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Una vegada
vega da acabat el joc, el rei i el peó tornen a la
mateixa capsa.
(Proverbi italià)
italiá)
(Prove,bl

DeIs
Dels jocs col·lectius
col-lectius als esports d'equip
Equip, col'lectiu, conjunt, agregat, unió, addició, cúmul, sintonia,
simfonia, conglomerat, aplec, agrupació, associació, concurrència,
concurrencia,
corporació, assemblea, coHecció, fornada, quadrilla, pinya, grup,
colla, ardat, estol, plèiade,
pleiade, partida ... són sinònims
sinonims d'un concepte
marc que dóna peu a un seguit d'activitats basades en la
cooperació i la solidaritat compartida dels
deis membres d'un col'lectiu
huma
humà per tal d'assolir un objectiu comú.
L'home ha necessitat associar-se per poder dur a terme les
seves tasques bàsiques,
basiques, la subsistència
subsistencia i la construcció de
realitats socioculturals que permetin millorar les seves
condicions de vida. O'aquesta
D'aquesta necessitat sorgiran els diferents
grups socials: la parella, la família,
familia, la banda, la tribu, el poble,
I'estat... de ¡'eficacia
deis quals han donat mostra les
la nació, l'estat...
l'eficàcia dels
diferents civilitzacions que han existit en el nostre pelegrinatge
historic. Els pobles que millor s'han associat i compenetrat, tot
històric.
establint una dinàmica
dinamica xarxa de relacions i comunicacions
fonamentades en un eficient sistema educatiu, són les que han
protagonitzat grans fites i aportacions al patrimoni cultural
huma.
humà.

Observem que la majoria de les diverses civilitzacions que han
ObselVem
lIarg de la història
historia han desenvolupat diferents jocs
coexistit al llarg
propia i, en altres,
col'lectius, que en ocasions són de creació pròpia
procedencia forana. La major part de
adaptacions de jocs de procedència
les civilitzacions que han existit des de la conquesta de la
intel-ligencia per l'homo
I'homo sapiens sapiens, es caracteritzen per
intel'ligència
deis seus jocs
la gran afició, complexitat i desenvolupament dels
col·lectius.
Mitjan¡;ant l'Antropologia sabem que els pobles
col
'lectius. Mitjançant
menys evolucionats, presenten activitats lúdiques molt
simplistes que no es troben diferenciades de la resta
col'lectiu
pobies que
d'activitats del seu col,
lectiu social. Tanmateix, els pobles
han donat lloc
Iloc a les grans civilitzacions posseeixen unes
estructures que donen aixopluc i importancia
importància social, i
institucional als seus jocs, els quals gaudeixen d'un gran
predicament popular. Els jocs col'lectius són una notable
mostra del nivell de desenvolupament i complexitat lúdica d'un
grup social determinat, aixr
així com de la seva original
(d'allo Que
que és fictici, de l'imaginari
I'imaginari i del simbòlic)
simbolic)
interpretació (d'allò
en les xarxes de comunicació que s'estableixen entre els seus
protagonistes: en la forma de cooperar, en els rols específies,
específics,
competencia o en el
en les normes, en els objectius, en la competència

la part seriosa
En el seu procés vital, I'home
l'home ha contraposat ta
així ha sorgit
de la vida, ¡'horno
l'homo faber, a la part lúdica, i aixf

reconeixement social aconseguit.

I'homo ¡udens
l'homo
ludens i, en la contemporane'itat,
contemporaneïtat, I'homo
l'homo sportivus, a
causa de I'omnipresencia
l'omnipresència actual en el nostre planeta del
fenomen esportiu. Des de les albors de la civilització
humana, els nostres avantpassats s'associaven per jugar
igual que ho feien també per subsistir, en una replica
rèplica exacta
I'agregació de forces i
de la importancia
importància que tenia per a ells l'agregació
la complicitat per a ser efica¡;os
eficaços en la part lúdica i
imaginativa de les seves vides, davant d'una confrontació
ficticia.
fictícia. Així sorgeixen els jocs col'lectius, amb una
acceptació i un interes
interès desiguals entre els diferents pobles,
segons el nivell de civilització i en funció dels
deis valors
culturals més genuïns
genu'ins de cada grup.
grupo En aquests jocs
d'associació l'home
I'home s'educava practicant la cooperació i
I'oposició,
l'oposició, s'agrupava, interaccionava aprenent a treballar en
equip per arribar a una meta comuna.

practiques recreatives
Els joes
jocs col-Iectius
col'lectius representen pràctiques
evolueionades de gran acceptació social, el significat ritual ji
evolucionades
simbolic de les quals, denota el nivell sociocultural d'una
simbòlic
civilització. Els pobles d'un nivell més elevat presentaven una
bona estructuració en els seus jocs col,
col'lectius,
lectius, amb marcades
soeials, cosa que és una mostra palpable
connotacions rituals i socials,
propia evolució.
evolueió. Aquestes practiques
de la seva pròpia
pràctiques lúdiques de
cooperació i oposició generalment giraven al voltant d'un motiu
pie de significacions lúdicoreligioses: la pilota.
ple
mobil lúdic més versiltil,
dinamic,
La pilota ha estat el mòbil
versàtil, dinàmic,
I'home ha conegut al llarg
IIarg de la seva
ambivalent i popular que l'home
trajectoria
deis temps. Aquest element no va
trajectòria recreativa a través dels
ser desenvolupat per totes les cultures i ni tan 5015
sols va ser
anties de què
qué
conegut per un significatiu nombre de pobles antics
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Editorial

tenim notícies.
noticies. Tanmateix, a les civilitzacions en què
que es va
conèixer
coneixer la pilota com a objecte lúdic polivalent, aquesta va
constituir en un
seduir els seus manipuladors i es va Constituir
instrument de comunicació, de duel (de cooperació/oposició
cooperacióloposició
I'acceptació de les normes,
amb els altres), de consens en l'acceptació
simbólic, de poder, de
d'interacció amb el medi, de conflicte simbòlic,
diversió i, en definitiva, d'afectivitat.
di....ersió

"Minicry" -representació- (R. Caillois, 1958) i, a més a més,
es nodreix de les formes de joc primigenies
primigènies denominades
perque eren practicades
populars o tradicionals, precisament perquè
massi....ament
massivament per les classes populars des de molt antic. Les
practiques esportives actuals vénen predeterminades per unes
practiques lúdiques
ludiques ancestrals que cal agrupar per abordar-les
des d'una perspectiva pedagògica,
tècnica i funcional
pedagógica, cultural, tecnica
comuna.

Molts jocs col,
lectius de pilota han estat autèntics
autentics precedents
col'lectius
deis esports d'equip actuals. En aquestes practiques la pilota
dels
provenia de l'entorn,
I'entorn, per aixó
característiques i
pro....enia
això les seves caracteristiques
comportament variaven en funció del material utilitzat, i es
desenvolupaven actituds corporals diverses en relació amb la
I'objecte. De manera espontània
espontania sorgeix la
naturalesa de l'objecte.
tècnica amb el propòsit
tecnica
propósit de cercar l'eficàcia
I'eficacia lúdicomotriu, en
relació estreta amb les normes configurades pels mateixos
jugadors a través del contracte de joco
joc. D'aquesta manera,
veiem
vega des la pilota era una bufeta d'animal plena
....eiem com a vegades
I'entorn, de
d'aire, o en altres ocasions un grapat de fulles de l'entorn,
forma més o menys esférica.
esferica. A Mesopotàmia
Mesopotamia la pilota provenia
de la manipulació esfèrica
esferica del làtex
latex (caubr.úl,
(cautxú), i actualment es
sintetic que prové del
fabriquen pilotes i balons amb material sintètic

A la batalla que mantenien els diferents esports per captar
esportius/ves es conjuguen missatges i estrategies
estratègies
adeptes esportius/....es
moll
ínteressos deis
dels nostres nens/es.
nensles. No
molt perniciosos per als interessos
és vàlid
l'argument que un esport en concret representa tota
valid I'argument

cautxú o el substitueix.
caubr.u

la gamma de possibilitats motrius de I'ésser
huma, ja que és
l'ésser humà,
el més complert, tampoc no és etic
ètic aprofitar l'embranzida
I'embranzida
dels
l'èxit
deis mites d'un esport, explotar les modes esportives o I'exit
momentani per la vigència
vigencia d'una competició per poder
incrementar el nombre de lIicencies
llicències en detriment de les
aixó, el que és més
altres opcions esportives. No obstant això,
preocupant d'aquesta boja carrera a la caça
cac;a i captura de la
lIicencia
IHcència esportiva que mantenen un notable nombre de
I'edat d'iniciació al
Federacions Esportives és el descens de l'edat
seu esport. Aquest procés suposa la substitució d'una

A partir dels
deis jocs de pilota ancestrals: el joc de pilota precolombí,
l'episkeo
japonès, el shinny de
I'episkeo grec, l'harpastum
I'harpastum romà,
roma, el kemari japones,

formació motriu oberta polivalent i d'acord amb la
naturalesa psicofísica del nenJa,
nenia, fonamentada en el
l'esquema corporal i les capacitats
desenvolupament de I'esquema

soule medie....al
medieval europea,
les tribus indígenes nord-americanes, la sou/e
afganes i altres pràctiques
practiques ludiques
lúdiques
el calcio florentí, el buzkashi afganès
xines, persa, esquimal, egipci, musulmà,
musulma, europeu o
d'origen xinès,
america, sorgeixen els esports d'equip. la
La seva lògica
lógica interna es
americà,
troba determinada per la relació amb l'espai,
I'espai, la comunicació amb
altres jugadors, els imperatius temporals, la reducció de la
competencia, la
incertesa mediambiental, la codificació de la competència,
estrategiques que
relació amb la pilota (la tecnica) i les consignes estratègiques
cada esport d'equip estableix per atacar i defensar la meta (la
tactica).
tàctica).

col'lectius
practiques ludiques
lúdiques i festives
Els jocs col,
lectius han estat pràctiques
desenvolupades pels membres de SQCielats
societats molt e\fOlucionades,
evolucionades,
desen....olupades
ja que per a la seva escenificació cal conèixer
coneixer i dominar un
I'actuació i responsabilitat
seguit de facetes que van des de l'actuació
responsabilitat col-lectiva.
col·lectiva.
individual fins al treball d'equip i la responsabilltat
A través del procés d'esportivització que es dóna en els pa'lsos
paisos
anglosaxons a partir de la segona meitat del segle XVIII, aquests
jocs col-leclius,
col'lectius, el suport bàsic
basic dels
deis quals era el mòbilludic
móbil lúdic
que els animava (la confrontació simulada de dos equips de
jugadors al voltant
....oltant d'una pilota i unes metes) aquests antics
jocs tradicionals, diem, es transformen en els nous esports.
I'esport no. Aquest és fill del joc,
El joc ha existit sempre, l'esport
lúdica d'"Agon"
d'''Agon'' -competició- amb
pertany a la categoria ludica
d'''Alea'' -sort- i alguna cosa de
importants components d'"Alea"
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coordinatives, per una altra de caire restrictiu i exclusiva
que promou l'aprenentatge
I'aprenentatge de tecniques
tècniques fins a la seva
automatització.
Els objectius deis
dels educadors haurien d'anar en la Iínia
Ilnia d'oferir
al nen, en plena maduresa psicomotora, una amplia oferta
esportiva de tots els grups esportius, classificats per la seva
se....a
afinitat estructural i funcional comuna, i que cal reunir per
tractar-Ies
perspectiva pedagógica
tractar·les des d'una perspecti....a
pedagògica i cultural
d'assolir una
unificada. Mitjanc;ant
Mitjançant aquest procés, el nenia
nenla ha d'assotir
disponibilitat motriu suficient per aconseguir gaudir-ne
lúdicament, un desenvolupament motriu més racional i
tudicament,
equilibrat i, en resum, la seva relació personal a totes les àrees
arees
practica esportiva.
de la pràctica
Definitivament, els esports d'equip són un símbol present
Defínitivament,
rac;a humana i una
del passat lúdic
ludic i cultural de la raça
que
representació viva d'aquest magnífic cabal de sinónims
sinònims Que
la L1engua
Llengua ens ofereix i que corresponen a les claus culturals
l'òptica educativa,
del nostre desenvolupament. Des de I'óptica
deis nostres nens/es en el
advoquem per una introducció dels
cooperació, oposició,
període just en aquest ric procés de cooperacíó,
la iniciació global als
que suposa ta
fraternitat ií compromís
compromis Que
esports d'equip.
8etrán
Javier Olivera Setran
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•

Dossier: Humanisme a l'esport
I'esport

Paraules c1au
clau
psicología de l'esport,
I'esport, esportivitat, valors, actituds,
psicologia
conductes de fairplay,
fa irplay, futbol

Es perd el "fairplay" i l'esportivitat
I'esporti~itat
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l'esport en edat escolar?*
Jaume Cruz Feliu
Merce Boixadós Angles
Mercè
Anglès
Lourdes Valiente Barros
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Abstract
This
Thís work outlines the importance of
fairplay and sportspersonship
concepts
youth socialization process
concepls in youlh
through sport. Moreover some
instruments for their evaluation are
shown. In this article, some general
considerations
consideralions about
abaut youngsters
socialisation process through SPOrtS
sports
are exposed in first place. Secondly,
fairplay and sportspersonship
concepts are defined. Then a series of
values, alliludes
altitudes and
research on values.
behaviours related to
lo fairplay and
sportspersonship in young and
professional athleles,
athletes, done by the
Grup d'Estudis de Psicologia de
!'Esport de la Universitat Autònoma
Autónoma de
l'Esport
Barcelona (GEPEJ,
(GEPE), are presented. In
fourth place.
place, causes that
Ihal can lead to a
deterioration of fairplay as wel/ as
psychological strategies to prevent it
are presented. Final/y, the objectives
of a campaign of sportspersonship
promotion for athletes' families,
promoted in col/abaralion
col/aboration between the
física i !'esport
"Taula de !'educació
l'educaci6 fisica
l'esport en
edat escolar de la ciutat de
Barcelona" and the GEPE are
presented.
presented,

Key words
psychology, sportpersonship,
sport psychology.
fairplay,
values, attitudes.
altitudes, football
footbal/
fairplay. values.

Resum

Introducció

Aquest treball destaca la importancia
importància deis
dels
conceptes de {airplay
fairplay i esportivitat en el
procés d'aprenentatge esportiu dels
deis joves i

Els joves han dedicat sempre una part imlIeure al joc i a
portant del seu temps de lleure
I'activitat
l'activitat física, i han gaudit amb la
practica d'una gran varietat d'esports. De
pràctica

mostra alguns instruments per a la seva
avaluació. A l'article
I'article s'exposen, en primer
Iloc, unes consideracions generals sobre el
lloc,
deis joves a través
procés de socialització dels
de I'esport.
l'esport. En segon Iloc,
lloc, es defineixen els
fairplay. En terconceptes d'esportivitat i (aifplay.
lIoc, es resumeixen una serie
cer lloc,
sèrie d'in-

vestigacions portades a terme pel Grup
d'Estudis de Psicologia de !'Esport
l'Esport (GEPE)
de la Universitat Autònoma
Autónoma de Barcelona
(UAB) sobre valors, actituds i comporta-

ments relacionats amb el fairplay
{airplay i
I'esportivitat
l'esportivitat en esportistes joves i professionals. En quart lIoc,
lloc, es descriuen les causes que poden portar la deteriorament del
fairplay
estrategies psicolòpsicoló{airplay i les possibles estratègies

giques d'intervenció per a la promoció del
fairplay
{airplay i I'esportivitat.
l'esportivitat. Finalment, es destaquen els objectius d'una campanya de
prom oció de l'esportivitat
I'esportivitat per a famílies
promoció
famllies
d'esportistes en edat escolar promoguda
I'esport
per la "Taula de I'educació
l'educació física i l'esport
en edat escolar de la ciutat de Barcelona"
en col-laboració
col'laboració amb el GEPE.

fet, molts nens i nenes prefereixen la
practica esportiva a qualsevol altra activipràctica
tat en el seu temps lliure.
Iliure. Tanmateix, fins

a final deis
dels setanta, els psicólegs
psicòlegs de
I'esport
l'esport havien prestat escassa atenció a
I'estudi
l'estudi deis
dels efectes de la participació en
competicions esportives en el desenvolupament psicosocial de nens i
edat escolar (Cruz, 1997b).
En estudis com els de Garcia
García

nenes en

Ferrando
(1996) es constata que el 70 % de la po-

blació espanyola de menys de 16 anys
"diu" que fa esport una o dues vegades
per setmana. A més a més, s'assenyala
practica esportiva com la parti·
partique tant la pràctica
cipació en competicions esportives s'ha
cipacíó
vist afavorida en els últims anys al
aI nostre

país per un augment notable i una millora
de les instal'lacions esportives. Així, en un
estudi recent portat a terme amb una
mostra representativa de joves de 14 a 16
anys de I'illa
l'illa de Mallorca, Ponseti i cols.
(1998) van trobar que el 68 % practica-

*• Alguns dels
deis esludis
realilzal gràcies
gracies a subvencions del CSO
CSD íi de la LFP.
estudis resumils
resumits en aquesl
aquest article s'han realitzat
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ven algun dels 18 esports més habituals a
l'illa esmentada. Del 68 % de practicants,
un 28,5 % tenia un nivell de pràctica baixa (pràctica esporàdiea o setmanal), un

(l993), Martens 0993l i Weiss (993).
Així, quan es formen equips esportius i
s'organitzen campionats al marge de
l'escola, copiant mimèticament el model

32,1 % un nivell mitjà (practicava l'esport
2 o 3 cops per setmana) i un 39,4 % un
nivell alt (practicava l'esport més de 3
cops per setmana).

de l'esport professional, l'esport de joves
en edat escolar respon més als interessos

L'esport ajuda a fer que els participants
s'impliquin intensament, tant en les

dels adults que a les necessitats dels nens
(Garcia Ferrando, 1986 i Gilroy, 1993).
En alguns casos, el gran nombre d'hores
dedicades a l'entrenament impedeix el de-

competicions com en els entrenaments,
per aconseguir objectius cada vegada
més difícils. La pròpia percepció d'haver
aconseguit objectius proposats millora la

senvolupament personal de l'esportista en
altres àmbits, com ara l'acadèmic, el s0cial o l'artistic. L'esportista està quasi exclusivament centrat en si mateix i en el

motivació per intentar nous reptes sense
por- al fracàs. Per tant, la consecuciò progressiva d'objectius personals dóna una
gran confiança a l'esportista en les seves
habilitats lisiques i, conseqüentment,
millora la seva autoestima i el seu auto-

seu rendiment esportiu, i això li suposa tenir unes relacions interpersonals pobres i
dif¡cils.
O'allra banda, el desenvolupament moral
dels esportistes joves s'afebleix quan ob-

concepte. Cal ressaltar, igualment, que
les activitats esportives són molt valora·
des pels nens i nenes. Per aquest motiu,
els joves que destaquen en esports aconsegueixen més acceptació social, tal com
han assenyalat Roberts i Treasure
(1993).
Aixi doncs, l'esport, no solament ajuda a
millorar la condiciÓ física i facilita l'aprenentatge de destreses tècniques sinó que
també constitueix un entorn rellevant per
al desenvolupament psicosocial del nen,
tal com han observat, entre d'altres, Boixadós i cols. (1998), i Linaza i Maldonado (1987). La pràctica esportiva possibilita interaccions socials amb altres joves ¡
amb adults. Els joves esportistes aprenen
compelències personals i habilitats inter·
personals, com ara el lideratge per treba·
llar en equip ¡ aconseguir un millor rendi·
ment, que en poden afavorir el desenvolupament i l'autonomia en altres àrees de
la seva vida personal, tal i com destaquen Dias, Cruz i Danish {2ooOl. De la
mateixa manera, l'entorn esportiu ajuda
al desenvolupament moral dels partici·
pants quan l'esport es juga en corres·
pondència amb unes regles i, a més a
més, se segueix l'esperit del reglament
amb una actitud de fairplay (Cruz ¡ cols"
1996a).
Tanmateix, cal subratllar que la pràctica
esportiva dels joves tambe pot comportar
desavantatges, tal com assenyalen Lee

serven comportaments antiesportius de
companys o d'esportistes professionals
que, mitjançant trampes, enganys, dopat·
ge o comportaments violents, intenten
d'aconseguir l'èxit a qualsevol preu. De
fet, existeix un estat d'opinió prou generalitzat en què s'assumeix que l'esportivitat
es va deteriorant cada vegada més a les
competicions infantils i juvenils. Malgrat
tot, la majoria de psicòlegs de l'esport
pensem que l'impacte --positiu o negatiude la pràctica esportiva en el procés de s0cialització dels joves està multideterminat
i que depèn de l'orientació que li donin els
organitzadors de les competicions esportives, els àrbitres i jutges, els entrenadors,
aixi com de la Quantitat i la qualitat de la
implicació dels pares, els amics i, en general, del públic que assisteix a les competicions esmentades, sense oblidar els
models que ofereix l'esport professional o
d'elit.
Malgrat la controvérsia existent sobre els
efectes de les competicions esportives en
el desenvolupament infantil, fins a princi·
pi dels noranta existien pocs estudis empiries sobre l'esportivitat i el fairplay a
l'esport. Tractant d'aportar dades empiriques a l'estudi d'aquest tema, el Grup
d'Estudis de Psicologia de l'Esport (GEPE)
de la Universitat Autònoma de Barcelona

l'esportivitat en futbolistes joves, per tal
de comprovar els efectes de la pràctica
competitiva d'aquest esport en el procés
de socialització dels esportistes esmentats.
Així doncs, en aquest article, en primer
lloc es defineixen els conceptes de partida
de les nostres investigacions -fairplay i
esportivitat- i les variables psicològiques
que s'han utilitzat per avaluar aquests
conceptes, valors, actituds i conductes.
En segon lloc, es resumeixen algunes de
les investigacions més recents del GEPE
sobre els conceptes i variables esmentats.
En tercer lloc, es descriuen les causes de
ta deteriorament del fairp/ay j les possibles estratègies psicològiques d'intervenciÓ per a la seva promoció. Finalment, es
destaquen els objectius i directrius de
campanyes de promoció de l'esportivitat
per a famflies d'esportistes en edat escolar.

Esportl.itat i "falrplay"
Fairplay i esportivitat són els nostres
conceptes de partida. Segons resumeix el
Diccionari de les Cièocies de l'Esport
(1992l, el coocepte de fa;rplay o joc net
implica essencialment: a) un reconeixement i un respecte per les regles del joc;
b) unes relacions correctes amb l'adversari; el el manteniment de la igualtat
d'oportunitats i de condicions per a tothom; d) el rebuig de la victòria a qualsevol preu; el una actitud digna tant en la
victòria com en la derrota i f) el compromis real de donar tot el que es pugui d'un
mateix.
Les definicions operacionals de fairplay i
esportivitat, Que ara com ara s'utilitzen
en les nostres investigacions, són una
adaptació de les propostes per lee
( 1996):
• "Fairplay": es refereix a les conductes
particulars caracteritzades pel principi
de justícia per a tothom, en els quals no
existeix la temptativa de guanyar un
avantatge injust sobre l'adversari ni in-

(UAB) va iniciar un seguit d'investigacions, que se sintetitzen en aquest tre-

tencionalment ni fortuïtament.
• Esportivitat: és la mostra sistemàtica i

ball, sobre valors, actituds i comportaments relacionats amb el fairplay i

consistent de fairplay en diverses circumstàocies.

(ducaà6 r,.g ¡ [s.pons t6-41 16-161

ls

7

Dossier; Humanisme a l'esport

Tots dos conceptes han estat estudiats pel
GEPE en diferents entorns esportius (escolarització obligatòria, esport d'inicjació,
esport professional. etc.) i des de l'avaluació de diferents variables psicològiques: valors, actituds i conductes.
A nivell teóric, les definicions de cada una
de les variables psicològiques que es fan
servir en les investigacions es poden resumir de la manera següent:
• Valors: Uobjectius desitjables i transituacionals, que varien en importància i serveixen com a principis de guia a la vida
de les persones" (Schwartz, 1996).
• Actituds: predisposicions per al comportament. Poden ser positives i negatives,
relacionades amb situacions específiques i igualment fortes tant a favor com
en contra dels diferents objectes.
Conductes: tant el comportament observable dels esportisfes a l'entorn esportiu
com la conducta verbal als mitjans de
comunicació.

Estudis del GEPE sobre
el "falrplay" i l'esportivitat

en esports d'equip
Per il'lustrar tot el procés d'investigació, a
la Taula 1 s'enumeren les referències dels

fairpJay, hi havia pocs estudis sobre els

principals treballs realitzats pel GEPE de
la UAB al llarg dels noranta, així com els
instruments d'avaluació ¡ els subjectes

questi6 de la violència a l'esport es va co-

d'estudi.
Les primeres investigacions sobre valors
expressats pels esportistes joves, a partir
d'una metodologia qualitativa amb la realització d'entrevistes i l'anàlisi de continguI d'aquestes, es van desenvolupar en
coordinació amb altres grups d'investigació europeus i han servit per a
l'elaboració d'altres instruments de mesura, com ara el qüestionari de valors, The
Sports VaJues Questionnaire, (Lee,
1996; Lee, Whitehead i Balchin, 2000),
que s'han utilitzat per avaluar valors en
l'entorn esportiu de l'Ensenyament Secundari Obligatorj (Cruz i cols., 1999a,

Per evitar ambigüitats és important establir una distinció clara entre valors i

20011. Posteriorment, d'una banda es va
utilitzar una combinació de material propi
i adaptat per analitzar actituds i valors en
jugadors ¡ jugadores de futbol, bàsquet i

actituds. Tal com assenyalen Torregrosa
i Lee (2000, pp. 73-74), aquestes ultimes poden ser tant positives com negatives, són especifiques de les situacions
i poden ser igualment favorables o desfavorables respecte dels objectes. Per
contra, els valors són tots positius per a
la persona que els sosté, es consideren
principis generals pels quals se seleccionen i avaluen conductes en diferents situacions i poden ordenar-se en importància, Dins dels valors, paral'lela-

handbol de categories infantils i cadets.
D'altra banda, l'IOFF s'ha continuat utilitzant per avaluar comportaments relacionats amb el fairplay en partits de futbol de
diferents competicions i categories, Un resum dels estudis portats a terme fins al
1996 amb aquests instruments, pot trobar-se a Cruz j cols, (1996a). Des
d'aleshores fjns ara s'ha ampliat els treballs per aprofundir en l'estudi del fairplay
i l'esportivitat en l'esport d'iniciació (vegeu taula 1).

ment, cal tenir en compte el sistema de
valors que fa referència a l'organització
jeràrquica de diferents valors per part
d'un individu i l'estructura de valors que
es refereix a l'ordenació jeràrquica de
valors que s'observa en un grup donat de
subjectes.
A més a més dels valors i les actituds, les
conductes relacionades amb el fairp/ay
suposen una avaluació complementària
del nivell d'esportivitat, observable als
camps de joc ¡ ha portat la construcció per
part del GEPE d'un Instrument d'Obser·
vació del Fairp/ay a Futbol (IOFF) (Boixadós i cols., 1995).

