.203.547 611 12,1 3.748.151 545 3,5 3.622.822 527 
Castella-Ueó 3.405.344 1.295 0,0 3.405.344 1.295 (8,1) 3.705.493 1.410 
València 3.243.761 831 49,4 2.170.656 556 53,4 1.414.701 633 
Castella-La Manxa 2.331.810 1.400 35,0 1.727.647 1.038 0,9 1.711.625 1.028 
Navarra 2.108.301 3.998 65,4 1.274.295 2.417 48,6 850.000 1.612 
Arag6 2.081.870 1.733 27,1 1.637.350 1.363 20,7 1.356.407 1.129 
País Basc 1.334.265 618 66,2 802.936 372 17,8 681.325 315 
Extremadura 1.282.901 1.199 44,3 889.251 831 (13,7) 1.030.408 963 
Múrcia 1.216.422 1.174 (1,6) 1.236.513 1.194 41,5 873.677 844 
Astliries 1.097.340 972 (36,6) 1.732.202 1.535 80,1 961.934 852 
Canàries 960.801 445 7,7 892.426 553 10,4 808.133 500 
La Rioja 908.366 3.459 75,6 517.233 1.970 20,0 430.906 1.641 
Balears 596.101 794 0,6 592.704 789 17,4 505.059 673 
Cantàbria 551.568 1.032 (6,8) 591.800 1.107 (12,1) 673.000 1.259 
Total 44.032.740 1.119 18,99 37.003.500 943 23,89 29.865.978 761 

Nota: els números que apareixen entre parèntesis tenen valor negatiu 
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menten cap augment. Madrid, An<lalu
sia i Canàries no arriben al valor mitjà 
i la resta el superen: Catalunya, Galí-

CC.AA. Núm. Habitants 
Andalusia 1 
Catalunya 2 
Madrid 3 
València 4 
Galícia 5 
Castella-Lleó 6 
País Basc 7 
Castella-La Manxa 8 
Canàries 9 
Aragó 10 
Astúries 11 
Extremadura 12 
Múrcia 13 
Balears 14 
Cantàbria 15 
Navarra 16 
La Rioja 17 
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cia i Aragó, lleugerament, mentre que 
Castella-La Manxa, Extremadura, 
València, Navarra, el País Basc i La 

CC.AA. Press. General 
Andalusia 1 
Catalunya 2 
València 3 
País Basc 4 
Galícia 5 
Madrid 6 
Canàries 7 
Navarra 8 
Castella-Lleó 9 
Castella-La Manxa 10 
Extremadura 11 
Aragó 12 
Astúries 13 
Múrcia 14 
Cantàbria 15 
Balears 16 
La Rioja 17 

Quacn 3. CIasIIIaIdi .. 1es co.IIItm .Ii IliS, IIJ 1991 

PLANIFICACIÓ l GESTIÓ 

Rioja ho fan molt significativament . 
Algunes d'aquestes CCAAhavien tin
gut un creixement molt important l'any 
1990 que no han mantingut en l'exercici 
del 1991 , com són els casos de Madrid, 
Galícia, Múrcia, Astúries i Balears. Al
tres, com Andalusia, Castella-La Man
xa, Extremadura, el País Basc i La Rio
ja, han experimentat increments molt 
importants. I altres, finalment, com Cas
tella-Lleó i Cantàbria, tenen un creixe
ment zero o negatiu. La resta mantenen 
un creixement sostingut (vegeu quadre 
2 i gràfic B). 
El valor mitjà pessetes/habitant també 
experimenta en els exercicis 1989, 1990 
i 1991 uns increments significatius: pas
sa de 761 pessetes a 943, i després a 
1.119 pessetes Vuit comunitats estan 
per sota de la mitjana; de més allunya
des d'aquest valor a menys són: Canà
ries, Andalusia, el País Basc, Balears, 
València, Madrid, Astúries i Cantàbria. 
La resta supera aquest valor: Múrcia i 
Extremadura per poc i, per ordre crei
xent, Castella-Lleó, Castella-La Man
xa, Galícia, Catalunya, Aragó, La Rio
ja i Navarra; les dues darreres arriben 
al valor màxim: 3.459 i 3.998 pes se
tes/habitant respectivament. 

. S'ahuria d'analitzar també la im-

CC.AA. Ptes./hab. Pres. Gral. 
Navarra 1 
País Basc 2 
Andalusia 3 
Catalunya 4 
València 5 
Galícia 6 
Canàries 7 
La Rioja 8 
Extremadura 9 
Cantàbria 10 
Castella-La Manxa 11 
Astúries 12 
Aragó 13 
Madrid 14 
Múrcia 15 
Castella-Lleó 16 
Balears 17 
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CC.M. Pressup. Esports CC.M. Ptes./hab. Press. Esp. 
Catalunya 1 Navarra 1 
Madrid 2 La Rioja 2 
Galícia 3 Aragó 3 
Andalusia 4 Catalunya 4 
Castella-Lle6 5 Galícia 5 
València 6 Castella-La Manxa 6 
Castella-La Manxa 7 Castella-Lleó 7 
Navarra 8 Extremadura 8 
Aragó 9 Múrcia 9 
País Basc 10 Cantàbria 10 
Extremadura 11 Astúries 11 
Múrcia 12 Madrid 12 
Astúries 13 València 13 
Canàries 14 Balean 14 
La Rioja 15 País Basc 15 
Balean 16 Andalusia 16 
Cantàbria 17 Canàries 17 

We3.a-= JI .... ~_I! .,1"1 (can 'I) 

portància que l'organització de diver
sos aconteixements esportius podria 
tenir amb relació a aquests pressupos
tos d'esport. Tal podria ser el cas dels 
Jocs Olímpics i de Catalunya, però 
veiem que el creixement del seu pres
supost és regular durant aquests tres 
anys, cosa que indica una línia cons-

CC.AA. Capítol! 
Pessetes % 

tant en el manteniment de la seva po
lítica esportiva. 
El quadre 3 ofereix un resum de la si
tuació i de la classificació en què es tr0-

ba cada comunitat autònoma amb rela
ció a tots els indicadors vistos fins ara 
(nombre d'habitants, pressupost de des
peses, pressupost per al' esport. relació 

Capítol 11 CapítolN Capítol VI 
Pessetes % Pessetes % Pessetes 

Catalunya 659.728.051 7 1.054.582.414 11 3.192.405.182 32 1.252.400.(XX) 
Madrid 201.761.(xx) 5 120.223.(xx) 3 459.000.(XX) 10 1.625.121.(xx) 
Galícia 543.040.(XX) 13 329.287.(XX) 7 940.000.000 22 1.850.000.000 
Andalusia 129.307.000 3 141.070.000 3 588.050.000 14 975.620.000 
Castella-lleó 458.539.000 13 435.451.000 13 754.084.000 22 837.270.000 
València 385.034.000 12 220.727.000 7 360.000.000 11 1.395.000.000 
Castella-La Manxa 93.248.000 4 137.562.000 6 lOO.OOO.(XX) 4 1.851.(XX).(XX) 
Navam. 217.766.(XX) 10 234.249.000 11 419.391.1XKl 20 285.291.(xx) 
Aragó 240.197.994 12 133.773.1XKl 6 385.500.1XKl 19 102.2OO.1XKl 
País Basc 46.834.420 4 13.431.200 1 819.051.776 61 
Extremadura 160.687 .1XKl 13 55.1XKl.1XKl 4 75.000.1XKl 6 912.214.1XKl 
Múrcia 1l5.096.1XKl 9 17 .826.(XX) 1 190.000.1XKl 16 421.500.1XKl 
Astúries 322.778.(XX) 29 132.105.1XKl 12 181.942.1XKl 17 177 .515.(XX) 
Canàries 46.477.1XKl 5 2O.334.1XKl 2 352.990.1XKl 37 199.1XKl.(XX) 
La Rioja 54.766.1XKl 6 69.1 00.1XKl 8 77 .000.1XKl 8 504.500.1XKl 
Balears 192.805.469 32 164.140.418 28 39.151.200 7 100.004.100 
Cantàbria 153.068.(XX) 28 2O.300.1XKl 4 169.200.1XKl 31 159.1XKl.1XKl 
Total 4.021.132.934 12 3.299.161.032 7,5 9.102.765.158 19,8 2.473.733.100 

pessetes/habitant del pressupost general 
de despeses i relació pessetes/habitant 
del pressupost d'esport). D'aquesta ma
nera veiem quines són les CCAA que 
mantenen una relació més constant en
tre aquestes variables (vegeu quadre 3). 

Estili delsJlresupostos 'esport 
der~ 1991 I del HIl 
desgIoS-' per capítols 

L'anàlisi del quadre 4 ens permet ex
traure algunes conclusions amb relació 
a l'aplicació del pressupost destinat a 
l'esport per les diferents CCAA (vegeu 
quadre 4). 
Pel que fa al Capítol I, que té relació 
amb les despeses de personal i que in
dica el grau d'intervenció directa en la 
gestió de la política esportiva de cada 
comunitat, veiem que respecte a una 
mitjana general del 12% nou comunitats 
estan situades per sota d'aquest valor: 
Andalusia amb un 3%, Castella-La 
Manxa i el País Basc amb un 4%, Ma
drid i Canàries amb un 5'%, La Rioja 
amb un 6%, Catalunya amb un 7%, 
Múrcia amb un 9% i Navarra amb un 
10%. Dues comunitats coincideixen 

Capítol VII TOTAL 
% Pessetes % 
13 3.842.(XX).(XX) 38 10.001.115.647 
37 2.013.696.(XX) 46 4.419.801.(xx) 
43 627.100.000 15 4.289.427.000 
23 2.369.500.000 54 4.203.547.(XX) 
25 920.000.000 27 3.405.344.(XX) 
43 883.000.000 27 3.243.761.(xx) 
79 15O.000.(XX) 6 2.33 1.8 1O.(XX) 
14 951.604.1XKl 45 2. }(~.301.1XKl 
5 1.220.200.(XX) 59 2.081.870.994 

454.948.224 34 1.334.265.620 
71 8O.1XKl.1XKl 6 1.282.901.(xx) 
35 472.1XKl.1XKl 39 1.216.422.(XX) 
16 283.(XX).(XX) 26 1.097 .34O.1XKl 
21 342.(XX).(XX) 36 960.801.(xx) 
56 203.1XKl.1XKl 22 908.366.(XX) 
17 lOO.IXKl.500 17 596.101.687 
29 5O.1XKl.1XKl 9 551.568.1XKl 
31 14.962.048.724 29,8 44.032.742.948 
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justament amb el valor mitjà: València 
i Aragó; tres se'n situen un punt per so
bre: Galícia, Castella-Lleó i Extrema
dura. Finalment, tres comunitats, Cantà
bria, Astúries i Balears, superen 
netament la mitjana amb un 28, un 29 i 
un 30% respectivament en la relació 
del Capítol I respecte al pressupost to
tal. 
En el Capítol 11, indicador del valor de 
les despeses generals del departament 
dedicat a l'esport, veiem que la mitja
na és del 7,5%, xifra que no assolei
xen onze comunitats. El País Basc i 
Múrcia només gasten en aquest capí
tol un 1 % del seu pressupost; Canà
ries, un 2%; Madrid i Andalusia, un 
3%; Extremadura i Cantàbria, un 4%; 
Castella-La Manxa i Aragó, un 6%, i 
Galícia i València, un 7%. La Rioja, 
amb un 8%, supera lleugerament la 
mitjana. Catalunya i Navarra arriben 
a l' 11 %; Astúries, al 12 %, i Castella
Lleó, al 13%. Finalment, Balears es 
destaca amb un 28%. Aquest capítol 
és un dels més clarament indicadors 
d'una política de despeses controla
des. 
Quant al Capítol IV, ens indica la po
lítica de la comunitat autònoma refe
rent a subvencions i ajuts per a activi
tats esportives i de lleure aportades a 
clubs, associacions esportives i fede
racions. Assenyala també l'esforç que 
es fa en el camp de l'esport escolar, en 
el de la investigació i la docència i en 
accions esportives puntuals. En aquest 
capítollamitjanaés del 19,8%. Caste
lla-La Manxa és l'autonomia més allu
nyada d'aquest valor, amb un 4%, se
guida d'Extremadura, 6%; Balears, 7%; 
La Rioja, 8%; Madrid, 10%, València, 
11 %; Andalusia, 14%; Múrcia, 16%; 
Astúries, 17% i Aragó, 19%. Just en el 
valor mitjà se situa Navarra, amb un 
20% i, a continuació i en ordre ascen
dent de dedicació de recursos a aquest 
capítol, hi ha Galícia i Castella-Lleó 
amb un 22%, Cantàbria amb un 31 %, 
Catalunya amb un 32%, Canàries amb 
un 37% i el País Basc, a l'extrem, amb 
un 61 % del seu pressupost total. Aques
ta autonomia té unes característiques 
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diferents en funció del paper que ju
guen en l'esport les diputacions forals. 
Entrant en el Capítol VI, la inversió en 
obra pròpia, veiem també una gran di
versificació respecte a la mitjana, que és 
del 31 %. El País Basc no destina cap 
recurs a aquest capítol, ja que són les 
diputacions forals les que desenvolu
pen aquesta tasca. Aragó hi destina no
més e15% i segueixen, de menys a més 
respecte al valor mitjà, Catalunya amb 
un 13%, Navarra amb un 14 %, Astú
ries amb un 16%, Balears amb un 17%, 
Canàries amb un 21 %, Andalusia amb 
un 23%, Castella-Lleó amb un 25% i 
Cantàbria amb un 29%. A partir 
d'aquesta comunitat i per sobre de la 
mitjana hi ha Múrcia amb un 35%, Ma
drid amb un 37%, Galícia i València 
amb un 43%, La Rioja amb un 56%, 
Extremadura amb un 71 % i, fmalment, 
Castella-La Manxa amb un 79%. Res
pecte a aquesta política d'inversions en 
obra pròpia hom podria pensar que si 
va acompanyada de gestió directa per 
part de les comunitats autònomes pot 
acabar ocasionant un creixement im
portant del Capítol I, despeses de per
sonal, i del Capítol 11, despeses gene
rals. 
Finalment i pel que fa al Capítol VII, 
que assenyala la quantitat destinada a 
subvencions per a inversions en la cons
trucció i el remodelatge d'equipaments 
esportius, tant a municipis com a enti
tats privades sense ànim de lucre, veiem 
que, sobre una mitjana estatal del 29,8% 
del total del pressupost d'esport, les 
CCAA que aporten una menor quanti
tat són Extremadura i Castella-La Man
xa amb un 6%, Cantàbria amb un 9%, 
Galícia amb un 15% i Balears amb un 
17%. Més properes a la mitjana són La 
Rioja amb un 22%, Astúries amb un 
26% i Castella-Lleó i València amb un 
27%. Superant la mitjana trobem el Pa
ís Basc amb un 34%, Canàries amb un 
36%, Catalunya amb un 38% i Múrcia 
amb un 39%. Finalment, queden Na
varra amb un 45%, Madrid amb un 46% 
i, per damunt de totes, Andalusia amb 
un 54% i Aragó amb un 59%. 
A partir de la comparació amb els valors 
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mitjans obtinguts respecte als Capítols 
I, 11, IV, VI i VII dels pressupostos d' es
port podem dir que: 

• Catalunya: presenta un cost de per
sonal ben controlat, un lleuger in
crement de les despeses generals, un 
gran esforç en la subvenció d'activi
tats (ja que una part molt important 
d'aquest capítol va destinada a sub
vencionar l 'INEFC) , una reduïda in
versió en l'obra pròpia i una impor
tant aportació a les subvencions per 
a la construcció d'equipaments es
portius. 

• Madrid: té un cost de personal i de 
despeses generals reduït, una pro
gramació d'activitats reduïda i una 
inversió en obra pròpia i en subven
cions per a construccions important. 

• Galícia: tant el capítol de personal 
com el de despeses generals són dels 
més reduïts. La despesa per a activi
tats és així mateix poc important. La 
inversió pròpia és també reduïda, 
mentre que la inversió per a subven
cions alienes és de les més impor
tants. 

• Castella-Lleó: la despesa de perso
nal és normal, mentre que les despe
ses generals són altes. El capítol de 
subvencions per a activitats, com 
també la inversió en obra pròpia, i en 
subvenció a altres ens es troba en el 
límit de la mitjana. 

• València: tant el cost de personal com 
el de despeses generals freguen ellí
mit. El pressupost d'activitats és baix. 
Quant a la inversió per a la construc
ció d'obra pròpia, és alta, mentre que 
l'obra subvencionada queda al vol
tant de la mitjana. 