A continuació es presenten gràficament
o numèricament alguns resultats dels
estudis portats a terme més recentment pel GEPE sobre valors, actituds i
comportaments relacionats amb el fairp/ay.
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Goodger i Jakson, 1985). Encara que el
sistema de valors dels esportistes és fonamental per a una millor comprensió del

A<t'aluacló de <t'alors I acllCuds
de "falrplay" en esporllstes jo<t'es
mitjançant qüestionaris
En la dècada dels vuitanta, la major part
de les investigacions sobre fairplay es van
centrar en l'avaluació d'actituds (Blair,
1985; Case, Greer i Lacourse, 1987;

valors a l'esport, Tanmateix, quan la
mençar a percebre com un problema social important es van començar a crear comissions i grups de trebatl a diferents països i es van iniciar estudis sobre la violència en l'esport i sobre els valors i actituds
relacionats amb el fairplay i el desenvolupament moral dels esportistes joves (Sredemeier i Shields, 1993 i Shields i Bredemeier, 19941.
Un d'aquests grups de treball va ser el del
Comitè d'Experts -creat pel Consell
d'Europa, mitjançant el Comitè per al Desenvolupament de l'Esport, el 1989- per
portar a terme un projecte internacional
d'investigació sobre els aspectes ètics de
l'esport en joves, sota la direcció de Marlín Lee (vegeu Lee i Cook, 1990; Lee,
D'Donoghue i Hodgson, 1990; Lee,
1993), Un membre del GEPE de la UAB
va participar en el Comitè esmentat i es
va iniciar una linia d'investigació transcultural en l'estudi dels valors predominants en futbolistes joves (Cruz i cols.,
1991; Cruz i cols. 1995; Lee i Cokman,
1995).
Posteriorment, l'interès pel paper que els
valors exerceixen en l'esport, junt amb la
intenció de produir resultats comparables
transculturalment va portar el GEPE a traduir i adaptar al castellà i al català el
Sports Values Questionnaire (SVQ) de Lee
i cols. (1996) per avaluar els sistemes i
estructures de valors de diferents poblacions relacionades amb l'esport a l'estat
espanyol (Cruz i cols. 2000; Torregrosa i
Lee, 2000).
Com a exemple dels resultats obtinguts
amb l'ultima versió del Qüestionari de
Valors de Fairplay lSVQ - El, que avalua
19 valors rellevants en l'esport, es presenta a continuació la Taula 2, amb
l'estructura de valors general i les subestmctures per gènere, obtingudes a partir
d'un total de 609 esportistes, nois i
noies, que practiquen algun dels tres esports d'equip més populars al nostre
pais: futbol, bàsquet i handbol (Cruz i
cols., 2000b).
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la taula 2 mostra de quina manera els va·
lars que ocupen les tres primeres posicions, a l'estructura general de valors dels
joves esportistes, són la diversió, el assoliment personal i l'aulOfeafilzació. En el
pol oposat, els de menys importància són
la imitació d'idols i el fet de guanyar. Resultats moll similars van ser trobats en estudis anteriors (Cruz i cols., 1999b). En
aquests treballs s'han realiuat compara·
cians entre les diferents subeslructures
que es deriViln de dividir ta mostra d'acord
amb el gènere i amb l'esport, la jerarquització de valors indica que l'ordenació de

criteris és molt similar. la diferència més
remarcable és que els esportistes tenen
més en compte el criteri de Guanyar,
mentre que les esportistes tenen més en
compte valors com Ajudar o Animar, com
es pot veure a la subeslructura de valors
per gènere.
Tal com resumeixen Torregrosa i lee
(2000), treballar amb els valors com a
variables i amb les ordenacions com a estructures de criteris de decisió ha permès
de matisar i aprofundir sobre alguns dels
resultats ja presentats a partir de
l'observació de conductes i l'avaluació

d'actituds (Boixadós i la Cruz, 1995b;
Cruz i cols., 1996; Torregrosa i cols.,
1996). Això converteix els valors en una
variable moll informativa per a l'anàlisi
de la qualitat educativa del context esportiu, com assenyalen, entre d'altres,
Boixad6s i cols. (998), Guliérrez,
(1995). Per aprofundir en aquesta Unia,
tal com suggereix Gutiérrez (998), cal
generar estratègies per al desenvolupament dels valors en l'àmbit de l'educació
fisica i l'esport.
En referència a les actituds. tal com queda concretat a la taula l, el GEPE va
Edl>ClC~ r"kol bPOrl5164l (6·16)
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més nivell competitiu, amb homes més
que no pas amb dones i amb esports de
contacle físic (Pilz, 1995: Silva, 1983).
En general, a diferents estudis on es van
analitzar les actituds de fairplay d'acord
amb el gènere (Cruz i cols., 1999b Cruz i
cols., 2000; Lee, 1996, i Mimbrero i
cols., 1998) els resultats són molt similars, i destaca que les noies tenen una actitud menys favorable a la Trampa i Picaresca, i al Guanyar que els nois.

Avaluació de conductes
relacionades amb el "falrplay"
en futbolistes. mitjançant
un reflltre d'observació
A més a més dels valors i les actituds, les
conductes relacionades amb el fairplay
suposen una avaluació complementària
del niveU d'esportivitat, observable als
camps de joc. Per portar a terme l'ava-

adaptar i va elaborar una Escala
d'Actituds de Fairplay (EAF), Que va proporcionar dades emprriques sobre les actituds relacionades amb el Fairplay en jugadors de futbol, (80ixadós i la Cruz,
1995a i b: 80ixadós, 1997). En els últims estudis es va revisar el qüestionari
(CAFF) i es va ampliar la mostra a altres

vament més favorable a les Trampes, la
Picaresca i el Joc brut que no pas els juvenils i les fèmines, i no es produeixen diferències significatives entre aquests

tren que la variable categoria deiS/de les
futbolistes (cadets, juvenils ¡ fèmines), influeix en les actituds que aquests i aques-

grups. Les fèmines mostren una actitud
significativament més favorable a la Diversió i al Joc net que els cadets i els juvenils, sense que s'observin diferències significatives entre aquests dos últims grups.
Finalment, els cadets mostren una actitud
significativament més favorable a la Victòria a qualsevol preu que les fàmines. En
aquest factof, els juvenils es troben en un
punt mitjà, sense que les diferències siguin estadísticament significatives amb
cap dels altres dos grups. En un estudi
previ, els futbolistes cadets també van
mostrar una actitud lleugerament més
permissiva cap al joc dur que no pas els
juvenils i infantils (Boixad6s i la Cruz,
1995b). Aixl doncs, en aquesta investigació es van confirmar, parcialment, els resultats d'estudis anteriors que suggerei-

tes mostren cap al fairplay i l'esportivitat.
Els cadets mostren una actitud significati-

xen que les actituds instrumentals
s'associen en general amb esportistes de

esports i a esportistes del gènere femeni, i
això va permetre de comparar les diferents actituds d'acord amb el gènere, a
més a més de l'edat (Cruz i cols., 1999:
Cruz i cols., 2000b, 200n
A tall d'exemple, la figura 1 mostra els resultats a partir del CAFF que mesura tres
actituds relacionades amb el fairplay, etiQuetades com a: Diversió i Joc net; Joc
brut, Trampa i Picaresca, i la Victòria
(Cruz i cols. , 1999b).
Com recull la figura l, els resultats mos-

luació esmentada, va ser construït pel
GEPE un Instrument d'Observació del
Fairplay en Futbol (tOFF) (Boixadós i
cols., 1995). L'IOFF s'ha utilitzat en diverses investigacions per avaluar el fairplay en el futbol d'iniciació (Boixadós,
1997), en el professional (Cruz i cols.,
2000a, Torregrosa, 1997, 1998) i les
possibles influències d'aquest últím sobre
els joves futbolistes d'iniciació (Torregrosa i cols. 1997). Dins el futbol professional s'han dut a terme estudis comparatius
entre diferents lligues europees (Cruz i
cols.. 1999b). D'altra banda, s'ha modificat i ampliat l'IOFF per recollir, no solament les conductes dels jugadors, sinó
també les de l'àrbitre {lorregrosa, 1998,
Torregrosa i la Cruz, 1999l.
Per comprovar si els comportaments relacionats amb el fairplay varien d'acord
amb el futbol professional (LFP) i juvenil
(incloent-hi les categories de juvenils i cadets), es van observar en dues de les últimes investigacions del GEPE un total de
132 aparicions de partits de la LFP (Cruz i
cols., 2000a), i un total de 30 aparicions
d'equips juvenils i cadets que participen
en lligues que organitza la Federació Catalana de Futbol (Cruz ¡ cols., 2000b). Es
van registrar un total de 4.056 conductes
relacionades amb el fairplay realitzats
pels jugadors de la LFP als 66 partits ab·

Power, 1993) podrien explicar, parcial-

servats, cosa que representa una mitjana

de cadets i juvenils. Aquests resultats p0-

de 30'7 comportaments per equip i partit.

den semblar paradoxals, atès que la major

ment, aquests resultats.

El total de comportaments es distribuei-

importimcia dels resultats de la lFP p0-

Amb la intenció de comprendre millor

xen de la manera seguent: 895 (22 %o)

dria legitimaf un nombre superior de con-

aquests resultats es van analitzar els

han estat considerades Cooductes Favo-

ductes desfavorables al fairp/ay (Crul,

sul).blocs de la coodueta que fan referèn-

rables al Fa¡,play (CFF), 569 (14 %)

1998; Pilz 1995; Silva, 1981, 1983).

cia a les Conductes Desfavorables al Faif-

Comportaments Desfavorables al Fa¡fplay

Tanmateix, d'altres factors com ara la

{COn i 2.592 (64 %o) han estat Faltes de

manca d'experiència i d'autocontrol dels

play; hom va observar un percentatge superior de comportaments desfavorables al
fa¡,play. lleus i inco«eccions, que no pas
de comportaments desfavorables al faifplay greus. Concretament, els futbolistes

Contacte (FC), tal com mostra la figura 2.

jugadors joves, junt amb la importància

Ats 7 partits analitzats, els jugadors juve-

creixent que donen a aquestes competi-

nits han realitzat un total de 423 compor-

cions els pares ¡ entrenadors (Woolger i

taments relacionats amb el fa¡fplay, cosa
que representa una mitjana de 30'2 comportaments per equip i partit. Es distri-

fi,un 1.
Actituds cap a/ "(alrpl'l" en funció de /a categoria (CruI I cois., 1999b).

bueixen aixl: 43 (lO %) Comportaments
Favorables al Faifp/ay (CFF), 136 (32 %)
Desfavorables al Fa¡fp/ay (CDF) j 244 (58
%) Faltes de Contacte (FC).

o.•

En els 8 partits dels jugadors cadets es
produeixen un total de 358 comporta·
ments relacionats amb el faifp/ay,

cosa

que representa una mitjana cie 22'37 com·
portaments per equip i partit. D'aquestes,
s'observen 28 (8 %) Comportaments Favorables al FairpJay (Cm, 103 (29 'Xo)

Des-

favorables al Fa¡rplay (CDF) i 227 (63 %o)
Faltes de Contacte (FC).
En comparar els percentatges dels blocs
de categories de la conducta relacionats
amb el fa¡fplay d'aquestes tres distribucions es va observar que els percentatges
de fatles eren molt semblants entre els

ot'f:<--
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tres grups (lFP, juvenils I cadets). Tanmateix, els percentatges de comportaments favorables i desfavorables al fairp/ay que presenten els jugadors joves (juvenils i cadets) es troben invertits respecte als presentats pels professionals

fi,ura 2.
Percenlatges dels blocs de c,tegories conducruals relacionades 1mb ei "f,¡rp/ar· en funcl6 de /. c,re·
gorla.

(X:"" 167,1: P < O,OOll.
Els resultats trobats posen de manifest

Calegorill

que mentre que les falles de contacte se-

.ConductBs desfavonlbles f'i~y

gueixen un perfil similar per a les tres ca-

.ConductBs lavorables ,.irplay

tegories de competició, cadets, juvenils i

OFalIes de contaete

professionals, no es pot dir el mateix de
les altres dues conductes analitzades: els
comportaments favorables i desfavorables

LF'

JlIYenils

al faifplay. la tendència trobada és que
als partits de futbol professional -tant a
nivell de l'estat espanyol com en altres lligues i competiCions europees (vegeu Cruz
i cols., 1999a)- es realitzen un nombre
superior o igual de conductes favorables
al fa¡fplay que desfavorables: aquesta
tendència s'inverteix, en canvi, als partits

ls
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juvenils realitzen durant els partits de futbol que disputen un
nombre superior de Protestes als àrbitres, Pèrdues de temps,
accions com No tornar la pilota, No acceptar disculpes dels contraris i cometen un elevat nombre d'Interaccions negatives amb
els seus contrincants, especialment cal destacar que aquesta úl·
tima conducta es d6na amb molta més freqüència. En estudis anteriors amb jugadors alevins (Boixad6s, 1997, Torregrosa i cols.,
1997) es va comprovar que es produien pocs comportaments
tant a favor com en contra del fairplay.
Així doncs, els resultats d'aquest últim estudi suggereixen que
l'augment de comportaments desfavorables al fairplay comença
a produir-se a partir de la categoría de cadets i que aquests comportaments es donen en un percentatge superior en els jugadors
cadets i juvenils que no pas en els professionals. Cal recordar,
igualment, que els futbolistes cadets eren els que mostraven una
actitud significativament més favorable a les Trampes, la Picaresca i el Joc brut. Per tant, en el futur caldrà observar més partits
de cadets ¡ juvenils per veure si aquests resultats es confirmen ¡,
en cas afirmatiu, iniciar intervencions amb entrenadors i pares,
com les que es descriuen a Alonsa, Boixad6s i la Cruz (1995),
Boixadós i la Cruz (1998,1999) i Valiente i cols., 2001), per
promocionar el joc net I l'esportivitat en aquestes categories de
futbolistes en formaci6,
D'aquesta manera, a partir dels estudis realitzats pel GEPE sobre
el fairplay no es pot afirmar que la simple participació en competicions esportives constitueixi una activitat educativa. Tanmateix,
tampoc no es pot treure la conclusi6 que la trampa i l'engany siguin un problema generalitzat a l'esport, com conclouen Jones i
Pooley (l982). En qualsevol cas, es necessiten més estudis empirics per veure en quíns esports i a quins nivells de competici6 es
deteriora el fairplay, veure quin paper hi juguen els diferents
agents de socialització i analitzar les causes d'aquesta deteriorament de l'esportivitat. Aquests estudis haurien d'anar acompanyats d'intervencions que presentin estratègies d'intervenci6 psi·
cològica per a la millora del fairplay.

Causes de la deteriorament del "falrplay"
i estratè~les pslc:olò~iques per a la promoció
del "falrplay" I l'esportivitat
Tal com ha estat assenyalat en treballs previs (Cruz, 1992; Cruz i
cols., 1996a), de l'ampli conjunt de possibles causes de la deteriorament del fairplay a l'esport infantil i juvenil, les quatre següents estarien entre les més rellevants:

Auvmenl de les recompenses econòmiques per l'èxll
a l'esport Inlanelll Juvenil
la progressiva aparici6 de patrocinadors en l'esport ha suposat
un notable augment de premis per als joves vencedors esportius,
\ això comporta, para\·lelament. més preSSions, perquè els esportistes aconsegueixin èxits. Aquest augment dels premis econòmics produeix que, per exemple, tennistes de menys de 14 anys
mostrin actituds cada vegada més professionals i prefereixin
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guanyar a jugar bé o a jugar net, com constaten Knoppers, Schulteman i love (1986). D'altres estudis han trobat que aquestes
actituds de professionalitzaci6 es donen més en els nens que no
pas en les nenes, a causa de les recompenses més importants
que els primers reben en les seves competicions (McElroy i KirkendaU, 1980),

Valors, actltuds I comportamenes d'entrenadors
orlen cats a rèdt a les competicions
Quan es pregunta a entrenadors infantils, mitjançant qüestionaris o entrevistes, quin és el principal motiu per entrenar
nens, la victòria acostuma a quedar en un lloc secundari. Tanmateix, cal tenir present que les respostes verbals donades
pels entrenadors no es corresponen necessàriament amb els
comportaments que aquests mateixos entrenadors fan realitat
en situacions esportives concretes. En aquest sentit, Whitehead (1987) va trobar que encara que els entrenadors deien
que no donaven gaire importància a la victòria, els seus juga·
dors percebien que, per als entrenadors, guanyar tenia la màxima importància. Així mateix, autors com lombardo (1982)
han subratllat l'existencia d'una tendència clara en els entrenadors de nens a imitar els sistemes d'entrenament i a copiar
els objectius de l'esport professional. Aquesta realitat propicia
que els jugadors vagin adquirint progressivament una actitud
cada vegada més professional, caracteritzada per concedir
més importància a la Victoria, un interes menor per la Diversió
¡ una més gran permissivitat davant el Joc dur, tal com es constata als estudis de Knoppers (1985) i Webb (1969). Per tant,
cal destacar que no és la participació esportiva per se la que
crea actituds professionals als jugadors, sin6 fonamentalment
el sistema de valors dels entrenadors així com les actituds i els
comportaments que aquests exhibeixen a les competicions i
entrenaments (vegeu Albinson, 1973; Cruz i cols., 1991 i lee,
1993).

Actituds I comportamenes de pares I espectadors
durane els parellS
Existeixen pocs estudis empírics sobre les actituds de pares i espectadors respecte al fairplay. lee i Cook (1990) resumeixen un
treball interessant realitzat per l'Cntario Hoquei Council que ana·
!ilza l'opini6 dels pares sobre una lliga infantil d'hoquei sobre gel.
les principals conclusions de l'estudi s6n que la majoria dels pares consideren que: al pressionen massa als nens; b) insulten els
àrbitres, entrenadors i jugadors; i c) els entrenadors es preocupen
més per la victòria que per la diversió dels nens. Comportaments
similars als descrits no s6n, dissortadament, infreqüents en altres esports i a d'altres països; i serveixen per transmetre els valors predominants en l'esport professional-per exemple, guanyar
a qualsevol preu- a l'esport infantil i juvenil. Una anàlisi mês
àmplia de les actituds i comportaments dels espectadors, es pot
trobar als treballs de Case, Greer i lacourse (987) ¡ Smith
(1988).

Sistema de sancions d'allluns relllaments
que beneficien l'InCractor
Silva (1981) distingeix entre regles constitutives (escrites en els
reglaments) i regles normatives (acceptades per consens entre
els practicants d'un esport determinatl. Tal com explica aquest
autor, algunes regles normatives violen les regles constitutives i
s'han implantat per obtenir un clar avantatge per al propi equip.
Aixi, per exemple, en futbol es considera una Ufalta util" agafar, al
centre del camp, un jugador que inicia un contraatac perillós.
Aquestes faltes beneficioses per a l'equip propi es legitimen més
als esports de contacte i a mesura que es porten més anys de
pràctica esportiva (Bredemeier, 1985; Call i cols., 1992; Cruz,
1998, i Silva, 1983).
Davant les diferents causes de deteriorament del fairplay a les
competicions esportives infantils, el psicòleg de l'esport pol tenir
un paper important, juntament amb les altres persones implicades en l'esport amb joves en edat escotar, en el disseny, elaboració i avaluació d'estratègies d'intervenció per salvaguardar el
fairplay i tractar d'afavorir els elements educatius de l'esport infantil.

Jocs Esportius Escolars de Catalunya, del curs 1995-96, ha·
vien pres part 102.442 nens i 54.475 nenes. En els jocs esco·
lars esmentats van participar 2.844 entrenadors i 836 entrenadores, Quina era la formació d'aquests entrenadors esco-

lars? Saura (1996), en una enquesta passada fa uns anys a entrenadors de les comarques de Lleida, constata que el 25 %
dels entrenadors escolars tenen menys de 20 anys, el seu nivell d'estudis és baix en el 50 % dels casos i més del 40 % no
té cap titulació esportiva ni realitza cap curs d'actualització.
Així doncs, aquest autor conclou que la formació d'aquests entrenadors en diferents ciències aplicades a l'esport ha de ser
un objectiu prioritari. A partir de la Psicologia de ¡'Esport s'han
d'ensenyar els principis d'un enfocament positiu de l'entrenament (Cruz, 1994; Smoll i Smith, 1987, 1997; Thompson
1993) per millorar l'estil de comunicació dels entrenadors
amb els jugadors i, d'aquesta manera, millorar, a més a més
del rendiment esportiu, l'autoconfiança, el clima motivacional
(Alonso, Boixadós i Cruz, 1995) i l'esportivitat d'aquests últims, seguint estratègies com les proposades per Weinberg i
Gould (1996, pàg, 563-567).

Les linies d'actuació haurien de posar l'èmfasi els aspectes següents:

formar I assessorar àrbllres I oritanllzadors
de competicions InCantlls
Desenvolupar la cooperació I Comentar
entre els nens I nenes estratèitles
de raonament moral a les classes
d'educació Císlca
les classes d'educació física constitueixen l'unic lloc on tots els
alumnes, independentment del seu nivell de destreses físiques,
del seu gènere o de la seva condició social, tenen possibilitats
d'iniciar·se en diferents tipus d'esports. Enfocaments com els

Els àrbitres i els organitzadors de competicions per a nens han
de preocupar-se d'adaptar el reglament al nivell de desenvolupament intel'lectual dels nens per tal que la seva experiència
esportiva resulti més agradable. Igualment, aquestes persones
han de procurar que els reglaments propiciln la igualtat
d'oportunitats dels adversaris i Que els infractors mai no surtin
beneficiats pel fet de realitzar determinat tipus de faltes o
de jugades no contemplades en el reglament. D'aquesta manera els esportistes i els entrenadors se sentiran menys tempo
tats a realitzar jugades contràries al fairplay, com per exem·
ple, les faltes tàctiques o les pèrdues deliberades de temps
que es produeixen en molts esports en els quals no es juga a
temps real.

dels jocs modificats, que proposen Devís i Peiró (1992), intenten
de maximitzar els aconseguiments i recompenses per a tots els
alumnes, mitjançant la cooperació dels membres del grup i es
presten a desenvolupar estratègies de raonament moral sobre situacions esportives, com ara les proposades per Romance, Weiss
i Bockoven (1986). Els jocs cooperatius Que proposa Orlick
(1990) anirien en la mateixa direcció. Aquestes aproximacions a
l'esport junt amb els jocs informals (Coakley, 1990; Devereux,
1976) permetrien que els nens no estiguessin exposats a un sol
model d'esport: l'esport competitiu, Que copia les caracteristiques de l'esport professional, tal com resumeix Garcia Ferrando
(1986),

Aquestes campanyes -com tes promogudes a nivell internacional
pel Comitè per al Desenvolupament de l'Esport del Consell
d'Europa o a nivell nacional pe! Consell Superior d'Esports- po.

Millorar la Cormacló I l'assessorament
d'enlrenadors de nens I nenes en edal escolar

den dirigir-se a totes les persones implicades en l'esport infantil
-esportistes, entrenadors, àrbitres, organitzadors, pares, espectadors i periodistes- o especificament a un d'aquests col'lectius,
com és la campanya d'assessorament a families promoguda per
la uTaula de l'educació ffsica i l'esport en edat escolar de la ciu-

La importància social de l'esport i la seva gran difusió en els
principals mitjans de comunicació social determina que un

tat de Barce/ona (Cruz i cols., 2000c). En el llibre editat per
Unisport (1993), uJuega /impio en Deporte; campat'ias de pro-

nombre important d'escolars participin en competicions esportives. Així, per exemple, Fallaràs (1996) informava que als

moción del fairplayH es poden trobar les recomanacions especifiques d'algunes d'aquestes campanyes.

La promoció de l'educació esportiva de la població,

mitjançant campanyes nacionals I Internacionals
sobre el "Calrplay"

H

{dLICacò6 f'1sòc. I

{~porIs(64) (6·16) ~ts

13

Dossier: Humanisme a l'esport

F¡'II~

3.

EslÓ/!,an de la camP<Jnya_
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d'amistat i respecte, i tant ells com nosaltres hem de respectar les opinions
dels àrbitres ja que el/s es limiten a fer
la seva feina".
• NHem de crear més normes de conducta
per al públie.
Tot plegat ha donat peu a iniciar una
Campanya d'Assessorament a les Famí·
lies amb la qual es pretén d'oferir-los
orientacions i recursos per actuar adeQuadament davant l'activitat esportiva dels
seus fills i filles i, d'aquesta manera, aconseguir un esport més educatiu. la campanya esmentada consta de diferents productes de promoció del fairplay ¡
l'esportivitat. D'un costat la difusió de
tríptics i cartells a totes les escoles, clubs
esportius, associacions esportives, i el
màxim nombre de families de la ciutat de
Barcelona, mitjançant un diari ¡ una pàgina WEB. D'altra banda, s'han impartit un
conjunt de conferències d'assessorament
psicològic adreçades a pares i a entrenadors per potenciar l'esportivitat durant la

Exemple de campanya
de promoció del "falrplay"
I l'esportivitat
la Campanya de Promoció de l'Esportivitat
dirigida a families, es va originar a propòsit
del debat sorgit en el marc del Congrés de
l'Educació Flsica i l'Esport en Edat Esco.
lar a la ciutat de Barcelona, celebrat el
maig de 1998, sota el lema: Una ciutat
més esportiva i un esport més educatiu.
Totes les institucions i entitats que van
col'laborar en el congrés esmentat es
van interessar per portar a terme una campanya de difusíó dels valors ímpllcits en
les activitats esportives en edat escolar.
Paral'lelament a la III Audiència Pública
als nois i les noies de la ciutat, els joves
de Barcelona expressaven obertament les
seves inquietuds sobre la conducta del
públic en l'esport en edat escolar amb frases com les següents:
• 'Volem que hi hagi menys agressivitat a
l'esport i per això demanem que tots
junts aprenguem a controlar els impulsos
i a respectar al màxim a/s companys".
• uLa famflia i els entrenadors han
d'ajudar a crear un bon ambient

pràctica esportiva dels nens ¡ nenes. Fi·
nalment, una tercera actuació s'ha centrat
en un estudi d'Avaluació dels Comportaments i Actituds d'una mostra d'espectadors de competicions escolars.
El GEPE ha estat el responsable dels con·
tinguts de la campanya: "quan els teus
(ifls i (illes juguen compta fins a tres",
elaborant un dossier d'assessorament a
les famílies (Cruz i cols., 2000c), que
consta de tres apartats:
a) objectius i filosofla de l'esport en edat
escolar,
b) funcions dels pares i mares en els diferents moments de la pràctica esportiva
dels seus fills,
c) recomanacions concretes a les famílies
per tal de transmetre els valOlS positius de
la competició esportiva als nois i noies.
De l'esmentat dossier es deriven les deu
recomanacions següents, que apareixen
als triptics i cartells de la Campanya, per a
pares i mares:
• Informar i aconsellar els fills en l'elecció
de l'esport, promovent que ells i elles hi
tinguin la darrera paraula.

• Practicar alguna mena d'esport o
d'activitat física, oferint-los un estll de
vida actiu.
• Valorar el desenvolupament físic i la salut derivats dels programes esportius
abans que el rendiment.
• Animar i aplaudir tant res bones jugades
com l'esforç durant les competicions.
• Aplaudir les bones jugades de l'equip
contrari independentment del resultat.
• Donar suport a la tasca de l'entrenadorja
i no donar instruccions tècniques Que
puguin contradir-lo.
• Respectar les regles de l'esport i les de·
dsions arbitrals encara que siguin errònies.
• Promoure el respecte i les bones relacions amb els seguidors de l'eQuip contrari.
• Ensenyar els joves a tenir cura de les instaHacions i del material esportiu.
• CoI'laborar en les tasques d'ajut i organització de l'eQuip i de l'entitat.
Com s'aprecia a la Figura 3, l'eslògan de
la campanya "Compta fins a tres i... "
Enumera tres recomanacions bàsiques:
• Aplaudeix l'esforç, tant com els encerts.
• Respecta les decisions tècniques i dels
arbitratges.
• Actua amb esportivitat.
Aixl, tots els implicats en l'esport en edat
escolar, entrenadors, monitors, pares,
professors d'educació física, han de preocupar-se més per l'aprenentatge i Ja millora de les destreses tècniques i el benestar
de l'esportista que no pas pels resultats o
la victòria a Qualsevol preu, tal com emfatitzen, entre d'altres, Brustad (1993),
Cruz (l997b), De Knopp i cols. (1994),
Gimeno (2000), Gordillo (1992), i Smoll i
Smith (1999). Aquesta "filosofia" de
l'esport pot evitar la gran pressió a la que
es veuen sotmesos molls esportistes joves
i millorar el fairplay i l'esportivitat, tant
dins com fora del terreny de joc.
Com a conclusió general dels estudis revisats cal subratllar que la simple participadó en competicions esportives no constitueix una garantia per a l'aprenentatge de
destreses físiques, la formació del caràcter o l'adquisició de l'esportivitat, com as-

senyalen Shields i Bredemeier (1994) i
Weinberg i Gould (1996). Per tant, per·
que les competicions esportives arribin a
ser un element educatiu per als joves, cal
replantejar-se la iniciació esportiva a les
classes d'Educació F¡sica, de quina mane·
ra organitzen els entrenadors els seus entrenaments i dirigeixen els partits, de quina forma hi participen els pares i tots els
altres espectadors, i els models que ofereix l'esport professional. Solament quan
aquests agents proporcionen models adequats, les competicions esportives infantils esdevenen un instrument eficaç per a
l'aprenentatge de destreses fisiques
d'uns valors socialment desitjables.
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Resum
Abstract
The thesis o(
of the article is the
following: the sport hat not values.
(ollowing:
The values o(
of sport are:
1.
subjective judgements attributed
l.subjective
by people according to their
sporting experiences and the
effects (positive or negative) they
perceive; and 2. the judgements
attributed to sport from institutions
(clubs, fitness centres, the State,
educational institutions.. .J.
Therefore,
of sport are
There(ore, the values o(
secondary and "causal" attributions
given by persons and/or
institutions. Each o(
of the parts of
the article develops the way
way in
which the above mentioned thesis
can be demonstrated in different
fields: the person, the market
(economic value o(
of sport),
-most/y clubs- and the
institutions -mostly
Sta
te. Conclusions discuss about
State.
the problems to establish the
values o(
of sport.

L'article desenvolupa la tesi següent:
I'esport
valors en si mateix, sinó
l'esport no té vaiors
que els valors de I'esport
l'esport són, o bé judicis
subjectius i estimatius que emeten les
persones que el practiquen sobre la base
deis efectes (positius o negatius) que
dels
creuen obtenir o bé els efectes que unes
certes institucions (clubs, gimnaso~
gimnasos de
condicionament físic, l'Estat, les institueducatives ... ) Iili atribueixen. Els vacions educatives...
lors de I'esport
l'esport són, per tant, assignacions (de valor) secundàries
secundaries i "casuals"
mitjan~ant
mitjançant persones o institucions. Cada
un dels
deis apartats de I'article
l'article desenvolupa
la manera com I'esmentada
l'esmentada tesi es demostra en àmbits
ambits successius: el de la
persona, el del mercat (valor económic
econòmic
de I'esport),
l'esport), el de les institucions -principalment els clubsc1ubs- i el de I'Estat.
l'Estat. En les
conclusions es reflexiona sobre els problemes per determinar els valors de
I'esport.
l'esport.

Key words
values, sociology, sport, ideology

L'esport no té valors
Hom s'adona facilment
fàcilment de com és de terriblement difícil de parlar d'alguna cosa

que no existeix, com ara d'un fantasma,
d'alló de què
que
d'un vampir o, precisament, d'allò
ara ens toca parlar, d'''els valors de
I'esport", ja que I'esport,
l'esport",
l'esport, en si mateix, no
en té cap mena, de valor. Tampoc I'esport
l'esport
pot donar una explicació als valors esmentats partint de si mateix i de forma
autónoma. L'esport, entès
entes com a una forautònoma.
ma específica i reglamentada de tractar el
cos, manca "de valor".
Els valors de I'esport
l'esport no sorgeixen de
I'esport, no són
l'esport,
s6n qualitats d'ell mateix, sinó
són, o bé judicis
l'esport s6n,
que els valors de I'esport
subjectius Ii estimatius que emeten les persones que el practiquen, sobre la base dels
deis
efectes (positius o negatius) que obtenen a
d'alló que se'ls
partir del que esperen o d'allò
promet, o bé els efectes que unes certes
associacions,
institucions, com els clubs i àssociacions,
els gimnasos de condicionament físic,
l'Estat, les empreses i institucions educatives així com les Esglésies, esperen o proproclamant-Ios "valuosos".
meten a altres proclamant-los
"valuosos",
Els valors de I'esport
l'esport solament són el resultat de valoracions realitzades per individus
I'esport són
o per institucions. Els valors de l'esport
sempre beneficis o funcions; és a dir, expectatives de beneficis o de funcions procedents de persones i d'institucions. En

17

orts (64) (17-25)
(J 7·25) ...r¡,¡¡¡¡¡¡i-f_~1:..:7_
_ _Educació Física
Fisica ij Es
Esports

Dossier: Humanisme a l'esport

poques paraules: els valors de l'esport no
existeixen, hi ha solament la valoració de
l'esport per part d'algU, Els valors de

de l'esport i no merament en la finalitat
programàtica de les associacions i clubs
esportius. Així, l'esport, mitjançant els

l'esport són, per tant, assignacions (de vaIod secundàries ¡ -casuals-, miljançant
persones o institucions.

seus valors, connecta amb alguns objec·
tius de l'Estat de Benestar com ara la política sanitària, la política de joventut í la po.

Aixi doncs -des d'una perspectiva sociològica- només podem parlar de valors de
l'esport examinant les raons i condicions

litica d'integració social. El que ens queda
per determinar són els valors que serveixen
de base a la política esmentada, com

socials d'on emanen les decisions i assignacions de valor i, tot seguit, analitzant
les conseqüències que es deriven de les

s'originen, qui els estableix i qui controla,
si realment es compleixen. D'aquestes
qüestions ens ocuparem a continuació.

• Com apareixen valorats els resultats es·
mentats, ja siguin reals o bé esperats?
• Quins són eis motius que fan que les diferents formes d'esport siguin valorades
de forma positiva o negativa per les dife·
rents persones i institucioos? Per què
aquestes propaguen els valors esmentats? I, què n'esperen, d'aquestes assignacions de valor?
• Quina responsabilitat tenen les diferents
institucions davant dels esportistes i da·
vant d'allres institucioos en proclamar
-els valors de l'esport-?
Les respostes a les qüestions plantejades i
les reflexions al voltant d'aquestes, no són
únicament rellevants amb vista a una ètica
de l'esport, sinó també per a la politica es·
portiva, ja que el programa "esport per a
tothom-, propagat des de fa dêcades, s0bretot pels països europeus, I únicament
resulta raonable en els casos en què
l'esport tingui un valor positiu que redundi
en profit de tots. Solament sobre la base
dels seus valors, es fa l'esport objecte de la
poIitica esportiva i d'aquesta manera, parcialment, de la politica de l'Estat de Benestar, Solament a partir d'aquestes atribucions de valor es converteix l'"esport per a
tothom" en el fonament del foment estatal

a motivacions diferents? Es tracta de la reproducció dels judicis i "valors~ socialment atribuits a l'esport i que són propa.
gats intensamenl en lots els mitjans de
comunicació social? De tola manera, malgrat aquestes observacions, d'aquests re·
sultats es poden extreure algunes notes
generals.

Els valors de l'esport
són subJecUv.menl varlablu

val0f3cions emeses. D'acord amb això,
SOfgeil(en quatre qüestions a tractar:
• Quins efectes atribueixen a l'esport uns
determinats esportistes i unes determinades institucions sota unes determinades condicions, tant si són reals com si
es tracta de meres expectatives?

sitgen obtenir? Són justificacions racionals per legitimar conductes que responen

La tesi de la valoració
subjectiva de l'esport
Disposem de resultats d'investigacions
empiriques procedents de totes les societats modernes entorn de per què la gent
fa esport, qué és el que valora d'aquest i
dels efectes en desitja obtenir. Els resultats esmentats poden donar per empíricament comprovat el que s'espera de
l'esport, és a dir:
• Salut, condicionament f¡sic i modelar el

=.
•
•
•
•

Benestar, sentir I conèixer el cos.
Diversió, satisfacció i distracció,
Vida social, comunicació i integració,
Bellesa, una forma atractiva d'expressió
individual i, doncs, segons les cir·
cumstàncies, també confiança en un
mateix,

• Prestigi, reconeixement i acceptació s0cial.
• Distracció, sensacions i un gaudi de
ràpida satisfacció.

Existeixen milions de persones que fan esport; existeix una gran xifra de diferents ti·
pus d'esport en continu creixement -pel
que sembla la xifra dels esports practicats
es troba entre els 150 i els 200- i els tipus d'esport esmentats es practiquen de
diferents formes: corn a esport de lleure o
de competició, com a part de programes
d'entreteniment, per a rehabilitació, com
a components essencials de les ofertes de
turisme, entre d'altres. Aquest ampli espectre del Que es pot entendre per esport,
és ofert i, doncs, valorat, per les més variades institucions --clubs i associacions,
ofertes comercials d'esport, empreses,
entitats estatals, etc.
Els efectes que la gent espera obtenir de
l'esport depenen, paraHelament, de qui el
practiqui en cada cas i de les condicions
sota les quals ho faci. Les persones més
grans semblen valorar l'esport de forma
diferent que no pas les joves; qui fa esport
en un gimnàs de condicionament físic
busca alguna cosa distinta que si ho fa en
un club; per al que practica l'esport de
competició professionalment, aquest té
un aftre valor que per al simple esportista

Tanmateix, aquesta recopilació no conté
informacions vàlides, Sembla que procedeixi d'un fullet publicitari d'una associació de temps lliure i no que sigui el resul-

de temps lliure; el jugador de golf (sembla) aprecia en el seu esport una altra

tat de grans esforços investigadors.
Aquestes dades no són més que l'agregació de moltes opinions individuals. A
més a mes, no se sap què s'amaga exactament darrera d'aQuestes opinions individuals: es tracta dels efectes reals obtin·
guts o únicament dels efectes que es de·

cosa que el boxejador, etc. A més a mes,
aquestes valoracions són paraHelament
diferents en els diversos paisos i, al capdavall, mutables a mesura que transcorre
el temps. Els valors de l'esport tenen si·
multàniament una rellevància històricament i culturalment variable.
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El valor de l'esport resulta ser un judici
subjectiu d'aquelles persones que el prac·
tiquen o que no ho fan per considerar el

Ha per a la salut. De la mateixa manera
que, d'una banda, es dóna un procés
d'independització del complex de motius

pament per a realitzar-la ... a un determi·
nat valor. Igualment, les emocions, sensa·
cions, resultats... que van associats al va-

seu valor negatiu. El que uns assaboreixen
de lorma especial, a altres pot ser que els

-salut, condicionament tisic, diversió,
benestar, potencial- existeixen, de l'altra,
noves formes d'olertes selectives que con-

lor poden ser desitjats, però no se sap si
realment es taran realitat. A més a més,

arribi fins i tot a repugnar: per a uns, una
marató constitueix una lorma sense parió
de conèixer els limits i la resistència per·
sonal i per a altres és una tortura lisica;
anar en un gimnàs de fitness a alguns els
resulta imprescindible per a la salut i
d'altres ho veuen com a pura vanitat; córrer és per a uns una forma especial de
gaudir de la natura i per a altres un trot
avorrit per camins plens de sots; a uns els
embriaga la velocitat de l'esqui i d'altres
el veuen com una amenaça per als seus
ossos i per al medi natural, Cada persona
es fa una composició distinta dels avantatges i desavantatges de l'esport.
la subjectivitat dels valors es percep tam·
bé en participar en esdeveniments espor·
tius com a espectador. Cadascú copsa en
aquests quelcom diferent: l'alegria pel resultat del joc; la dificultat per trobar aparcament i, a part d'això, el seu alt preu i
l'atapeïment; els jugadors en plantilla; la
trobada amb els amics; el nombre de gols
marcats; el major o menor atractiu dels
descansos; els disturbis provocats pels
fanàtics, etc,

EII ..alors apareixen
barrejaU de rorma dlrerent
Hom pot esperar un efecte únic i clarament delimitat de l'esport o molts al mateix temps, En l'esport, especialment en
les seves formes tradicionals, sovint es
materialitzen molts dels considerats anterio«nent com a possibles valors de
l'esport, encara que aquests no hagin estat la causa que directament n'hagi motivatla pràctica, Per a cadascu el valor del
~seu· esport és el resultat d'una barreja,
diferent en cada cas, i d'una valoració personal de resultats i efectes moll variats.
Tanmateix, cada vegada és més frequent
topar·se amb una actitud d'espera cons·
cient d'uns efectes específics en detriment
de tots els altres. En un gimnàs de fitness
s'espera modelar el cos, en una piscina
recreativa un desitja divertir-se, fent ioga
es busca relaxacíó, en el jogging es treba-

segons les nostres experiències quotidia-

tenen els motius de què parlem.

nes, el present del futur és diferent al futur
que imaginem (com és sabut, són els preparatius els que acaben proporcionant la

L'abast dels valors esmentats és
una qüesUó de treball personal

més gran alegria). En resum, aquest conjunt de situacions particulars projectades
en el futur són allament variables i, p0ques vegades, completament controlables.
A manera d'exemple respecte al que acabem d'exposar, es pot prendre el cas de
l'afeccionat a l'esport de vela que, davant

Els esmentats valors de l'esport no es p0den comprar. Mitjançant l'adquisició d'un
aparell esportiu o de la qualitat de membre d'un club s'obté únicament un potencial d'aprofitament global que requereix,
per tenir profit, un rendiment addicional
de l'esportista, Els valors de l'esport no es
poden extreure d'un consum passiu
d'acord amb les ganes o desgana enlront
d'una situació externa, Més aviat, es re·
quereix, addicionalment, temps i esforç,
perquè es vagin produint els efectes desitjats en moltes situacions concretes. Els
coneixements, capacitats i tècniques
d'actuació individual tenen un paperdeci.
siu en la configuració d'aquest seguit de
situacions concretes. El coneixement s'ha
d'adquirir. En el cas de les capacitats i
tècniques d'actuació es tracta de mitjans
d'existència limitada, de la disponibilitat
dels quals es pot obtenir un càlcul estable. A ningú li resulta estrany, el fet de fracassar en una competició seriosa Oen un
examen, tot i estar ben preparat. Es tracta
de situacions de component variable que
es poden traslladar a l'esport, afirmant
que el valor d'aquest és, de bell antuvi, di·
ficilment calculable,

I:ls dectes de l'esport
es comencen a manUestar
en el rulu.r
Els valors de l'esport es materialitzen en
una cadena de situacions particulars que
es van succeint amb el pas del temps;
aixi, els valors que s'espera obtenir de
l'esport es troben projectats en el futur.
Tanmateix, les expectatives de valors que
es tenen en relació amb l'esport són incertes en el moment en què comencem per
associar una pràctica esportiva, un equi-

una força del vent d'intensitat 8, xàfecs,
mala visibilitat I temperatures prop dels
l ()O, s'ha vist davant la imperiosa necessi·
tat de buscar el port més pròxim i fins i tot
ha pogut penedir-se d'haver comprat el
vaixell i haver-hi dipositat tantes expecta·
tives. Malgrat tot, la mateixa persona
també ha sentit una alegria sense parió en
poder sortir finalment a la vela, amb un
vent d'intensitat 4 i sol radiant. Cada situació concreta ha de configurar-se i ha

de ser superada separadament. El fet que
l'esport doni cabuda al valOl'" desitjat varia
completament de situació en situació. Pel
que fa als valors i als beneficis de l'esport
no es pot decidir, anticipadament, de forma racional.

Els decles nellallus
I positius apareixen reparllls

de manera des1llual
Un altre problema rau en el fet que
l'esport no solament té efectes ¡ funcions
susceptibles de valoració positiva. l'esport pol tenir també un valor negatiu.
Pensem en el menyscapte del medi ambient, en les destrosses que ocasionen
els hooligans violents, en els danys per a
la salut que pot ocasionar un afany de
rendiment desmesurat, i també en els
impostos que tothom, incloent-hi els qui
no es troben gens interessats en l'esport,
han de pagar per finançar els grans esdeveniments esportius. AI capdavall, el problema és que les persones que obtenen
algun avantatge mitjançant l'esport no
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tenen per Què coincidir amb les Que carreguen amb les sevt!s despeses. Els
guanys i les pèrdues estan repartits desigualment. Aquest fet s'aprecia millor mitjançant un bonic exemple sobre els avantatges i inconvenients en la distribuci6
espacial d'una instaHaci6 esportiva, Que
prenc de 8ale (1993,104) i Que exposo
a continuaci6. Va calcular, d'una banda,
la distribuci6 dels ingressos addicionals
obtinguts gràcies a les despeses dels visi·
tants en botigues, restaurants i Quioscos
propers, aparcaments, empreses de
transport i venedors d'entrades segons la
distància a un estadi; d'altra banda, va
avaluar els danys i perjudicis produïts
pels fanàtics, el soroll del trànsit I els embussos, els problemes d'aparcament, el
vandatlsme, els controls policfacs, etc.,
Que havien de suportar els residents,
també segons la distància Que els separava de l'estadi. Com a resultat: les
molèsties no són superiors als avantatges; es distribueixen a més a més de forma distinta segons la seva localització:
les molèsties es concentren més en la
zona circumdant a l'estadi mentre Que
els avantatges s'estenen a una àrea més
àmplia. Però, lamentablement, aquells
Que sufraguen les despeses no són indemnitzats pels Que guanyen amb
l'esport. Com aquest, es podrien posar
d'altres molts exemples.
Els valors de l'esport són, segons la interpretació exposada, Quelcom molt incert,
contfnuament exposat a canvis, condicionat pels coneixements i capacitats
d'un determinat moment, dependent
d'un seguit d'esdeveniments concrets, altament subjectiu i històricament variable, Ets valors de l'esport no són una
magnitud aritmètica constant amb la
Qual i a través de la Qual es puguin fer
càlculs estables -ni pet als particulars, ni
per als que fan propaganda de l'esport,
ni per als politics.
l'anàlisi Que he efectuat fins ara pot ser
criticada -i amb ra6- per ser excessivament limitada; se centra unicament en la
percepci6 subjectiva dels valors de
l'esport, Per aixó, en les pàgines Que se-

gueixen analitzaré el tema dels valors de
l'esport des d'altres tres punts diferents:
el valor econòmic de l'esport, el valor de
l'esport per a les diferents institucions i,
finalment, el valor de l'esport per a
l'Estat.

El .alor econòmic
de l'esport
Qui fa esport o desitja participar-hi, ha de
pagar un preu a canvi. Fer esport costa diners i requereix temps, la seva mateixa
pràctica porta aparellades unes certes
despeses: el pagament de la quota per adquirir la condici6 de soci en un club o per
realitzar l'esport en un gimnàs de condicionament físic; els aparells i la roba esportiva; l'entrenador, els drets d'utilitzaci6
d'instal'lacions i aparells esportius aixi
com les entrades per als actes esportius.
A més a més, hi ha despeses de desplaçament entre el domicili o el lloc de treball i
el de celebraci6 de l'esdevt!niment esportiu, de la mateixa manera que es produeixen despeses addicionals per als àpats i
l'allotjament. z Per a la mateixa pràctica
de l'esport es necessita temps, igual que
per al viatge, la fabricaci6 ¡ manteniment
dels aparells i de les instaHacions esportives així com per al club com a entitat i el
treball voluntari que s'hi fa. Aix!, la pràctica de l'esport es troba sotmesa a dues limitacions: de despeses i de temps. les
despeses per a l'esport concorren amb attres despeses de consum privat i el temps
per a la seva pràctica amb altres possibilitats d'us d'aquest.
Els preus, bé es paguin en diners o bé en
temps, són l'expressi6 portada a un denominador numèric, de la multitud de valoracions subjectives de l'esport. Mitjançant
el sistema de preus sorgeix un nou món en
el qual alió que és personal, original, subjectiu de cadascú es redueix a un denominador comú: el preu d'un article. Tanmateix, les valoracions subjectives consti·
tueixen el punt de partida per a la formaci6 del preu; els preus són informacions
agregades d'estimacions subjectives. Tan
sols mitjançant el preu es fa possible una

comparaci6 intersubjectiva de les valora·
cions individuals, El preu és un indicador
fiable del valor de l'esport pel Que fa a la
valoraci6 subjectiva dels qui s'hi interessen. Els diners Que la gent està disposada
a pagar i el temps que dedica al seU" esport constitueixen la prova de la imM

portància Que se li d6na. Així, en poder reduir el valor de l'esport a valors numèrics,
es trepitja terreny conegut.
Per iHustrar el Que acabem d'exposar
disposem d'un seguit de xifres. A Alemanya, l'any 1990, les famílies van despendre uns 3 bilions de pessetes en esport (Weber, 1995), Mirat des d'una al·
tra perspectiva: en una familia mitjana
de quatre persones les despeses per a
l'esport arriben aproximadament al 14 %
anual de la totalitat de les despeses destinades a l'oci, unes 84.405 pessetes. El
percentatge esmentat no resulta molt alt,
si es considera que l'esport està molt valorat socialment. la poblaci6 gasta molt
més en tabac i alcohol. I des d'un punt de
vista econòmic, també tenen un valor
més alt que l'esport d'altres activitats de
temps lliure, com ara viatjar, vacances,
així com la participaci6 en esdeveni·
ments culturals.

El .alor de "esport
per a les Institucions
No solament els particulars, tant si fan
esport com si no, li atribueixen valors,
sin6també les Institucions, Per als clubs
i associacions esportives és evident que
l'esport és valuós. Amb això, no únicament justifiquen la seva raó de ser, sin6
que a més a més proporcionen arguments decisius per obtenir subvencions
estatals i acceptaci6 pública. Els vators
de l'esport poden interpretar-se com a
f6rmules de consens entorn dels benefi·
cis i de les expectatives de benefici i,
doncs, com a fonament general per a
l'actuació (política).
A primera vista, podria semblar Que les organitzacions de l'esport atribueixen el valor de l'esport als seus efectes i funcions.
Això ho trobem reflectit, per exemple, en

2 Aque$lS !actors M!qllireixen especlall'ellevtnclllll'hclfl de decidi,-se pet unes ....ac.ances nportives", Il. p. d'esqli, vela, lflIl o semb!lfllS, o d'lClIll"
portius com els Jocs OIimpics o els muroclillS de Iutbol.
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Ill"'ns esdewnimenlS es-

la Carta de l'esport alemany, que va ser
aprovada, ja el 1967, per la Federació
Alemanya de l'Esport (OS6), l'organització de l'esport alemany que inclou to-

gada i una altra amb tota mena de variants, és un component essencial de
l'estil de vida saludable de les societats
modernes. Amb arguments d'aquest ti-

tes les associacions dels estats federals
(Linder) i les federacions esportives. 3
En aquesta s'estableix que -l'esport com-

pus, les organitzacions esportives legitimen la seva existència, la necessitat de
subvencions estatals i l'exigència de reco-

pleix en les societats modernes importants funcions biològiques, pedagògiques
i socials. L'esport <- ..) beneficia la salut,
contribueix a la formació de la personalitat, és un factor de desenvolupament ini-

neiltement públic.
Segurament existeixen molts resultats
mèdics i epidemiològics que asseguren
que el moviment i l'exercici corporal regu·
lar despleguen efectes positius per a la salut física i ps[quica. La medicina esporti-

gualable, constitueix una ajuda efectiva
per a la convivència social
El valor
de l'esport s'explica mitjançant aquesta

e..)".

pluralitat de resultats i funcions.
Tanmateix, les afirmacions anteriors
s'enfronten a una dificultat que és la següent: disposem de pocs resultats empí.
rics científicament asseverats sobre els
efectes i les funcions que realment es
puguin atribuir a l'esport. En els casos
en què existeixin les investigacions em·
p[riques esmentades, queda per comprovar, si l'esport genera tots aquests
efectes positius. Els efectes i, en conseqüència, els valors atribuïts a l'esport
semblen ser evidents, fins i tot potser es
basen en experiències personals. Tanmateix, la majoria de les vegades no es
troben assegurats sistemàticament i empíricament. La lectura de la bibliografia
dedicada a aquesl tema no ens aclareix
gaires dubtes. M'agradaria abordar el
problema utilitzant dos exemples: el pri·
mer, partint de la premissa dels efectes
de l'esport per a la salut i el segon, considerant el significat sociointegrador de
l'esport.
Respecte del primer exemple, cal dir el següent: possiblement existeixin molt peques idees que siguin assumides de forma
tan àmplia i generalitzada i, alhora de manera menys critica, que l'afirmació que
l'esport és bo per a la salut. Des del naixement de l'esport a començament del se·
gle XIX i lins a l'actualitat, aquest apareilt
vinculat a la salut i no solament en les s0cietats industrials occidentals, sinó també
en els antics estats comunistes i als paisos en vies de desenvolupament (Cachay
1988). L'esport, com es repeteilt una ve-

va, sobretot, no ha eslalviat cap esforç per
demostrar els efectes positius de l'esport
en tots els paràmetres imaginables de la
condició flsica. Tanmateilt, 1) ens qüestionem si Iols aquests efectes, van lligats
a qualsevol eltercici físic (treball de jardineria, rentar el cotxe, pujar les escales);
2) les investigacions emplriques demostren que l'esport porta unit un perill de sefrir lesions per sobre de la mitjana, perill
que s'incrementa en l'alta competició, encara que també es dÓ4la en esports de
pràctica individualitzada, com ara l'esqui
o l'hípica, els quals representen un risc
per a la salut superior al normal; 3) finalment, cal tenir present que, atesa la pluralitat de formes amb què es pot practicar
l'esport, sigui com a activitat de lleure, de
competició o com a esport per a tothom,
en campionats o de manera recreativa, no
es pot esperar que existeilti una relació directa entre esport i salut.
Sobretot els esportistes de competició estan exposats a grans tensions f[siques. El
nombre de competicions augmenta amb
rapidesa davant la pressió dels interessos
comercials i a més a més els temps de
descans són cada vegada més curts. l'atleta, fins i tot amb lesions de caràcter lleu,
es veu obligat a participar en competicions per guanyar el màxim de vegades
durant el temps, relativament curt, en què
es troba en plena forma. Amb això no es fa
més que forçar la naturalesa del cos.
Especialment les microlesions no acaben
de guarir-se del tol durant el breu periooe
de descans i recuperaci6, ja que permeten
continuar amb l'entrenament. Tanmateix,
d'aquesta manera augmenta el risc que

els danys s'incrementin i que, en segons
quins casos, esdevinguin crònics.
Em limito a citar els resultats d'un estudi
procedent d'Anglaterra,fGaHes (British
Sport Council, 1990). Segons aquest,
s'estima Que anualment es prooueixen
19,3 milions d'accidents esportius que
porten aparellades noves lesions i d'altres
10,4 milions que fan ressorgir les antigues. El tractament dels accidents esmen·
lats va ocasionar costos directes d'aproxi·
madament de 110.9B6 milions de pessetes. Les pèrdues en la producció s'estimen
aproltimadament en 151.225 milions de
pessetes. A Alemanya i als Països Bailtos
es donen xifres similars (lüschen, 1993;
Galen, 1990).
A més a més, no sempre els qui practiquen l'esport tenen com a valor principal
el manteniment de la salut. Fins i lot,
però, en el cas que es pretengui aconse·
guir de millorar la salut o mantenir-la, no
és segur en absolut que s'assoleilti la finalitat esmentada. Dit de manera senzilla i
clara; les persones que es mouen poc o
que fan poc esport han d'anar més sovint
a l'internista ¡ els esportistes amb més freQüència al traumatòleg.
El segon exemple que vtJlI tractar aHudeix
a un altre valor de l'esport propagat s0vint; el seu efecte sociointegrador; és a
dir, la seva capacitat de reunir persones
de diferents estrats socials i de diferent
procedència ètnica, confessional o regional. En aquest cas també ha de proce·
dir-se amb cautela. Mitjançant les investi·
gacions emplriques sabem que la xifra de
clubs petits va en augment i la seva im·
portància, pel que fa al nombre de membres, disminuint. Com més gran sigui el
club, amb més dificultats ensopegarà per
incorporar-hi nous membres o mantenir-hi els antics. Ellutur de l'esport sembla, més aviat, pertànyer al club petit, que
la majoria de vegades tan sols ofereilt una
mena d'esport. AI mateilt temps, es pot
apreciar, entre d'altres coses, ellet altament significatiu Que els clubs petits són
petites comunitats socialment molt homogènies. El club petit és alhora un club
tancat en ell maleilt. la gran homogeneitat en l'estructura dels seus membres es
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correspon, al capclavall, amb la gran h0-

resulta ser un exemple ·més que d'un acu·

mogeneïtat dels interessos esp;>rtius.

sat sentit de la realitat- d'una esponerosa

i expectatives de benefici.