• Castella-La Manxa: costos de perso
nal i despeses generals baixos. Molt 
baix el capítol de subvencions per a 
activitats. El més alt quant a l'obra 
pròpia i el més baix quant a subven
cions per a municipis i entitats pri
vades. 

• Navarra: el capítol de personal és cor
recte, mentre que el de despeses ge
nerals és alt. Les activitats també te
nen un pressupost just, mentre que és 
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molt petit el d'obra pròpia i elevat el 
de subvenció aliena. 

• Aragó: tant el cost de personal com 
les despeses generals són correctes. 
També ho és el pressupost dedicat a 
activitats. El capítol d'obra pròpia és 
mínim, mentre que el Capítol VII, 
subvencions per a inversions, és el 
més alt de totes les comunitats. 

• País Basc: personal i despeses gene
rals molt reduïts. Pressupost molt ele
vat per a activitats. Nul·la la inversió 
pròpia i normal la inversió aliena. 

• Extremadura: despeses de personal 
normals i despeses generals reduï
des. Pressupost molt petit per a acti
vitats. Màxima disponibilitat per a 
fer obres pròpies i mínima inversió 
per a subvencions alienes. 

• Múrcia: despeses de personal nor
mals i mínima despesa general. Les 
activitats estan subvencionades nor
malment. Inversió en obra pròpia i 
subvencionada alta. 

• Astúries: pressupost de personal molt 
alt, com també les despeses generals. 
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Subvenció per a activitats normal. 
Poca disponibilitat per a l'obra prò
pia i normal quant a subvencions per 
a obra externa. 

• Canàries: despeses de personal i des
peses generals molt baixes. Gran dis
ponibilitat per a subvencionar acti
vitats.lnversió en obra pròpia reduïda 
i normal quant a obra subvenciona
da. 

• La Rioja: capítol de personal curt i 
despeses generals normals. Poques 
despeses per a subvencionar activi
tats. Molta inversió en obra pròpia i 
reduïda quant a subvencions exter
nes. 

• Balears: pressupost de personal i des
peses generals extraordinàriament 
alt. Subvencions per a activitats molt 
baixes. Obra pròpia i subvencions per 
a obra externa molt reduïdes. 

ó Cantàbria: capítol de personal molt 
alt i despeses generals baixes. Pres
supost de subvencions per a activi
tats alt. Obra pròpia normal i capítol 
d'obra externa molt baix. 
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Resum 

En aquest article es fa una reflexió al 
voltant de la importància i de la ne
cessitat de la formació del professorat 
d'Educació Física, com també s 'hi ana
litzen els diferents tipus d'investiga
ció-acció per a, finalment, mostrar el 
paper que en l'esmentada formació 
exerceix la investigació-acció col· la
borativa. 

Paraules clau: formació del pro
fessorat d'Educació Física, in
vestigació-acció tècnica, pràcti
ca i crítica, investigació-acció 
col·laborativa. 

Introducció 

La formació del professorat d'Educa
ció Física, com també la formació del 
professorat en general, ocupa actual
ment un lloc preferent dins del camp 
de la investigació educativa. Estimem 
que aquesta preferència és conse
qüència de la recerca constant de la 
qualitat de l'ensenyament. En aquest 
sentit, qüestionar-se que la qualitat 
d'ensenyament necessita professors 
qualificats (Stenhouse, 1985), i que 
qualificar els professors comporta una 
formació de qualitat (Ferry, 1991) po
dria semblar absurd i tautològic. Tan
mateix, aquesta qüestió dóna lloc a un 
conjunt enorme d'estudis i a esforços 
per a transferir-ne les troballes a la 
pràctica amb la finalitat de millorar
Ia. 
La necessitat d'una bona formació del 
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LA INVESTIGACIÓ-ACCIÓ EN LA 
~ 

FORMACIO DEL PROFESSORAT 
D'EDUCACIÓ FÍSICA 

professorat que garanteixi l'èxit i la 
qualitat d'ensenyament és el punt de 
referència al voltant del qual gira 
l'elevat nombre d'investigacions i pu
blicacions, com també la celebració 
de jornades, congressos, conferèn
cies ... que en els darrers anys s 'han 
organitzat. En general podem asse
nyalar que en totes aquestes investi
gacions es fan paleses les noves 
tendències que han d'abraçar els pro
fessors en l'etapa de formació inicial 
de cara al desenvolupament de la se
va funció docent; així mateix fan al·lu
sió de manera reiterada a la necessi
tat d'un nou model de formació del 
professorat i a una formació coherent 
amb aquest model. 
Això no obstant, no convé passar per 
alt que, de forma paral·lela, són molts 
els esculls que impedeixen assolir 
aquest model de professor que doni res
posta a les actuals exigències de l'es
cola, exigències posades de manifest 
des de les estrades dels oradors, les plo
mes dels teòrics i altres fonts de difu
sió d'informació. 
A aquesta anàlisi de la situació caldria 
afegir que, per a poder resoldre tots 
aquests problemes, cal una veritable 
voluntat que transcendeixi del paper es
crit i que impliqui efectivament orga
nismes oficials en la seva reforma. Som 
conscients dels esforços realitzats amb 
vista a millorar la formació inicial i per
manent dels professors, intents que no 
han fructificat, com a mínim en la di
recció pretesa; l'actual i constant po
sada en dubte dels seus resultats n'és 
la prova. A Espanya s'han posat en mar
xa uns mitjans per a assolir una millo
ra de l'ensenyament -CAP, cursos 
d'especialització ... -que no estan do-

nant els fruits esperats; potser perquè 
aquests mitjans estan descontextualit
zats, per manca d'uns fonaments que 
justifiquin la fmalitat per a la qual han 
estat posats en marxa: pal·liar les defi
ciències de formació pedagògica que 
es deriven de l'ensenyament teòric 
d'una ciència. 
Sense que això serveixi de consol, ob
servem que aquests resultats es repetei
xen en experiències similars en països 
estrangers (Ferry, 1991). Desenvolupant 
aquesta concepció, Postic (1987, p. 299) 
relata: "( ... ) Durant molt de temps l'ob
jectiu de la formació inicial dels docents 
ha consistit a fer-los accedir a un mode
lo donat, fixat empíricament per la tra
dició, establert d'una manera parcial per 
les institucions o textos oficials i perso
nificat per mestres rutinaris ( ... )". 
Potser s 'ha donat una visió reduccio
nista a aquests intents de formació i s 'ha 
tractat de buscar-hi "els instruments 
pràctics de la seva formació, control de 
les tècniques d'instrucció i de direcció 
de classe; la destresa i la perícia en la 
tasca de l'ensenyament ( ... )" Dewey, 
cito per Gitlin i Tietelbaum, 1987, p. 
442). És a dir, aquesta dimensió pràc
tica que el candidat a professor no ha 
assolit durant la seva formació acadè
mica i que creu poder trobar participant 
en cursos, jornades, etcètera, l'objec
tiu dels quals és aportar experiències, 
tendències i investigacions, però no do
nar solucions estàndars; d'aquesta ma
nera esdevenen posteriorment fonts de 
frustració en la mesura que el seu pen
sament crític interpreti la informació 
com "nous rollos teòrics" sense apli
cació literal en l'aula. 
Arribats a aquest punt, procedeix as
senyalar que el MEC (1987) en vista 
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dels canvis esdevinguts en els àmbits 
cultural, social, tecnològic, econòmic 
i polític, es va veure en la necessitat de 
canviar els plans de formació dels fu
turs professors per a adaptar-los a la so
cietat actual. A més, aquest canvi tam
bé té a veure amb la reforma de tot el 
sistema educatiu, la qual ha optat per 
un currículum obert, flexible i dinàmic 
per a donar així més protagonisme al 
professor, qui haurà de prendre moltes 
decisions al voltant d'aquest. 
En aquest sentit, i com afirma Sten
house (1987, p.103) "no és possible 
desenvolupar el currículum sense de
senvolupar el professor". La qüestió 
anterior ens porta a interrogar-nos so
bre com hem de formar el futur pro
fessor. Segons quins aspectes posin 
més en relleu els diferents paradigmes 
i models de formació del professorat, 
arribem a un model de professor amb 
unes característiques o unes altres. Cal 
mencionar que el model de formació 
del professorat pel qual ens hem deci
dit és el paradigma tècnico-crític, ja 
que inclou el pensament crític i refle
xiu del professor, dimensions que els 
anteriors paradigmes (el culturalista, 
el psicologicista, el sociologicista i el 
tècnic) no havien esmentat. Així, les 
definicions que els diferents autors ela
boren del bon professor, des d'aquest 
paradigma, es componen de qualitats, 
aptituds i actituds que ell ha d'integrar 
en la seva personalitat: processador 
actiu de la informació, investigador 
dins l'aula (Stenhouse, 1984, 1987), 
professional que planifica i pren deci
sions (Clarck i Peterson, 1986), el pro
fessor com a pràctic reflexiu (Schon, 
1983, 1987), són algunes de les deno
minacions que pretenen destacar el 
component tècnico-crític del profes
sor. 
Des d'aquesta perspectiva, el model de 
formació del professorat, encara que 
sense refusar les aportacions procedents 
dels paradigmes anteriorment tractats, 
proposa preparar el futur professor en 
les habilitats i estratègies que li per
metin determinar les metes educatives, 
prendre decisions sobre quins mètodes 
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d'ensenyament i quins contextos les fan 
possibles (Zeichner, 1985). En aques
ta mateixa línia es manifesten Clark i 
Peterson (1986), que defensen la for
mació de professors basant-se en la 
competència de fer i, alhora, que sàpi
guen analitzar els efectes de la seva ac
ció en els alumnes, en l'escola i en la 
societat, per tal que d'aquesta manera 
prosperin en el coneixement profes
sional reflexiu. 
En aquest sentit, es pretén que el pro
fessor sigui un investigador pràctic i di
recte en la seva pròpia aula, que obtin
gui dades originals i verifiqui hipòtesis 
directament. Es pretén que els profes
sors participin en les investigacions, 
que no es quedin únicament en la tas
ca de comprovar les hipòtesis aporta
des pels estudiosos, aliens moltres ve
gades al món docent. Si això succeeix, 
els professors no poden progressar en 
la transformació de la seva pràctica, 
amb la incorporació de teoríes i de tèc
niques que provinguin de la seva ex
periència. Parafrasejant Carr (1989) di
ríem que, ja que les investigacions 
educatives sorgeixen arran dels pro
blemes dels pràctics de l'educació, és 
a dir, dels professors, aquests han de te

nir una participació activa i directa en 
aquestes investigacions; o sigui, es pro-

ÀREA TÈCNICO-PROFESSIONAL 

mou la investigació en l'aula, la inves
tigació-acció. 

La ilvestigadó-acció 

Cal començar dient que la investiga
ci6-acció pot ser considerada com una 
modalitat metodològica amb una enor
me potencialitat d'enriquiment per al 
camp de la investigació educativa, i 
com a tal se'n pot situar la trajectòria 
al voltant de la dècada dels anys qua
ranta. Fou en aquest període quan Kurt 
Lewin (1946) va encunyar el terme in
vestigació-acció, per la qual cosa és 
considerat com el creador d'aquesta lí
nia d'investigació científica. 
El primer treball de Corey (1933) apor
ta el fonament per a la investigaci6- ac
ció per part dels professors, encara que, 
amb anterioritat, Davis (1952) i Mano 
(1951) ja havien fet treballs d'investi
gació-acció. Hodgkinson va plantejar 
una crítica posterior pel que fa a la se
va falta d'atenció al mètode científic, la 
qual cosa va donar lloc a un període de 
letargia. Això no obstant, cal mencio
nar els treballs duts a terme per Bloom 
(1955), De Forest (1957), Goldsmith 
(1956) i Leavitt (1954). Tanmateix, du
rant aquesta última dècada hi ha hagut 
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un resorgiment dels projectes d'inves
tigaci6-acci6 unit als beneficis de la 
col·laboraci6 en la investigaci6 i a un 
desenvolupament personal per part de 
l'investigador (Carr i Kemmis, 1988; 
Elliott, 1990; Goyette i Lessard-He
bert, 1988; Grundy, 1983; Kemmis i 
McTaggart, 1988). En la dècada dels 
setanta s 'ha de recalcar la tasca de Bur
ges (1979) i Harris (1972). 
A continuaci6 intentarem establir unes 
directrius conceptuals amb relaci6 als 
tennes d' investigaci6-acci6. 
Carri Kemmis (1988,p. 74) i Kemmis 
i McTaggart (1988) defineixen la in
vestigaci6-acci6 "com una forma d'in
dagaci6 introspectiva 'col·lectiva' em
presa pels participants en situacions 
socials a fi i efecte de millorar la ra
cionalitat i la justícia de les seves pràc
tiques socials o educatives, com tam
bé la seva comprensi6 d'aquestes 
pràctiques i de les situacions en què te
nen lloc (p. 9)." 
De manera succinta, les paraules cita
des anterionnent engloben les caracte
rístiques més destacades que emmar
quen la investigaci6-acci6, que s6n: 
elaboraci6, reflexi6 sobre la pròpia 
pràctica, combinaci6 de l'acci6 i de la 
investigaci6 ... característiques en què 
coincideixen els diversos autors a l'ho
ra de definir aquest tenne (Ebbutt, 1984; 
Elliott, 1981,1990; Kemmis, 1983; Le
win, 1946; Rapoport, 1970). 
Resulta interessant identificar i fer veu
re al lector la gran varietat de denomi
nacions imposades a la investigaci6-
acci6 dins del context educatiu; així, 
podem mencionar els tennes d'inves
tigaci6 participativa, col·laborativa 
(Carr i Kemmis, 1988), projecte coo
peratiu (Whitford, Schlechty i Shelor, 
1987), ciència de l'acci6 (Argyris, Put
man i Smith, 1985), investigaci6 críti
ca (Holly, 1984), investigaci6 orienta
da a la praxis (Lather, 1986). 
Amb la fmalitat de situar la fonnaci6 
del professorat d'Educaci6 Física dins 
de les actuals coordenades investiga
dores, hem cregut oportú considerar la 
distinci6 apòrtada per Carr i Kemmis 
(1988) i per Holly (1986) pel que fa a 
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les diferents modalitats d'investigaci6-
acci6, modalitats que van unides a di
verses perspectives metodològiques 
d'investigaci6 educativa; és a saber: 
una primera modalitat d'investigaciÓ
acci6 tècnica, una segona qualificada 
de pràctica i una darrera denominada 
crítica 

La investigad6-acció tiaüca 
La seva ambici6 principal és la recer
ca de l'eficàcia del professor; així se 
n'incrementa alhora el bagatge de co
neixements. Aquest pretès perfeccio
nament del professor seria conseqüèn
cia de la seva participaci6 en un projecte 
d'investigaci6 dissenyat per un equip 
universitari o per un investigador, del 
qual se n'establirien explícitament les 
intencions i la metodologia a utilitzar. 
& a dir, el projecte d'investigaci6-ac
ci6, en aquest sentit, tot i ser dut a la 
pràctica pel professor dins de la seva 
pròpia aula, és dissenyat, amb anterio
ritat, per subjectes externs a aquesta re
alitat de l'aula, per la qual cosa provo
ca nombroses crítiques. 
La posada en pràctica d'aquesta mo
dalitat d'investigaci6-acci6 facilita al 
professor un primer i incipient nivell 
de reflexi6, encara que es limita quasi 
exclusivament a l'aplicaci6 tècnica 
d'aquest cos de coneixements present 
en el projecte dissenyat pels agents ex
terns. Grundy (1987) posa de manifest 
aquesta idea en comentar que "quan la 
investigaci6-acci6 és emprada en el 
procés de desenvolupament del currí
culum per a la disseminaci6 d'idees 
particulars més que no pas com un pro
cés reflexiu, aquesta investigaci6-ac
ci6 opera d'una manera tècnica ( ... ) 
L'interès tècnic en aquesta fonna de 
treball s'evidencia per la manera com 
les 'idees' s6n exposades igual que les 
entitats s6n reproduïdes d'un lloc a un 
altre (p. 53)." 
La conseqüència d'això seria, en pa
raules de Carr (1990, p. 8), "dur la teo
ria a la pràctica". El nivell de reflexió 
abans esmentat correspondria al primer 
nivell de reflexi6, segons Van Manen 
(1977), l'acci6 del qual, en la pràctica, 

vindria de l'aplicació de criteris tècnics 
de control que satisfarien les condicions 
d'economia, d'eficàcia i d'efectivitat. 
Un exemple iHustratiu, en paraules 
d'Escudero (1987, p. 24) seria el Pro
jecte d'Humanitats ideat per Stenhou
se (1968). En.aquesta mateixa línia es 
manifesta El1iott (1990, p . 82) quan 
qualifica l'esmentat projecte i el Ford 
Teaching Project, del qual n'és direc
tor, com a "exemples primitius d ' in
vestigaci6-acci6 educativa." 
Això no obstant, pot considerar-se l' es
mentat projecte com una fructífera su
peraci6 del fins aleshores arrelat, "mo
del d'objectius" de planificaci6 del 
currículum per un "model de procés". 
D'aquesta manera el professor no so
lament esdevé un mer aplicador tècnic 
del currículum, sin6 que l'experimen
ta i el valida críticament en les seves 
aules i s'introdueix el factor innovador 
dels professors individuals com a crí
tics de la seva tasca educativa. Aques
ta idea queda plasmada en les paraules 
referides per Stenhouse (1985, p. 50) 
sobre aquesta qüesti6: "En una època 
de responsabilitat, la investigaci6 edu
cativa serà responsable de la seva re
llevància en la pràctica, i aquesta pràc
tica només pot ser validada pels qui la 
duguin a tenne." 
De tota manera, com afmna McTag
gart (1985, p. 43), algunes vegades la 
investigaci6-acci6 tècnica pot aportar 
un estímul per al canvi, donar als edu
cadors una nova perspectiva en el seu 
treball i ajudar-los a preveure les con
dicions socials i d' organitzaci6 ne
cessàries per a continuar el seu propi 
desenvolupament. 

La Investigaci6-acdó pràctica 
Aquesta modalitat d' investigaci6-ac
ci6, les arrels de la qual parteixen d'una 
perspectiva interpretativa, hennenèu
tica (Gadamer, 1975), interpreta el can
vi educatiu propiciat pels professors en 
el context de l'aula com un procés de 
fonnació propi; és a dir, un procés en 
el qual els professors reflexionen sobre 
les seves pràctiques, els valors, els ju
dicis i sobre les metodologies subja-
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cents. Tot això, amb el propòsit d'in
tentar canviar la pràctica educativa par
tint de més autonomia i protagonisme 
del professor en la investigació que duu 
a terme. D'alguna manera, aquesta mo
dalitat d'investigació-acció pretén que 
el professor obtingui una capacitat in
terpretativa de les seves pràctiques a fi 
de reconstruir-les d'una manera refle
xiva i crítica (Elliott, 1985, 1990; Elliott 
i Colino, 1987). 
Portant a coHació els estudis d'Elliott 
(1990, p.115) basats en la teoria de Ga
damer (1975), identifiquem dues pre
misses fonamentals que són a la base 
d'aquesta modalitat d' investigació-ac
ció. La primera fa referència a una con
nexió bidireccional entre el coneixe
ment i l'acció; és a dir, que ambdós es 
generen i es complementen mútuament 
Una segona premissa gira al voltant de 
la unió de la teoria i la pràctica; per tant, 
es pretén que el professor reflexioni so
bre els seus coneixements, la qual cosa 
permetrà l'articulació d'una pràctica 
significativa. 

'El puntal més important a tenir en 
compte quan es parla d'investigació
acció des d'aquesta perspectiva és l'ac
titud del professor envers la seva pràc
tica docent, la manera com ha de 
justificar la seva acció professional mit
jançant contínues reflexions, per tal 
d'establir-ne una major i millor com
prensió i per a poder-les contrastar crí
ticament amb les previsions. Per tant, 
crida l'atenció la importància que des 
d'aquesta modalitat d' investigació-ac
ció es concedeix a les perspectives del 
professor, a la interacció professor
alumne, al llenguatge utilitzat en l' au
la ... com a mitjans fonamentals per a 
promoure els canvis en la pràctica. Els 
treballs d'Eliott i Adelman (1977 a i b) 
i de Henry (1981) donen suport a aques
ta idea en referir que l'investigador ha 
d'assumir el rol d'ajudar els professors 
a desenvolupar un llenguatge comú on 
els mostrin els seus problemes i, alho
ra, treballin sobre ells. 
Hem tractat de recalcar la idea de l' ac
ció pràctica promoguda per aquesta 
investigació-acció, en concordança 
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amb el segon nivell de reflexió segons 
Van Manen (1977), en allò que es re
fereix a l'explicació i clarificació dels 
pressupostos, 'suposicions i significats 
inherents a les pràctiques docents del 
professor i, posteriorment, avaluar 
mitjançant el diàleg, la reflexió i la 
comunicació el desenvolupament 
d'aquestes accions educatives, a fi i 
efecte de fomentar una més clara com
prensió del fet educatiu. 
Afegirem que dins d'aquesta investi
gació-acció s'assoleix una adequada 
reflexió pràctica per part dels profes
sors sobre les accions educatives dins 
de les seves aules, és a dir, sobre el seu 
microcontext, en detriment de contex
tos més amplis, el macrocontext, on es 
troben immerses les pràctiques educa
tives. 

La investigad6-accl6 critica 
La investigació-acció crítica, també 
anomenada investigació per a l'acció 
o militant, es deriva del marc teòric que 
sosté la teoría crítica, teoría a la qual 
han donat suport autors com Carr 
(1983), Carr i Kemmis (1983, 1988), 
Holly (1986) i Kemmis (1983). 
Aquesta modalitat d'investigació-ac
ció, igual que l'anterior, dóna suport a 
les creences, els valors i les compre-
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sions pròpies dels professors respecte 
a les seves pràctiques educatives, tot i 
que recalca expressament, a més, la im
portància del marc social, institucional 
i històric, és a dir, l'interès pel micro
context i el macrocontext en què les di
tes pràctiques tenen lloc. La investiga
ció-acció crítica propugna aquest darrer 
aspecte pel que fa a la relació entre 
l'educació i els dos contextos, o sigui, 
el triangle aducació-aula-societat. 
Continuem insistint sobre el punt ante
rior per a comentar que, com a tal pràc
tica duta a terme en un macrocontext, 
la responsabilitat no solament és del 
professor, sinó del grup que conjunta
ment elabora i adquireix una compren
sió crítica i reflexiva de les pràctiques 
educatives. Això comporta l' assump
ció de corresponsabilitats per part de 
tots els membres del grup, per la qual 
cosa queda relegat, i fms i tot és posat 
en qüestió, el paper dels experts en la 
investigació, i es promou l'existència 
de comunitats autoreflexives de teòrics 
i pràctics compromesos en la tasca do
cent. 
A la vista del que hem assenyalat que
da clar que dins d'aquesta modalitat 
d'investigació-acció se superen les pre
misses subjacents a la investigació-ac
ció pràctica (Elliott, 1990), ja que la 
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construcció del coneixement segueix 
una lògica pràctica, però a més, críti
ca; per tant es busca una reflexió que, al
hora que millori les pràctiques, qües
tioni els interessos i les ideologíes que 
les sostenen. 
Les següents paraules de Carr i Kem
mis (1983) donen suport al comentari 
anterior: "( ... ) els problemes educatius 
i els seus resultats poden originar-se no 
solament com a qüestions individuals, 
sinó també com a qüestions socials que 
requereixen l'acció col·lectiva o co
muna per a ser resoltes satisfactòria
ment. La sortida de la reflexió crítica 
( ... ) a més, no és tan sols la formulació 
d'un judici pràctic no formal, sinó que 
són també les anàlisis teòriques que 
aporten una base per a analitzar sis
temàticament les decisions i les pràc
tiques que suggereixen les classes d' ac
ció social i educativa, els elements 
mitjançant els quals aquestes discus
sions poden ser resoltes (pp. 34-35)." 
D'acord amb aquesta modalitat d'in
vestigació-acció es manifesta el tercer 
i útim nivell d'anàlisi de Van Manen 
(1977) en incorporar la identificació de 
connexions presents en l'aula, junta
ment amb condicions socials i políti
ques que hi influeixen. A causa d'això, 
e~s professors tenen l'oportunitat d' op
tar per vies alternatives d'acció, tenint 
en compte el microcontext i el macro
context de l'àmbit educatiu, ja que, per 
a comprendre la investigació-acció, cal 
comprendre el macrocontext, és a dir, 
l'organització de les interaccions entre 
les parts i també cada part en la seva 
pròpia identitat. 
Partint d'aquesta anàlisi, amb relació a 
les diferents perspectives de la inves
tigaci6-acció, la qüestió a dilucidar pos
teriorment se centrarà en els quatre mo
ments presents en tot procès 
d'investigació-acció. Però abans con
siderem ineludible fer menció dels au
tors que amb el seu pensament teòric 
han prefigurat l'esquema bàsic de qual
sevol investigació-acció. Tots ells pre
nen en major o menor mesura l'obra de 
Kurt Lewin, qualificat com a "pare de 
la investigació-acció" com a punt de 
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partida per a desenvolupar un procés 
d'esglaons en espiral composat, en pa
raules de Lewin (1952, p.40), per "el 
reconeixement o l'exploració, la pla
nificació, l'execució del pla i l'avalua
ció dels resultats de l'acció." 
Aquesta terminologia fou modificada 
posteriorment per altres autors (Ebbutt, 
1984; Elliott, 1981; Kemmis, 1983; 
Kemmis i McTaggart, 1982) i va dei
xar pas als termes actuals: planificació, 
actuació, observació i reflexió; amb tot, 
aquests moments reflecteixen clara
ment la nociólewiniana d'investiga
ció-acció. Partint d'aquesta terminolo
gia es configuren diversos models 
d'investigació-acció, és a saber: el mo
del d'investigació-acció de Kemmis 
(1983), el d'Elliott (1981), el d'Ebbutt 
(1984) i el model d'investigació-acció 
de Kemmis i Mactaggart (1982). 
Aquests quatre moments presents en 
qualsevol procés d'investigació-acció 
apareixen en les tres perspectives d' in
vestigació-acció citades anteriorment: 
la investigació-acció tècnica, la pràcti
ca i la crítica. McTaggart (1985, p.47) 
també es manifesta d'acord amb aquest 
aspecte quan afmna que, per a les tres 
classes d'investigació-acció "hi ha ca
racterístiques bàsiques ( ... ) que consis
teixen en una sèrie de cicles de plani
ficació deliberada, acció, observació i 
reflexió conduïda pels practicants en la 
seva pròpia feina." 
Un cop fetes aquestes precisions ini
cials, passem a descriure, seguint Kem
mis i McTaggart (1982, p. 8 i ss.) els 
quatre moments de l'espiral de la in
vestigació-acció. 

La planificadó 

Es construeix mitjançant l'acció orga
nitzada; és a dir, ha de plantejar-se des 
d'una perspectiva determinada i té com 
a conseqüència una acció. Aquesta pla
nificació general ha d'adoptar un ma
jor o menor grau de flexibilitat per a 
poder adaptar-se a possibles imprevis
tos, com també a limitacions que en un 
primer moment no van ser fàcilment 

discernibles. Les consideracions im
prescindibles que ha de tenir en comp
te el pla prescrit, des d'un punt de vis
ta crític, fan referència tant als riscs que 
implica el canvi social, reconeixent les 
limitacions de la situació, com a una 
permissibilitat cap als professionals, 
amb vista a una actuació més activa so
bre una àmplia gamma de situacions. 
Com a part important deI procés de pla
nificació, els participants implicats 
col· laboren en l'elaboració relacionant 
dialècticament la teoria i la pràctica per 
a construir un llenguatge mitjançant el 
qual ells analitzen els seus coneixe
ments i les seves accions dins d'una si
tuació determinada. 

L'acció 

Aquest pas, com a part de la planifica
ció prescrita amb anterioritat, no és fruit 
de l'atzar, sinó una acció controlada i 
deliberada; alhora és una variació re
flexiva de la pràctica, a la qual informa 
críticament. Així, aquesta acció ha de 
posseir les qualitats de la fluïdesa i del 
dinamisme, per la qual cosa requereix 
decisions instantànies sobre el que ha 
de fer-se, però sempre tenint present el 
nostre judici o sentit pràctic. 

L' observadó 

El seu objectiu se centrarà en la infor
mació dels efectes de l'acció i propor
ciona la base per a una reflexió. Cal que 
aquesta observació sigui sempre acu
rada, sense oblidar les retallades pro
piciades per les limitacions de la situa
ció. Per tant, l'observació ha de ser 
oberta per tal d'adequar-se a les possi
bles circumstàncies que generi la prò
pia situació. 

La reflexió 

És un procés mental que opera inte
ractivament i retrospectivament, o si
gui, rememora l'acció recollida mit-
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jançant l'observació. Aquest pas in
daga els aspectes que van guiar el pro
cés, els problemes, els resultats i les 
restriccions fetes de manera manifes
ta durant l'acció. L'epicentre de la re
flexió serà la discussió entre els col· la
boradors participants a partir de l'acció 
observada; mitjançant aquest inter
canvi de punts de vista es genera la ba
se per a un nou pla revisat, el qual dei
xarà pas a un nou cicle espiral dels 
passos que integren qualsevol inves
tigació-acció. 
Després d'aquest primer procés d'in
vestigació, cal continuar amb l'espiral 
autoreflexiva vinculant la reconstruc
ció del passat amb la construcció d 'un 
nou futur mitjançant una posterior pla
nificació revisada. Per a expressar-ho 
d'una altra manera, resulten molt elo
qüents les paraules de Carr i Kemmis 
(1988) quan aftrmen que "en la inves
tigació-acció, el primer bucle de plani
ftcació, acció, observació i reflexió no
més és un començament: si el procés 
s'aturés aquí, no podríem considerar
lo com investigació-acció. Potser hau
ríem d 'anomenar-lo ' investigació-ac
ció avortada' (p. 196)." 

La investigCKió-acdó col·laborativa 

Amb la revisió de tot aquest conjunt 
d'aspectes que integren el procés d' in
vestigació-acció, tindríem ja una pa
noràmica prou precisa per a discernir 
els diferents models d'investigació-ac
ció. Els més rellevants els representen 
la investigació-acció participativa que 
implica en el procés tota una comunitat 
amb la finalitat de millorar la realitat 
social, i la investigació-acció coHabo
rativa, en la qual, com indica el seu 
nom, col· laboren investigadors i pro
fessors amb la pretensió d'aconseguir 
repercussions positives per a la forma
ció del professorat. 
A l 'hora de centrar-nos en la investi
gació-acció col·laborativa considerem 
pertinent defmir els termes clau que són 
al voltant d'aquest model d' investiga
ció. Seguint Clift, Veal, Johnson i Ho-

apunts: Edu(oció Fisica i Esports 1994 136) 54·61 

ii i 
I 

lland (1990, p. 54), defmim en primer 
lloc: 

• La col-laboració, com l'acord explí
cit entre dues o més persones que es 
troben dins d'un mateix camp i per
segueixen una o diverses metes par
ticulars. 

• La reflexió, com els processos men
tals que operen interactivament i re
troactivament per tal que el profes
sor reconegui una situació 
problemàtica en la seva pràctica pro
fessional i treballi per a comprendre
la i millorar-la. 

• La investigació, com una atenció de
liberada a la recollida sistemàtica de 
dades que puguin oferir noves idees 
per a la pràctica professional. 

• La investigació-acció és una forma 
de pensament que implica la utilit
zació de la reflexió i de la investiga
ció com una manera de comprendre 
les condicions que afavoreixen o in
hibeixen el canvi dins de la pràctica 
educativa. 

Basant-nos en aquestes difmicions po
dríem assenyalar que la investigació
acció coHaborativa ha estat vista com 
una forma d'implicar els professors en 
els canvis que millorin la pràctica edu-
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cativa. El fet que els professors treba
llin conjuntament en un problema co
mú, clariftcant i negociant les idees i 
els acords, comporta una millora posi
tiva de la seva pràctica i de la seva for
mació professional. En aquest sentit 
són molt eloqüents les paraules d'Oja 
i Ham (1984, p. 176) que assenyalen 
que la investigació-acció col-laborati
va "també contribueix al creixement 
professional dels professors i a bene
ficiar l'escola i la comunitat del que hi 
succeeix." 
La participació de l'equip d'investiga
dors i de professors a l'uníson, tenint 
com a meta la recerca de solucions a 
una determinada situació problemàti
ca és una condició necessària per a 
aquesta investigació-acció. La dita par
ticipació implica un treball en equip des 
del primer moment, és a dir, des de la 
planiftcació ftns a la posterior reflexió; 
això signiftca que tots els participants 
tenen la mateixa responsabilitat en la 
presa de decisions, igual que totes les 
decisions afecten la totalitat dels mem
bres. En conseqüència, s'exigeix al grup 
un procés de comunicació constant. 
Precisament Mergendoller (1981) sug
gereix, en funció dels resultats dels seus 
estudis, tres característiques fonamen
tals que han de ser presents en qualse-
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vol investigació-acció col·laborativa; 
són: la paritat o respecte mutu entre els 
investigadors i els professors, el man
teniment de les relacions recíproques i 
un llenguatge comú. 
Voldríem referir, a tall de conclusió, 
els aspectes més destacats que perfilen 
el proc6s d'investigaci6-acció col·la
borativa; són: 

• Proporciona un mitjà per a treballar 
que vincula la teoría i la pràctica en 
un tot únic: idees en acció. És una ac
tivitat de grup, no és individualista 
(Kemmisi'McTaggart.1988,pp.IO-
11). 