D'aQuesta manera sorgeix la imatge d'un

fantasia. Així, l'esport es presta sovint a

Tanmateix,

club petit i, pel que la a l'eslnJctura i als

manipulacions i abusos polítics, dels

ideal d'amateur va servir en l'ultima mei-

interessos dels seus membres, homQ8eni.

quals. lamentablement, el passat ens pro-

tat del segle XIX als seus defensors per ex-

la identitat de característiques, condi-

porciona abundants exemples.

cloure grups de persones considerades als

cions de vida i interessos no són unica-

No solament aquests exemples demos-

seus ulls inoportunes, assegurar la seva

ment pressupòsits essencials per a la fun·

tren que les declaracions sobre el valor de

pròpia posició i vetllar pels seus interes·

dació sinó també per al funcionament

l'esport són en bona mesura arbitràries i

sos. Com subtilment descriu el sociòleg,

d'aquesta mena de clubs.

sense asseveració empirica, sinó que cal

critic i economista americà, Thorsten Ve-

Probablement el procés és el seguent: es
funda un nou club; un es fa membre d'un

afegir-hi un altre argument. En les refie·

blen, en el seu llibre "Teoria de la classe

xions introductòries ha quedat confirmada

ociosa" de final del segle XIX, l'esport es

un valor de l'esport amb els seus benefICis
mirat

atentament,

aquest

club petit, no solament perquè desitgi

la tesi que els valors de l'esport són cultu·

practicava a Amèrica per una alta societat

practicar un esport junt amb altres, sinó,

ralment i històricament variables. Doncs

de nous rics com a forma demostrativa de

més avíat, per poder-ho fer entre els seus,

bé, a aquesta hipòtesi adrecem ara la mi-

consum; ésa dir, com si fos una possibili-

llins i tot si la finalitat no és aquesta,

rada per recordar el destí d'un "valor" de

tat d'exposar davant els ulls de tothom el

l'homogeneïtat a partir de la qual es lunda

l'esport, que en el passat va tenir un signi-

seu estatus social, la seva opulència i el

el club es manté al llarg de la seva histò-

ficat clau: l'ideal de l'amateurisme o la

temps lliure de què disposava. D'aquesta

ría. Com a consequència d'això, abans

prohibició, moralment fundada, de qual-

manera, l'esport amateur, sobretot el ten-

que obertura i integració social, es dóna

sevol mena de comercialització d'èxits es-

nis, la vela i el golf. que costaven molt de

més aviat segregació i cercles tancats de

portius i popularitat. Es tracta d'un valor

temps i molts diners, es va elevar a la qua·

persones.

de l'esport que temps enrere va ser fona-

litat d'ideal amb què es demostrava que

Si aquesta suposició resultés ser certa, la

mentat

s'estava en condicions de disposar del

ideologia sostinguda per les organitza-

Per a la defensa d'aquests ideals es va ad·

temps lliure de forma -improductiva" i

cions esportives respecte al valor integra-

duir que la comercialització podia portar

-sense més finalitat~, sense haver de su-

dor de l'esport i el caràcter obert -no res-

el fracàs dels fins pedagògics de l'esport,

portar el pes d'obligacions serioses i de

trictiu- dels seus clubs esdevé dubtosa.

que l'idealisme del treball voluntari es de-

pressions econòmiques. Per tant, la defen-

Respecte a aquest tema, i d'acord amb el

sintegraria i que el bé cultural esport de-

sa de l'esport amateur a Amèrica va servir

que podem observar a Alemanya, els es-

sapareixeria. Donem la paraula a

cari

a les classes socials altes per desclassificar

trangers, sobretot els tures, funden els

Diem, conegut defenSQ( d'aquest ideal:

tots aquells que leien esport moguts per la

seus propis clubs amb el desig de roman·

-En la persona de l'amateur dooem la

retribució o que requerien ajuda econòmi-

dre entre ells i de velflar per la seva cultu-

benvinguda a algu que arrodoneix la seva

ca per poder afrontar les competicions

ra i la seva llengua. Com més estrangers

vida. Encara que la resta d'aquesta sigui

portives. la forma en què Coubertin argu-

convisquin en una regió, més gran serà

insipida i senzilla, ell li dóna, mitjançant

menta la idea offmpica (si més no la seva

aquesta tendència a la segregació i menor

l'esport, claror i lluminositat, en té cura en

ambigüitat) destacant "el caràcter noble i

la disposició a la integració. Àdhuc en els

cos ¡ ànima, s'eleva per sobre si mateix

cavalleresc de l'esport" s'ha d'entendre en

clubs grans es formen subgrups i departa-

(. ..l.

ments de caràcter relativament tancat.

d'experiències heroiques obeeix paral·le·

més no provocava) un distanciament

Moltes afirmacions sobre els "valors de

lament l'impuls sant encaminat a mante·

cial. Amb les regles d'amateur es traçava la

l'esport~

l'ambició

de

reconeixement

i

es-

aquest sentit. Aquesta idea perseguia (o si

se-

es basen en la falta de coneíxe-

nir l'espècie. l'esport és una inclinació a

separació de l'esport dels gent1emen de

ments, però també en el fet que la saviesa

la disciplina, un 'excelsior', una aspiració

l'alta societat britànica i del consum d'es-

comuna no és analitzada amb mirada cri-

als cims elevats de l'existència. El mateix

port demostratiu per part dels nous rics

tica. La falta de coneixements obre de bat

subconscient es fa ressò de les paraules

americans en lront del -proIetariat-.

De mane-

'serveix a la pàtria, encara que sembli que

El cas alemany és mott rellevant respecte

ra que, mentrestant, les suposicions sobre

juguem'. Els valors humans que l'espor-

a aquest tema, Abans de la I Guerra Mun-

el valor que l'esport pugui tenir, van crei·

tista adquireix serveixen al seu poble i el

dial, a Alemanya s'havien traduït els re-

xent de forma incalculable i sense remei.

'club', per l'honra del qual lluita, només

glaments dels esports anglesos elimi-

Temps enrere vam avaluar el contingut de

és un símbol d'aquesta gran comunitat.

nant-ne tota referència a l'amateurisme

tots els discursos, manilestacions i decla·

Aquest sentit intern, aquesta dignitat de

perquè en aquest país la qüestió no es

racions de principis de la Federació Ale-

l'esport s'esvaneix convertint-se en un

considerava important. Ara bé, davant la

a bai les portes a l'especulació.

manya de l'Esport amb vista a determinar

no-res insípid en el moment en què en lloc

resistència del món de l'esport a acceptar

quins valors, funcions, significat i efectes

de pels valors interiors es miri pels avan-

es poden atribuir a l'esport. Vam arribar a

tatges exteriors" (Diem, 1927, 119), En

Alemanya en els fòrums internacionals
-de forma especial, per donar el

més de 250 ~valors~ de l'esport, cosa que

aquesta cita també es dóna explicació a

vist-i-plau a la seva participació en els
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Jocs Olímpics de 1928, dels quals fins
aleshores havia estat exclosa- els ale~
manys van incloure novament el valor de
l'amateurisme en les seves reglamentacions esportives.
Posteriorment, en donar-se els primers
intents de comercialització, aquest ideal
caldria que protegís les organItzacions
esportives i les seves directives per no
perdre el seu poder i influèncIa en la
configuracIó de l'esport. Les associacions esportives van posar traves durant
un llarg període de temps a la comerciaIltzació per tal de poder mantenIr el control sobre l'esport. Les organItzacions
esportives, com el Comitè Olímpic Internacional i les associacions especialitzades nacionals i internacionals, eren les
úniques responsables de les regles de
l'esport i de l'organització de competicions nacionals i internacionals. Van ser
elles les que van establir les condicions
de l'organització d'esdeveniments esportius i van determinar QUI podia participar-hi. L'estatus d'amateur ho permetia, tot assegurant, alhora, una organització eficaç i un finançament sobre la
base del treball voluntari. Aquesta autonomia de l'esport va anar experimentant
un retrocés progressiu a causa de la creixent comercIalització, sobretot a EEUU,
davant l'aparició de grups esportius independents de les associacions esportives, aixi com per la influència creixent
dels mitjans de comunicació i per les intervencions estatals.
En resum: l'ideal de l'amateurisme va ser
en primer lloc una estratègia per guardar
les distàncies, posteriorment un requisit
d'accés, més tard un instrument per assegurar la influència, per passar a ser avui,
més aviat, nostàlgia,
Copsem clarament que els valors no són,
sense més, el fonament d'una pauta
d'actuacló. No són (sovint) ideals sublims. Més aviat, serveixen als seus proclamadors com a ideologia i, sobretot, per
assegurar el seu poder i influència, per
justificar i estabilitzar les diferenciacions
socials o per mobilitzar recursos en forma
de subvencions estatals o valoracions públiques. Els valors de l'esport tenen fun·
cions instrumentals i significat estratègic
en un sistema de l'esport que, més aviat,

R

sembla una "arena politica (Porro,
1999, pàg. 33).
Tanmateix, les dificultats no acaben aquí
ja que, alhora, una xifra creixent d'institucions acapara per a si l'esport i el recobreix de valors. Les Esglésies aprecien
en l'esport una cosa diferent que la que
copsen les empreses, els organitzadors
de Jocs Olimpics una cosa distinta que
les organitzacions mediambientals, les
ínstitucions de cultura una altra cosa que
no pas els partits polítics i l'Estat una
cosa diferent Que les organitzacions turistiques. El problema es concreta de la forma seguent: abans les associacions esportives tenien una posició en gran mesura indiscutible i universalment reconeguda per determinar el sentit, els valors i els
ideals de l'esport (Heinemann I Schubert
1999, pàg. 148). Es tractava d'institucions universalment reconegudes que
donaven sentit a l'esport. Dins l'esport i
en la societat hi havia un consens generalitzat sobre aquests. Totes dues coses
s'han perdut. Cada vegada més àrees
existencials fan de l'esport el seu objecte
i li atribueixen uns certs valors. Així, es
va perdent el consens sobre quins són els
valors propis de l'esport. Que no sorprengui aleshores que, en parlar de valors de
l'esport, ens emboliqui, gairebé automàticament, un embull babilònic de llengües.
Ara bé, amb això no prelenc dir que els
valors de l'esport ens vinguin servits únicament per fanàtics i ideòlegs, ja que si
això fos així, com podria explicar-se que
l'Estat recolzi l'esport, en ocasions de forma massiva?

El valor de l'esport
per a l'Estat
Amb el que la gent està disposada a pagar
pel seu esport sovint no se'n poden cobrir
els costos. Tanmateix, existeixen institucions, com l'Estat o els mecenes, Que opi·
nen que l'esport, de fet, té un valor més alt
que aquell que està disposat a pagar qualsevol que el practiquí.
l'Estat subvenciona l'esport amb un
abast considerable (Andreff, 1996). Encara Que s'existeixen clares diferències
entre els diversos països la tònica general

és que són molts els diners que l'Estat
posa a disposició de l'esport. Atès que ens
consta que l'Estat administra sempre amb
molt de compte els diners que rep dels
seus contribuents, estimarà també de forma molt realista el valor de l'esport.
Aquest fet es pot explicar econòmicament
de la forma seguent: amb allò que la gent
està disposada a pagar pel seu esport no
es poden cobrír, en la majoria de les ocasions, les despeses que aquest origina.
Malgrat tot, l'Estat opina que l'esport té
un valor més gran que no pas el que estan
disposats a pagar els qui el practiquen.
Per això l'Estat dóna subvenclons a l'esport, per tal de fer-lo atractiu per a aquells
que subjectivament estimen el seu valor
per sota del preu de mercat.
Aleshores, quin valor té l'esport per a
l'Estat? I, quines expectatives té aquest
respecte a les funcions i beneficis de
l'esport en ta societat? Les respostes a
aquestes qüestions revelen d'altres peculiaritats dels ~valors de l'esport
R

•

Molts 'Valors de l'esport
són "públics"
Molts efectes i resultats de l'esport (suposats o reals) beneficien tothom, independentment d'haver contribuït o no a les
despeses Que l'esport ocasiona, Els economistes parlen, en aquest cas, de ~béns
públics" (Heinemann, 1998). L'orgull que
genera la victòria de la "noslra selecció
R

nacional pot· ser experimentat per moltes
persones, Tanmateix, ningú no estarà disposat a pagar per això, atès Que aquest
benefici es pot obtenir gratuïtament. En el
cas que l'esport fes possible, per exemple,
la integració de minories, tots en sortiríem
beneficiats, ja que en la societat hi hauria
menys conflictes i tensions socials; no solament se'n beneficiaran.les persones que
hagin treballat activament en el camp de
ta integració social. L'orgull de pertànyer a
una ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics i estar en el punt de mira de la comunitat internacional, els efectes d'imatge i
publicitat que van units a aquesta mena
d'esdeveniment esportiu de gran difusió,
aixi com la possibilitat de fer en aquest
marc bons negocis, constitueixen d'altres
exemples. Tothom es beneficia d'aquests
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avantatges. Tanmateix, cap persona individualment, estarà disposada a invertir en
la producció d'aquests béns ja que això

sivital a través de l'esport en són alguns
exemples,
Tot això sona molt raonable, De tola ma-

suposaria carregar amb despeses que redunden en favor de tothom, Com que

nera, a l'Estat, al costal d'aquests valors
de l'esport, se li presenten algunes dificultats, com demostren les reflexions se-

l'Estat suposa que tots nosaltres donem
valor a aquesta mena de prestacions opta

güents:

per finançar-les.
• Igual que tots nosaltres, l'Estat solament
té certesa empírica d'alguns dels efectes
de la pràctica esportiva. Per aquest motiu
adopta les valoracions que les associacions esportives formulen i propaguen en
moltes declaracions de principis i discur-

Els valors de l'esport es valoren
de manera diferent
Encara que les despeses i beneficis poden
ser sospesats en molts casos de forma individual, els particulars els atribueixen un

sos. En les exposicions de motius de les
subvencions estatals es troben reproduides --a vegades, litera!ment- les atribu·
cians de valor i de funcions que les associacions atribueixen a f'esport. Ja he esmentat que aquestes atribucions de valor
no tenen fonamentació empírica i serveixen, sobretot, per mobilitzar els recursos
de terCBrs i per a reclamar suports de
caràcter material o immaterial. Aquest fet

valor inferior al que els dóna l'Estat. És a
dir, el que un particular estaria disposat a
pagar, no serviria per cobrir les despeses
generades. Els economistes parlen, en
aquest cas, de béns meritoris,4 dintre dels
quals la salut constitueix un exemple típic. Només valorem la salut quan ens posem malalts. La possibilitat de caure malalts és, sortosament, una cosa que vista
des del present ens sembla incerta i que
pertany a un futur remol. L'Estat, en canvi, va més enllà i tracta de disminuir els
riscos de malaltia mitjançant el foment de
la pràctica esportiva, perseguint que les
persones estiguin sanes durant molts
anys. De tota manera, ja hem vist que
aquest argument també trontolla,

prova l'èxit de tes ideologies de les associacions esportives i demostra que l'Estat
no realitza una ponderació objectiva de
costos i beneficis.
• l'Estat disposa únicament d'informació
incompleta sobre les necessitats, interessos i possibilitats materials dels seus
ciutadans, L'Estat difícilment pot assabentar-se de les necessitats que tenen
els seus ciutadans en realltat i del valor

En I"esport s'orlv1nen efeçtes
no Intençlonats
Finalment, l'esport pot portar associats
resultats i significats que les persones no
han previst i dels quals, en conseqüència, no són conscients. Els objectius i els
mòbils de l'actuació poden no tenir res a
veure amb les conseqüències que aquesta actuació comporta en realitat. En canvi, l'Estat pot intentar assolir-los, perquè
els considera importants. la socialització
mitjançant l'esport, el suport a la joventul així com la canalització de l'agres-

que aquests atribueixen a l'esport, No
queda dar quins són eis béns públics
que els ciutadans desitgen de fet i fins a
quin punt volen saber en quina proporció ets béns meritoris se subvencionen
amb els seus impostos, Un exemple impressionant prové de la comparació de
diferents cantons o municipis suissos.
En alguns cantonS/municipis els ciutadans poden decidir mitjançant referèndum si s'han d'efectuar determinades
inversions en infraestructures, incloses
per exemple les instal'lacions esporti-

ves, piscines etc. En altres no tenen
aquest dret. Com a conseqüència, els
cantonS/municipis que no poden votar,
disposen de més instaHacions que en
els llocs on els mateixos ciutadans poden decidir; en aquests últims voten en
contra d'algunes inversions que consideren innecessàries, Les persones que
adopten decisions estatals semblen sobreestimar l'interès dels ciutadans per
aquest tipus d'instaHacions. Pel que
sembla, l'Estat estima el valor de
l'esport per sobre del que ho fan els seus
ciutadans, de manera que permet que es
beneficiïn de certs avantatges que ells ni
tan sols desitgen,

Problemes per determinar
els valors de l'esport
La pretensió d'aquest article és advertir
que davant de declaracions sobre els "valors de l'esport" cal procedir amb molta
cautela. No es tracta únicament d'un problema teòric o d'un tema de discussió
d'ètica esportiva, sinó que també apunta
cap a les responsabilitats de les associacions i d'altres institucions, quan parlen
dels ~valors de l'esport~. En parlar de va·
lars de l'esport es desencadenen esperances i expectatives, La gent fa esport,
perquè li prometen alguna cosa -com ara
salut, modelat del cos, integració social.
Tanmateix, les esperances esmentades
poden esvanir-se fàcilment com ho prova
la gran quantitat d'aparells d'entrenament que no fan sinó empolsinar-se als
soterranis i a les golfes sense ni tan sols
haver estat usats, o la quantitat de
quotes pagades a clubs o gimnasos de
fitness comercials que no s'acaben
d'aprofitar. Una declaració sobre els "valors de l'esport" pot resultar especialment problemàtica en el cas que en lloc
de prendre en consideració els interessos
dels esportistes, el Que es persegueixi sigui
assegurar-se la pròpia situació de pode~,

• Conei.em un fenomen comparable en el món de l'art. Per anar en una e.posicló d'art poden existir mo4tes tlOOes raO(\$. A un l'impressiona la t~nica pictòrica de l'artista, un
altre que<.fa meravellat per l'estètica dels colors, paral-lelament, d'altres es delecten contemplant boniques e.posiciO(\$ paiS<ltgiste5o natures mortes, alguns volen veure,li·
nalment, la versió original del quadre d'un artista conegut, una rePfOducci6 del qual tenen des de fa temps penlat al salò de casa. Cada visltanl pol apreciar una obra d'art per
dilerents rao<1S. Tanmate' •. al cap i a la fi. tampoc éS que 11'II ~e¡¡at signifiqui tant per als visitants, ja que de mitiana paguen com a molt, 1,500 pesseles per l'entrada. En cas
de preus més alls, per a molls el cost de l'Mtrada supera al ~aer que Pfoporciona l'art. ~s S<lbut que els diners recapiats per la venda d'entrades no arriba per adquirir i assegurar els quadres d'una e.posició. Però "l'EstaI benefaclor" li dóna més impoltiflCia al nostre plaer per i'art i subvenciona ai.1 fins al 95 '" de les despeses originades en un
museu. Tot i ai... malgralles alIes SUbvefICiO(\$, solament entre un l '" i un 2 '" de la població visita les galeries d'art. Per a la resta, les e.posicions d'art pràcticament no tenen valor.
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la justificació dels mitjans estatals o
l'augmenl de l'acceptació pública.
En tot cas, també cal considerar que la
questió dels valors de l'esport resulta ser

Aquesl resultat decebrà tols els qui esperin una resposta clara d'un sociòleg sobre
"el" valor de l'esport. És sabut que als sociòlegs els agrada crear una ~desorienta

francament complicada, quan el que es
pretén és donar una resposta precisa. Els
problemes que es presenten són:

ció" que pugui contribuir a parlar de forma
crítica, diferenciada i distant del valor

• de caràcter teòric, Iligals a la recopilació
sistemàtica i a la comparació intersubjectiva de valoracions subjectives inestables i circumstancials d'una elevada xifra d'individus i institucions;

cosa menys important ¡ més bonica del
món.

• de caràcter empíric, que sorgeixen en recopilar amb exactitud les funcions, significat i efectes de l'esport;
• de caràcter metodològic, que es generen
en l'obtenció d'informacions segures sobre inleressos i necessitats dels ciutadans:
• de caràcter ètic, que neixen de l'intent
d'assolir una atribució i distribució justa
de costos i beneficis, aixi com de valors
positius i negatius de l'esport.

d'allò de què parlen, cosa que molls quali.
fiquen -al meu entendre amb ra6- com la
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L'esport és, a més de moltes altres coses, una activitat on I'home
l'home
explora els seus límits.
límits, Alllarg
Alllargde
història de l'esport
l'home ha
de la historia
I'esport I'home
anat descobrint els mecanismes de la seva adaptació a I'esfor~
l'esforç fíf¡sic i augmentant contínuament el seu lendimenl.
rendiment.
I'article es descriuen els mecanismes i principis que afecten el
A l'article
huma ji en que
cos humà
què es basa I'entrenament
l'entrenament esportiu. D'aquesta
anàlisi
vies
lan servir per millorar
analisi es conclou que les dues vi
es que es fan
el rendiment es basen en la millora contínua d'aquests dos as-

pectes:
t'en• La curosa dosificació de la intensitat i el volum de I'entrenament.
maxim de mitjans legals de recuperació possibles.
• Posar el màxim
També
Tambê s'analitza I'evolució
l'evolució que ha sofert el calendari esportiu i
com s'ha incrementat.
incrementat, tant el nombre de competicions, com la
records. Aquest fenomen és molt més evident
pressió per obtenir rècords.
més difusió tenen i que més mitjans econoen els esports que mès
económics mouen.
mouen,
Ellenomen
El fenomen del dopatge no és nou, ni de bon tros, ès
és tan antic
Pero l'increment
I'increment de les competicions i
com el mateix esport. Però
I'exigencia de records
l'exigència
rècords unit a les grans quantitats de diners i de
deis resultats, situa l'esportista
I'esportista davant
reconeixement social dels
d'una pressió que pot incrementar les possibilitats d'optar per
*" El conlingut
contingut d'aquest
article va 5ef
ser exposat en una C0l11erènda
conferencia amb el mateix
titol
o'aquest ¡ut,cle
malei. tilol
de Ie.
les "Jornades Cientifiques
I'IEC (Institut
Catalans). Els
Còenlifiques de l'IEC
(lnslitul d'Estudis Calal.ns).
[Is Iímits
límits de
dins oe
I'esport. El
doping del
celebrades els d.e.
dies 17 iI 18 de juny
1'e.pcl(1.
E1llopin&
oel dopatge"
clopol&e" celebfades
iuny de 1999.

una tercera via no legal per augmentar el
seu rendiment: el dopatge. Però si el mateil( esport vol continuar mantenint la
seva essència i no canviar per ser quelcom moll diferent a ell mateix (una mena
de competició de substàncies quimi.
ques), cal establir els mecanismes que
puguin ajudar a fer que aquesta espiral
de necessitats no faci que el dopatge
guanyi la partida. AI text s'exposen un seguit de consideracions i propostes que
van en aquesta línia.
Finalment, una idea que és important i
que s'ha de repetir fins a la sacietat és que
és perfectament possible rendir al màxim
nivell sense dopar-se. Potser no tantes vegades, ni tan sovint ni tan aviat com es demana actualment en alguns esports, però
moltes de les medalles actuals s'acon·
segueixen sense haver de recórrer al dopatge.

es podia augmentar. llavors va començar
la cursa per la qualitat, i l'entrenament es

El cos humà 1 els processos
d'entrenament

va tecnologilzar molt més, dosificant amb
cura els volums i les intensitats. I aquest
procés continua imparable en una història
que sempre ha estat apassionant.

l'adaptació del cos humà a les càrregues
fisiques, i aquesta adaptació segueix el
·Principi de sobrecompensació· (Mat-

l'entrenament passa ineludiblement per

D'allra banda, si observem l'esport des
d'una vessant social podem comprovar
que es tracta d'un ~invent· elitista de les

veeev. 1980; Platonov, 1988; Man00,1991), basat en els processos d'estrès

classes alies angleses (en la seva versió
actual) el qual ha esdevingut un fenomen

dríem fer una definició amb una finalitat
entenedora si diem que es dóna quan un
organisme rep un estímul físic que altera
la seva homeostasi o equilibri, llavors es
genera una reacció en el cos humà que
tendeil( a recuperar el seu equilibri, i a
preparar-lo per un altre estfmul amb una

definits per selye (1984), i del qual p0-

social de primer ordre; i amb un increment en la seva importància que sembla
no tenir fi.
Ens detindrem, dins d'aquesta exposició,
en primer lloc una estona en el component humà d'aquesta evolució: en
l'esportista i la seva capacitat d'adaptació
a l'esforç, per passar desprès als aspectes
socials.

capacitat de resposta augmentada.
Una acumulació d'estimulacions i de recuperacions adient i ben dosilicada és
l'essència de l'entrenament, perquè si

F~l.

Introducció
l'esport és, a més de moltes altres coses,
una activitat on l'home explora continuament els seus límits. Sembla com si la humanitat no en tingués mai prou amb el

,

seu nivell de desenvolupament, sinó que
contfnuament s'està esforçant per superar
les lites aconseguides. I aquesta característica de la humanitat precisament forma
una part molt important del que és l'es·
sència de l'esport.
la progressió contfnua del rendiment que
podem observar quan donem una ullada a
la història de l'esport té la seva base en
l'evolució del mateix esportista.
cert

í\

tS

que també existeil(en avenços en els ma·
terials que l'acompanyen en la seva execució, però la major part de l'increment
del rendiment en la majoria dels esports
passa per les persones que el practiquen.
la preparació d'aquests homes i dones,
l'entrenament, és, per tant, la clau d'aquesta millora. En els primers temps de
l'esport, els esportistes practicaven a estones, i la tècnica s'emportava la major
part del temps que hi dedicaven. Després,
el component lisic de l'entrenament va
anar augmentant en importància i les hores d'entrenament van anar pujant, fins
queva arribar un moment en quèel volum
(quantitat) d'entrenament per si mateix no
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senzillament de l'esgotament de l'espor-

filura 2.

tista, n'és, per tant, el principal perill que
s'ha d'evitar.
Demano que em sigui permès un últim
apunt més sobre el procés de l'entre-

Eslfmuts
d'entrer'lamenl

Soorecompensac;6

nament físic. la programació que fa
l'entrenador no és aïllada en el temps,
sinó que tot el procés de càrregues i recuperacions descrit, es prepara d'acord amb
les dates de les competicions. Així, el que

Oescans

Eslfmuls
d'entrenament

es pretén és arribar a un estat màxim de
forma fisica a les competicions més importants. Si existeixen massa competicions esdevé més dificil, i en ocasions és
impossible mantenir un estat de forma
elevat en prou grau com per rendir al
màxim,
Amb totes aquestes consideracions p0dem començar a establir quins són els límits del cos humà. I tal com hem vist, el
límit està en la capacitat de recuperació
fisiològica de l'esportista. Aquesta no és
¡1'limitada, malgrat que continuament
s'estan descobrint maneres més desenvolupades per aprofitar-la més.

Soòreentrenament

Els calendaris
competitius
Per entendre dretament tota la dinàmica
de les competicions, primer hem d'anar a
un altre nivell d'anàlisi, de tipus sociolò-

Descans

gic. Ens trobem que en els darrers anys els
calendaris d'alguns esports s'estan omno és l'adequada es poden produir els
dos fenòmens indesitjables. El primer
seria per defecte, i consistiria a no millorar, perquè no hi ha hagut prou estimu·
lació. El segon seria per excés, i és el
que s'anomena sobreentrenament i que
fa que l'organisme tingui una davallada
perquè no pot suportar l'esforç, atès
que és superior a la capacitat dels
mecanismes de l'organisme per recuperar-se.
Amb el temps i el creixement gairebé
continu del rendiment, així com de
l'increment de la importància dels resul-

sionals ha estat motivada per la finalitat
de millorar els processos d'avaluació
d'aquest rendiment i per facilitar el
màxim possible la recuperació d'aquestes intensitats d'entrenament. l'entrenament encara té molt d'art, però cada
vegada més s'hi va introduint el component científic.
Per tant, i com a conclusió de tot el que
hem exposat fins ara, les claus de l'entrenament actual per augmentar el rendi·
ment físic són aquestes dues vies:
• Curosa dosificació de la intensitat i el
volum de l'entrenament.
• Posar el màxim de mitjans legals de
recuperació possibles,

tats esportius, la tecnologització de
l'esport ha anat en augment. S'ha produïtla incorporació d'equips multidisciplinaris de fisiòlegs, metges, psicòlegs,
preparadors físics, fisioterapeutes, etc.
Aquesta incorporació de diversos profes-
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plint de competicions i aquestes són cada
cop més exigents. Com i en base a quins
criteris s'està produint l'evolució dels ca·
lendaris competitius? Una resposta que
simplifica molt, però que no és per això
gaire llunyana de la realitat, ésque aquest
augment del nombre i la intensitat de les
competicions es dóna exclusivament per
raons i criteris econòmics. Vegem-ne al·
guns exemples.
En els esports d'equip s'està passant
d'un partit setmana! o dos en algunes
èpoques, si existia copa, a jugar dos i
tres partits per setmana i a reduir el
temps de vacances dels jugadors, Això si
no passa res d'estrany: si no, fixem-nos
en la bogeria en qué es va convertir el
calendari de la NBA la temporada passada als Estais Units després de la vaga
de jugadors.