• És un instrument privilegiat de de
senvolupament professional dels d0-
cents, ja que requereix un proc6s de 
reflexió cooperativa (EOiott, 1990, 
p.18). 

No podem tancar aquest apartat sense 
al·ludir als treballs pioners d'investi
gació coHaborativa que, dins del camp 
de l'Educació Física, han realitzat 
Thorpe, Bunker i Almond (1986) i 
Schwager (1986). Altres treballs pos
teriors, en aquesta mateixa línia, fo
ren duts a tenoe per Almond i Thorpe 
(1988), per Anderson (1988) i per 
Schempp i Martinek (1988). Així ma
teix, com el lector ha pogut apreciar 
alUarg d 'aquest treball, les investiga
cions col·laboratives en la fonoació 
del professorat d'Educació Física són 
molt poc abundants. Això no obstant, 
cal assenyalar, seguint Doodlittle i 
Schwager(1989,pp.117-120),que 
des de l'any 1980 s'està realitzant un 
dels primers programes col·laboratius 
en Educació Física depenent del Cen
tre de Desenvolupament d'Educación 
Física, del Col·legi de Professors de la 
Universitat de Columbia i d'altres cen
tres escolars d'aquest mateix distric
te. Un any m6s tard es va iniciar a la 
universitat de Deakin un programa de 
fonnació de professors d'Educació Fí
sica que adoptava una modalitat d'in
vestigaci6-acció pràctica per part dels 
professors i alumnes. Dintre d'aques
ta mateixa línia investigadora el De-
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partament de Preparació Professional 
en Educació Física de la universitat de 
Massachussetts, en col·laboració amb 
escoles del seu districte, està desen
volupant, encara en la actualitat, un 
programa denominat Second Mind per 
a professors d'Educació Física en ac
tiu. 
Tinning(1992,p.12)afmnaquelain
vestigaci6-acció tècnica que centra la 
seva atenció només en aspectes tècnics 
de la millora de la pràctica s 'hauria de 
descriure com una altra cosa m6s que 
no pas com investigació-acció. En 
aquest sentit, finalment, cal afegir que 
la investigaci6-acció ha d'intentar as
solir cotes m6s elevades per tal de no 
centrar simplement el seu interès en la 
superació d'aspectes tècnics de la pràc
tica. D'aquesta manera les nostres pre
tensions es dirigiran cap a la consecu
ció d'un professional reflexiu i crític 
mitjançant la investigaci6-acció col·la
borativa. 
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Resum 

La difusió i l'arrelament de la infonnà
tica en les entitats esportives ha modi
ficat els comportaments, ha canviat es
tructures i ha agilitat els recursos. Aquest 
procés no ha seguit un ritme homoge
ni. Segons el tamany de les empreses, 
el tipus de gestió i la capacitat d' adap
tació de les entitats, els clubs i les em
preses s 'han aproximat de maneres di
ferents al món de la infonnàtica. 
Una enquesta a clubs i entitats del Llen
guadoc-Rosselló francès mostra les di
ferents modificacions i adaptacions a 
la informàtica, com també els tipus de 
software o programari (paquets) més 
utilitzats en l'aplicació esportiva. 

Parau us clau: informàtica, es
port, programari. 

La informatització de les 
or .... itzadolls esportives: e.tre la 
reGlitatlla d.lusio 

L'explosió de la informàtica, anuncia
da des de la fi dels setanta (1), evoca
da freqüentement (2), es fa esperar en el 
sector esportiu. Tanmateix, més que no 
pas la penetració de la infonnàtica, con
tínua però lenta, són les estratègies al 

. voltant d'aquesta tecnologia les que fan 
palesa la singularitat del seu procés de 
difusió. 
Tractar el problema de la infonnatitza
ció en el sector de les organitzacions 
esportives planteja tres tipus d'interro
gants. El primer té a veure amb la mul-
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... 
LA INFORMATICA AL SERVEI DE 

LES ORGANITZACIONS 
ESPORTIVES 

tiplicació de la infonnàtica en aquest 
sector de la vida social: Quines són les 
característiques de les organitzacions 
que utilitzen la infonnàtica? Com evo
luciona la seva difusio? A quines fun
cions i tasques es dedica aquest equi
pament? El segon interrogant es 
refereix als estris utilitzats més cor
rentment: Quin tipus de material es tro
ba? Quin programari? Per a quins usos? 
El tercer fa referència als processos i 
procediments d'infonnatització de les 
organitzacions esportives: Poden esta
blir-se certes estratègies singulars? 
Quins elements organitzen i condicio
nen aquestes estratègies? 
A propòsit de la infonnàtica, s'imposa 
una primera constatació. Discernir la 
dimensió cultural i funcional d'un fe
nomen sòcio-tècnic suposa més un pr0-

jecte de dilucidació i de comprensió 
que no pas de vulgarització. En efecte, 
i aquesta fou la nostra primera sorpre
sa, les relacions entre la gestió esporti
va i la infonnàtica no han estat objecte 
d'estudis concrets. Com a màxim, hi 
ha alguns treballs específics de caràcter 
privat que responen a necessitats con
cretes. Paral.lelament, s 'ha desenvolu
pat una àmplia literatura de divulgació, 
d'assaig i d ' anàlisi sobre la informàti
ca. 
Amb la intenció d'observar i d'analit
zar els fenòmens associats a la intro
ducció de la informàtica i els seus usos 
en les organitzacions esportives, l' oc
tubre de l'any 1991 es va elaborar una 
proposta d'enquesta. L'enquesta, dis
tribuïda a partir d'una guia de mante
niment, es va fer entre una mostra de 
55 organitzacions esportives establer
ta sobre l' status, el tamany i les activi-

tats esportives realitzades en la regió 
del Llenguadoc-Rosselló. Les infor
macions recollides van constituir l'ob
jecte d'aquest estudi organitzat al vol_O 
tant de tres eixos. En una primera part 
es tracten els diferents tipus d ' aplica
ció de la infonnàtica en el món de l'es
port. La segona part fa una aproximació 
històrica i sociològica a la utilització 
de la infonnàtica en les organitzacios 
esportives. La tercera part se centra en 
l'estudi tècnic de l'elecció i ús dels ma
terials. 

~acio.s de la Inforlllàtka en 
l'esport: els aveasos esperats 

Les noves tecnologies obren grans pers
pectives dins del terreny esportiu. En
tre d'altres la informàtica, amb les se
ves extensions en l'àmbit de la 
telemàtica, constitueix una eina eficaç 
al servei del desenvolupament de l'es
port i de la seva promoció, per les múl
tiples possibilitats d'aplicació i d'ús 
susceptibles de ser explotades. El con
junt de les aplicacions infonnàtiques 
en l'esport les podem reunir en sis grans 
àmbits. 

La iIfoIwàtka co. a ... de gestió .. 
servei de l' organització 
Aquesta aplicació, àmpliament utilit
zada, consisteix a agilitar les tasques 
de secretaria, administració i gestió 
comptable. Quan el volum d'informa
ció a tractar assoleix un nivell crític, la 
gestió informàtica proposa procedi
ments funcionals que penneten un es
talvi apreciable de temps. Fa, a partir 
de l'elecció d'una àmplia gamma de 
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programes, operacions sobre dades 
comptables i fInanceres. Permet cons
truir fitxers d'associats, d'organitza
cions, de clients o d'empleats. Amplia 
el camp de possibilitats mitjançant les 
facilitats de comunicació que promet i 
que són substituïdes per la telemàtica. 
És més, per les noves possibilitats que 
aporta (autonomia, interacció ... ) modi
fIca els sistemes d'organització del tre
ball. 

La infOl'lllàlira com a eina de gestió de 
la pràdira esportiva i dels espais 
esportius 
La introducció de la informàtica en la 
gestió dels espais esportius es remun
ta al principi dels vuitanta. Destaquen 
dos tipus d'aplicacions: la regulació 
energètica a partir de la dietètica i dels 
consums metabòlics i la gestió comp
table. El tractament informàtic de la 
gestió comptable facilita una compta
bilitat analítica que permet avaluar els 
costos de funcionament dels espais es
portius amb precisió. Més recentment, 
la informàtica facilita i optima la gestió 
de competicions esportives. Permet una 
intervenció en temps real per a calcu
lar, classificar i comunicar informa
cions com: identificació dels partici
pants, classificacions, marques, 
calendaris,planning. La majoria de fe
deracions ha desenvolupat aquest tipus 
de programari. 

La ........ ca. a" de gestió al 
servei deI ...... tiIg o de la gestió 
de cients 
Aplicant tractaments específIcs sobre 
arxius de dades, es poden organitzar 
dades secundàries a les quals s'apli
quen càlculs estadístics que permeten 
establir balanços i orientar accions de 
desenvolupament L'anàlisi de la clien
tela i el seu seguiment constitueixen les 
operacións més corrents. 

La iIIan.àtira COllI a eina 
d"lIY.stigadó al servei de r espart 
La tecnologia informàtica permet, per 
una part, millorar la concepció de ma
terials i, per l'altra, facilitar la selecció 
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i les aplicacions tècniques. Constitueix 
una ajuda per a la decisió sobre els àm
bits següents: gestió de paràmetres del 
medi ambient, elecció de gestos tècnics 
(anàlisi biomecànica i tècnica), inves
tigació en medicina esportiva ... El seu 
impacte més destacat pertany al camp 
de la seguretat facilitant la localització 
en l'espai (balisa Argos). 

La informàtica com a eina 
d'enseny_nt i d'anillOció 
En el marc de l'ensenyament esportiu, 
la utilització del programari està rela
tivament poc desenvolupada, però les 
temptatives es multipliquen, especial
ment en els terrenys de la nutrició, de 
l'estratègia d'esports col.lectius i de 
l'entrenament en atletisme. En el sector 
de l'animació, sovint es recorre al Mi
nitel en els grans esdeveniments (tor
neig de tennis de Roland Garros, Tran
sat, etcètera). També s'usa per a 
comunicar, informar, jugar i dialogar 
amb els associats i amb qualsevol per
sona interessada. Fer accessible la in
formació més completa, posar els ser
veis a disposició del màxim nombre de 
persones, desenvolupar un diàleg inte
ractiu amb el públic: aquestes són les 
possibilitats d'una aliança informàtica 
i telemàtica en l'animació. 

La inIonnàtica com a eina al servei de 
la televisió 
La televisió s 'ha servit àmpliament de 
la informàtica i de la telemàtica per a 
assegurar els reportatges, donar infor
macions estadístiques sobre el desen
volupament d'una competició o crear 
una relació interactiva amb els teles
pectadors. La relació interactiva, que 
és cada cop més sofIsticada (elecció de 
plans diferents d'un mateix reportatge, 
elecció d'efectes) viu un èxit creixent 
al Canadà i ha estat introduïda a França 
ala fI de l'any 1991. 
Podem aÍrrmar que l'aportació de la 
tecnologia informàtica és molt desigual 
segons els sectors. És en el terreny de la 
investigació de materials i en el de la 
millora esportiva on el seu ús ha estat 
més sistemàtic. En els sectors de la ges-
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tió i de l'ensenyament la penetració ha 
estat més lleu i més heterogènia. 
Dins de l'estudi de la gestió informàti
ca de les organitzacions esportives, cen
trarem el camp d'investigació en els re
gistres d'aplicació específIcs. 

El desenvolupament de la 
informàtica en les organitzacions 

Des dels anys cinquanta Íms a la mei
tat de la dècada dels setanta, el desen
volupament de la informàtica es va con
centrar i limitar a les grans 
administracions i empreses. A partir de 
la fi dels setanta, la informàtica co
mença a influir quasi totes les activi
tats humanes: penetra en les estructu
res de la societat. En els anys vuitanta 
la informatització s'estén i es diversi
fIca, i penetra en tots els sectors de la 
vida social en general i en l'esportiu en 
particular. Esdevé un fenomen polític 
i social. En una quinzena d'anys aques
ta generalització de la informàtica es 
du a terme gràcies als progressos tèc
nics d'almenys tres avenços principals 
que n'han reforçat l'atractiu: la minia
turització, la interconnexió i la facili
tat d'ús. La posada a punt l'any 1975 
de la microinformàtica, gràcies als pro
gressos de la microelectrònica, ha 
permès la democratització de l' ordina
dor, li ha conferit dimensions raona
bles, n 'ha augmentat la potència i n'ha 
abaratit notablement el cost. 
La interconnexió dels ordinadors ha 
augmentat les possibilitats de comuni
cació, ha multiplicat les possibilitats 
dels seus serveis i n'ha facilitat el des
plaçament. Els llenguatges de progra
mació s 'han tomat més accessibles, tot 
i ser més sofisticats. La multiplicació 
del programari, la seva creixent com
patibilitat, han permès una més gran fa
cilitat d'ús de la tècnica informàtica per 
part dels usuaris que no posseïen una 
formació específIca. 
Tanmateix, davant aquests avenços tèc
nics objectius, el pes dels hàbits socials 
i les actituds receloses davant de la no
vetat, frenen l'nterès suscitat, bloquegen 
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les iniciatives. Conèixer la mesura exac
ta de les evolucions no és una tasca fà
cil. En efecte, els canvis en les relacions 
socials, en els modes de vida, en les nor
mes i els valors són lents i subterranis. 
En conjunt s 'han observat tres tipus 
d'actituds amb relació al desenvolupa
ment tecnològic de la informàtica. Una 
primera actitud es caracteritza pel re
buig global a qualsevol ús de la in
formàtica. És d'origen psicoafectiu i 
no es basa en cap veritable argumenta
ció, tret d'una aversió general envers 
el progrés. Una segona actitud es re
colza sobre la percepció utilitària de la 
informàtica L'adhesió es relaciona amb 
el caràcter funcional de tècniques i pro
cediments en la realització de tasques. 
Aquest tipus d'actitud compta amb un 
públic cada cop més ampli des del co
mençament dels anys noranta: els pro
gressos assolits sobre el doble eix de 
les possibilitats i de la compatibilitat 
del material tenen una importància de
cisiva en aquesta evolució. Una darre
ra actitud consisteix en l'adopció i la 
submissió als obstacles originats per la 
nova tecnologia. La introducció d 'ei
nes noves és acceptada, però no com
porta cap canvi notable del joc social 
de l'organització perquè els actors arri
ben a neutralitzar tota dinàmica d' evo-
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lució del seu sistema d'acció. Ara bé, 
la informàtica com a "base tecnològi
ca" (3) comporta automàticament un 
canvi que resulta de les seves pròpies 
característiques. No solament provoca 
una acceleració i una condensació del 
temps, sinó que, especialment, pretén 
alterar el dispositiu de les centralitza
cions: la perifèria desestabilitza el cen
tre. La microinfomàtica genera un pro
cés d'automatització (4). 
Partint d'aquestes observacions, cal 
allunyar-se de qualsevol interpretació 
prèvia i passar als efectes de con
tingència. En efecte, els fenòmens lli
gats a la introducció de la informàtica 
depenen de circumstàncies com ara la 
tècnica escollida, l'estructura de l'or
ganització, el seu entorn i els hàbits so
cials dels agents implicats. Des d'aquest 
punt de vista, l'esfera de les organitza
cions que ofereixen serveis esportius 
constitueix un excel.lent "laboratori so
cial". 

La inforlllCdilzadó dels serveis 
esportius 

Conèixer l'impacte i l'ús de la in
formàtica en les organitzacions espor
tives és més problemàtic del que sem-

bla. De fet, en la gran part d'aquestes 
organitzacions el tipus d'estructura i la 
capacitat d'autonomia financera no per
meten la instal.lació ni la permanència 
d'un servei. La utilització de la in
formàtica roman en l'esfera de l' acti
vitat privada dels directius. Per a supe
rar aquests obstacles, una exploració 
selectiva preliminar va permetre cons
truir una mostra de 55 organitzacions 
entre les 7.723 de censades en la regió 
del Llenguadoc-Rosselló (5). El con
junt d'aquestes organitzacions partici
pen, sota diferents estatuts jurídics, en 
la difusió de la pràctica esportiva, ja si
gui en l'àmbit competitiu o en el lúdic. 
El tractament qualitatiu adoptat ha 
permès conèixer les actituds i les es
tratègies desenvolupades davant de la 
informàtica. 

La deblltat de la penetració 
informàtica 
La utilització de la informàtica és es
cassa en el sector esportiu. En la regió 
estudiada s 'han posat en evidència els 
elements següents: 

• Quatre comitès olímpics departa
mentals utilitzen la informàtica. 

• Una tercera part de les 63 lligues s 'ha 
servit de la informàtica en el seu fun
cionament. 

• Una dècima part dels 216 comitès 
olímpics departamentals compta amb 
material informàtic. 

• Un 3% dels 7.208 clubs empra ma
terial informàtic per a les seves tas
ques de gestió i d'administració. 

• El 90% dels serveis esportius dels 
ajuntaments estan informatitzats. 

• El 40% de les 135 sales de cultura fí
sica del Llenguadoc-Rosselló dispo
sa d'equipament informàtic propi. 

• El 80% dels camps de golf estan equi
pats amb material informàtic. 

Tot i que es difícil establir una compa
ració amb un període anterior per man
ca de dades, sí que és possible afirmar 
que la taxa de penetració de la in
formàtica en les organitzacions d'oci 
esportiu és molt menor que en la peti-
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ta empresa o entre els professionals li
berals. Aquestes afrrmacions seran més 
precises i pertinents a l'hora d'intentar 
establir les característiques de les or
ganitzacions esportives que s' informa
titzen. 

La ilfonnatitzadó: una necessitat 
hncicNIaI 
Les organitzacions que emprenen una 
estratègia d'informatització són aque
lles que han de gestionar i tractar un 
gran flux d'informació en tasques de 
secretaria, comptabilitat, cens d' asso
ciats, gestió de resultats i de classifica
cions, edició de butlletins, etcètera. En 
l'àmbit d'estructures de base -asso
ciatives o privades- el nombre de so
cis en constitueix l'indicador fona
mental. Proporcionalment la massa 
d'associats genera un conjunt d' opera
cions administratives i comptables, una 
dinàmica d'activitats i una tasca fman
cera que dóna un cert moviment a l' or
ganització. D'altra banda, la informa
tització requereix la utilització d'un 
local administratiu i de recepció i la 
presència d'un personal (assalariat o 
voluntari a temps total o parcial) la fun
ció del qual és assegurar el funciona
ment de l'estructura. Aquestes dues ca
racterístiques defmeixen potencialment 
les estructures que funcionen amb una 
logística informàtica més o menys so
fisticada. En aquest sentit cal mencio
nar que el 75% dels clubs esportius de 
més de 300 socis i el 80% de les sales de 
cultura física de més de 600 associats 
estan informatitzades. Cal afegir crite
ris més específics: el nivell de pràctica 
esportiva (l'esport d'elit introdueix una 
gestió més important), el flux fmancer 
(en relació directa amb el nivell espor
tiu) i la pertanyença a un comitè d'em
presa (per la qual cosa es beneficia dels 
seus efectes logístics). 
En l'escala intermèdia de l'organització 
esportiva, els comitès i les lligues de 
cada esport tenen una activitat en rela
ció amb el desenvolupament local de 
la seva disciplina, que es concreta en 
un nombre de llicències, de competi
cions, de categories. La informatitza-
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ció d'aquestes organitzacions única
ment es dóna en presència de tots els 
elements esmentats: localització, per
sonal, volum d'activitat. Convé asse
nyalar que, en certs casos, l'accés a la 
informàtica va acompanyat d'una re
organització parcial i coordinada de les 
tasques en l'àmbit de les lligues. Aques
ta evolució serà posteriorment precisa
da. De forma general, els camps de golf 
constitueixen una categoria singular en 
la mesura que la Federació Francesa de 
Golf ha pres la iniciativa de desenvo
lupar a partir de l'any 1988 un pla d'in
formatització dels terrenys de golf en 
condicions molt avantatjoses i segons 
un estàndard unificat que facilita la cir
culació i el tractament de les informa
cions esportives. 

Els av~os niés recats 
Des de la perspectiva històrica, la in
formatització de les organitzacions es
portives presenta dues fases diferents. 
La fase "pionera" comença la dècada 
dels vuitanta i fmalitza entre l'any 1988 
i el 1989. Està marcada per un ús mar
ginal de la informàtica: microordina
dors de primera generació, programa
ri escàs, sovint copiat. L 'ús dominant, 
a cops exclusiu, és el tractament de tex
tos. De vegades la gestió comptable es 
fa amb un programa elaborat especial
ment per a l'organització. La màquina 
d'escriure no desapareix, és una alter
nativa sempre a mà. La informàtica no 
es percep com una eina capaç d'oferir 
molts serveis, sinó com un element 
complementari, quasi com un gadget. 
El nombre d'organitzacions equipades 
amb prou feines arriba a un 1 %. En 
l'àmbit federatiu, la informatització és 
lenta. L'any 1985 la major part de les 
federacions encara no havia incorporat 
la informàtica a la seva gestió; les for
mes tradicionals d'organització i de 
centralització persistien. Alguns intents, 
aquí i allà, són fruit de professionals de 
la informàtica (esportistes que posen el 
seu saber al servei de l'organització o 
entusiastes que troben en aquest camp 
un terreny abonat per a les experièn
cies). 
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Durant aquest període la informàtica 
es presenta molt rarament en les es
tructures privades de formació recent. 
És un temps de latència. Després de 
dos, tres o quatre anys de rodatge, el 
microordinador fa la seva aparició i per
met gestionar les operacions compta
bles i, més tard, s 'aplica a la gestió de 
clients. Amb la fmalitat de limitar les 
despeses d'inversió, són generalment 
les xarxes de comunicació les que 
s'ocupen d'aconsellar, escollir i "des
cobrir" les bones ofertes. El programari 
segueix el mateix camí. Aquesta acti
tud dominant tradueix una opinió ne
gativa de la relació entre la inversió en 
informàtica i els serveis obtinguts, tot i 
que la percepció de l'aportació de la in
formàtica a l'organització sigui vista 
positivament. 
A partir de l'any 1988 o del 1989, co
mença un període que pot denominar
se "tècnic". Durant aquest període s'in
crementen les compres de material 
-primer equip o renovació-- i de pro
gramari. L'explotació de la informàti
ca esdevé multiforme. El tractament de 
textos, la gestió de base de dades, els 
programes de comptabilitat, el progra
ma federatiu de gestió específica, el 
programa d'edició assistida per ordi
nador, constitueixen un ventall com
plet que progressivament s'instaura en 
certes organitzacions. I encara que 
aquest canvi de registre afecta un nom
bre reduït d ' organitzacions, el cercle 
dels iniciats creix lentament. Per da
munt de l'evolució tècnica i de les es
tratègies comercials, l'evolució de les 
actituds té relació amb dos tipus d'ac
cions dutes a terme pel moviment es
portiu: les accions de formació local en 
matèria d'ús de la informàtica i la in
formatització sistemàtica de les fede
racions. Impulsades pel Comitè Re
gional Olímpic i Esportiu del 
Llenguadoc-Rosselló, diverses sessions 
d'iniciació a la informàtica van esde
venir-se a partir de l'any 1989. Gràcies 
a elles, més de 200 persones van arri
bar a dominar els elements bàsics 
d'aquesta tecnologia i en van esdeve
nir fervents propagadors. 
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La revolució informàtica de les instàn
cies centrals va amb freqüència acom
panyada d'una transformació i una re
definició de les relacions centre-perifèria. 
Noves sinèrgies s'han desenvolupat en 
suport de la utilització de mitjans de co
municació nous: Minitel, banc de dades, 
telecòpia. Una descentralització de cer
tes tasques descarrega l'organització 
central (inscripció de llicències, tracta
ment dels resultats i de les marques es
portives), però imposa detenninats estàn
dards. Cal remarcar-ho, aquest avenç és 
conseqüència dels progressos de la mi
croinformàtica en l'àmbit tècnic (aug
ment de l'eficàcia) i en l'econòmic (des
cens dels costos d'un 50% durant els tres 
darrers anys). Avui la penetració in
formàtica continua a ritme més accele
rat: les representacions tendeixen cap a 
una presa de consciència de la necessi
tat de l'ús de la informàtica, tot i que no 
s'arriba a l'adhesió total. Les decisions 
que fan referència a l'equipament són 
més fàcils de prendre a mesura que la 
curiositat creix i els preus baixen. En les 
organitzacions de serveis esportius de 
caràcter comercial l' evolució és més sen
sible: la utilitat i els aspectes funcionals 
són més ben acollits, però la racionalit
zació es troba encara amb l'obstacle ob
jectiu del cost de l'equipament in
formàtic. Sovint aquest es presenta com 
a prohibitiu, cosa que justifica les utilit
zacions limitades a partir de programes 
adaptats, molts cops passats d"'amic a 
amic". Les solucions viscudes com a in
satisfactòries perduren tot esperant "dies 
millors". 

Usos cada cop més diversos i 
combinats 
Durant els tres últims anys s 'han pro
duït evolucions molt notables tant en 
la diversificació dels usos com en la 
combinació informàtica/telemàtica. 
Aquesta transformació profunda és pro
ducte d'algunes federacions en l'àmbit 
de lligues de certs esports i prefigurarà 
l'evolució futura d'organitzacions im
portants. De fet, allà on apareix una cer
ta homogeneïtat d'ús, les diferencies 
s'agreugen. Si el tractament de textos 
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continua sent l'eina informàtica per ex
cel.lència, la utilització de la base de 
dades i del full de càlcul es canvia pel 
programari especialitzat. Generalment 
les federacions corresponents propor
cionen de manera gratuïta aquests pro
gramaris que tenen possibilitats varia
des: permeten, de manera independent 
o combinada, la gestió de llicències fe
deratives, la identificació de clubs, la 
gestió dels resultats i de les classifica
cions, la confecció de calendaris i el 
tractament de textos. A tall d'exemple 
podem citar el programari <CLIP> de 
la Federació de Tennis de Taula, 
l ' <ANGELIQUE> de la Delegació Na
cional d'Esports Eqüestres i l' <FFS91> 
de la Federació Francesa d'Esquí. L'in
terès d'aquesta actuació rau en la cir
culació d'informacions locals cap a la 
base central i viceversa. 
El relleu de la telemàtica accelera la cir
culació d'informació. L'ús combinat 
del Minitel i de l'ordinador instaura un 
diàleg com també una redistribució de 
les relacions centre/perifèria. De ma
nera 10cal,I'ús de la telemàtica s'afIr
ma amb l'omnipresència del Minitel, 
l'ús del centre de serveis i el recurs de 
les bústies informàtiques, que faciliten 
la circulació de les informacions i la se
va utilització. Cal mencionar altres tres 
aplicacions: la gestió comptable, l' edi
ció assistida per ordinador i la gestió 
informàtica de les competicions. La 
gestió comptable es fa generalment amb 
un full de càlcul o amb programes es
pecífics rarament professionals, sinó 
construïts o transmesos. L'edició as
sistida per ordinador és una aplicació 
recent d'algunes organitzacions que 
editen un fullet o una revista periòdi
cament. Una trentena de federacions ha 
desenvolupat o té la possibilitat d'uti
litzar un programari de gestió de com
peticions que posa regularment a dis
posició de les lligues o dels clubs. 
Aquests programes faciliten el desen
volupament de la competició tant en el 
marc de la preparació (en menys 
temps), com en el dels resultats (treball 
en temps real). Aquesta darrera aplica
ció, encara que espectacular, no sem-

bla tenir una influència directa en el 
procés d'informatització dels clubs es
portius. Com a màxim, desperta l'in
terès i la curiositat dels dirigents en el 
terreny de joc. 
Mitjançant una anàlisi sòcio-institu
cional de la informació de les organit
zacions esportives es pot arribar a conèi
xer les característiques del procés. 
Observant-ne l'evolució, es constata 
una acceleració tant de les adquisicions 
com dels usos. Però, per molt destaca
ble que sigui aquest fenomen, és mi
noritari. Les actituds de recel davant 
del progrés s'afegeixen als obstacles 
objectius. El tamany de l'organització 
i el volum de les activitats administra
tives i comptables en constitueixen un 
límit. En el Llenguadoc-Rosselló més 
del 75% de les organitzacions tenen 
menys de 60 associats. En aquestes cir
cumstàncies,l'ús de l'ordinador només 
és concebible per la passió d'algun en
tusiasta informàtic. La paradoxa de la 
informàtica és que és alhora subjecte 
d'inquietud i objecte de passió. Si s' evi
dencia que els aspectes subjectius ne
gatius es van esvaint lentament i dei
xen pas a judicis més racionals, s'arriba 
a pensar que és el seu caràcter hiper
funcional el que condueix a l' accepta
ció per part de l'usuari. 

Naturalesa i aphcacions dels 
paquets en les organitzacions 
esportives 

L'enquesta efectuada ha permès cen
sar els instruments més comunament 
utilitzats en el tractament de la infor
mació. Aquestes informacions estan 
relacionades amb les tasques adminis
tratives en conjunt: correu, mailing, 
creació de fitxers ... Altres tenen a veu
re amb la gestió esportiva: calendari 
de competicions, gestió de llicències 
federatives, de marques i d'informa
ció comptable, pressupostària i finan
cera. Per a tractar aquestes informa
cions, les organitzacions esportives 
disposen de programaris d'aplicació. 
Aquests "paquets informàtics" són de-
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finits com un conjunt coherent i inde
pendent constituït per programes, ser
veis, suport i per una documentació 
concebuda per a realitzar tractaments 
informàtics estandarditzats. La seva 
difusió té un caràcter comercial. Un 
usuari, amb una formació adequada, 
pot començar a utilitzar-los de mane
ra autònoma immediatament després 
de ser instal.lats. El paquet es presen
ta com un producte-programa o un pro
grama estàndard concebut per a diver
sos usuaris. Es poden classificar en tres 
categories: 

• Paquets d'aplicacions verticals o es
pecialitzades. Són productes acabats, 
preparats per a ser usats, que oferei
xen aplicacions professionals. N'hi 
ha prou amb establir un paràmetre 
per a adaptar-los a l'especialitat de 
cada usuari. Es poden distingir els 
paquets de gestió (SAARI, CIEL, 
ORDICOMPT A ... ); els paquets ma
temàtics i estadístics (SPHINX, 
GPSS ... ), i els sectorials (hoteleria, 
medicina, esport ... ) 

• Paquets d'aplicació horitzontal o ge
neral. Són productes semidefinits 
gràcies als quals l'usuari no infor
matitzat pot resoldre el seu proble
ma sense conèixer la programació. 
A més a més, poden estar especialit
zats en una funció (full de càlcul, ar
xiu de llicències, tractament de tex
tos ... ) o en multi serveis (paquets 
integrats). 

• Els integradors. Permeten de combi
nar determinats paquets; creen inte
respais de comunicació entre pro
grames independents i faciliten també 
les transferències de dades (WIN
Dows' TOPVIEW, CONCU
RRENT, pc. .. ). 

Quins són els utilitzats en el sector de 
l'esport i de l'oci? Arran de les entre
vistes es constata que totes les estruc
tures informatitzades posseeixen un o 
diversos paquets generals i únicament 
un 20% n'empra un d'especialitzat. 
Efectivament, els paquets generals ofe
reixen a l'usuari total llibertat en el plan-
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tejament del problema i en la recerca 
de la solució adequada, mentre que els 
paquets especialitzats són predefinits 
per a una aplicació precisa. A tall 
d'exemple, presentarem la naturalesa i 
les aplicacions d'aquests paquets. 

Naturalesa i aplicacions dels paquets 
generals en les organitzacions 
esportives 
El tractament de textos 
El tractament de textos permet teclejar 
un text, modificar-lo, arxivar-lo i tor
nar-lo a trobar després d'haver estat 
emmagatzemat. La major part d'aquests 
programes ofereix a l'usuari una gam
ma de funcions estàndards: 

• Edició del document (marges, co
rrecció, paginació automàtica ... ). 

• Llistats. 
• Mailing. 