En els esports individuals s'estan augmentant les exigències de participació
als jugadors. En tennis, per exemple,
s'exigeixen més aparicions en torneigs
ATP i WTA; en ciclisme, augmenta el
nombre d'ela pes, es pugen les velocitats
mínimes i es multipliquen els esprints i
les metes volants; es canvien les regles i
minven els temps de recuperació dels
esportistes (voleibol, bàsquet, tennis),
etcètera.
l, finalment, d'una manera general, en
tots els esports s'augmenten el nombre de
competicions i de partits a disputar amb
diversos ~invents~, com ara la disminució
de perfodes de temps entre competicions
{copes ¡ mundials cada dos anys, en lloc
de cada quatre); la creació de noves
(Champions league, Golden league i Golden four) ,de sistemes de competició diferents (play-offs), etc.
l'origen d'aquests canvis ja hem apuntal
que creiem que són els motius econòmics.
les raons en què ens basem per fer aquesta afirmació són:
• Els canvis es produeixen en profusió en
els esports que mouen molts diners; i
en canvi en els que no tenen aquest
caràcter les modificacions i l'increment
de competicions és mínim.
• Els canvis es fan en base a augmentar
l'espectacularitat de la competició per
atraure o mantenir l'atenció dels consu·
midors dels mitjans audiovisuals, per
augmentar també després les vendes
dels productes relacionats amb aquests
esdeveniments.
• No es consulta els esportistes ni els
cientflics de l'esport a l'hora de progra·
mar els canvis.

rècords. Aquesta característica dóna un
plus d'atractiu a les competicions ¡ els
organitzadors ¡ els mitjans de comunica·
ció, per tant, s'esforcen a promoure'n
l'existència. l'experiència ens diu que
l'evolució del rendiment, tant a nivell in·
dividual, com dins de l'àmbit d'un es·
port o especialitat esportiva concrela, lé
un comportament de tipus asintòtic. Es
a dir, al començament els rècords
s'incrementen amb certa facilitat i rapi·
desa, i conforme avança el temps,
aquests increments i velocitats es re·
dueixen cada cop més.
Veiem, doncs, que cada vegada resulta
més difícil aconseguir el rècord, malgrat
que constitueixi un atractiu de l'esport. De
fet, les competicions sense rècords es va·
loren com deslluïdes, o com si hi faltés al·
guna cosa.

• L'esport és tant un producte de consum
com un producte industrial. L'esport és
un producte destinat a un consumidor
massiu ¡ s'utilitza per a la indústria o els
negocis per mitjà d'emissions esportives
i la publicitat que se'n deriva es fa servir
per caplar consumidors. Si afegim que
es tracta d'un producte amb un alractiu
universal I que representa molts dels valors i elements de la vida (diversió, exer·
cici, joc, sexe, violència flsica, negocis,
diners, elc.) tenim un mitjà idoni per
augmentar les vendes de qualsevol producte qu@ s'hi associi.

El producte esport.
el seu Impacte econòmic
I polític I la 5e:"'a repercussió
en els mitjans de comunicació

• El producte esport és inconsistent i im·
previsible i l'encarregat del màrqueting
té poc control sobre els components del
producte.
• Per als mitjans de comunicació,
l'esport 6 igualment tant un producte
pe! se com un mitjà per vendre publi·
citat. P@r fer· nos una idea de la im·
portància de l'esport en els mitjans de

Per acabar d'omplir aquest recorregul pel
calendari competitiu i el seu desenvolupa·
ment ens detindrem un moment en alguns
dels motors que impulsen les competi·
cions esportives avui en dia.
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L'èmfasi en els rècords
A més d'aquesta evolució de les exigències competitives, hi ha un altre parà·
metre que hem de destacar. l'èmfasi
que es posa en la consecució de rècords.
Una bona part de l'atracció de l'esport
rau en la competició en si. la lluita
d'acord amb unes normes per guanyar.
Però l'esport té un altre component que
és molt important lambé en un sentit
simbòlic, ¡ és la consecució de nous

Des d'un punt de vista del màrqueting, el
producte esport lé unes caracteristiques
que el diferencien d'altres productes. No
és aquí el lloc de desenvolupar aquest
tema en profunditat, però en ressaltarem
algunes, seguint Mullin, Hardy i Sutton
(1995) però adaptant el conlingut al tema
que ens ocupa.
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Hem vist que factors de tipus social, com

Fi6un 4.
Difusió mitjana de diaris en 1998 (e~emplars diaris).
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els metges o (es persones que estan al seu
voltant com a

~pobres

innocents" moguls

per "forces" superiors a ells. Són persones
que prenen les seves pròpies decisions ètiques com qualsevol altre mortal. Dins del
món de l'esport hi ha una immensa majoria que decideix continuar el seu camí sense dopatge, o que decideixen abandonar.
Malgrat això, vull destacar com resulta de

Diaris <flnTormacl6 .sponrv.

difícil retreure's davant de promeses enormes de reconeixement social i diners. I
pensem que normalment es tracta de per-

comunicació fixem-nos només en les

cians que es posen en marxa són, recor-

sones molt joves. Què no farlem nosaltres,

dades de difusió de la premsa escrita
(vegeu figura 4).

dem·ho les dues vies:

adults, davant de propostes d'aquest tipus?

• Millorar encara més la dosificació dels
Finalment, ta importància política de

esforços fent un entrenament flsic mi-

l'esport creiem que no cal justificar-la

llor. Això suposa millorar el nivell dels

Les solucions

aquí (El lector pot consultar el text de Ca-

entrenadors, posar més mitjans per a
l'entrenament, augmentar les plantilles

Intentarem ara un assaig de propostes de solucioos marc per al tema del dopatge des de

a través dels mitjans de comunicació. El

dels equips, etc.
• Posar molta més atenció i cura en els

La nostra opinió és que no ens trobem da-

missatge que arriba a l'esportista dels es-

mètodes de recuperació; hàbits de des-

vant d'un problema especialment com-

taments polítics és llavors; els resultats

cans, hidratació, alimentació, saunes ¡

plex en si mateix. La qüestió fonamental

manen.

massatges, relaxació, ajudes ergogèniques

rau en les DECISIONS que s'han de prendre.

Aid, tenim dos fenòmens importants:

permeses, evitar desplaçaments, etc.

Decisions individuals, dels poders pú-

zorla, 1979). Només farem un petit comentari sobre el fet que també es vehicula

la vessant que hem pres en aquest escrit;

blics, dels mitjans de comunicació, etc.
a L'aparició de noves competicions o la

Però sempre ha existit una tercera via,

De tota la societat en suma. És necessari

complexificac¡ó i l'augment de les de-

malgrat que es tracti d'una via no legal: el

optar, i optar amb CLAREDAT.

mandes als esportistes de les ja exis-

dopatge.

tents

Sembla cert que, si tenim per un costat els

Primer: posar·se d'acord d'una vegada i

a La gran importància econòmica i políti·

incentius econòmics tan importants que

tothom que el dopatge s'ha d'eliminar.

ca de l'esport; i l'amplificació que fan

s'estan donant i per un altre l'augment de

(Eliminar els discursos al seu favor i en-

els mitjans de comunicació d'aquestes

les demandes, una sortida fàcil la consti-

tendre l'esport en el seu significat origi-

novetats.

tueix el dopatge. Dopant-me puc mante-

nal). Això vol dir posar-se a favor de

nir-me amb molta més facilitat en un ni·

l'esport de debò i en contra de la recerca

I tot això comença i acaba en necessitats

vell de forma alt i més temps. Bàsica-

de rècords, espectacle, competicions i resultats.

ment, el dopatge funciona disminuint

de rècords a qualsevol preu.
Segon: aconseguir que dopar-se no "surti
a compte". Amb:

dràsticament el temps i l'esforç de t'organisme per fer la recuperació, malgrat que
en ocasions també actua millorant directament el rendiment. El dopatge es no-

La tercera via:
El dopatee

ses, que augmenten el rendiment Vo acce-

Hem repassat fins ara els límits del cos

leren la recuperació i l'adaptació de

dreix de substàncies químiques no perme-

• Investigació i mitjans
• Sancions exemplars.
• Influir en l'opinió pública per demonitzar el dopatge.

humà i les exigències dels calendaris

l'organisme a l'esforç.

L'objectiu ha de ser que es percebi per

competitius.

Per tant, els esportistes que es dopen

part de tothom que ningú està d'acord

Davant de l'augment continu de les de·

cauen en la temptació d'aconseguir un re-

amb la via del dopatge.

mandes que es fan als esportistes i equips

sultat amb uns avantatges Que d'altres no

que participen en competicions, les solu·

tenen.

Tercer: tenir en compte l'opinió dels esportistes, dels tècnics i dels cientlfics de
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l'esport a l'hora de dissenyar i posar en
pràctica totes les mesures contra el dopatge i a favor de l'esport.

Aclariment tlnal en defensa
de l'esportista
Abans de concloure aquest text no vull
deixar de dir quelcom que és molt important per a mi. AI llarg de la meva experiència en el món de l'esport he pogut
conèixer milers d'esportistes i he tingut la
sort de treballar de manera estreta amb
centenars d'ells. D'acord amb aquestes
vivències vull dir que ni l'esport ni ells es
mereixen el que està passant respecte el
tema del dopatge. La immensa majoria
de les persones que fan esport, fins i tot
d'alt rendiment, estan nets. No juguen
amb el dopatge i fan esport per moltes
més raons que les pures econòmiques.

l'esport ens ha donat a tots, als esportis-
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ANNEX: El dopatge a l'esport
Declaració de la posició del Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Novembre de 1998.

El CAR de Sant Cugat del Vallès sempre lla tingut una postura clara de rebuig del dopatge al
món de l'esport. El dopatge és un dels pitjors
mals de la pràctica esportiva actual. A mesure
que augmenta la importància social de l'esport ¡
del seu consum com a espectacle. sembla que
la incidència d'aquest lenomen del dopatge va
crei~ent paral·lelament.
E~istei~en dues e~19èncle$, que entenem com
a fonamentals, que s'han de complir en la participació esportiva:
• Que la competició sigui neta I justa
• Que no posi en perill ta salut dels esportistes
Els esportistes que utilitzen substàncies prohIbides estan estaIant per aconseguir un avantatge
competitiu il,legitim, A més, e~isteix evidència
suficient dels efectes negatius que el consum de
moltes de les substàncies incloses en les llistes
de substàncies dopants poden tenir en la salut.
tant psicològics com Hsics.
Entenem igualment que e~istei~en algunes característiques que impedeixen o fan molt difícil
l'eradicació del fenomen del dopatge en l'esport:
t. L'augment del nombre de competicions
mes enllà del que pot suportar l'organisme
humà.
2. L'èmlasi que es posa a tots els nivells en la
necessitat de batle rècords conHnuament.
3. Les diferències de normes entle federacions, institucions, esports i paisos.
4. La Insuficient investigació perestar al dia en
la detecció dels \lltims productes dopants,
5. Els Insulicients controls per sorpresa (en
l'entrenament) que es lan en l'actualitat.
6. la inexistència de conseqüències negati·
ves per a aquells que encoratgen o plopor·
cionen les substàncies dopants a l'espor·
tista.
7, La insuficient velocitat d'adaptació als c0neixements actuals de les IIlstes de substàncies dopants oHcials, lenomen que per'
meties critiques a algunes substàncies o e
algunes dosis, i que pot generar l'opinió que
totes les llistes són inexactes.
8, La creença general en el món de l'esport ¡
en l'opinió publica que, en realitat, dopar-se
no té conseqüències negatives, o que, si
més no, són mini mes en comparació amb
els benelicis potencials que se'n deriven,
9. L'ocultisme i l'evitació que es la d'aquest
tema en tots els nivells de l'esport. Aquest
"maleítisme" I la manca d'intormació, pro-
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polcionen un brou de cultiu apropiat per a
aquells que volerl difondre el missatge a favor del dopatge.
10. La promesa que incklu l'us de substàncies
dopants d'acceleral amb relativa lacilitat la
millora del rendiment. Ai~O pot ser més clar
en esportistes o paisos amb menys mitjans
per entrenar o amb menys coneixements
actuamzats sobre l'entrenament.
Davant de totes aquestes circumstàncies, proposem un seguil de mesures adreçades a eliminar aquests obstacles en la lluita contra el dopatge:
1. Compromls de tots els comitès organitzadors de competicions esportives i da les institucions de les quals puguin dependre,
d'implicar·se en .'estooi de tots els calendaris competitius, amb l'ajut d'experts, per tal
que pllguin ser assumits per qualsevol esportista sense necessitat d'haver de recórrer al dopatge. L'objectiu hauria de ser
aconseguir que no sigui necessari dopar-se
per assolir el rendiment i els diners associats a aquestes competicions.
2. Compromfs general de tots els estaments
esportius i dels mitjans da comunicació,
d'alavorir vajOf'$ com la competició i la supe·
ració individual per davant da la recerca de
rècordS a qualsevot preu.
3. Unilicació de normes i reglaments sobre el
dopatge a nivell mundial per part de toles
las faderacions, institucions, esports i pai'
sos. Pel que fa a aquest punt, emenem
que el Comitè Qilmpic Intemacional és
l'organisme que millor pot aconseguir
aquesta uni!icació de criteris amb el be·
neplàcit de tots los parsos i estaments es·
portius. Això haurà d'anar unit a legisla·
cions en tots els paisos que no dei~in dubtes sobre l'existència de conseqilències
negatives esportives i legals, prou dures i
e~emplaritzants per a qui es dopa i per a
aquells que ho fomenten o en són còmplices.
4. Aconseguir dedicar prou Ions econòmics
per a la investigació en els mètodes de de·
tecció dals últims Omés nous productes dopants.
5. Augmentar al nombre de COf'ltrols per sor'
presa (en l'entrenament); iqueaquestscon·
trols siguin obligatO/Ís per a lots els espor·
tistes.
6. Establir sar>eions e~emplaritzanls per a tots
aquells qua encoratgan o proporcionen les
substàncies dopants a l'esportista.

7. Arribar a definicions de dopatge
operatives i clares, aixf com a
continguts de les llistes adaptats
al conei~ement més actualitzat
sobre els electes de dites subs·
tàncies.
8_ Realitzar campanyes d'inlormació
que posin clarament de manifest
les conseqüències negatives del
dopatge. Paral·lelament s'hauran
de 'inançar investigacions que permetin recollir aquesta Inlormació,
la qual està curosement amagada.
l, a més a més, les sancions que
seguai~in a cada cas detectat hauran de ser prou dures per tal que,
unides als controls més nombrosos i exactes de què s'ha parlat
més amunt, es pugui eliminar
aquesta creença consistent a pen·
sar que "dopar·se SUrf a compte",
9, Inlormaclóàmplia a tots els nivells,
des del món de l'esport fins a
l'opinió p\lblica en general, dels
aspectes ètics i de salut relacionats amb el dopatge. Aquesta inlormació ha de ser especialment
curosa en les etapes de lormació
dels Joves esportistes. Ja a la ini·
ciació esportiva, s'ha d'incloure
des d'un principi l'educació en con·
ceptes ètics clars sobre el dopatge.
10. Ajudes clares i decidides en la tormació I en els mitjans d'entle·
nament de tots els paisos per equi·
librar els coneixements sobre
l'entrenament i pal·llar aquesta necessitat d'aconseguir "fer sal,s en
el bull".
D'acord amb aquesta exposició, tot
l'equip tècnic i humà del CAR de Sant
Cugat del Vallès reafirma el seu com·
promis per aconseguIr millorar el
rendiment dels esportistes de mane·
ra legal i salvaguardant la seva salut,
i es compromet a fer tot el que estigui
al seu abast per eliminar l'us del do·
patge a l'esport. La declaració ple·
sant n'és una mostra, i recomana a
tots aquells que estiguin relacionats
amb l'esport que prenguin totes les
mesures preventives possibles per
aconseguIr eliminar el dopatge an
l'esport i en l'activitallisica arleu del
món.
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Resum
Abstraet
Abstract
This article deals with the changes ot
of the sports system ant its progressive
complexity and personalisation in relation to the development and change
itself, with which it maintains a relationship ()f
of the society itsel!,
ot systemic
isomorphism. The
ot the
rhe process of decentralisation and autonomisation of
of the sports system, a social
different social subsystems, has made, ot
institution as a key factor in the reproduction of
ot sense andlhas
and has changed
fact,
into a basic semantic apparatus in the transmission of
ot values. In facI.
ot expression, inteffpretation
interpretation and
sport as a social mechanism the centre of
of meanings and values of
b~comes more
shape ot
ot contemporary society, becomes
complicated through the distinction and individualisation of
profusion ot
of
ot a protusion
allow us to incorporate,
incorpora te, the framework of
various sports cultures which a/low
personal symbolic universes from
trom a universe divided into ethical and
(post-traditionaIJ individual
symbolic constellations where the reflexive (post-traditiona/)
from H
"we
decides. So we pass trom
Hmultiple and
we collective" to an individual "multiple
plural". From identity to identification. From body as a destiny to "the body
of the sports system and the corporal models
responsible". The prospective ot
associated with it, do no more than anticipate the social future of which we
feedback.
have teedback.

Key words
change;
corporal models, social values, sport cultures, social change,
sports prospects, process of personalisation of physical-sporting
practices
practices
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L'article tematitza les transformacions del
sistema esportiu i la seva progressiva
reJacomplexificació-personalització en relació al desenvolupament i canvi de la
propia societat amb la qual mantenen una
pròpia
relació de isomorfisme sistematic.
sistemàtic. El procés de descentrament i autonomització
deis
dels diferents subsistemes socials ha fet
del sistema esportiu una institució social
clau en la (re)producció de sentit i ho ha
convertit en un aparell sistemàtic
sistematic bàsic
basic en
la transmissió de valors. En efecte,
I'esport com a mecanisme social central
l'esport
d'expressió, interpretació i configuració
de significats i valors en la societat contemporania
mitjançant
temporània es torna complex mitjan<;ant
la diferenciació-individualització d'una
profusió de diverses cultures esportives
que permeten incorporar (in)corporar, fer
cos, la estructuració d'universos simbolics
òlics personals a partir d'un univers fragmentat de constel'lacions i simboliques
simbòliques
I'individu reflexiu (post- tradicional)
on l'individu
decideix. Així, es passa del nosaltres
col'lectiu a l'individu
I'individu múltiple i plural. De
identifica ció. Del
la identitat a la identificació.
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cos-destí al cos-responsable. la prospectiva del sistema esportiu i dels models
corporals associats no fa sinó anticipar el
futur social del Qual es retroalimenten.

Introducció
Avui ja no és una novetat afirmar Que
l'esport, com Qualsevol altre fet social,
comparteix, manifesta, reprodueix i configura els valors predominants en el context
sociocultural on es produeix. Sí que es pr(}blematitza més, en canvi, Quins són
aquests valors i, sobretot, quin és el seu h(}ritzó futur. El present article versa sobre
aquest tema.
Així, el nostre punt de partida, és que els
valors que acompanyen l'anomenada cu/tura esportiva no són a-temporals i
a-socials, sinó que han evolucionat històricament acompanyant les transformacions esdevingudes en la societat. entesa
de manera holistica, Seguint M. Weber
amb finalitats purament interpretatives
{no oblidem que la seva proposta és un
model d'evolució sobretot adaptat a les
societats occidentals), distingirem diversos models de societat atenent als tipus
de va/ors qve atorgven significat a la mateixa societat i als seus mecanismes de
producció de sentit: societat tradicional,
moderna i post moderna. Tanmateix, no
hem d'oblidar que aquest model de transformació social no és lineal ni uniforme,
Ni totes les societats evolucionen al mateix temps, ni amb les mateixes configuracions. De fet, la millor imatge per intentar
de representar aquests canvis que porten
a una creixent complexitat social, és la de
superposar estructures socials donades
històricament amb els elements (institucions) i formes socials noves per permetre, després, el joc combinatori d'un cali·
doscopi social.

D'aquesta manera, si s'han produit canvis
en la societat i en les cultures i valors Que
la mouen, és lògic pensar que també se
n'hagin produil en el tipus de pràctica fisicoesportiva i en les funcions que li són assignades; és a dir, en les cultures esportives i en els valors que conformen el complex sistema esportiu actual. En efecte, el
procés de transformació de la societat té
el seu reflex en l'esport, que anirà modificant la seva naturalesa i les seves formes
per adaptar-se a les expectatives generades pel sorgiment de nous valors socials
(isomorfisme del sistema esportiu) i donar-hi resposta.

L'esport com a fet cultural
l'esport utilitza com a mitjà d'expressió
principal el cos i, per tant, abans de començar a parlar d'esport caldrà fer referència a
les tècniques corporals que permeten la
construcció social del cos.
Per a les tècniques socials, el cos representa el primer instrument de l'home i el
més natural. Atès que anteriorment a qualsevol tècnica instrumental es produeixen
socialment un conjunt de tècniques corporals.
l'estudi de les tècniques corporals ha
d'emmarcar-se dins l'estudi dels sistemes
simbòlics, ja que aquests proporcionen
símbols de naturalesa no verbal. 1 Des del
punt de vista simbòlic, l'aprehensió que es
realitza de l'instrument (Que en el nostre
cas és el cos) es troba mediatitzada per un
esquema simbòlic determinat per la cultura z de la societat concreta.
Marcel Mauss {l979}, en parlar sobre les
tècniques corporals, diu que no existeix un
comportament natural, que tota acció i actitud corporal porta l'empremta de
l'aprenentatge i que cada societat posseeix
uns costums propis. En aquesta línia, per a

Mary Douglas (1973) el cos, com a mitjà
d'expressió, està constret per les exigències
del sistema social que expressa. Tant se val
com sigui, el cert és que en qualsevol de les
observacions fetes sobre la forma d'utilitzar
el cos humà, dominen els factors educatius, i tota educació, fins i tot la física, consagra una interacció cultural de caràcter
normatiu. '"L'educaci6 fisica reflecteix la
totalitat de les normes i dels processos qve
utilitza una societat per portar a terme la
seva interacció, "(J. Sanchez Martin, 1989,
pàg. 341.
Però no solament això, et cos humà,3 gresol on convergeixen naturalesa i cultura,
és un "símbol natural" (M. Douglas,
1988) bàsic per a la representació de la
societat i el món. les metàfores corporals
~naturalitzen" -i, doncs, legitimen- diversos camps d'allò que és social, igual com
les relacions socials que es produeixen en
aquests àmbits, Alhora, el mateix cos és
~modelat", manipulat i transformat socialment. 4 Aquest cos socialitzat, "marcat", és significatiu dintre d'un context social determinat, i la seva aparença, la
seva bellesa o la seva lletgesa convencional, porta sempre, implicitament, un judici ètic. "Tota observació sobre el cos tè la
seva connotació moral." (G. Vigarello,
1991, pàg, 176),
Tot i aixl,la percepció del cos en la seva relació amb l'individu i amb la societat no és
homogènia. Diferents societats en el temps
i en l'espai han configurat de forma diversa,
aquestes relacions. 5 l'existència d'una
consteHació de representacions del cos ens
indica la polisèmia d'aquest.
Si considerem el trànsit de les societats primitives a les societats contemporànies com
un procés continuat de descentrament de
les cosmovisions que porta a la "comprensió descentrada del món" (Weber) en relació amb les diferents esferes de la societat 6
i, alhora, com una tendència a una major

1 Tota I"activit~t esportiva, com ~ t~cn¡ca corporal, es tfoba Impregnada d'actes simbòlics. L'esport, com a creador de slmbols, utilitla com a vi~ de mani!est~ció el
<00
2 segons r. B. Tylor (citat per Blanchard 1Cheska, 1986, ~g. 21 l, "en un sentit etnog<àlic ampli, la cultura civiliuació és un tot complex Que inclou coneixemell\' creences, "I.
moral, lleis, costums i Qualsevol alba aptitud hàbit aojQuirit per l'home com a membre de la societat", Sempre Que apa,egui el terme "cultura" en aQuest artiCle serl utilitzant-lo
des d'aQ>Je5ta concepció.
3 "El COS és una construcció slmbólica, no una reahL1t en sl malei.". (Le Breton: 1995, ~g, 13)•
• "El cos és el primer instrument de l'home ¡ el més n~tural". (M. Mau5s,1979, ~g. 342).
5 "Ni tan sols la fisiolOllia. comuna a tots els homes, pot olerir slmbols comuns a tOia la humanitat" (M. 0001115, 1988. ~i· 13).
ti "Amb l'adveniment de la modemitat. la religió, primer discurs .d'allò Que SOCial., primer .centre simbóli<: estructurador" de la societat e.perimenla una metamorfosi en Què
s'escindeixen, i es fan autònomes esferes culturals de valor _aMiteratu,a, ciència/le<:nologia, moravdret- Que romanien legitimades sot~ el disçu'5 religiós. és a dir, l'unilfe'5 del
discu'5 religiós Que actua com a ffiÓn.visil\ \otalitlant es descent,a, i oogona l'autonomitl:aci6 d'esferes cul!urals de valor autolegitimades, Que cristaHiuen en !ormes discursives
amb les seves pròpjes esuoclures de p1ausibilital preleru;ions de validesa". (J. Beriain, 1990, ~g. 79).
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autonomia de l'individu respecte de la imposició social, és possible argumentar que
la construcció simbòlica dels models i a
través dels models corporals es veurà afectada pel mateix procés i, per tant, les interrelacions entre aquests i els diferents
àmbits de la vida social es veuran modifi·
cades.
En efecte, d'una banda, en la societat contemporània es produeix una creixent proliferació de models del cos generats en els diferents sistemes socials: 7 i d'una altra banda, enfront de societats "holistiques" (Dumont) on no existeix el dualisme cOS/persona ni Individu/grup (societat primitiva i societat tradicional), trobem d'altres (societats modernes) on el procés conlinuat
d'individualització ens porta a fer del cos un
factor bàsic de la noslra individualitat, un
límil respecte dels allres i el món, al mateix
temps que el converteix en un al/er ego, en
una possessió (cos-màquina), que potser
sigui la més valorada en la socielat contem·
porània. B
La proliferació de models corporals sembla trencar, o bé desdibuixar, l'estructura
social, suavitza rigideses i insinua que
ens mena a un "alliberament" del cos. 9
Enfront de la imposició d'un model rigid
del "nosaltres" que reforça la identitat
coHectiva mitjançant la codificació de
l'estètica corporal convertida en significant {estètica de l'ètica}, lenim el narcisisme individualista contemporani (ètica
de l'eslèlica).1O Ara bé, el narcisisme de
les societats actuals no és un individualisme hedonista descontrolat que "allibera"
l'individu de qualsevol relació social, sinó
que ens trobem amb un "narcisisme dirigit" que implica una "gestió òptima del
cos en el mercal dels signes" (J. Baudrillard, 1992, pàg. 130).11 Així, aquesta
estetilzació del cos en la societat contem-

porània continua re-construint "models
d'exceHència corporal" (pagès-Delón,
1989) que inclouen pràctiques, representacions, normes, valors, etc.. i que inStauren una jerarquització a través de la
qual es realitzen els judicis socials Imorals de l'aparença}: judicis en els quals
l'"excel·lència corporal" ès "indissociable
d'una excel·lència moral i psicològica"
(1989, pàg. 13}.12
D'aquesta manera, l'home mai no actua
com un organisme biològic aïllat, sinó
d'acord amb la interpretació cultural de si
mateix i de la seva societat. Aquest fet condicionarà la pràctica esportiva ja que, com
Iota realitat social, l'esport s'inscriu en el
marc d'una cultura que, a causa de la mediatització existent, determinarà en allò que
és fonamenlalla seva estructura interna i la
seva naturalesa profunda, per la qual cosa
t'esport no es pot entendre mai del tot si
s'analitza separadament de la societat que
el practica,
Com que és un producte, un fel cultural,
l'esport reflecteix els valors bàsics del marc
cultural en què es desenvolupa, i transmet
un missatge relatiu a la tradició i als valors
compartits en una societat específica, a través del joc competitiu. ~Les competicions
ajuden a estructurar la cultura, encara Que
tendeixen a reflectir les normes culturals,
també ajuden a determinar-les." (Ulrich,
1975, pàg. 175). AI capdavall, l'esport és
un microcosmos de la societat, on apreciarem els valors que la mouen.
A causa del fet que les pràctiques esportives són un "retrat" de la societat que les
practica, els esports introduïts d'una font
estrangera han de ser modificats i adaptats ràpidament perquè encaixin amb els
valors i les normes tradicionals de la societat que els acull, ja que, si 1\0 es feia aixi,
podrien generar conflictes, en enfrontar

valors que en alguns casos poden arribar a
ser contraposats. "Les innovacions solament poden construir-se sobre els valors
culturals
previs~
argumenta
N.A.
Scotch,l3 (1983, pàg, 486). Solament
aixi pot comprendre's, des de la nostra
perspectiva occidental, que una de les persones més importants dels equips de futbol de les tribus zulu de Sud-àfrica, sigui
/'inyanga o doctor Zulu, "el qual serveix al
doble propòsit d'enfortir el seu propi
equip mitjançant màgia i rituals, i contra·
restar els sortilegis dirigits contra el seu
equip pels inyangues rivals." (Scotch,
1983, pàg. 487). Un altre exemple de
com un mateix esport és entès i practicat
de forma distinta per cultures diferents,
que t'adapten als seus valors, és el cas del
bàsquet a l'àrea de Rimrock (Nou Mèxic),
descrit per K. Blanchard (1983), on conviuen colons anglo-mormons amb nadius
navahos: el bàsquet navaho reflecteix una
conducta menys agressiva, menys estructurada i "moralment menys educativa~
que no pas el bàsquet practicat per la població anglo-mormona, i posa l'èmfasi més
en l'individualisme que en la col'lectivitat i
més en t'aspecte lúdiccrecreatiu que en el
fet de guanyar.
Com a conclusió, es pot dir que totes les
categories culturals mitjançant les Quals
es percep el cos, han d'estar d'acord per·
fectament amb les categories mitjançanl
les quals es percep la societat. Per tant,
analitzant les categories estructuradores,
els valors generadors de significat d'una
societat, es poden comprendre els tipus de
pràctica físicoesportiva que s'hi porten a
terme,
Segons el criteri dels centres generadors de
significat, es realitza la classificació, ja citada, de: societat tradicional, moderna i
postmoderna.