La major part de les estructures comp
ten amb un tractament de textos, el 70% 
utilitzen el WORD 5. També foren es
mentats l'SPRINT i el WORDPER
FECT. Aquest tipus de paquet general 
proporciona, per les seves funcions, una 
valuosa ajuda a les secretaries dels 
clubs, de les lligues, de les federacions. 
Permet la realització de tasques admi
nistratives lligades a la vida de les or
ganitzacions esportives: corres
pondència, convocatòries de socis, 
cartes d'informació interna, mailing, 
etcètera. 

El gestor de base de dades 
Per a evitar la repetició de les mateixes 
informacions repartides en diferents ar
xius, una base de dades pot crear un fit
xer únic. La base de dades reuneix un 
conjunt d'informacions estructurades, 
organitzades, ràpidament accessibles a 
les necessitats dels diferents usuaris. 
L'accés i la posada al dia han d'estar 
assegurades amb un Sistema de Gestió 
de Base de Dades, programa que per
met descriure, manipular i tractar el 
conjunt de dades. 
D'acord amb la nostra enquesta, el 80% 
de les organitzacions esportives utilit-
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zen un gestor d'arxius. Només DBA
SE III i DBASE IV van ser citats. 
Aquests paquets faciliten la creació de 
fitxers de socis i federats, la gestió 
d'aquests fitxers segons els criteris de 
cada estructura (classificacions, marca 
obtinguda, categories, edats, sexe ... ). 
Permeten procediments de selecció 
numèrics i alfanumèrics, l' organitza
ció del mailing i la impressió d' etique
tes. L'aplicació d'aquest tipus de pa
quet és sistemàtica en la gestió esportiva 
de nombroses organitzacions visitades. 
Per exemple, la Lliga de Vela del Llen
guadoc-Rosselló utilitza aquest tipus 
de programa per a efectuar els càlculs 
i la classificació de regates de velers 
per temps compensats i per velocitats 
compensades. 

El full de càlcul 
És un paquet d'ajuda per al gestor i una 
eina bàsica per al comptable. La realit
zació de nombroses tasques compta
bles (jornades comptables, pressupos
tos, nòmines, amortitzacions ... ) 
necessita una representació rigorosa. 
El tauler de composició permet cons
truir i manipular les dades escrites i 
numèriques en forma de gràfics. El pro
grama ofereix, a més de la visualitza
ció i el càlcul, la modelització i la si
mulació. 
El 60% de les organitzacions esporti
ves l'utilitzen. D'aquestes, el 80% usa 
MULTIPLAN, al qual segueix EX
CEL. S'empren per a la gestió dels ca
lendaris de competicions, la gestió de 
rendiments esportius obtinguts fora de 
les competicions, la gestió de la plani
ficació de l'ocupació de pistes de ten
nis, l'edició de resultats, etcètera. Tam
bé permet fer feines de comptabilitat. 

Els paquets gràfics 
La representació de dades numèriques 
contingudes en un arxiu (base de da
des) o en un full de càlcul, es fa en for
ma de gràfic amb el programa corres
ponent. 
El gràfic és usat per un 20% d' organit
zacions esportives. Permet visualitzar 
les informacions administratives, es-
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portives i comptables que es conside
ren oportunes. Hem observat certes 
aplicacions com, per exemple, la pro
gressió del nombre de socis o de fede
rats que pot traduir-se en forma d'his
tograma; de diagrama circular o de 
corba d'evolució. L'anàlisi dels resul
tats esportius individuals serà millor 
aprehès amb una corba d'evolució, com 
també les dades bioenergètiques de l' es
forç fet en un entrenament. Fins i tot 
una representació gràfica il.lustra els 
informes anuals esportius i financers 
durant les assemblees generals. Un bon 
esquema val tant com un llarg discurs. 
Entre els nombrosos programes de grà
fics, com DECISIONNNEL, GRAFIX 
P ARTNER, etcètera, l'únic citat ha es
tat el CHART. 

Els programaris integrats 
Permeten reunir diverses funcions en 
un únic programa i per això es deno
minen multiserveis. El programari in
tegrat té la propietat de poder fer-ho tot: 
utilitza simultàniament les funcions de 
tractament de textos, full de càlcul, ar
xiu, gràfics, etcètera. Tanmateix ab
sorbeix massa capacitat de memòria i 
la seva potència és reduïda amb relació 
als paquets monofuncionals. Malgrat 
aquest handicap, l'usuari no informa
titzat el manipula amb facilitat. 
La utilització en les organitzacions es
portives i d'oci no és millor acollida 
que en els anteriors casos. El 60% de 
les organitzacions posseeixen aquest 
tipus de programari. El WORKS n re
presenta el 80% de les aplicacions, se
guit pel FRAMEWORK. El seu avan
tatge és que pot tractar informacions de 
gestió administrativa i esportiva en un 
quadre únic de treball. A més, suposa 
un estalvi perquè evita la compra de 
més d'un programa funcional separat, 
per bé que la major part de les organit
zacions tenen un programari integrat i 
diversos de monofuncionals. 

Nal.altsa i aplcacions dels 
progr_ris especialitzats 
Els paquets de gestió 
Són escasses les organitzacions espor-
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tives que tenen un paquet de gestió. La 
majoria empra un full de càlcul per al 
tractament de les funcions comptables. 
El paquet de gestió cobreix la totalitat 
del domini de la funció. Comprèn nom
brosos programes (comptabilitat gene
ral, nòmines, facturació, comptabilitat 
analítica, tresoreria, pressupostos, etcè
tera), alguns dels quals són opcionals. 
Sempre cal un treball previ per a adap
tar-lo a les característiques del sector 
utilitzat. Per a un paquet de comptabi
litat general, n 'hi ha prou amb adaptar 
el Pla General Comptable a les especi
ficitats de l'organització esportiva. A 
tall d'exemple, en un club de golf tro
hem entre els comptes de productes la 
següent nomenclatura: 

70 vendes de productes, prestacions de 
serveis, mercaderies 
700 vendes de prestacions de serveis 
7001 drets d'entrada 
7002 abonaments 
7003 greenfees 
7004 drets d'inscripción a les compe
ticions 
7005 ensenyament 
7006 lloguers 
etcètera. 

En la mostra estudiada algunes de les 
organitzacions esportives utilitzen el 
paquet de comptabilitat CIEL. Com 
qualsevol altre paquet de comptabili
tat, comprèn les etapes següents: 

• Posada a punt de la comptabilitat i 
establiment de paràmetres. 

• Presa de dades comptables. 
• Consulta de comptes. 
• Edició de peri6dics. 
• Edició del llibre anual i del balanç. 
• Edició de documents de síntesi (ba

lanç, compte de resultats, annexos.) 

A més, permet tenir una comptabilitat 
analítica i pressupostària. Cada cop que 
una línia d'escriptura és introduïda i 
imputada en un compte de la compta
bilitat general, un codi analític o pres
supostari es posa en marxa. Per exem
ple, el programa permet tenir una 

comptabilitat per equips (sènior, júnior, 
cadets ... ) i, a més, com que el codi 
"equip sènior" té connexió amb un pres
supostmensual,permetentotmoment 
comparar l'import total fmal amb l'im
port pressupostat. Aquest paquet pre
senta l'interès, gràcies a les seves dues 
darreres funcions, de tractar la infor
mació comptable en el quadre d'un fu
tur control de gestió. 

Els paquets sectorials 
Estan concebuts per a respondre a les 
necessitats específiques dels usuaris. 
Pel que fa al terreny de l'oci i de l'es
port, alguns d'aquests paquets aparei
xen avui en el mercat, però en nombre 
restringit. Hi ha algunes aplicacions, 
especialment en natació, del paquet 
V ARI 'NAT A, en clubs multiesport del 
paquet MICROSPORT i, en la gestió 
de clubs de golf, s'usen els paquets 
CLUB i AS GLOF COMPTA propo
sats per la Federació Francesa de Golf. 

1. El paquet VARI 'NATA (6). A con
tinuació detallarem les funcions del 
paquet V ARI'NAT A perquè co
rrespon perfectament al que una or
ganització esportiva ha d'esperar de 
la informatització per a la direcció. 
Aquest paquet està destinat a la ges
tió administrativa, esportiva i comp
table dels clubs de natació. En el seu 
menú general presenta un bon nom
bre de funcions, com ara: 

• Gestió administrativa del club. 
• Gestió de rècords i rendiments. 
• Competició organitzada i 24 ho

res de natació. 
• Gestió de tresoreria (mòdul op

cional). 
• Arxiu de competicions i llicències 

federatives. 
• Gestió històrica (mòdul opcional). 
• Gestió d'etiquetes. 

Les principals funcions d'aquest pa
quets són: 

a) La gestió administrativa del club. 
Permet fer la majoria d' opera-
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cions administratives i esportives 
de la vida d'un club de natació, 
com són: 

• Arxiu del club. Reuneix totes 
les llicències del club, classifi
cades per grups de nivell. Ca
da soci té una fitxa individual 
en la qual s'anota el número de 
la llicència, la data de naixe
ment, l'adreça, etcètera, com 
també les funcions dels mem
bres dins del club, la seva qua
litat oficial, etcètera. L'arxiu 
facilita la inscripció d'un nou 
associat, les modificacions de 
fitxes, les baixes, el seguiment 
i el recompte de socis. Com
pleten les ofertes el seguiment 
de funcionaris i dirigents, el se
guiment mèdic dels nedadors, 
la impressió de noves llicències 
de la FFN. L'únic inconvenient 
que presenta és el de no poder 
realitzar més que la selecció al
fabètica. 

• La gestió de les competicions 
"externes", que representen les 
tres quartes parts de les com
peticions del calendari espor
tiu. El paquet facilita un cert 
nombre d'operacions obliga
des durant un desplaçament. 
Tenen a veure amb la deman
da d'autorització de desplaça
ment si aquest s'efectua fora de 
la regió, la selecció de proves, 
la definició de les categories 
per edats, la defmició de temps 
límits de contracte o compro
mís i els seus detalls. A conti
nuació el programa efectua 
l'edició de convocatòries i les 
fitxes de contracte. 

• La gestió de competicions "in
ternes". Per a efectuar-la, el 
programa elabora les sol.lici
tuts d'autorització i d'organit
zació a les instàncies federati
ves, com també el text de 
convocatòria, la selecció dels 
nedadors convocats i l'edició 
de les convocatòries. 
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• El mailing i la creació de text 
lliure. 
La gestió del calendari del club 
(n'ofereix la visualització). 

b) La gestió de rècords i de rendi
ments. Aquesta funció facilita la 
posada al dia i la classificació de 
rècords i de rendiments. Permet 
tractar les informacions següents: 

• El període de major eficàcia del 
nedador en cada temporada. 

• Els rècords del club. 
• Els rècords olímpícs, del món, 

d'Europa. 
• Les classificacions de la Fede

ració Francesa de Natació i les 
de la Lliga Europea de Nata
ció. 

• La classificació nacional. En 
aquest cas el club proporciona 
la seva classificació al comitè 
regional, que n'estableix la fe
derativa. Fins i tot es fa una 
classificació nacional per ne
dador. El recull de totes aques
tes informacions serveix per a 
posar al dia les dades anteriors. 

c) La classificació organitzada. 
Aquest paquet facilita l'organit-
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zació de manifestacions esporti
ves i proposa les següents fun
cions: 

• L'organització d'una competi
ció: n'organitza les proves, les 
sèries, classifica els partici
pants, n'edita els resultats, etcè
tera. 

• La gestió de proves del tipus 
"24 hores de natació". 

• La possibilitat de connectar el 
cronòmetre electrònic al mi
croordinador. 

d) La gestió històrica. És també un 
model opcional que reconstrueix 
la cursa dels nedadors, traça cor
bes d'evolució i histogrames amb 
la fmalitat de jutjar i visualitzar
ne la progressió. 

El paquet V ARI'NATA ofereix una 
facilitat d'accés i d'explotació de di
ferents funcions. La gestió adminis
trativa i esportiva, en ocasions com
plicada, és re definida totalment. 
D'aquesta manera esdevé simple i 
ràpida. També es redueix el tracta
ment i el volum de la informació en 
paper digital. L'espai-memòria del 
paquet conté tota la secretaria del 
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club. Aquest estalvi de temps alli
bera el personal, amb freqüència vo
luntari, de tasques administratives: 
les que duien a terme tres persones, 
ara poden ser fetes per una de sola. 
Ara bé, tot i que l'ús d'un paquet su
posi un estalvi de temps, resta enca
ra que aquest fet provoqui una reor
ganització del funcionament de 
l'organització. En efecte, l'ús d'un 
paquet accentua la centralització 
d'informació administrativa i es
portiva, cosa que reforça el poder de 
la persona que utilitza la informàti
ca, que sol ser el secretari del club. 
Aquesta concentració sol ocasionar 
alguns problemes entre els membres 
de l'associació. 
Hi ha certes limitacions de caràcter 
tècnic quant al programari V A
RI'NAT A. Malgrat que és eficaç en 
la gestió de l'esport de competició, 
necessita el suport dels arxius per a 
fer la gestió administrativa. És més, 
el fet que només es pugui emprar la 
selecció numèrica redueix la utilit
zació dels arxius. D'altra banda, 
l'absència del manual d'ús obliga 
l'usuari a consultar freqüentment al 
tècnic, la qual cosa origina una de
pendència no sempre desitjada. Tan
mateix, la utilització d'aquest pa
quet acoblat a un microordinador 
portàtil ofereix una àmplia gamma 
de serveis immediatament accessi
bles i disponibles en el lloc d' entre
nament o de competició. La rapide
sa, la flexibilitat i la disponibilitat 
són els seus millors atributs. 

2. El paquet MICROPLUS (7). És un 
altre exemple de paquet ben adaptat 
a la direcció d'organitzacions es
portives, especialment destinat als 
clubs esportius d'una o vàries sec
cions. Ha estat recomanat per la Fe
deració Francesa de Clubs Omnis
ports i ofereix múltiples funcions, 
entre les quals destaquen: 
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a) Els fitxers. Les fitxes dels mem
bres s'agrupen per categories. El 
programa estableix dos tipus de 

fitxes, les dels associats i les es
portives. Les fitxes d'associats 
faciliten la identificació (nom, co
di, codi de la família), la residèn
cia principal, la secundària i l' es
tat civil. Les fitxes esportives 
proporcionen la identificació del 
soci (nom, codi de membre de la 
secció, funció en el club, funció 
dins de la secció ... ), les caracte
rístiques esportives (llicència, ca
tegoria, classificació, handicap, 
selecció, títols, número de dos
sier mèdic) i les prestacions com
plementàries (número de caixer, 
cabina, sauna ... ) La numeració de 
les fitxes és automàtica, com tam
bé la recerca alfabètica a partir de 
les quatre primeres lletres del cog
nom i les dues primeres del nom. 

b) L'estat dels comptes financers 
dels membres. Facilita les cotit
zacions periòdiques i elabora fac
tures. Té en compte els endarre
riments, a més de fer les cartes 
d'avís amb augment de la cuota 
o sense. 

c) La gestió de les assemblees. Per
met fer la convocatòria per a les 
assemblees federatives. 

d) L'anàlisi estadística d'entrades i 
sortides. Aquesta funció facilita 
l'anàlisi del pressupost. 

El paquet MICROPLUS assegura 
les operacions de gestió administra
tiva i financera més essencials. La 
gestió dels membres del club la fa
cilita l'establiment de diferents fit
xes escollides a partir de criteris de
terminats. La gestió financera es 
realitza partint de criteris simples. 
En resum, aquest programari d'us 
fàcil allibera el dirigent esportiu dels 
principals contratemps administra
tius. Hi ha altres paquets de gestió 
esportiva en el mercat. El lector in
teressat pot dirigir-se a la seva fede
ració per tal d'obtenir els consells i 
les orientacions convenients. 

3. El paquet CLUB (8). Indicat per a 
clubs de golf. Ofereix un quadre in-

formàtic personalitzat i una gamma 
d'eines de gestió que es poden ana
litzar individualment o en equip amb 
l'ajut d'una xarxa local. A més, pos
seeix nombroses funcions que faci
liten la realització de múltiples tas
ques de gestió esportiva i 
administrativa del club, que abracen 
des de la gestió de recorreguts fms 
a la comunicació del club amb el 
centre federal. Té dos apartats que 
volem precisar: un de centrat en les 
tasques denominades "gestions prin
cipals" i un altre d'anomenat "de 
gestions secundàries". 

a) Gestions principals. Conté els ser
veis necessaris per a la gestió ad
ministrativa i esportiva d'un club. 
Les seves principals característi
ques quant a la gestió de recorre
guts són: 

• Gestió d'associats. Permet la 
gestió d'un nombre il.limitat de 
membres amb accés multise
lectiu al fitxer (per exemple, se
lecció de dones nascudes entre 
l' 1.1.60 i l' 1.1.70, d'handicap 
comprès entre 15 i 24). La se
lecció es presenta a partir de 
criteris lliures trets del fitxer 
(selecció escollida per ordre 
creixent de data de naixement o 
d'handicap). Ofereix, amés, la 
recerca i la supressió d'un soci, 
l'edició de llistats o d'etique
tes del conjunt del fitxer o 
d'una selecció sol.licitada. Fins 
i tot aporta una visualització 
gràfica de l'evolució del club 
segons dotze possibilitats esta
dístiques. 