7 BaL>drillard aSl;Ilnyala qualre signes: medicina. reHgió, economia, politica. "cada sistema revela a;.i, successivament, rera la idealitat dels l;IlUS fins (la salut. la resurrecció. la
productivitat raciooal, la se>:ualital alliberada), el lantasma reductor en què s'articula ... " (1992, ~g. 134).
s "El propi cos. el millor soci i el més proper, el delegat amb millor exercitació, aquell segons el qual ens jutgen". (Le Breton, 1995, ~g. 155)
9 vegeu Picard, O. Del codi al desig. El cos en la relació social. Buenos Aires. Paid6s,

1986.

10 Per a Maffesoli, 1.1., "la l;Ilnsibililat col·lectiva sortida de la rorma estélíca desemboca en una relació ètica". (1990. pàg. 491.
II En aquest mateix sentit, tipovetsky assenyala: "No ha d'ornetre·s que. simultàniament a una funció de personalització, el n.arc;S;sme complei. una missió de Il()(tmI1ilzaci6 del
cos: l'interè5 lebril que tenim pel cos no és espontani en atlsolut i 'lliure', obel!i. a imperatius soc;als, (..,) la normalització postmoderna es presenta sempre com a rúnic mitj!
de ser veritablement un malei., jcM:!, esll\!lt. dinàmic-, (\990, pàg. 63),
12 -No existei.en signes prOpi ament _fisics_, per ai.... el color o el ¡ml. de la pintu'a de lIa\lis o la configuració d'una mlmica o ~ expressions del rostre i de la boca SÓf1l1egits im_
mediatament com a indicadors de tesomia _moral_ socialment caracterilz.1!la" (Boord'eu, 1986, pàg. 194).
13 En qualsevol cas. l;Ilmpre es produeix una aculturilzaeió, ja que ~riamenlalguns valors trooiciooals sOn uansformats o obviats a favor dels valors que comporta la prActi·
ca esportiva acollida. Ai.i, a I·esludi de N. A. Scotch es posa en evidència que lot i que la SOCietal zulu es basa en r"ancianitat", la introducció del tult>ol significa l"eJi5lència
d·un fet soc;al on es permet a un jo\re (l'entrenador) posar en dubte les opinions dels ancians (la jllnta directiva). Encara que k c<.'fl que l'esport actua com a "transmissor de Cili·
tura", també k verilat que, perquè es produei.i aclllturilzaei6, ia SOCielill ha d'e-slar prediSPOSllda a modificar els seus valors.
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Societat tradicional.
El "nosaltres" sacralitzat

ció o, si més no, la regulació i et control
dels deformes, els bojos, els bessons, els
mutilats... de la "lletgesa del món". Però
també la manipulació del cos fisic mitjan-

Com hem assenyalat anteriorment, el cos

"és la simbòlica general del món" (Mer,
leau-Ponty, 1985), en el seu origen hi ha
tots els altres símbols. I. De tal manera,

çant dietes, encotiltaments, pràctiques
gimnàstiques, adorns, tatuatges, escarifi-

que es procIueilt una metaforitzaci6 corporal
de diferents sistemes simbòlics que Otde-

cacions... en li, la "construcció social"18
d'un cos Que únicament adquireix sentit i

nen

valor mitjançant aquestes pràctiques.
En electe, la socielat tradicional es fona·

i legitimen camps de la vida social i
cultural. Aid, la metàfora corporal s'utilitza
per estructurar I¡mils i espais, per reproduir
analògicament les experiències socials l, al
capdavall, per organitzar i integrar orgànicament.
En les societats tradicionals, el cos còsmic,
el cos social i el cos individual mantenen relacions d'interdependència. 1$ En el cas
dels taoistes, el microcosmos del cos ês
una rèplica del macrocosmos, tota la naturalesa i tota la societat amb les seves divisions i jerarquies es troben integrades en el

cos. El cos, reproducció del cosmos, es
concep com a diví però mortal, de manera
Que l'adepte ha d'exercitar el seu "cos espiritual" fisiològicament ja Que "el funcionament orgànic és sagrat" (J. levi, 1990,
pàg. 115).
la utitització poliUca de les metàfores corporals també ha estat una constant, sem·
bla que el cos polític necessita legiti.

menta en l'existència d'una consciencia
col'lectiva comuna, Que es construeix en
base a la religió com a primer discurs creador d'un món instituit de significat. La reli·
gió (com a referència a un déu, a l'absolut o
a l'imaginari) és la primera formació discursiva, i esdevé la representació col·lectiva
per exceHencia. Alxl, la religió, segons J.
Beriain (1990a; seguint a Ourkheim) és
portadora de:
• Significacions socials, estructurades al
voltant de dues esferes: les coses sagrades i les coses profanes. El sagrat es manifesta com a centre que representa una
totalitat de signifICat, una interpretació de
les qüestions existencials fonamentals:
vida, mort, etc. la cosa profana és tot allò

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

Que no és sagrat, la perifèria simbòlica del
sagrat que es mostra més enllà dels límils
normatius, territorials, etc.
• Categories cognitIves per a la c1assifi·

cos es concep segons com es concebi
Dtu". (C. Bruaire, citat per M. Bernard,
19B5, pàg. 12).

cació i representació socials, dóna el
marc de pensament (espai, temps, causalitat, veritat, totalitat, etc.) que per-

Aid, la cura del cos, la vigilància de la cosa
orgànica, és també el manteniment de
l'ordre social i cÒsmic. l7 Per tant, aquesta

met d'entendre's sobre alguna cosa en
la realitat socialment (simbòlicament)
construïda.

forma corporal, epicentre de totes les correspondències simbòliques, està normativitzada socialment i el seu desajust amb
allò que és establert pot descompondre
l'ordre general del món. D'aqufla margina-

La religió, per tant, assumeix la tasca de
produir sentit; el seu llenguatge produeix
una totalitat de significat, i configura una
manera de pensar mítica Que la Que

l'explicació de tots els fenòmens terrenals
sigui buscada fora del mateix món. l ,]
El membre d'aquesta societat, mitjançant
el ritual, participa d'aquest ideal de societat, d'aquell nosaltres del qual és un simple
apèndix. Quan hi ha un sol centre creador
de signifICat, la identitat individual esU in,
timament vinculada

amb el

nosaltres

coI'lectiu, al mateix temps que aquest apa·
reix sacralitzat (legitimat pel sagrall. No
existeix eljo, l'individu, sillÓ el nosallres, la
coHectivital.
En resum, la religió es manifesta com a primera interpretació del món que totalitza el
sentit de fes produccions culturals que impregnen la consciència col·lectiva com a
centre simbòlic estructurador de la vida del
grup. és a dir, presenta els marcs cognitius-normatius de la societat i alhora proporciona una constel'lació de significacions
socials.

car.elerístlques I funcions
de l'uport
En aquesta mena de societat, l'esport es
troba profundament lligat a la religió i al sagrat. Segons C. Diem, ~tots els exercicis fi·
sics van ser cultuals en els seus OI~
gens."20 (citat pet Garda Ferrando, 1990,
pàg. 39).
En l'anàlisi que B. Jeu realitza sobre
l'esport a la Grècia antiga,ll destaca que
aquest neix en el si d'allò Que és sagrat, i se
celebren en llocs sagrats i durant festes religioses. "Els jocs tenen un valor solemne i
sacramental" (19B9, pàg. 58) i, a més a
més de ser una forma de donar culte als
déus, són reveladors, en certa manera, de
la veritat dels destins individuals, però $Obretot són reveladors dels destins col'lectius i serveixen per atorgar sentit ¡ identitat

lO TlrTIbt l'elAI\Jf;tI,IIllisme. com. ciMell QUIl! lWudilIebo ~ ~ o com I simboI de rintel·IeetUlIisme de 11 ciênòI, li del cos el $CIJ or9n: "en veritIt. rwlisi 8lrudurIl, t.J, no pot emet¡if e'l respeñt". QUIl! ~ el wu moclel ili el' tI'OlMl en el cos". (LM-SlrIuss. 1987. ple. 6251.
IS Veeeu rlMlisi de f. l.Dux li 984): li COI • li JOCietll 1rIdieitJtaI.
•1 SemIliI que 11 utiütDci6 poIitic:II de 11 meUforI oopM::isu 'OI Inibi<. 11 - . defirIoI;J6". ~ 11 Po/it;nIJn de JeIn de SIIistuy (11 Si): "l'estMt I!:s un OD$.. •• El prineep
ocupi' restll el lloc del CIP ¡ est! $OlJ'hf$1I Diu únic. .. El_. OCUPI el Ioc del COf••• Les Iundon$ dels ui$. .... or*s ¡ 11 . . . . . . . ~ pels jut¡I!S ¡ pels ~
dols de prvwlncies.... Els peus que .'~ HI'IC" I 11 temo són ebo CI/l'IClMllL." (CUl per J. Le Gaff, 1992, pjc. In
l ' En un IIt~ cootm., però en 11 m.aleiU IlniI, f. lOIJlI escriu: "l'home iNearl en el seu cos respirat c6smil:l però, 'lhorI, intenti de l!omIl-1I i domiMl-II... " (I ~, fil&.

" ..

l' En rNci6 li prods sociil de CfU06 de 11 rulillt ¡ del cos IoCI!qUaI ~ P. Bette< I T. luckmann, u COf!StIIIl:tid SCCIM de ~ fN/i,.,. Iolldrïd. Amooortu. 1986.
l' Tot IS pot U<JIil:II per 'desicnl dNf", idhl,l(: rtlleltici del podoeI. En "QUeSlI metil de loOdetIts, 11 m;¡,6 i el podoeI noaun se¡lIrats COfTl o):.listemes soc:iIls operatius. són un
de sol: el podoeI W donIIt per "Idun,.t de

~.

20 Enu.. que is cert que vln existir prktiques que no Vln ser cultual:s. Illuestes. eren protlnel. extloseI6e t'osIera d'allbque is saerli. COfTl l'' ebo aetticis fisics ruliuall per
les dones e5P/Irtlnl!S, rú~ima ~nalitat deli QIUIIs no va donII, culte lis llNs sin6 prooort;ona, fills ~ Aque$la prit;tX;zlOelO, en l.W\I soc:ielal que lf corn a "iN" 1l1éill'Ó.
lenen un carklet secundlri, fIQ principal.
:1 "'I",ns IUlOrS l!il1Tlen que fs I Gr«II, amb lis wus Jocs ~impics. Nemeus. Pities. etc.• on aPl.e;. resport com a realilallOC~1 .ti\lIIda.
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als individus com a part de la coHectivitat
(nosaltres).
Com que són el resultat de normes culturals
concretes, els jocs esportius revesteixen un
caràcter de ritu social. i com a ritu social
ajuden a crear una realitat que no pot SlJbsistir sense ells; és impossible mantenir relacions sense actes simbòlics. i l'esport
n'està ple.
Tot fent un salt en el temps fins a l'Edat
Mitjana, però restant encara en el model
de societat tradicional, podem observar
com, en d'acord amb R. Chartier i G. Vigarello (1982, pàg. 290, 291), encara es
manté aquest caràcter religiós. Els jocs
coHectius, o bé s'inscriuen en el calenda·
ri de festes religioses. o bé els contrin·
cants es decideb(en de comu acord per
una data sense un significat particular.
Però també en aquest cas es manté et llaç
d'unió amb el cerimonial religiós, ja que
sempre és després de les misses o durant
les vigilies quan es comprometen les diferents parts.

Societat moderna.
El "proJee:te de Jo" secularitzat
El

~procés de mooernització~, modifica la
percepció i la construcció del cos, aid com

l'estética i els judicis éticosocials des de
dos factors inseparables. D'una banda, el
procés de racionalització/secularització
que porta a una lògica creixent de diferenciació i autonomitzaci6 dels diferents subsistemes socials i dels seus criteris de validesa. 22 D'una altra banda, el procés
d'individualltzaci6 que porta a una més
gran
emancipaciólautonomitzaci6 de
l'individu, que veu transformat el seu desU
en decisió. Aid, la ~modernltat pluralitza
institucions ¡ esfils de vida, cosmovisions ¡
estructures de plausibilitat~. (J. Beriain.
1990, pàg. 103).
Un moment clau en l'establiment de la s0cietat moderna és la sortida de l'Edat Mitjana. En el Renaixement es produeixen grans
canvis tècnics. cientifics i poIitics que suposen, alhora, un joc de signes, de costums ¡
de cultura que va sedimentant en una nova

estructura social. Aid, alguns autors posen

el descentrament de les cosmovisions que

com a data olicial del naixement de la mer
dernitat, el segle 'IN, el -Quattrocento· re-

es trobaven articulades al voltant d'un cen-

naixentista italià (Vattimo, 199Ob, pàg.
IQ) moment en què l'home passa a ser el
cenlre.
Els segles XVII i XVIII posen les bases filosòfiques (Descartes i la Filosofia de les
Llums), religioses (Reforma luterana) i politiques (Revolució Francesa, que aixeca
l'estat burgès modern, centralitzat i democràtic). AI mateix temps, les ciències fi·
siques i naturals, alhora, fan els primers
passos en relació a la tecnologia aplicada,
i aconsegueixen que els fonaments de la
modernitat facin un gran salt endavant.
~La modernital sorgirà am/) la idea de

subjecte autònom, amb la força de la raó,
i amb la idea del progrés hislòric cap a un
final brillant a la terra,· (Urdanibia,
1990. pàg. 5Il,
l'època moderna és configurada profundament per la revolució cientiflCa i el conseqüent desenvolupament de les ciències experimentals. 2J Aquesta època és testimoni
de la modelació matemàtica de l'univers i
dels fonaments del pensament mecanicista, la projecció pràctica dels quals és la mecanització de la producció i la tecnologia,
que revolucionaran l'economia. Aixi, el continu i imparable progrés de les ciències i les
tècniques fa que es produeixin grans canvis
en el camp de la producció: la divisió del
treball, amb les consegüents translormacions en els costums j en la cultura tradicier
nal.
Podria fixar-se el 1850, aproximadament,
com a data en la qualla societat comença a
autopensar-se en termes de modernitat.
(Urdanibia, 1990, pàg. 46). Amb l'adveniment de la modernitat, la religi6, primer
centre simbòlic estructurador de la socie~
tat, experimenta una metamorfosi en què
s'escindeixen, s'autonomit2en, esferes culturals de valor -ciència, politica, dret. economia, etc.- que romanien legitimades
sota el discurs religiós, Continuant l'argumentació de J, Beriain (l990b. pàg. 131),
el factor que possibilita els canvis que conformen el nostre sistema cultural modern és

tre sagrat.
S'inicia aixl un procés de secularització,
que ha consistit en el fet que sectors de la
societat i de la cultura, cada vegada més
nombrosos, s'han anat sostraient de la d0minació de les institucions i simbols religier
sos, i han passat de rebre una interpretació
directament religiosa a explicar-se ara mitjançant la ciència racionalista, Per això, es
pot dir que ~/a modernitat és filla de la se-

cularització. ~ {Fernàndez del Riesgo,
1990, pàg. 81l. També es produeix una individualització dels universos simbòlics que
es trobaven vinculats a l'esfera d'allò que és
sagrat. la modernitat descentra el fonament tradicional i inaugura un temps post·
sacral caracteritzat per la pluralitat de re·
presentacions coHectives que segueixen la
seva pròpia lògica autònoma, Cada formació discursiva (dret, ciència, etc.) s'auter
procura els seus propis criteris de validesa,
s'autolegitjma mitjançant una IÒRica interna pròpia, reemplaçant la legitimaci6lradicional des de dalt per la legitimació des de
dins.
la religió no desapareix; experimenta una
metamotfosi en la que perd el centre, passant de ser el discurs de les coses socials a
ser un discurs que competeix al mercat de
srmbols. tot especialitzant les seves funcions i els seus mecanismes de legitimació.
En el sistema cultural de la modernitat, la
religi6 és un discurs, una metanarrativa que
ofereix sentit aixl com d'altres fan una ofer·
ta de béns de consum, etc.
Aquest procés creixent de diferenciació i
complexitat d'organització de les societats
fa que l'home es trobi ell mateix confrontat
no solament amb multiples opcions de curSOS d'acció, sinó també amb mulliples opcions de possibles maneres de pensar el
món.
la identitat coHectiva continua fonamen·
tada en aquesta relació nosaltres que és
constitutiva per al procés d'identificaciódiferenciació d'un coHectiu social determinat -poUlic, econòmic, militar, religi6s- ,2. però el seu mÓn circumdant, és a

22 "O PIO(Iueix una aulonomotla dIlIi urWtnos sombòlicsque es trobiwn vitIcu1llS I resferl d"'all/l Que ik sagrat'. li rnodernitIt~.descef'tr¡, e1lonimenll1Jodic:ionll de
tipus toIfIitiu, normatiu ¡ ~u, ¡ inlU1U'1 un ttmps "postsaerll" ClrKl<!rilZlt pe< UIY plunt¡~1 dtI ~!.lf;1CIn:5 eot'l~di-n, titnciI_ d~, motal•• ,t, etc., QUI! seeue;Jetlll sevl prllpiIlO&ic.IlulènomIl, trl ~ senlJl. ptOl"R1WC!I. pel fe( de ser dfl5.sacralitlldl". (J.
1990, pi¡. 911.
2J Per I l'home H.ISlr¡¡t, les milloles mlttlillls i me...l. de {individu es U'Obaven subjectes Ii seu trlCllment Clel'ltific.

Beri'' ' ,

2< El "1'IONIt'n' il no tf\iIObIlotllll comunollll 11
un mlttix idul d'tmancipaçlÓ de l'home.

Q"'" pertlny rindMdu, com en el Cfl deli SOCletilttrldlCionlll, lln6 $CIl~mtnt Ullil part d'lQtIt!otil, 11 d'IQlH!l1s QUf.! comparteixen
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dir, res condicions-Iimit d'aquesta, vénen
determinades per una complexa xarxa de
Iimits econòmics, administratius, poli·
tics, religiosos, etc. L'entorn de formació
de la identitat col'lectiva esdevé sobre·
complex.
Ara, bé, com operaran les metàfores corporals en aquest món fragmentat? Primer
a l'Occident, aquesta totalitat, que integrava el cosmos, la natura i la societat en
el sistema simbòlic del cos humil, va iniciar un procés de dislocació que va acabar
trencant la unitat corporal del mÓn. 2S
Amb tot i amb això, acompanyant aquesta
diàspora de sistemes socials (economia,
ciència, política, religió, art, etc.) que se

bres en el procés de construcció del cos
modern,28
Aquesta alienació de l'individu per una vi·
sió instrumental i maquinista del cos es desenvolupa a l'uníson amb el sistema capita·
lisla de proctucció.2';I El cos humà es converteix en un instrument de la ploducció.
Apareix in-carporat 30 a la màquina, com si
fos una ptolongació d'aquesta, en una
lògica que s'exemplifica en e/taylorisme i
el fordisme com a mètodes d'organització
del treball i que demanda del cos- màquina cada lfegada tendiments més gtans i in·
crements a la productivitat (J. M, Srohm,

1993), Aquesta concepció del cos· màquína de /'individu porta associades una sètie

separen i s'autonomitzen d'aquell centre
creador de significats que era la religió
(Ourkheiml, observem una proliferació
d'ideacions o metilfores-mol1els corporals

de practiques legítimes, institucionalitzades socia/ment,31 que donen dimensió
estètica a les virtuts ètiques d'un mecanis-

d'abast més petit, en correspondència
amb res lògiques profundes de legitimació
de cada sistema: el cos polític, el cos productiu, el cos-signe, el cos disciplinat, er
cos reflexiu, etc, Aid, la relació cos/siste·
ma sembla invertir-se i el cos queda re·

nat pet a/s eslorços de /a vida quotidiana,
En aquesta mateixa línia, el pas d'un capítalisme de producció a un capitalisme de
consum, comporta canvis en l'apreciació
del COS. 32 El cos, a mes a més de mitjà, es
conretteix en finafitat de la producció,

dui! a l'estratègia axial del sistema en què
s'inscriu (Baudritlard, pàg, 19921. No

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

obstanl això, en aquesta multiplicitat de
metàfores-model sobre el cos, podem se-

1995), La dualitat establerta al voltant del
cos tendeix a difuminar-se. Cada vegada

guir dos eixos bàsics interrelacionats que
van marcar la percepció i la cognició del
cos humà, igual com les seves manipula·
cions i pràctiques i, per tant, la seva definició estètica. Un eix és el que separa

ens identifiquem més amb aquesta possessió que ens representa i que es converteix
en veritable objecte de culte, Amb tot i amb

l'Individu del seu propi cos, convertint-lo
en un alfer ego. 26 L'altre, és el que aplica
la concepció mecanicista de l'univers al
cos humà, cosa que genera el cos-màquina. 21 Ambdues idees s6n indissocia-

me ccxporal tempetat, ben Bteixat í entte-

això, res no ens allunya de la construcció
d'un cos productiu. El nou narcisisme he·
donista, amb el qual identifiquem el culte al
cos contemporani, va "a la recerca de
l'excel'lència"33 corporal, on tot signe fisic
(forma, aparença, manera de moure's,
moda, etc.) ens implica en un joc. simbòlic

hipercompetitiu on l'ètica de la proesa, del
desafiament personal, de la superació de 1[mits, del risc, dibuixa la ~perfecció estètica
de les conductes" (Lipovetsky, 19941,34

Caractuí$t1qU~$

I funcions

d~ J'~sporl

En la societat moderna, l'esport passa a
convertir-se en un sistema, conformat paraHelament per subsistemes (esport recreatiu, educatiu, espectacle, etc,), que
manté interpenetracions amb tots els centres estructuradors de significat. Aid, es
configura com un tot complex: que pot ser
legitimat per diferents lògiques discursives, que li assignaran una finalitat i li atorgalan unes característiques determinades
(que, en molts casos, seran complementàries) d'acord amb el projecte que representin. Tot seguit, en presentem alguns
exemples:
• Raó, la reducció de la realitat a alguna
cosa quantifICable, com a signe tipic de la
racionalització, es Iradueix en el fenomen
dels tècords i en la importància que
s'atribueix al lloc a la classificació. Els es·

ports moderns es distingeixen dels primitius per posar més èmfasi en la competició; la victòria és l'objectiu principal dels
participants.
• Religió: El puritanisme va enunciar els
principis fonamentals que havien de definir el moviment esportiu. El puritanisme pensa, en correspondència amb la
seva interpretació de la Biblia, que el
cos està destinat al servei de Déu, i a
aquesta 'inalitat s'ha de sotmetre la

2' ~yala lli Sreton (1995, plg. 57) qoe"e1 cos!...lde"," de.e< apropiat pet" ,~esenla'u"'coI'leclivilat hvma"', la<ljmel'l$lóhollslica de la qual comença a<listen(l,Ú".
26 En al.,n cas s'ambl I no 1'IICl:riiret-s'lli, "No s6c, decap INneta, .c¡uesl ~de rnembtesel qual hom.-.omenf cos !uN" lOescattes, citft pet" lli Btelón, 1995, ~ 71l.
21 S. a In loOCiell!s 1\OIi$/1Q..n "uniYe<s s.eauia un model otpl>iclsta ta matriu del qu~1 era el cos Mum~, 1mb la mocletnitat ta f6rmull .mquona on.leN el món -"l'univers és una
miQuo", on no MI tia .Illa toN • ~a, que In !igures ¡ mo:Mmems de la sevtS pa<U"- (1995, ~g. 66l ¡ el ptOpI cos -"o;om si los un teIot¡l! comlXlSt per rodes j conl'ape5OS. .. torISIdetO el toS de l'home"_. (Descartes, tital pet" lli BrelÒt1. 1995, ~. 771.
2. Airll es pol eonlUl" mItjançant I.
de la leoria medica: "A Ii li óellq1e XVII i cornençamenl óeI XVIII, la teoria mtol\iQ, en pati. t,f\ti del dualisme 'acionalista de
Oesc:atlft ~ mtnC ¡ COl, ~. '"ibl, • ser ,,,"ui(la de forma nolable pels ~ maletMtOCS j qu;mocs del cos, el llUll ela COfII;etlul tom una màllu,na compleq. Una vañetat
de leorlts ~~llCl","i laltlllllednoques de ta malalba van p""tI)'lt popularitat.." CTume<. S.S. 1989. 1091,
n v~ O, OtItult; F. Gu6ry: El C(l$pnx!ucf'". reoila del cos en la ft.>nN de producci6capiral,st•. Buenos Aires, Temps COIIlempor'ni, 1975.

Mtòf,.