• Gestió de jugadors d'altres 
clubs. Aquesta funció permet 
tenir un fitxer secundari de so
cis externs que només partici
pen en algunes competicions 
(per exemple, durant l'estiu). 

• Gestió de competicions. Ges
tiona la major part de les fór
mules de joc (stroke-play, sta
bleford, contra par, pro arn ... ) 
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en una, dues, tres o quatre vol
tes; competicions sobre dife
rents voltes amb fórmules di
ferents i recorreguts diferents. 
Les inscripcions es fan per ac
cés directe al fitxer de socis i 
d'altres jugadors. Es pot con
sultar gràficament el planning 
general d'inscrits, com també 
enviar dades i resultats cap a un 
control de televisió i cap al 
3615 FFGOLF (Minitel). 

• Gestió d'handicaps. Efectua la 
posada al dia manual i au
tomàtica dels handicaps. Cor
regeix, suprimeix i informa au
tomàticament de cada jugador. 

• Gestió de missatges. 3615 FF
GOLF. 

b) Gestions secundàries. Aquesta 
segona funció aporta al club de 
golf els mitjans necessaris per a 
augmentar els serveis i permet 
més convivialitat per als asso
ciats i el personal. Aquest incre
ment de qualitat prové de les fun
Cions de gestió d'un control de 
vídeo i de la gestió d'una xarxa 
local. 

• Gestió de control de vídeo. 
Aquesta funció permet dirigir 
una autèntica minixarxa de ví
deo i enviar una o vàries imat
ges de les competicions (hora
ris, resultats) i composició de 
pàgines de vídeo (editorial del 
president, carnet de la setma
na, informació meteorològica, 
missatges urgents ... ) Per a po
sar-la en funcionament call' ad
quisició del programari integrat 
i del material adequat. 

• Gestió de xarxa local. Mit
jançant un entorn composat de 
posicions múltiples, diversos 
usuaris poden compartir apli
cacions instal.lades en una mà
quina central denominada "cap 
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de xarxa". Així és possible ob
tenir les puntuacions des d'un 
micro situat prop de l' starter 
mentre es dirigeixen els sorteigs 
del començament d'una altra 
competició des d'un micro si
tuat a la secretaria. L'accés a la 
xarxa local pot ser limitat se
gons la naturalesa, la competi
ció o el nivell de responsabilitat 
de la persona en el món del golf. 

4. El paquet AS GOLF COMPTA (9). 
És un programa comptable desen
volupat per a satisfer les necessitats 
específiques dels clubs de golf. Un 
nou Pla General Comptable adaptat 
als clubs associatius i comercials ha 
estat integrat en aquest paquet. Pot 
ser programat en funció de les ne
cessitats de cada club. A més de les 
funcions que posseeix qualsevol pro
grama de comptabilitat, té un mòdul 
de comptabilitat analític. Això per
met a cada club organitzar, mit
jançant un paràmetre simple, la seva 
comptabilitat per centres d'activi
tats (joc, competicions, equips, man
teniment del terreny, recepció, ad
ministració, bar-restaurant, botigues, 
etcètera). Ofereix la possibilitat 
d'obtenir un resultat per centre d' ac
tivitats i aliar-ne els costos i els pro
ductes. La claredat dels seus taulers 
i la simplicitat del seu ús en fan una 
eina particularment adaptada a tots 
els clubs de golf. 

(onclusió 

Les organitzacions esportives s'infor
matitzen progressivament seguint un 
procés continu però lent. En termes 
d'oferta i demanda, les condicions ob
jectives de funcionament (nombre d'as
sociats, volum d'activitat, massa finan
cera gestionada) revelen una necessitat 
immediata, quasi indispensable, de la 
informàtica. En termes psico-sociolò-
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gics, la infonnàtica atrau per la seva "mà
gia", tot i que suscita també certes re
serves envers la innovació i els canvis 
d'actituds. En efecte, en termes d' orga
nització, la introducció de l'ordinador 
no és un substitut de la màquina d' es
criure, sinó una revolució en l'organit
zació i la distribució del treball. La po
derosa acció de l'ordinador comporta, 
paradoxalment, una concentració de la 
infonnació i noves xarxes d'intercanvi i 
de diàleg. L'iniciat es troba en el centre 
de la xarxa i investit d'un poder real o 
simbòlic per la seva capacitat de domi
nar i de tractar la informació. La comu
nicació amplia el seu horitzó. Una part 
molt gran dels intercanvis s'efectua en 
l'eix central/perifèria en l'àmbit local 
(club/lliga o soci/entitat prestatària) i na
cional (federació/lliga). En termes fun
cionals, les estratègies pioneres s' esva
eixen davant les estratègies més 
elaborades: utilització més eficaç dels 
programes, multiplicació de les adqui
sions, posada a punt i difusió de pro
gramaris específics i federatius. 
La presentació d'alguns programaris 
ha fet palès el ventall de les seves pos
sibilitats. La funcionalitat constitueix, 
per a un gran nombre d'agents, un atrac
tiu indiscutible. Més o menys sofisti
cats, els programes redueixen el temps 
i la importància de les àrees adminis
tratives. Alhora, inciten a actuar de ma
nera més eficaç en la gestió i en l'anà
lisi de les informacions per a assegurar 
millors serveis. 
Si ho mirem amb perspectiva, la infor
matització de les organitzacions es
portives augmentarà per la combinació 
d'una difusió més gran dels estris in
formàtics a costos cada cop més reduïts 
i per la creixent càrrega administrativa 
de l'organització esportiva. Aquest fe
nomen es repetirà en el context dels ser
veis esportius comercials. De manera 
general, en els propers anys, aquestes 
incitacions tendiran a fer evolucionar 
més ràpidament la tasca de penetració 
de la informàtica. 
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Notes 

(1) NORA, S. i MINC, A. (1978) L'informatisa
tion de la société Rapport à M . le Président de 
la République. París: E. du Seuil. 
(2) AoER, M. (1984) Le Choc informatique. Pa
rís: Denoel. 
(3) L'expressió és de VITALIS, A. (1981) Infor
matica, poder y libertad. París: Econ6mica. 
(4) Aquest punt de vista és profusament desen
volupat per LUSSATO, B. (1981) Le défi infor
matique. Paris: Fayard. 
(5) La relació d'organitzacions de serveis espor
tius va ser: 7.208 clubs esportius, 63 lligues, 216 
comitès departamentals, 135 sales de cultura fí
sica, 22 golfs, 41 estructures d'entrenament i 
d'oci esportiu (parc aquàtic, patinatge, clubs pri
vats de tennis ... ), 72 organitzacions de tempora
da, el Comitè Regional Olímpic, 5 comitès de
partamentals olímpics. La mostra consta de 20 
associacions esportives de diferents tam anys i 
esports, 10 lligues, 4 comitès departamentals, 2 
comitès departamentals olímpics, el Comitè Re
gional Olímpic, 10 sales de cultura física, 3 clubs 
de golf i altres quatre estructures, a més del Co
mitè Organitzador dels Jocs Mediterranis. 
(6) La versió estudiada és la més recent (1991). 
Costa 2.800 FF. Funciona amb MS DOS i amb 
l'ajut d'un microordinador estàndard 1MB PC de 
512 Ko com a mfuim. 
(7) La versió estudiada és la més recent (1992). 
Desenvolupat per FID Informatique, es ven a 
un preu de 9.500 FF. Funciona amb MS OOS, 
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amb una base de dades MUL TILOG i amb l'aju
da d'un microordinador estàndard IBM PC de 
512 Ko com a mínim. Pot utilitzar-se en una 
xarxa. 
(8) Ha estat desenvolupat per la Federació Fran
cesa de Golf, que l'ofereix a les organitzacions 
membres que tinguin material informàtic com
patible. 
(9) La Federació Francesa de Golf ofereix a les or
ganitzacions associades la instal.lació del soft
ware i la formació pertinent, les quals fa in situ la 
societat. Steinberger Consei11 Informatique, cre
adora del programari. 
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AUTOBLOCATGE I JOC INTERIOR 

Juan Miguel Díaz Vózquez, 
llicenciat en Educació Física, INEFC-Lleida, 
enfrenador de bàsquet. 

Introducció 

Parlar de bàsquet esdevé, cada cop més, 
una cosa realment complicada. L'enor
me quantitat d'articles, llibres, vídeos, 
clinics, etcètera, que l'analitzen des dels 
més diferents vessants (tècnic, tàctic, 
fisiològic, psicològic, sociològic, etcè
tera) fa que aquest esport hagi adquirit 
uns nivells de difusió i de popularitat 
força elevats. 
Són molts els professionals (o afeccio
nats) del bàsquet que parlen de grans i 
de complicats sistemes defensius i ofen
sius, de variants de l'atac flex, del tall 
UCLA, del shuffle, del pick and roll, del 
body check, de les seves experiències 
en les diferents banquetes dels més 
prestigiosos clubs d'Europa i d'Amè
rica ... però pocs entrenadors o estudio
sos del bàsquet parlen dels petits de
talls, de moviments a simple vista 
insignificants que, analitzats, compa
rats i estudiats esdevenen aspectes de
terminants en la millora dels jugadors i, 
com a conseqüència d'això, en la mi
llora de l'equip, d'un club i, en defmi
tiva, del bàsquet. 
La majoria d'entrenadors busquem en 
llibres, en conferències i en tot tipus de 
material informatiu que podem recopi
lar la fórmula màgica que resolgui els 
nostres problemes, el sistema ofensiu 
que acabi amb els nostres baixos mar
cadors, les defenses que pressionin i 
que aconsegueixin que qualsevol ene
mic esdevingui petit, o un moviment 
secret d'algun entrenador famós. Tot 
aquest esforç de recerca constant de la 
panacea del bàsquet perd importància 
quan ens adonem que la qualitat d'un 
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sistema, d'un moviment, etcètera, és 
directament proporcional a la qualitat 
dels nostres jugadors. 
Per tot això, els nostres esforços s 'han 
de dirigir a la millora individual de ca
dascun dels nostres jugadors, cosa que 
repercutirà en la millora de l'equip. Si 
un col.lectiu està format per un conjunt 
de parts, és evident que com més mi
llori cadascuna d'aquestes parts, aques
tes millores individuals revertiran en 
una millora col.lectiva. 
Amb relació al que hem exposat ante
riorment, i fent referència al treball de 
la tècnica individual, Pedro Martínez 
(entrenador en cap del TDK Manresa) 
va dir en un clinic celebrat fa dos anys 
a Orense: "No hi ha mals sistemes, hi 
ha mals jugadors." 
Penso que aquesta afortunada frase pot 
resumir la base sobre la qual qualsevol 
entrenador ha de treballar dia a dia. Si 
volem que el nostre equip millori, in
tentem que cadascun dels nostres ju
gadors millori en la mesura que pugui; 
ensenyem-los, informem-los, eduquem
los en el bàsquet. De què val que 
s'aprenguin tots els moviments dels sis
temes ofensius si són incapaços d' apro
fitar al màxim cadascuna de les opcions 
que aquest els ofereix? Hem de dotar 
els jugadors d'un bagatge tècnic sufi
cient per a què expremi totes les op
cions que un esquema tàctic pot oferir
li. Només aconseguirem això si som 
capaços de fer grans els petits detalls, 
aquests detalls que només el treball de 
la tècnica individual ens permetrà acon
seguir. 
El tema central que he escollit per a de
senvolupar en aquest article és l' auto-

OPINIÓ 

blocatge. Aquest aspecte concret del 
joc ofensiu s'ha identificat quasi ex
clusivament amb la tècnica individual 
del joc sense pilota (recepció dels ju
gadors exteriors). Molts entrenadors i 
autors han restringit l'ús d'aquesta tèc
nica a l'aspecte del desmarcatge per a 
guanyar una bona línia de passada; han 
identificat l' autoblocatge amb una de 
les fases d'execució de la tècnica de re
cepció del jugador (fonamentalment ju
gadors exteriors). 
A mi m'agradaria analitzar l'autoblo
catge des d'un triple enfocament: 

• L' autoblocatge com a element de la 
tècnica individual ofensiva (auto
matisme). 

• L'autoblocatge com a element de la 
tàctica individual ofensiva (conse
cució individual d'un objectiu col.lec
tiu comú: IxI). 

• L' autoblocatge com a element de la 
tàctica col.lectiva ofensiva (sistema 
de joc: fi en si mateix). 

L'autoblocatge vist des d'aquest triple 
vessant esdevindrà un element bàsic, 
fonamental, per al jugador interior (tot 
i que és important que la resta de juga
dors conegui aquest moviment per a co
brir qualsevol necessitat tàctica que 
l'entrenador tingui en un moment de
terminat -base alt-). 

DeBnició di autoblocatge 

"Contacte que el jugador atacant exer
ceix sobre el seu defensor amb la in
tenció de guanyar una posició (espai) 
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que li proporcioni l'oportunitat de re
alitzar un llançament d'alt percentatge 
(prop de l'anella) amb avantatge." 
Aquesta definició podria aplicar-se tam
bé a la concepció tradicional d' auto
blocatge, amb l'excepció que l' objec
tiu, en aquest cas, seria el desmarcatge 
per a millorar l'angle o la lmia de pas
sada atacant. 

npus d'autoblocatge 

Fonamentalment, distingeixo dos tipus 
d'autoblocatge, prenent com a referen
cia la part del cos atacant que contacta 
amb el defensor. La zona corporal que 
he escollit per a contactar amb la de
fensa és el tronc del jugador ofensiu; 
tant la zona anterior (principalment, la 
zona abdominal superior i el pit fms a 
la lfuia de les espatlles), com la part pos
terior (zona coxal, lumbar i dorsal mit
jana). En ambdós tipus d'autoblocatge 
intentarem que el jugador baixi el seu 
centre de gravetat amb una flexió de ca-
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mes adequada (ni menys 
de 45° ni més de 90°). 

Autoblocatge frontal o de 
seguretat 
Mecànicament es farà 
com un blocatge; l'única 
cosa que canviarà serà el 
receptor d'aquesta tècni
ca, ja que en comptes de 
ser el defensor de qualse
vol company, serà el de
fensor del jugador execu-
tant. 
És important seguir l'es
quema tradicional del blo
catge, amb la qual cosa 
després de contactar amb 
el defensor s 'haurà d'efec
tuar la continuació i 
"obrir-se" a la pilota 
(acostar-se a a pilota o 
allunyar-se'n, és una de
cisió posterior al movi
ment complet: contacte
continuació). 

Autoblocatge dorsal 
De vegades, la part de l'atacant que con
tacta és la posterior. És una tècnica més 
ràpida que l'anterior perquè el jugador 
que la du a terme ja és de cara a la zo
na del camp on vol rebre la pilota. En 
aquest cas, les dues fases del moviment 
--contacte (blocatge) i continuació
s'uneixen en un sol gest. La velocitat 
que es guanya amb l' autoblocatge dor
sal s'equilibra amb la seguretat que pro
porciona l' autoblocatge frontal, ja que, 
amb aquest darrer, l'atacant pot con
trolar d'una manera més ferma el de
fensor. 
Ambdós moviments poden donar-se, 
fonamentalment, per la "sobrecàrrega" 
del joc en un costat determinat de la zo
na d'atac i la situació de l'atacant i del 
seu defensor respecte a la dita so
brecàrrega: 

1. El jugador atacant en el costat dèbil 
i el defensor en posició "d'ajuda". 

2. El jugador atacant en el costat fort i 
el defensor en actitud de "negació 

de la passada" (defensa d'anticipació 
o defensa per davant). 

3. El jugador atacant en el costat fort i 
el defensor en posició de "segure
tat" o defensa per darrera. En aquest 
tercer cas, l'esquema d' autoblocat
ge vist fins ara variarà sensiblement, 
però, en essència, veurem que, si bé 
pot canviar una mica la forma, no 
l'objectiu del moviment. 

Un aspecte important a tenir en comp
te és que les zones de contacte exposa
des amb anterioritat han de respectar
se sempre i no usar mai les mans o els 
avantbraços, ja que correm el risc de 
guanyar-nos una falta personal. És molt 
estrany que l'àrbitre xiuli una falta per 
lluitar cos a cos, i més si la pilota no és 
pel mig. Cada cop es permet més el con
tacte dins de la zona entre dos homes 
"grans" sense pilota (mentre no s' em
prin les extremitats -de vegades fms i 
tot en aquests casos-). 
En els tres casos anteriors de sobrecà
rrega l' autoblocatge a usar serà: 

1. El jugador podrà anar a contactar 
amb el seu defensa mitjançant tant 
l'autoblocatge frontal com el dorsal 
(decisió pròpia). 

2. L' autoblocatge a usar serà el dorsal. 
3. En aquest cas es farà un moviment 

mixt en què l'esquena del jugador 
ofensiu contactarà amb el defensor. 
Un cop el contacte ja s 'hagi efectuat, 
intentarà continuar guanyant a poc 
a poc espai cap a la cistella (evitar 
falta d'atac) i, un cop hagi situat el 
defensor pràcticament sota l'anella, 
rebrà una passada (sempre "picada") 
i es girarà amb força per a buscar els 
dos punts (o dos punts i addicional). 
Veiem que el contacte es realitza 
amb l'autoblocatge dorsal, però el 
final és de l' autoblocatge frontal (ve
geu la figura 1). 

Ele_nts estructurals 

Cam ja he dit anteriorment, per a ana
litzar l'estructura, la mecànica de l' au-
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toblocatge, cal prendre com a punt de 
referència l'esquema tradicional del 
blocatge que, des del meu punt de vis
ta, és bàsicament: aproximació, para
da, contacte i continuació. 

AproxilllClció 
En qualsevol de les formes d' autoblo
catge, l'aproximació al jugador defen
sor ha de ser progressiva i controlada, 
ja que una de les maneres d'avortar 
aquest moviment és provocant falta 
d'atac durant aquesta primera fase. 
El jugador ofensiu haurà de saber uti
litzar, en aquest moment del joc, tant 
la seva visió perifèrica com la margi
nal; així controlarà en tot moment què 
passa amb la resta de companys i de de
fensors, i on es troba el seu propi de
fensor. 

Parada 
Just abans de contactar amb el defen
sor, el jugador que efectua l' autoblo
catge hauria d'adoptar una posició sò
lida i equilibrada amb què pogués 
"aguantar" o, fms i tot, desplaçar en un 
sentit avantatjós (conquesta d'espai) el 
defensor. 
Per a aconseguir-ho, serà determinant 
que baixi prou el seu centre de grave
tat, mitjançant una adequada flexió de 
cames (ni menys de 45° ni més de 90), 
i que inclini lleugerament el tronc cap 
al seu defensor. La inclinació es farà 
per tal de controlar el defensa, però mai 
per tal de recolzar-s 'hi, ja que, algunes 
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vegades, quan el defensor nota que 
l'atacant s'hi recolza (sobretot si ho fa 
sobre l'esquena), s'aparta bruscament 
després d"'aguantar-Io" uns instants, i 
el desequilibra. 

Contacte 
El contacte del defensor amb qualse
vol de les zones del cos (tronc) de l'ata
cant que he mencionat amb anteriori
tat (tipus d' autoblocatge), prenent com 
a punt de referència bàsic la situació de 
la pilota i del jugador defensiu corres
ponent. 
És important que tant les extremitats 
superiors (fonamentalment les mans) 
com les inferiors (genolls) no toquin el 
defensor. Són dues parts del cos de 
l'atacant que els àrbitres controlen amb 
més zel durant l'execució d'aquest ti
pus de moviment. 

Continuadó 
És l'autèntic i únic final de qualsevol 
blocatge (autoblocatge). L'autoblocat
ge no acaba quan "enganxem" el de
fensor; hi ha un últim moviment, "pa
ridor" de cistelles, de faltes o d'ambdues 
coses. Un cop fmalitzat el contacte, el 
jugador ha de continuar, de tal manera 
que es produeixi una "obertura" cap a 
la pilota alhora que, amb el cos (part 
posterior del tronc) s' anu1.1arà qualsevol 
tipus d'acció del defensor. Quants cops 
hem dit als nostres jugadors: "Bloca i 
continua!"? 
Aquest moviment fmal de continuació 

r ~ 
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serà el que ens obrirà pas cap a l'ane
lla (només si executem correctament 
els tres punts anteriors i hem tingut en 
compte els elements funcionals). 

Elements funcionals 

Les condicions sota les quals tindrà lloc 
l'autoblocatge són molt concretes; bà
sicament seran: llegir la defensa, la re
lació espai-temps i la dinàmica de so
brecàrregues ("inversió" de la pilota). 

Llegir la defensa 
Aquest és un aspecte clau que es pot 
extrapolar a tot el que és el joc del bàs
quet. El jugador ha d'observar què pas
sa en el camp en tot moment: on és la 
pilota, què fan els seus companys i els 
seus respectius defensors, què fa el seu 
defensor ... en defmitiva, ha de tenir pre
sent que cada acció ofensiva anirà se
guida d'una reacció (activa o passiva) 
de la defensa. Tenint en compte aquest 
principi d'acció-reacció, el jugador ata
cant, amb pilota o sense, ha d'actuar 
constantment a fi de desorientar, en
tretenir i desequilibrar com més millor 
la defensa. En general, la línia d'ac
tuació anirà encaminada a fer creure a 
l'oponent el contrari del que volem dur 
a terme, tant si defensem (flaix defen
siu) com si ataquem (moviments "en 
angle" del jugador sense pilota, etcéte
ra). 
Pel que fa a l' autoblocatge, en particu-
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lar quan parlem d'actuar, ens referim a 
petits matisos previs a l'execució del 
moviment en si, com per exemple: 

• Si l'atacant és al costat fort, defensat 
per davant. Fer creure al defensor que 
volem "guanyar-li" la posició també 
per davant, i anar a poc a poc traient
lo de la zona fins al moment que de
cidim el lloc (espai) i el moment 
(temps) de "fIxar-lo" i d'aconseguir 
el nostre objectiu (vegeu la fIgura 2). 

• Si l'atacant és al costat fort, defensat 
per darrere. Colocar-nos totalment 
drets, en actitud relaxada (sense in
tenció aparent d'intervenir) i engan
xats al defensor. D'aquesta posició 
passarem, en el moment més adequat 
(jugador amb la pilota atent a nosal
tres, per exemple, predisposat a pas
sar-nos) a una actitud (postural i men
tal) més agressiva (flexió de cames, 
centre de gravetat baix, control del 
defensor, empenta progressiva cap 
endarrere, gest de demanar la pilota 
"picada", etcètera). Tot això acom
panyat d'un canvi de ritme (busquem 
sorprendre, atordir el defensor. Ve
geu la figura 3). 

• Si l'atacant és al costat dèbil i el seu 
defensor "en ajuda". En aquest cas, 
el moviment que haurà de fer el ju
gador ofensiu tindrà una doble fina
litat: allunyar-se del costat fort una 
mica més del que ho està i, alhora, 
"buscar l'esquena" del defensor. 
Amb aquests dos moviments acon
seguirem o sortir de l'angle de visió 
del nostre defensor o evitar que 
aquest ajudi els seus companys. Quan 
aconseguim allunyar-nos del joc i 

Agura2. 
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Agura 3. 

sortir de l'angle de visió del defen
sor, efectuarem un canvi de ritme per 
a sorprendre '1 i guanyar "la pintura" 
(vegeu la figura 4). 

• El mateix concepte es pot aplicar con
tra defenses zonals; l'única diferèn
cia amb l' autoblocatge contra les de
fenses individuals és que l'objectiu 
no és buscar el meu home, sinó t'amo 
de la zona que m'interessa ocupar. 
Per exemple, contra zona 2-1-2 (ve
geu la figura 5): 

a) Recepció de 5 ("guanya la pintura"); 
b) Recepció de 4. 3, després de passar 
a 2, talla i es prepara per a llançar si el 
defensor de la zona a què es dirigeix 
(4) va "a l'ajuda". Si el defensor (4) no 
va a ajudar dins i surt amb l'atacant (3), 
l'opció està en l'autoblocatge de 4. 
L'atacant haurà de buscar el defensor 
que, per la formació zonal establerta, 
li correspondria si estigués al costat fort 
i hi contactarà en el moment just quan 
s'inicia la "inversió" de la pilota. 

Relació espai-temps 
Crec que ha quedat prou clara la im
portància d'ocupar certes àrees del 

Agura4. 

Agura 5. 

camp per a trencar, amb l' autoblocat
ge, la defensa contrària. Però aquesta 
conquesta de l'espai no serà fructífe
ra si no es du a terme d'una manera 
coordinada. No solament ens ha de 
preocupar el què, el com i el per què; 
és vital que tot l'equip discrimini el 
quan: 

a) Autoblocador al costat dèbil. El con
tacte el farà al començament de la 
"inversió" de la pilota. 

b) Autoblocador al costat fort. El pas
sador haurà de llegir el llenguatge 
gestual del seu company per a de
terminar el moment de la passada 
("picada" o bombada). 

• Autoblocador defensat per darre
re: el passador haurà de saber es
perar el moment en què el seu 
company conquereixi l' espai-ob
jectiu i assenyali el terra per a de
manar-li una passada "picada". 

• Autoblocador defensat per davant: 
el mateix que en el punt anterior, 
però el gest que ha d'esperar el pas
sador és que l' autoblocador as
senyali els seus companys del cos
tat dèbil (millorar l'angle de 
passada) o l'anella (passada bom
bada). 

La relació espai-temps és un dels factors 
essencials en el procés tàctic. 

Dinàmica de sobrecàrregues 
De manera general, el concepte de so
brecàrrega ha d'anar unit al d'''inver
sió" de la pilota. Aquests dos conceptes, 
dins de l'apartat ofensiu del bàsquet, 
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són clau per a concebre un bon atac. La 
suma d'ambdós, des del meu punt de 
vista, és el que donarà com a resultat la 
dinàmica de sobrecàrregues. 
De manera particular, pel que fa a l' au
toblocatge, una sobrecàrrega determi
nada pot constituir únicament i exclu
sivament un final de l'atac per a 
aglutinar la defensa en una zona "estè
ril" del camp i deixar desprotegides al
tres àrees d'interès ofensiu que, per 
mitjà del treball d"'inversió" de pilota 
i d'autoblocatge, poden arribar a con
querir-se per a aconseguir tirs d'alt per
centatge. 

Classificació de l'auloblocalge 

Podem entendre l' autoblocatge des de 
tres vessants: l'autoblocatge com a ele
ment de la tècnica individual ofensiva, 
l'autoblocatge com element de la tàc
tica individual ofensiva i l' autoblocat
ge com element de la tàctica col.lecti
va ofensiva. 

Element de la tècnica individual 
ofensiva 
L'autoblocatge hauríem d'ensenyar
lo com un element més de la tècnica 
individual de tots els jugadors. De la 
mateixa manera que ens preocupa, so
bre tot en les etapes inicials (catego
ries de base) que els jugadors adqui
reixin una bona tècnica de tir, de bot, de 
passada, de desplaçament, etcètera, 
hauríem de preocupar-nos de l'ense
nyament d'una bona tècnica d'auto
blocatge (utilització del propi cos). És 
important que el jugador mecanitzi, au
tomatitzi aquest moviment. Un cop as
similat en les primeres etapes del ju
gador, podrà desenvolupar-se, més 
endavant, de manera específica amb 
els homes "grans". 

Element de la tàctica individual 
ofensiva 
Específicament en els jugadors inte
riors, és un recurs tàctic individual in
teressantíssim, ja que utilitzat de for
ma sistemàtica i obligada (sempre que 
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el jugador es trobi en 
qualsevol de les situa
cions comentades en 
paràgrafs anteriors) ens 
facilita una opció ofensi
va més, de manera que, si 
no es soluciona l'atac 
amb aquest recurs, el sis
tema marcat no es trenca 
i es pot continuar fins al 
final. És una manera de 
donar llibertat al jugador 
dintre de la possible rigi
desa dels diferents es
quemes tàctics ofensius 
(tot i que aquesta rigide
sa cada cop és menor) i 
arribar així a la consecu
ció individual (IxI) d'un 
objectiu col.lectiu (ciste
lla, falta ... ). 

Element de la tàctica 
col.lectiva ofensiva 
L'autoblocatge pot tenir 
fi en si mateix si s'intro
dueix dintre del repertori 
ofensiu de l'equip, com part d'un sis
tema o com un sistema exclusiu d'atac 
(joc de sobrecàrregues i autoblocatges). 
D'aquesta manera, no solament apro
fitarem els nostres homes "grans", si
nó que podrem plantejar situacions es
pecials si disposem de bases alts o 
d'alers bons en el joc mitjà o baix. 

Ubicació 

Dintre d'aquest apartat vull parlar d'en 
quin moment del procés educatiu del 
jugador hauria d'introduir-se el treball 
de l'autoblocatge. Per a això cal dis
tingir el concepte tècnic del concepte 
tàctic. La tècnica de l' autoblocatge hau
ríem de treballar-la dintre del bloc de 
la tècnica individual; així el jugador es 
familiaritzarà amb la mecànica de la se
va execució. 
El començarem a ensenyar abans que 
el blocatge tradicional (directe, indi
recte, "cec", de rebot...). Fins i tot molts 
conceptes de l' autoblocatge poden ser-

vir d'introducció al treball del blocat
ge. 
Pel que fa a l'aspecte tàctic, podem ini
ciar-hi el jugador quan comencem el 
treball de 2x2 i desenvolupar-lo en les 
situacions de 3x3 i de 4x4. Per a en
senyar-lo distingirem, com en qualse
vol element del bàsquet, tres fases: 

a) Tecnificació (escoles de bàsquet): 
tècnica individual. 

b) Especialització (categories de base): 
tècnica col.lectiva i tàctica indivi
dual. 

c) Competició (equips sèniors): tàcti
ca individual i col.lectiva. 

Vull deixar clar que la divisió en aques
tes tres fases és només per a aclarir con
ceptes, però de cap manera aquests blocs 
funcionaran com compartiments es
tancs. El que sí variarà és el percentat
ge i la distribució temporal del treball 
en cada moment (he destacat el tema 
central de cada fase, però, evidentment, 
no l'únic). El treball de la tècnica indi-
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vidual no s'abandonarà mai (cada etapa 
té el seu moment per a aquest tema). 
Des del punt de vista de la ubicació tèc
nico-tàctica-temporal podem conside
rar l'autoblocatge com el punt d'unió 
o la baga tècnico-tàctica entre l'ofen
siva de "passar i jugar" (passada i va) 
i l'atac per blocatges. D'aquesta ma
nera, en l'ensenyament del joc d'atac 
(tant de transició com d'atac estàtic) 
distingirem tres nivells: 

a) "Passar i jugar". 
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b) Joc per autoblocatges. 
c) Joc per blocatges. 

De la combinació d'aquests tres nivells 
s'extraurien formes mixtes d'atac o sis
temes ofensius. 

Conclusió 

L'autoblocatge té fonamentalment tres 
aplicacions directes dins del joc, que 
impliquen de manera diferent els com-

ponents d'un equip. En aquest sentit 
distingirem tres jocs: 

1. Joc universal. Hi englobaríem els ju
gadors de les diferents demarca
cions. En aquest moment adquireix 
protagonisme la tècnica individual 
enfocada al treball de recepció-des
marcatge (concepció tradicional de 
l' autoblocatge). 

2. Joc interior. En aquest apartat ad
quireixen protagonisme els jugadors 
"grans", els quals han de fer de l'au
toblocatge un element fonamental 
de la seva tàctica individual; han 
d'utilitzar-lo de manera pràctica
ment automàtica, tant en les situa
cions d"'inversió" de la pilota com 
en les de passada directa ("picada" o 
bombada). 

3. Joc exterior. Ara el protagonisme serà 
per als jugadors de perúnetre, dintre 
del que podríem denominar "situacions 
especials" (tant en la passada directa 
com amb "inversió" de la pilota). 

En definitiva, aquest petit assaig, ob
tingut absolutament de la meva expe
riència professional, no és més que una 
aproximació a un concepte que, de se
gur, anirà adquirint més importància 
amb el pas del temps; sobretot per als 
entrenadors que, com jo, pensen que el 
bàsquet s 'ha fet per "jugar interior". 

apunIs : Educació Fisi" i Esports 1994 136) 73·78 
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