AQul f t pol.-.:l" la Del-IieuI' Temps modems de Chaplin,
II AixI ft ~a deWtWOlul* l'f:$I)OIt lTIOdem tarKte<tWt pels 1TIlI~"'lots que,..;..en resleta <Ie la procluc:Ci6<1e la ~I moderna: competicJ6, rendiment, mesuramenl;
tècotd, A mis. mis, h rtçloca <Ie les ¡rans ~ ; &'~ eot¡lOrfols, de la submIsso6 del COI a les I~ <Ie rtslotç; la producIMlat.
:u Els calMS en la VIlo.-KJó; la ¡estJci del COI són eqllrvalenl5 ab que es proclueiI;en at voltant . . rincSMclll enl'esIef. de rot¡llnlUKJ6l1el ttebaI. les leones mecancsles com el
u,1orisme, eliMh'sme són iUllslltllicles per aquelle5que buSQuen la im¡lIic.aciO teUI de r ~ en r•• tI)' per "'8"M"tIO' la ptOllucIMtal míIjIl~ la ~eficaç de ta a.dl.....a de l'emlll6l.
:u Oe la maleo.u ,...-., en la ¡estJci empteS.Inal TJ. Peters; R.H. W'tetmil'" Ala ~ di!' r.xeI·Mncu. Uiçotts di!' In empte_ mj/lot ~ dels EstaIs (lmls. Ba,celona. Follo, 198<1, assenyalen lIls ptVIQpIS boisio de la wltl.n de r~
,JoI "El nou~, 1.,.1, tstomj)lbble.mIl r ~ La ~1ledonosUl amb el COI emlelI per~, rldua06Cll1'l\f1e1~.TJtUm, ens api"..,.. i dormim, no Del
pIRo inuinseoI;, $<flÓ per lI"IOIcnt le5 no!otIft oportUftl\atS en e_, ellrebfll i talof'ceYrtar (B. S. fume<, 1989, pic. 1471.
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pràctica fisicoespor1iva. Els exercicis fi·
sics, com a mitjans vitals, necessaris i
ineludibles,35 serveill.en a la salut, són
un mitjà educatiu i estimulen la formació del caràcter de l'home.
• Progrês: En una societat cada vegada
més tecnificada i en la qual existeix un alt
índex de comoditat, "l'esport suposa per a
una personalitat humana deficient en un

dels seus aspectes principals (el movi·
ment) un mitjtJ d'equilibri." (caloria,
1979, pàg. 55). L'esport apareix com a
pràctica-salut per pal'liar els desequilibris
que comporta el progrés.
• Economia: L'esport és interpretat, par·
cialment, com si los una reacció de com·
pensació al treball (aspecte lúdialrecreatiu de l'esport) i, parcialment, com un "fenomen d'adaptació a les condicions vi·
tals pròpies de la societat industria",
(Lenk, 1974, pàg. 26) pel fet de presen·
tar (l'esport de competici6) "trets i continguts conformes i semblants al treball."
(Lenk, 1979, pàg. 134}.
• Polftica: "L'esport és una plataforma
qualificada de propaganda poI(tica"36
(Carorla, 1979, pàg. 225). En un cert
grau, "els èxits dels equips nacionals
simbolitzen el lloc que ocupen els respectius estats i nacions dintre del món"
(Krawczy1l i COIs., 1979, pàg. 144) tot
significant la supremacia d'una opció
ideològica sobre les altres en la consecució del projecte d'home. Aixi, "el p/usmar·
quista espoFtiu és, directament o indirec·
tament, portaestendard d'un pais o també d'un règim politic" (caloria, 1979,
p.'lg. 107).
L'esport pot servir de base per assimilar la
coexistència en una mateill.a societat, de
centres amb discursos legitimadors diferents i també contraposats. Així, mentre
l'economia es basa en la desigualtat (dile·
renciació, especialitza(6) per aetlnseguir
un increment en la producció, la polilica es
basa en la igualtat, tot argumentant que

tots els homes som iguals. Les competi·
cions esportives, amb el pressupost de partir d'una igualtat per arribar a una desigual.
tat,31 poden ajudar a fer Que l'individu cregui possible la toell.istència, en una mateixa
societat, de centres amb lògiques discursives contraposades.
AI mateill. temps, l'esport espectacle també
serveix al propòsit de crear una consciència
coHectiva (un nosaltres) provocada ja no tan
sol pel projecte sinó per l'emoci6, per aquest
"sentir en comú", per l'''estar junts" (pmxè·
mica) que provoca la unitat triba!. (R. ~Il
chez Martin, 1991). Així, l'home modem pot
escollir, per a la seva pràctica, entre diversos
esports, el Que més s'ajusti al seu protecte
(per les seves característiques socioec:n lÒfTlj.
co-poIÏ1iques) tot creant-se una consciència
del nosaltres basada en l'afinitat de projectes. Alhora, l'esport.espectacJe s'encarregarà
de crear una consciència del nosallles basa·
da en l'emoció cOl'lectiva que provoca periòdicament.

vant de nocions com la raó, la història, el
progrés o l'emancipació.3'9
Amb el Iracàs dels grans relats legitimadors que donaven sentit al present i al lutur que havia de seguir, a les actituds Que
es mantenien en la societat moderna,
apareixen a la societat postmoderna tot
un conjunt de categories i sensibilitats alternatives a tes que van prevaldre ante·
riorment, no ja en forma de metarelats
sin6 en lorma de petits relats: moda, he·
donisme, culle al cos, etc.
La creença en una història unitària, dirigi.
da vers una fi (la salvaci6, la racionalitat
cientifica, la recomposici6 de la unitat humana desprès de l'alienaci6, etc.) ha estat substituïda per la multiplicaci6 indelinida dels sistemes de valors i dels criteris
de legitimació, per una multiplicitat d'estratègies parcials que manquen de propòsit comú, en un relativisme cultural (o
pluralitat de subcultures) on cada cultura
ha de ser jutjada ell.clusivament segons
els seus propis principis, tots igualment

Societat postmoderna.
Temps de "Incertesa"

legitims.
Mentre que a la modernitat es d6na un
descentrament de les categories "centradesa i el seu procés de secularitzaci6, a la

La data operativa utilitzada per J.F. lyotard
per marcar l'inici de la societat postmoder-

postmodernitat s'arriba a la prolileraci6
de centres descentrats, plurilògics i frag-

na, és la 11 Guerra Mundial: "amb l'aplica·
ció de Ja ~soIlJCió finala, la inttodlJCCió de
noves tecnologies en la gueffa, i l'us sistematic de la destrucció de poblacions civils, és innegable que s'opera un canvi."

mentats.
En aquestlipus de societat predomina majorment la identitat pet referència a petits
grups propers, els consensos locals, con-

Els ideals de la modernitat són violats obertament; ideals que estipulaven que tot el
que fem en matèria de ciència, de tecnica,
d'art i de llibertats polítiques. tenen una finalitat comuna i única: l'emancipaci6 de
l'home.
La crisi de la modernitat. que es fa evident
sobretot a partir dels anys 70,38 sorgeix
amb la pèrdua de credibilitat de les tesis de
progrés; amb el declivi de la confiança als
metarefats de legitimaci6 de les societats
mooernes; pel desencant, al capdavall, da·

junturals i rescindibles, les visions fragmen·
tades, escèptiques, de la realitat (Mardo·
nes, 1990, p.'lg. 211.
M. Maffesoli, en comparar les formes
d'agregats societaris, oposa a la societat-o
sociabilitat- moderna (que pefSegueill. un li:
l'emancipació de l'home) que segueill. la
lògica de la identitat (ideològica, professional, etc.), la socialitat postmoderna (amb
únicament una preocupació pel present)
que segueix la lògica de la identital (ideològica, professional, etc.), la socialilat postmoderna (amb únicament una preocupaci6

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

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

31 En les curses ItI~,ques, ~r exemple, Iols eIS esportistes S\lrlen de la ¡¡ulltat (a II 'Inia de sonilll) ~r I,ribar III desiiIJ.ll.t (I II lio" de meti).
li! El terme postmooero ~ emp<ll per pri""", ve¡:1dI el 19711 PfOIIÒSil de 111~lIllu'l.
li

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

FigufI 1.

es diferencia del gran cos social i desenvolupa una creixent preocupació per la seva

soc.....

SOCIAUT"T

singularitat, que es manifesta, per exemple, en una "epifania del rostre" i del ret ra!.

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

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

(le Bretón, 1992). la preocupació social
per descobrir en el rostre la veritable naturalesa interior no era nova,44 però amb

Organització polltica i econOmica

Masses

Individuus
(funció)

Persones

l'arribada de la modernitat pretén validesa
cienlifica 45 i fa de la pròpia imatge

l'' '

l'ambaixadora de les virtuts ètiques d'un
mateix,

Agrupaments contractuals

Tribus afectades

Aquesta promoció de la pròpia imatge
acompanya la puixant societat burgesa
que trenca la societat tradicional i "mun-

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

danitza~ la societat. 46 Tot el sistema social

(104. MaIl.IOII, t99O)

pel present) que segueix la lògica de la
identificació. "Quan alió que és social s'ha
saturat, ens queda la socialitat" (Maffesoli,
1990, pàg, 15).

Mentre que a l'ordre modern, per salvar la
identitat, la pertinença múltiple és impossible, ~I'ordre pootmodern és plural i canviant. ~ (Maffesoti, 1990, pàg, 17). la per·

Per a aquest aulor, la societat és feta
d'individus, la socialitat de persones,
l'individu té una identitat, mentre que la
persona s'identifica amb un rol. AI concepte

tinença de l'individu a diverses classes
d'ordre permet una facilitat de connexió ge·

tancat d'identitat M. Maffesoli oposa la noció oberta d'identificació. l'individu es tan·
ca en la seva identitat (s'esgota en la seva
funció, roman fidel a ella): la persona
s'identifica amb els seus simultanis o suc·
cessius rols (que no funcions) sense esgotar-se en cap d'ells (ja que no creu en la narrativa que els legitima),
l'organització de la socialitat postmoderna
té forma de xarxa; i una xarxa connecta nusos. Els nusos de la xarxa seran les tribus
(microgrups). les tribus són petits grups no
permanents de persones unides per la identificació en un ordre o valor determinat. Aixi
com la modernitat és homogeneïtzant (elimina l'altre, el diferent), la postmodernitat
és helerogeneïtzanl (assimila

l'allre).40

neralitzada entre les tribus.
Aquest procés, que es va iniciar amb la sacietat burgesa, ha arribat a la seva culminació en l'actualitat, on la moda 41 s'ha con·
vertit en el motor d'Una societat "capitalista-democràtica-i ndividua!ista" (lipovetsky,
1990b) on es tendeix a psicologitzar el
~cos-màquina", a tenir-ne cura i agomboIar-lo per obtenir-ne un rendiment óptim en
el joc social de fa seducció 42 i on es consuma l'individualisme narcisista contempo·
rani. 43
Aixf, pel que fa a la construcció social dels
models corporals, veiem la proliferació de
les ètiques fundades en l'es/ètica, Ja hem
assenyalat anteriorment que "l'individua·
lisme és el valor cardinal de les societats
modernes". (L. Oumon!, 1987, pàg. 30) i
amb el procés d'autonomització, l'individu
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va entrar en ebulliciò i això es va reflectir
en el camp estètic. 47 No obstant això, la
cura de l'aparença corporal, que indica un
nou estil de vida, no es va difondre de manera igualitària en la societat vuitcentista,
i l'estètica corporal va esdevenir un signe
de ~distinc¡ó" que informava sobre la riquesa, posició, professió, gènere, religió,
edat, etc., de cadascú. 48 Amb el procés de
democratització es van anar atenuant, a
causa de la seva'multiplicació, els signes
de la "cjislinCló soci"al" a través de la imatge corporal, fins arribar a l'actual "societat
narcisista".49 En aquesta societat contemporània, postindustrial, es produeix Una
"apoteosi de les relacions de seducció" (lipovetsky, 1990) que acaba amb les relacions de poder coactives i disciplinàries
que són substituides per un narcisisme auto-regulador 50 que exemplifica la ~microlí
sica del poder" portada al seu extrem mès
"seductor". Així, més que un poder repressiu, es tracta d'Un poder "productiu", capil'lar i descentralitzat, que opera al nivell
de micropràctiques I que s'assenta en el
cos, En el fons, no podem separar la construcció del cos narcisista dels mecanismes

noció de "policuIlVlalisme" com afurma social, que es ta palesa en el "mestissatge" generalitzat de les mooes de vestir, del menjar, dels espectacles,
etcètera.
"SolameM hi ha moda en el marc de la modemitat. É$ a dir, en un eslluema de ruptura, de progrés I d'innovació", (Baudrillard, 1992, ~g. 103).
"cal mantenir el "capital" salut, fer prosperar el "capital" eorp<><al SOla la torma simbòlica de la seducció". (te Brefón, 1995. ~g. 160).
cal recordar aqui que aquest narcisisme esta lluny de ser la "1lIiberament ""'"i" l!e l'individu, ja que "proc~i~ d'una hiperinversió dels codis i funciona CCH11 un ti¡)<ls inèdit de
control social sobre ànimes i cossos". (tipo¡etsl<y, 1990a, ~g. 64),
Vegeu caro Barojl, J., U cara, miral/de l'ànima. Història de I. fisioen<Jmooia. Barcelona. Cercle de Lectors, 19B7.
Durant el segle XIX es deselMllupa una nova disciplina vinculadl aIi tisiognomonia, la frenol08ia, que busca, mitjançant l'anàlisi de les tormes del crani, les qualitats idefectes
de les persones.
"serl la fotografia II que aconseguirl 1i democratilZaciódel retrat". "L'a~a la representació III possessió de la pròpia imallle aviva el sentiment d'importlncia d'un matei~,
democratitza el desig de recooei,ement social". (A. CortIin i M. PerrQI, 1991. ~g. 127).
"La revolució Indumentària que es t,ooa en l'origen del vestit modem, es basa en aquesta rehabilit¡w;ió artlstica del món", (G. Upo¡etsky, 1990b, pà¡. 74l
Ala França de 1840. l'aparença corporal indicava. enlle d'alues, les preterèncles polítiques, "els legitimistes adopten Ii barba sencera, els imperialistes I. barbeta punxeguda
amb els bigotis també en punta, menlle que els partKlaris de la mooarquia constitvc:ional Idopten patilles". (P. Yonnet, 1988, ~g, 240).
Per a P. Yonnet n 988). la moda, en la nostra societat individualista·narcisista ha anuHattots elsdiformismes ...<;iasse. edat, religió, etc.- i es manté ¡Jnicament l'imperatiu de
la joventut.
"L'ensinistrament social ja no es realilZa per Imposició disciplinària ni tan sols per subllmac:ió, s'efectua per autoseducci6. El narcisisme, nova tecno!08il de controllle.ible i au·
togeshonat, socialitza tot desocialilZant, posa els individus en correspondéncil amb un sistema social pohIoritzaL." (G. Upovetsky, 1990, ~g, 55!.
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l
del poder, Aquests no s'instal'len únicament en les institucions polifiques de
l'Estat, sinó Que mitjançant una ·tecnologia política del cos· (M, Foocault, 1990)
que funciona a través dels coneixements i
d'un conjunt de tècniques, s'introdueix,
mitjançant la pràctica quotidiana, en el
mateix cos tot disciplinant-lo,51 o bé en
l'actualitat, "seduint-Io~. La focalització
del poder en el cos gràcies als mecanismes
disciplinari5 construeix ·cossos dòcils·
adequats a les condicions socials, ~ O sigui, que sembla pertinent la pregunta Que
es feia el mateix Foucault (1992, pàg.
106): ~de quin cos té necessitat la societat
actual~.

A. Giddens (l995) ha respost aquesta
pregunta desenvolupant la correspon·
dència entre la reflexibilitat de la societat contemporània 53 j el ·cos reflexiu·.
Aquest "cos reflexiu· rep informació generada als sistemes abstractes {medicina
holística, djetòlegs, etc.> i, aquesta, li
proporciona un ·sentit del cos" Que impli·
ca una atenció corporal j una ·cura del
cos" Que, paraHelament, portarà l'individu vers més ·poder corporal" del qual
serà més responsable com més ·posllradicionals· siguin els àmbits socials en què
es mogui. Tanmateix, en aquestes societats "posttradicionals" els diferents sabers multipliquen tes representacions det
cos i et ·sentit del cos· rarament és coherent, L'individu contemporani reconstrueix "reflexivament" el seu cos, i articuta aspectes parclats de diversos models
buscant sempre una "excel'lència corporal" amb què es pugui identificar. 54 Aid,
aquest cos, del qual l'individu narcisista
és responsable, opera en l'espai simbòlic
de t'"estètica corporal" sola un crileri de

"gestió òptima" que li atorga "distinció so·
ciat" (P. Bourdieu, 1988) i reconeixement
"ètic" (E. Goffman, 1987), o bé l'·estigmatitza·. 55 Ens Irobem en els t¡mits de
l'''ètica de l'estètica·.

Caraclerísllques
I funcions de l'esport
Com es desprèn de la concepció de l'esport
com a fet cullural, les caracteristiQues de
l'esport que es practica en l'actualitat estaran d'acord amb les caracteristiques
pròpies de la societat que les produeix, la
societat postmodema, i podrem observar
com certs trets d'aquesta 56 tenen la seva
correspondència en el conjunt del sistema
esportiu.
En referir-nos a la societat postmoc:lerna
parlàvem d'un ordre plural j canviant, determinat per la multiplicació indefinida de
valors. l'esport, entès com un sistema, es
converteix en aquesta societat en un feno·
men sobrecomplex en el qual es produeix
una contínua multiplicació de subsistemes. Així, avui podem parlar d'esport
educatiu, recreatiu, competitiu, espectacle, higiènic, terapèutic, per a tothom,
d'aventura ...
La societat postmodema és qualificada
com "la societat de la comunicació genera/itzada" (Vattimo, l 99Db, pàg, 9) i de la
informatització, com una societat cibernètica dominada per l'"imperatiu tècnic· (Mardones, 1990, pàg. 30) on el volum, la vetocitat i la fragmentació dels fets, tal com ens
són presentats pels "mass media", la in·
formàtica, etc.. ens treuen definitivament
de t'Òrbita referencial de les coses.
El resultat final és la impossibilitat de la reflexió (davant la rapidesa de successió de

tes dades), la manca de sentit de la història
(per les continues rectificacions i noves
aportacions sobre l'esdeveniment) que ens
condueix a una incertesa radical sobre la
veritat, sobre la realitat mateixa de l'esde·
veniment.
Aquestes característiques tenen la seva traducció en el sistema esportiu:
Com que es tracta d'una societat de comunicació, es concedeix molta importància als
"mass media" com a formes per al coneixement i difusió de l'esport.
La velocitat en la informació, que necessàriament comporta risc,57 es manifesta en
l'aparició i apogeu de tot un conjunt de
pràctiques esportives caracteritzades per la
relocitat (les denominades·de lIiscament~:
"surfing~, "wind-surfing~, "skating-, etc.J i
el risc ¡"ponting·, "ràfting·, ·hidro-speecr,
etc.l.
L'imperatiu tècnic, la tecnologia, irromp
amb força en l'àmbit esportiu. La sortida al
mercat esportiu de màquines de musculaci6 informatitzades58 i de programes de
condicionament fisic informatitzat 59 n'és
una bona prova,
la ràpida suc~essió de noves dades en relaci6 a un mateix fet, també té el seu paral'lelisme en el món de l'esport, i es reflecteix en
el continu sorgiment de noves pràctiques i
de modificacions sobre les anteriors, com
ha succeit en el cas de l'"aeròbic", al qual
ha succeit el "!ow-impact aefÓbic", el "workout aerobic", els "steps·, 1'"aquafÓbic",
etc,
En la postmodernitat es produeix un
canvi de valoraci6 at voltant de la ciutat
i del camp; es pot observar que, així
com ta ciutat va ser "et paradís" de la societat industrial, avui ta consciència
ecològica fa que es comenci a veure amb

51 'EI domini... cons.cilnc~<IeI seu cos. no ~n poeuI se< adquirits mls Qtle pell'e!ectl! de l'OWjlICi6 del cos pel podet: la slmnhlicl. ltIs exercicis. el desenYoIupamenl muscu·
la" Ii nuegl. l'eullKi6 del lm bell... IDl estt en la I1nil qtle conduei~ II desiS del propi cos mi~nç.lnt un t,ebllllnsl5tenl, OO5lll\1t. melóculós, que ~ pode, 1\1 exercit sobre el
<;OS dels roetI$, deI$ $OIdll$, $Obre el cos $ll", (M, FDIIColIu~. 1992, ~¡. 1(4).
!l2 FDIIColIult «nlr"" Iques! pode< diKiplm.n en le5 conclici0n5 de la modemílal. NosIIt,e Cfeíem QUI! no Ih liaI. Hem _nylllt de5 de rlnici com es pnxluei~ Ii cotI$true:ti6 $I)COll del <;OS de tonnl plncultu~I,
SJ U reflb:ibilil.ll de li ~itM¡mpIgla nevi5IO l;I;IfI$blnt de tot coneixement o prkticl $OCIII. Enlletfog la noció de certe5lllmpos$Íbilil.l roblencl6 d'un cooeiumenl cloemMicMnenl ee<t. lGiclóens. 199"'1.
!>ol U _
I~_ com I indMclu, la _ , crutMlIl, estllXlfeilend'aque5l.llllt1 decertt$ll. de la teeel'Q _nen! d'un C05P«d<11 que Ih. de 1eI, la d'l/fIIccmunilllpetduÑ". (L.e 1lIet6n. 1995. ~ 901.
55
d'MIl no" opci6. HI renunciII I _ prim? Ilu.ò 50lIment PDl_ debilil.ll de elIrkter o rmol &U5l de dHw, Trxt. d"1ICOflSeCU"' _ prim? El seu perpetu !noeu el
coI'loelI ¡mpllClbIement enlre lQUelI$ que no llurten o que 5efnpn! $ÓI'I-.çut>.'. IC. f'lE!ller, 1995,. 3401.
~ ~ de ~ que la lt-'c>ó. fi "pas. d"UI\I meni de 506eUl l "'" alt.. es II d'_1onNI ~ i que, Per !.Int, QOfWIUIIfI elI'~lQlIe$dd5óos topusde $I)-

"El,,"
_'o

n EI$ mili'"$ de Cl)mun,cl<:oó, en el

I,r$t!$.

W\l

,r,ny pel HI eh; primef5' don" I, noI¡ci,. corren el

li$(

de no conl'I5I"·II pl'ou i difondre, en COII$t!Q~ncjl. noIicie5

» Com la 5lne"Oude" de !.IlT\lIrtI V,!.IweI.
!ot
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diferents ulls tant la ciutat com la natura-

natació, ciclisme i cursa) o la pràctica de

moderna, aquests valors s'erosionen, i pro-

lesa.
Segons M. Maffesoli, l'epistemologia mo-

diversos esports per una matei~a persona
(cosa que li permet de connectar amb diferents ordres del sistema social).

voquen una fragmentació i multiplicació de
centres, que condueix a una situació incerta 60 on l'important és el present.

derna es recolza en l'estricta separació na·
turalesa/cultura. Tanmatei~, actualment
hi ha nombrosos indicis que desvetllen la
confusió entre els dos pols en qiiestió; culturització de la natura, naturalització de la
cultura. En altres paraules, la referència a
l'entorn social es troba lligada ine~tricable
ment a la que remet a l'entorn natural. Són
molts els camps en els quals una eco/ogització del món es fa evident, i l'esport n'és
un; "la naturalesa ja no és només un objecte a explotar, si no que es converteix en

un company imprescindible." (l990b,
pàg. 106).
Ai~í,

l'esport actual desborda els equipa-

ments convencionals, les instal'lacions, ¡
s'apropia, per a la seva pràctica, de la natura. S'aprofiten les muntanyes, els rius o
qualsevol forma del relleu per realitzar activitats físiques, i aparei~en modalitats com
el "trekking-, el "rivering", el parapent, etc.
Es tracta d'utilitzar el medi natural i els
seus elements (terra, aigua, aire) per fer
esport.
Els arquitectes, que també van ser pioners
en l'ús del terme "postmodern", intenten
fugir de la visió de la ciutat com a centre per
a la producció o per a la circulació, i tornar-la la seva tradicional dimensió convi-

l'esport i, més concretarnent, l'espectacle
adquirei~ en la societat

esportiu de masses.

postmoderna, unes funcions especifiques
diferenciades. Facilitarà, a un individu de-

sencisat dels conceptes que va produir la
modernitat (raó, història, progrés, etc.),
la creació d'un tipus d'identitat que ja no
estarà relacionada amb un futur o amb una
fioa1itat, sinó amb el presentisme, una
identitat fundada en la proximitat, el contacte i la solidaritat.
l'espectacle es converteix en una religió
mentre que re-lliga, és a dir, uneix gràcies a
la proxèmica, que permet una xarxa de relacions. Aquestes xarxes facilitaran la constitució de micmgrups a partir del sentiment
de pertinença. Els colors, els cants, l'~estar
junts" provoquen que l'individu sigui part
d'un grup. (R. Sanchez Martín, 1991).
Però malgrat l'aspecte positiu del fet que
l'esport permeti de construir una identitat
col'lectiva dintre de la confusió de valors
regnant, això també implica uns certs perills. la violència entre diversos grups (tribus) seguidors de clubs esportius és un
tema d'actualitat. Potser podria explicar-se
per l'afany d'aquestes tribus de defensar
allò que els proporciona la seva identitat

vencial, tot superant els limits imposats pel
funcionalisme.
Aquesta "nova" visió de la ciutat, juntament amb l'apropiació d'espais no específi-

col'lectiva, el divi social que procura la socialitat del grup.

cament destinats a l'esport, podria e~plicar
el fenomen dels esports urbans, de l'ús de
la ciutat per a la realització de pràctiques fisicoesportives com el "footing" i les curses

Prospectiva; futurs incerts

populars, el ciclisme i les "diades de la bici·
cleta" o la invasió del territori urbà per les
tribus de "rollers~ i "skaters~. "Ja no podem
parlar d'espai esportiu, sinó, una vegada
més, d'espai en general." (Puig, 1990,
pàg. 185). El poJiculturalisme que es dóna
en la societat postmoderna, amb la possibilitat de pertinença a diverses classes
d'ordre, permet d'e~plicar l'apogeu dels esports combinats (com el triatló, que inclou

Reduint el model proposat, podriem dir que
en la societat tradicional existeix un únic
centre simbòlic creador de significat: la religió, eix sobre el qual s'articulen totes les
produccions socials; posteriorment, en la
societat moderna, aquest es descentra (ja
no dóna explicació a tot allò que succeeix) i
apareixen nous centres relacionats amb el
saber humà; el progrés, la ra6, etc., tes produccions socials passen a articular-se al
vo1tant de nocions com la recerca de
l'emancipaci6 de l'home en un futur de llibertat, etc.; finalment, en la societat post-

L'esport, com a fet cultural, reflecteix
aquests canvis en la seva naturalesa, i adquireix, en cada tipus de societat, unes característiques i funcions diferenciades. No
es pot entendre la significació de l'esport
sense estudiar les característiques de la societat que el produeix, ja que l'esport com,
parteix i manifesta els valors predominants
en el context sociocultural on es produeix.
L'anàlisi de la seva evolució els últims anys
ens en mostra la creixent diversitat i la seva
consegüent creixent complexitat. Els trets
que caracteritzaven el model de l'esport
modern pel que fa als tipus d'esports, les
caracteristiques sociològiques dels practicants, els valors de referència {competició,
rècord, etc.l, les xarxes associatives (clubs,
federacions), les tipologies organitzatives
(públiques i privades), etc., s'han vist descentrats i desplaçats per la creixent proliferació de nous models que han ocupat
¡'espai esportiu. Així, seguint les propostes
de N. Puig i K. Heinemann (1994), podem
trobar, en el sistema esportiu contemporani, quatre models amb caracteristiques
molt diferenciades: el competitiu, l'expressiu, l'instrumental i el de l'espectacle.
Aquesta categorització els permet de recollir la diversitat de noves pràctiques físicoesportives, les transformacions Quantitatives i qualitatives en els grups socials de
practicants (edat, génere, etc.), així com les
modificacions en les característiques associatives i organitzatives on es desenvolupen
les activitats esportives
recreatives, de
tal manera que pot permetre de distingir

vo

subsistemes esportius diferenciats amb necessitats i models de gestió diversos.
Tanmateix, aquest coneixement, tot i ser
correcte, no és definitiu (així ho assenyalen
els mateixos autors del rnodel en articles
posteriors), el procés d'esdevenir cada vegada més complex no s'atura. Continua·
ment i de lorma com rnés va més accelera·
da, observem canvis, sovint de naturalesa
profunda, en el seu interior. El sislema es-

60 Els diferents autors que estudien 1I postmodernitat no es posen d'¡ocon:l pel que fa al "sentit" d'aquesta nova societat. Mentre q~ alguns són pessimistes i arg\Jmenten que el fet
que l'individu hagi pe«.lut la eonfia~ en aquells valor!i que el van moore Interi",ment condueix a una silu¡oció de "desenciso exc<!pciOflal, de confusió, d'altres són escèptics,
no acaben de definir II sevl ~ció; ~nalment, alg\Jns són optirnist.., i addueixen que per ~ l'home s'ha alliberat de tots er. "jous" histOOcs que l'oprimien. que coartaven la
seva llibertat. Per a aquests autors. menlreque la modemltat va signiliear l'alliberament del "pes" de la religió. la postmodernitat ha comportat l'alliberament del"opressió exer·
eida per nocions com e1 progrés, la rlÓ, l'economia. ete.
El cert és q~ es tracta d'un estadi .,..;ara incipient que ha <Se sedimentar'se, acabar de óe!inir·se. per permelr" d'~ar amb més rigor quin és el seu "sentrt'. cap on condueix,
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partiu es torna incert i contingent. Cal,
doncs, realitzar estudis de prospectiva esportiva aplicada que ens perfilin les
tendències bàsiques en l'evolució del sistema i de les cultures esportives, En aquesta
línia, hi ha estudis, com el dut a terme per
Ch. Pociello, que dibuiJ(en les linies bàsiques de la dinàmica esportiva i que podríem resumir en:
al tendència a la individualització i la personalització de les pràctiques
b) deslocalització de les pràctiques clàssiques
el ecologització de les activitats
d) combinació i hibridació de diferents
pràctiques esportives
e} tecnologització com a simbol de modernitat i innovació
fl posada en escena de l'aventura i el

risc.
gl feminització creiJ(ent, tant pel que fa
nombre de dones practicants com als va·
lors "dolços", "tous" o "femenins" que
acompanyen les noves modalitats
h) difusió de les pràctiques i incorporaciÓ
de diversos col'lectius socials com ara
persones amb discapacftats, tercera
edat, etc.
En efecte, des dels anys 80 s'ha produït
una eclosió de múltiples modalitats 1isicoesportives, que s'han generat al marge
del sistema esportiu modern i han estat
allunyades, en molts casos, de les institucions i organitzacions Que fins avui el venien gestionant.
Són diversos els esforços realitzats per
sistematitzar i classificar aquestes nOves
modalitats. AI final dels 80, E, Laraña
fl9B6, 1987, 1989) vinculava l'aparició
d'aquests neo-esports als canvis esdevin-

guts en les societats capitalistes occidentals, Des d'aleshores el fenomen no ha
deixat d'atreure l'atenció cada vegada de
mès investigadors. 61 La bibliografia fran·
cesa mostra una especial atenció pel
tema en relació a la distribució sociocul·
tural de la pràctica vinculada a la noció
d"'hàbilus" en clara referència a l'obra de
P. Bourdíeu (vegeu Ch. Pociello, 1995,
1996) i a les noves formes de sociabilitat
(vegeu J. Corneloup, 1991, 1995). A
Espanya, destaca l'esforç classificador
dels estudis realitzats sobre la pràctica
d'aquestes modalitats a Catalunya, que
és la comunitat autònoma on han adquirit
un més gran desenvolupament. (Vegeu J,
Olivera, i A. Olivera, 1995, 1996, i De
Marimón i cols., 1996), La importància i
el desenvolupament d'aquestes noves
modalitats esportives, aiJ(j com les seves
cada vegada més evidents repercussions
socioculturals ha obligat a establir un
marc legal que les reglamenti (vegeu J. L.
Carretera i cols., 1996).62
Pel que fa als processos de socialització i
aculturació d'aquestes noves modalitats
esportives també han estat estudiades re·
centment (vegeu, per al cas francès, J.
Corneloup, 1991 pàg. 195). Les ciències
socials, especialment a Catalunya, també
han reflexionat sobre aquest tema. Per a
alguns autors (vegeu, per exemple, E, La·
raña, 1987) aquests neo-esports d'aven·
tura, impliquen un depassament dels va·
lors de la modernitat i de la societat indus·
trial. Ens trobaríem amb un tipus de
pràctica postmoderna que representa una
tornada a la natura -també hi ha qui reia·
ciona aquest fenomen esportiu amb un
cert ecofemlnisme (I. Canales i cols.,
1995)-, i amb l'hedonisme com a forma
de percebre el propi cos (J. Olivera,

1995). Per a altres, cal buscar la seva raó
de ser en una racionalitat pròpia de la tra·
dició fisicoesportiva catalana que havia estat desplaçada per la racionalitat instru·
mental que va arribar junt amb el procés
d'industrialització i els esports moderns
anglesos (F, Lagardera i N, Puig, 1996).
AI nostre parer, considerem (R. Sanchez,
1996) que el sistema esportiu, com a un
dels diversos subsistemes socials que de
forma autoreferent entren en un procés de
diferenciaciÓ, també es veu afectat per la
lògica sistèmica que fa que "solament
la complexitat pot reduir complexitat" (N.
Luhmann, 1990, pàg. 73). El sistema es·
portiu, com a sistema obert, augmenta la
seva compleJ(itat de forma acordada amb el
seu entorn, el sistema social. 63 Ara bé, les
relacions que s'estableixen entre tots dos
sistemes no són mecàniques, sinÓ que
mantenen relacions isomòrfiques o d'homologia. 64 la proliferació de nous subsistemes esportius, entre els quals podríem situar els neo·esports d'aventura, està reia·
cionada amb les transformacions que
s'esdevenen en la societat i en la cultura
com a suprasistemes de l'esport: 65
"l'esport està àmpliament obert a l'entorn
que li dóna forma i del qual és un refleJ(; és
un microcosmos que remet al seu macrocosmos, que és la sociocullura". (O. Guay,
1993, pàg. 112). En aquesta línia, no ha
de sorprendre'ns, que davant d'una societat
cada vegada més reflexiva, on la percepció
de les contingències (socials, polítiques,
ecològiques, econòmiques, etc.) i de les in·
certeses futures va en augment, el sistema
esportiu generi un àmbit nou, els
nec·esports d'avenlura, on cada vegada
més trobem una cultura esportiva que genera situacions anàlogues i produeix per·
cepcions comparables a les que es donen

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

m.m.

62 A Catalunya. les Activitats Turistiques d'Aventura han estat regulades pel decret 8111991, del 25lle
d'/>Quest malei. any, i especificades pe, l'Ordre del 10 d'ablillle
1991. Aquestes activitats que es desen~upen en la Mtu,a lles que comporten ulli certa 00si lle risc són: r¡mnll, ,ive,·.*i, Mdrobob, hydrmpeed. pi'agl1isme. parapent, he·
Nesqui, helie.cursi6, marxa a cavall, lre**inll. descens de b;lrrarICS, blcicle\.il de muntanya, ponrinll ; Slllt eljstic. (R. $Jnchez i j. SJnchez, 1992).
63 LI conceptualltzaci6 de l'esport com a sistema obert es pot trobar a K. Heinemann (1991) i N. Puig i Il. Heinemann (1994).
6<l

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

6S Vegeu aquesta mateila idea recollida en un article realiUat en col'labor¡ció amb SJncheZ, J. (1992, pàg. 46): "La multiplicació indefinida dels sistemes de valors i dels seus
critells de Iegítimació, la multiplicitat d'est,atègies pardals sellse un PfilllÒSit comu, el relativisme cultural (o pluralitat de subcultures) que és dóna en la societat contemporj·
nia (entesa aquesta com un totl té el seu refie>< en l'esport".
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en el sistema sociocultural. 66 No ha estat
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Resum
El coneixement és una representació
(necessariament finita) d'un tros
tras de la
(necessàriament
realitat (suposadament infinita).
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Abstraet
Abstract
eonduetual
We present a conductual
of
model based on the analysis or
human skills. The
rhe model
identifies rive
five classes
elasses or
of skills
(basie, technical,
teehnieal, tactical,
taetieal,
(basic,
strategie
interpretative)
slralegic and inlerprelative)
stating rrom
from the relationships
the
Ihe sportsperson has with the
surrounding elements and the
tools for this relationship.
This
perspeetive allows us to
rhis perspective
verify that the skills the
sportsperson has to learn
leam are
similar to those in other fields.
At the same time, Ihis
this
elassifieation
classification helps to
emphasise the near and
distant aspects
aspeets that are
different between skills in sport
aetivities.
and in other human activities.
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~unts
QRunts

Es presenta un model conductual centrat
en I'analisi
l'anàlisi de les habilitats humanes. El
model identifica cinc tipus d'habilitats
(basiques, tecniques,
(bàsiques,
tècniques, tactiques,
tàctiques, estrategiestratègiques i interpretatives) a partir de les relacions que l'esportista
I'esportista estableix amb els elements de l'entorn
I'entorn i deis
dels instruments que
utilitza per relacionar-s'hi.
Aquesta perspectiva permet comprovar
que les habilitats que els esportistes han
d'aprendre són equivalents a les que es
realitzen en altres àmbits.
ambits. Igualment,
aquesta classificació ajuda a destacar els
aspectes pròxims
proxims i diferencials entre les
I'esport i en altres activitats
habilitats en l'esport

humanes.

tant, creiem que és possible establir una
vinculació entre les conductes i habilitats
I'esport i les que es donen en altres actien l'esport
vitats humanes, tot respectant, tanmateix,
I'especificitat
l'especificitat deis
dels objectius i els procedi-

ments de cada activitat.
Per tant, pretenem analitzar les similituds i
diferencies entre les habilitats esportiles diferències
ambits
ves i les que es realitzen en altres àmbits
humans, amb la intenció de mostrar que
I'esport
I'evolució de la humanitat es trotral'esport i l'evolució
íntimament.
ben relacionats intimament.
Per aconseguir-ho ens proposem presentar un model conductual que ens permeti identificar i classificar les habilitats
humanes. En concret, aquest model
aborda els aprenentatges en funció de

quins són:
L'esport és una activitat humana. Encara
que sovint s'aborda I'esport
l'esport des d'una
què es destaca
perspectiva fisiologica
fisiològica en que
I'esfor<;
I'esportista,
l'esforç que ha de realitzar l'esportista,
creiem que també és útil fer-ho des d'un
enfocament de la conducta centrat en les
habilitats que han d'adquirir els esportistes i els instruments que han d'aprendre a

utilitzar.
De la mateixa manera, totes les persones,
lIarg de la seva vida, aprenen moltes haal llarg
bilitats i utilitzen diversos instruments. Per
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• Els aspectes de I'entorn
l'entorn als quals les persones han de prestar atenció.
• Les habilitats que han de realitzar d'acord
I'entorn.
exigències de l'entorn.
amb les exigencies
• Els instruments que han d'utilitzar per reI'entorn_
lacionar-se amb l'entorn.

Descriurem aquest model conductual i analitzarem les habilitats que han d'aprendre
les persones en I'esport
l'esport i en altres activitats
humanes.

Model conductual:
entorn. habilitat I
instrument

ques, tècniques, tàctiques, estratègiques i

El desplaçament de l'esportista és rellevant

interpretatives.
finalment, des d'una perspectiva funcio-

en la majoria dels esports i per tant podríem
afirmar Que l'entrenament i la competició

D'acord amb Ribes (1990) i amb la revisió

nal, anomenem instrument esportiu el

s'estructuren a partir de la interacci6 de

que Ruiz (1994) va realitzar de la noci6

dispositiu que utilitza l'esportista per re-

d'habilitat en l'esport, aquest concepte
comporta aconseguir un objectiu concret

lacionar-se amb cada un dels elements de

l'esportista amb el medi específic del seu
esport. Bona part de l'entrenament intenta

amb eticàcia. Segons el nostre parer, els as-

l'entorn. L'instrument ocupa una posici6
intermèdia entre l'esportista i l'entorn, tot

pectes clau que ens serveixen per delimitar

facilitant o possibilitant la relació, L'ins-

el concepte "habilitat" s6n:

trument amplia les possibilitats de relaci6

• Objectiu: l'habilitat s'associa a un objectiu concret.
• Eficàcia: l'habilitat comporta que l'objectiu s'aconsegueixi amb eficàcia.

de l'esportista amb el medi, els objectes,
els esportistes, les normes i els conceptes.
Igualment, en altres activltats humanes podem identificar instruments Que utilitzen
les persones per relacionar-se amb el medi,

• Aprenentatge: l'habilitat requerei)( un procés d'aprenentatge.

els objectes, les persones, les normes i els

• Relaci6: l'habilitat implica una relaci6
amb l'entorn.

conceptes. Creiem Que aquesta ampliaci6
conceptual de l'~instrument" ens ajudarà a

Per tant, atès que hi ha tantes habilitats
com objectius puguem plantejar, acostumem a anomenar l'habilitat com l'objectiu
a assolir: parlar, caminar, escriure, negociar.,. Aquesta definició d'habilitat no implica una participaci6 de cap sistema de
percepció o resposta de l'organisme, ni una

millorar aquesta adaptació.

Varlabllltal/re~ularllat de les
relacions amb el medi esporllu

En algunes modalitats com ara la vela,
l'esquIo el paracaigudisme, la variabilitat
dels entorns ~naturals" durant el temps en
què es realitza la competició pot ser molt
alta (vent, alteracions del terra, condicions
climàtiques canviants.. .>, mentre que en altres esports com ara el judo, la nataci6 o la

comprendre millor la conducta de les per-

gimnàstica es competeix en entorns artificials (tatami, piscina, tapis) on la regulari-

sones en qualsevol activitat.

tat és alta, amb la finalitat de garantir l'ho-

Per tant, presentarem el model conductual
a partir dels aspectes rellevants Que inter-

mogeneilat i la igualtat d'oportunitats entre
tots els competidors (iHuminaci6, adherèn-

venen en Ja conducta de l'esportista: en·
lorn, habilitat i instrument. Per a cada un

cia i inclinació de la superficie, dimensions,

dels elements de l'entorn esportiu analitzarem la variabilitat i regularitat de les relacions de l'esportista i indicarem exemples

temperatura...).
finalment, en alguns esports com ara el motociclisme, el futbol o l'atletisme, s'es-

jectiu. Per tant, no hi ha una única forma ni
un model ~ideal~ o ~correcte" de la manera

d'habilitats que l'esportista ha d'aprendre i

tandarditzen les característiques de les superfícies en què els esportistes es desplacen,

els instruments que ha d'utilitzar.

però les condicions atmosfèriques i la pròpia

com s'ha de parlar, caminar, escriure o llui-

Paral'lelament, utilitzarem aquest matei)(
model per identificar, en altres activitats

pràctica poden alterar-ne les propietats (zo-

humanes, els elements de l'entorn als quals

sals.. .>.
Els avenços en la fabricació de vehicles i

forma predeterminada d'arribar a l'ob-

tar. Així mateix, el grau d'eficàcia que ha
d'aconseguir-se és arbitrari i depèn de cada
persona en cada moment.
Per ai)(ò, encara que podem classificar les
habilitats a partir de diferents criteris,
creiem que és útil fer-ho d'acord amb les
relacions especifiques que la persona ha
de realitzar per actuar de manera eficaç
amb el seu entorn. Segons el nostre parer,
com hem indicat en altres ocasions (Riera, 1995; 1997a; 1997b: 2000>, en
l'àmbit esportiu podem identificar cinc
elements rellevants de l'entorn esportiu:

les persones han de prestar atenci6, les habilitats que han d'adquirir i els instruments
que han d'utilitzar, amb la finalitat d'establir una vinculaci6 entre l'esport i el de-

nes amb adherència diferenciada,

bas-

dispositius han permès un auge espectacular dels esports en "entorns naturals", es-

senvolupament de la humanitat.

qui, motociclisme, vela, paracaigudisme,
escalada ... 19ualmenf, el desenvolupament
tecnològic ha afavorit la creaci6 d'entorns

Relacions amb els medis
esportius

ments essencials de risc i diversitat propis
d'entorns més naturals: trial, vela ¡ esqui

artificials Que intenten reproduir els ele-

Definim el medi com a l'element especific de

mitjans, objectes, esportistes, normes i

l'entorn on es realitzen els entrenaments i les
competicions esportives. El medi pot ser ter-

conceptes. En conseqüència, classifi·
quem les habilitats esportives en: bàsi-

restre, aquàtic o aeri i es troba present en tota
activitat esportiva. Les ¡nstaHacions esporti-

ques, tècniques, tàctiques, estratégiques
i interpretatives.

essencial del medi esportiu és aquella que

En altres activitats humanes, creiem que

permet el sosteniment i el desplaçament de

ves inclouen mullip/es elements, però ta part

és també possible classificar les habilitats a

l'esportista. Per tant, quan ens referim a la

partir de les relacions que les persones es-

instal'lació

tablei)(en amb l'entorn propi de cada activitat. Per tant, des d'aquesta perspectiva, les

camp.. .> destacarem les relacions especifiQUes de l'esportista amb la pista, terreny, ta·

habilitats es poden agrupar també en bàsi-

pís, aigua ..

esportiva

(piscina,

pavelló,

M;ndoor", piragüisme d'aigües braves, escalada competitiva ..
Les propietats del medi incidiran en la forma en Què l'esportista s'hi relacioni i per
ai)(ò els reglaments esportius especifiquen
les característiques Que ha de reunir: adherència, mida, densitat, esmorteiment,
viscositat... Algunes modalitats esportives
es practiquen en superfícies diverses, com
ara l'hoquei (herba, gel, patins, pistal,
tennis (terra batuda, gespa, sintètica), futbol (herba, saial, piraguisme (aigues braves, aigues tranQuil·les) ..

EdUC¡Ció Fi.iC/l i

E~I!!1!!' (641 (4&-53)

99unts1'----'4,7L--+--

Dossier: Humanisme a l'esport

Habilitats per relaclonar-se amb
el medi esportiu

voria el desenvolupament de fa mà per a la
creació d'objectes ¡ instruments. la utilitza-

Varlabllllat/rel/ularllat de les relacions amb els objectes esporllus

Mantenir·se en equilibri, caminar, córrer,
girar, frenar, caure, lIançar·se en planxa,

ció de diversos materials per prolegir~se de

Les propietats dels objéctes amb les quals

les condicions climatològiques adverses ¡

es relaciona l'esportista poden tenir dife·

nedar i saltar són algunes de les habilitats

de dispositius per millorar el desplaçament,

que realitzen els esportistes que impliquen

es troba present en l'origen de la huma-

rents graus de variabilitat. Aixi. al tir amb
arc o el salt d'alçada la variabilitat és escas-

una manera de relacionar-se amb la seva

nitat.
Des del naixement el nen intenta millorar

a una distància coneguda, mentre que en

la seva adaptació al medi. Amb ¡'ajuda

altres esports on la portéria, la cistella o la

dels adults aprendrà habilitats per alimentar·se (escollir menjar i beguda), descan-

tanca estan fixes i tenen característiques
molt similars en totes les competicions

base de sustentació. A les habilitats per re·
lacionar-se amb el medi les anomenarem
"bàsiques", perquè sobre aquestes es construeixen la resta d'habilitats esportives.
A cada disciplina, l'esportista es relaciona

sa ja que el blanc o el llistó es troben situats

sar (utilitzar llits i cadires), vestir-se (se-

(mida, situació, forma, color... ), la variabi·

amb el medi d'una forma pròpia: combina

leccionar la roba adequada a l'activitat ¡ a

litat és superior a causa del desplaçament

desplaçaments (laterals, frontals o cap en-

les condicions climatològiques), despla-

rere, ràpids o lents... ), formes de soste-

çar-se (gatejar, caminar, córrer, saltar, pujar i baixar escales, portar sabates). El nen

de l'esportista. Finalment, la variabilitat del
mòbil (situació, efecte, velocitat, trajec-

nir·se (alternança de peus, peus/mans, esquena, pit. ..), salts (verticals, horitzontals... ), caigudes (dempeus, d'esquena, en
planxa ... ). Per això, l'entrenament ha
d'incloure l'aprenentatge de les habilitats
bàsiques de cada esport.

aprendrà a utilitzar els seus sistemes per·
ceptius i motrius per mantenir-se en equilibri (estàtic i dinàmic) amb el seu entorn fí·
sic. Més endavant, farà servir una infinitat
de vehicles (cotxe, embarcació, ascensor... ), per sostenir-se i desplaçar-se en diversos medis.
Per tant, és convenient que el nen i l'adult

tòria, acceleració... ) o del mar (onades,
vent, corrents marines) en una mateixa
competició són molt elevades.
Aquesta enorme variabilitat dels "objectes~
mòbils ha justificat l'existència d'instru,
ments que augmenten la runcionalitat de
l'esportista per poder relacionar·se amb
eficàcia: més maniobrabilitat, millor recep-

InSlruments per rel.lu;lonar·se
amb el medi esporllu

aprenguin a "sobreviure" en diversos en-

ment, la investigació i la producció tecnolò-

A gairebé totes les modalitats l'esportista

torns. les persones capaces d'adaptar-se a

estableix una interacció amb el medi mitjançant un dispositiu (suport, vehicle, pro-

menjars, llits i climes diferents tindran mi-

gica intenten oferir objectes i instruments
amb prestacions etevades en precisió, du-

liars oportunitats per viatjar o treballar.

rada, estabilitat i facilitat d'ús.

adaptació, sabatilles, botes, esquis, patins,

Igualment, és important que l'adult aprengui a conduir sobre pistes diferents (mulla-

"magnèsia", bicicletes, embarcacions,
posts, cotxes, paracaigudes, avions, mata-

des, terra, gel, neu) i en condicions diverses
(nit, boira, pluja).

tecció o facilitador) per millorar la seva

ció, control i impuls dels mòbils. Nova-

Habilitats per relaclonar·se
amb els objectes esportius

lassos, genolleres, roba apropiada...

A tots els esports, una part de l'entrena-

Aquestes ajudes són específiques per a

ment comporta l'adquisició de les habilitats

cada medi, nalural o artificial, i per a cada
esportista. Per això, l'elecció del calçat o

Relacions amb els objectes
esportius

dels pneumàtics adequats a cada situació,
constitueix un factor decisiu en el rendi-

Des d'una concepció àmplia de la noció
d'"objecte" o ·cosa" com a un element con-

ment esportiu. En conseqüència, el material que utilitza l'esportista per sostenir-se,

cret i diferenciat de l'entorn, podem afirmar
que es troben presents en totes les modali-

desplaçar·se o defensar-se de les inclemències meteorològiques, és un element essen-

tats esportives. L'esportista procura ade·
quar les seves accions a les característiques
dels objectes (situació, mobilitat, mida ... )

cial, per la qual cosa es dissenyen, fabriquen i comercialitzen sofisticats dispositius
esportius.

Habllllats Ilnslruments
per relaclonar·se amb el medi

amb què es relaciona: xarxa, cistella, llistó,

per relacionar-se amb els objectes esportius i ensenya a utilitzar adéquadament els
instruments corresponents. Aquestes habilitats que denominarem "tècniqués", inte·
gren les habilitats bàsiques. Adoneu-vos
que les habilitats tècniques no impliquen
necessàriament un patró prefixat, sinó que
són delimitades pels elements de l'entorn
involucrats: medi i objectes.

pilota, blanc de tir, línies, música... En al-

Així, el saltador d'alçada, a més a més de
córrer, ha d'aprendre a coordinar les seves

guns esports, com la gimnàstica o el judo,

accions amb el saltòmetre i el llistó. El sal-

els límits del tapís o tatami tenen forma i
color diferents perquè el gimnasta o el judo-

tador ha d'iniciar el viratge de la seva cursa

ka els percebin amb facilitat.

a una distància del saltòmetre adequada
per poder efectuar la bafuda en les condi-

Hom sol considerar la bipedestació com a
una anella moll important en l'evolució de

A tots els esports existeixen elements discrets que delimiten el medi esportiu. lògi-

cions òptimes i ajustar les seves accions
per poder superar el llistó. En les curses de

l'espècie humana. la posició erecta va suposar una millora en la seva adaptació al

cament, els reglaments esportius també
especifiquen els requisits que han de reu-

¡ el ritme a les caracteristiques de les tan-

medi per desplaçar-se, observar, intimidar,

nir: pes, forma, mida, material, adherèn·

ques (distància, alçada) per poder supe-

córrer, caçar, alimentar·se, alhora que afa·

cia, color.

rar-les amb eficàcia.
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tanques, l'atleta adequarà el desplaçament

Igualment, si l'esport comporta la interacció amb mòbils, l'entrenament ha de possibilitar Que l'esportista aprengui a coordinar
totes les seves accions amb les caracteristiQues especifiques del mòbil en tot moment
(trajectòries, distàncies, efeçtes, veloci·
tats... ) per tal de dominar múltiples habilitats per fer la recepció, interceptar i impul·
sar el mòbil: xutar, controlar, colpejar.

Instruments per relacionar-se
amb els objectes esportius
A molts esports existeixen instruments per
relacionar-se amb els objectes esportius:
raquetes, pales, arcs, carrabines, bats.
Alguns instruments tenen una doble funció
com les sabalilles de futbol, Que estan dissenyades per poder córrer per la gespa i
controlar la pilota, o la perxa que serveix
per sostenir-se momentàniament i poder
superar el llistó.
Aixi mateix, els vehicles possibHiten el sosteniment en els medis terrestres, aquàtics o
aeris i disposen d'instruments concrets per
manejar-los amb preçisió: pedals, palanQues, volants. la funcionalitat de l'instrument ve determinada per la relació especifica Que contribueix a facilitar.
les modalitats esportives poden diferenciar-se per les característiques del medi, els
objectes i els instruments involucrats. Així,
les modalitats de pilota basca s'agrupen
d'acord amb la pista (frontó llarg o curt,
trinque!...) i de l'instrument utilitzat per
colpejar la pilota (mà, paleta de cuiro, paleta de goma, cesta, remunta, xare-xarxa en
èuscar.. .).

Habilitau I Instruments
per relacionar-se amb objectes
la marxa en posició erecta va permetre in·
crementar la funciof]alitat de les extremitats superiors i, de forma especial, de la
mà. La versatilitat funcional va afavorir
la creació i utilització d'objectes i instruments i va fer una passa gegantina en
l'evolució de l'home. Poder disposar de miliars mitjans per caçar, pescar, guardar aliments i construir habitacles, devia suposar
un salt Qualitatiu enorme en el desenvolupament de la humanitat.
Així mateix, la socialització del nen comporta l'aprenentatge del maneig de nom-

brosos instruments domèstics: plats, coberts, gots, lisares, llapis, pintes. Posteriorment, en l'entorn laboral probablement utilitzarà diverses màquines ¡ eines
específiques: ordinador, martell, serra.
Conseqüentment, és convenient que, des
d'una perspectiva educativa, les persones
disposin de moltes i variades habilitats
per utilitzar instruments amb la finalitat
d'incrementar la seva capacitat de coordinar-se adequadament amb els objectes
futurs.

Relacions
amb els esportistes
La pràctica esportiva pot comportar que
l'esportista es relacioni amb competidors,
companys ilo oponents durant la competició. En algunes modalitats, l'esportista
només es relaciona amb el medi i amb els
objectes (salts, llançaments, gimnàstica ... ) i, per tant, la interacció amb els
competidors és escassa. En canvi, en
els esports d'oposiciÓ (tennis, judo, lluita,
boxa ... ), de col-laboració (natació sincronitzada, patinatge per pareties, salt amb
cavaIL.J, o d'oposició i col-laboració (futbol, handbol, waterpolo ... ), és essencial
disposar d'habilitats per relacionar·se de
manera eficaç amb oponents i/o companys.
V.rl.bllll.tJrellularll.l de Iu rel.dons
amb ell uporl111el

Mentre Que la interacció entre oponents
comporta variabilitat i incertesa, la interac·
ció entre companys (persones i animals)
Que comparteixen un mateix objectiu pressuposa la regularitat i una major possibilitat
de previsió de la seva conducta. Tanmateix,
encara que les funcions de competidor,
company i oponent acostumen a trobar-se
especificades reglamentàriament. en la
competició esportiva es poden entremesclar i els límits entre elles es poden modificar transitòriament.
Aixi, en una escapada d'una competició ci·
clista per equips, poden col·laborar ciclistes d'equips diferents fins que, prop de la
meta, la col'laboració es transforma en lIui·
ta per aconseguir la victória. Igualment, encara Que a moltes modalitats atlêtiques
cada esportista hauria d'estar atent als elements Que li permetin assolir una marca su-

perior, sovint intenten diverses estratègies
per influir en els competidors.

Habilitats per relaclonar·se
amb els esportistes
Als esports on predomina la cooperació, es
dediquen entrenaments especifics per consolidar les habilitats de col·laboració i ajuda entre els esportistes. Així, a les curses de
relleus en atletisme, els atletes han de
practicar el lliurament i ~ecepció del testimoni, mentre que en patinatge artístic per
parelles tots dos patinadors, a més a més
de desplaçar-se, girar i saltar al ritme de la
música, han d'aprendre a coordinar les seves accions, perquè el conjunt resulti harmònic i elegant.
Als esports d'oposició, l'entrenament tàctic
en atac i defensa, individual i/o col'lectiu,
serà fonamental per adquirir habilitats concretes (anticipació, simulació, engany... )
per superar els adversaris en la competlció.
L'esportista ha d'adquirir habilitats per intuir les intencions de l'adversari, anticipar-se i contrarestar les seves accions,
mentre busca la manera de vèncer-lo. Als
esports d'oposició i coHaboració cada esportista haurà d'adquirir habilitats individuals per fintar i driblar l'oponent i l'equip
haurà d'adquirir habilitats col·lectives per
atacar i defensar mitjançant la realització
de bloqueigs, ajudes, desmarcatges, passades, pantalles, assistències.
Aquestes habilitats les anomenarem "tàctiques" i integren les habilitats tècniques i
bàsiques.

Instruments per relacionar-se
entre esportistes
En l'esport existeixen també instruments
per facilitar la interacció entre esportistes. En els esports de col-laboració, acos·
tumen a existir instruments per facilitar la
relació i aconseguir l'objectiu comú. Així,
el testimoni és l'instrument que permet
cooperar als membres de l'equip de re·
lleus en les curses atlètiques. En
gimnàstica rítmica per equips, les gimnastes intercanvien pilotes, cèrcols i ma·
ces. En la construcció de castells hu·
mans, la faixa que utilitzen els castellers
serveix per protegir l'esportista i perquè el
company pugui posar-hi el peu i escalar
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Fi,ura l,
(remenlS de l'enlam, habilirats i instrulllf!nlS en l'esport.

ElerTMnts de l'..,tom "porltu
.mb _I. qual. " ..laclonen

_I. "port"'"

{natural}: aigües braves, mar,
aire, neu..
medi
(arlificial): piscina, parquet,
tapIs, tatami...
(mòbil): pilota. volant, disc,
bola, maça...
{medi}
objecte
(estable): cistella, xarxa, llistó,
diana, tret, melodia..
(opooent): judoka, lluitador,
futbolista...
{medi, objecte}
esportista
(coHaborador): futbolista.
remer, cavall ..

_.

(WJslques): desplaçar-se.
saltar, equilibrar-se, frenar,
g;rar...

bicideta, sabatilla, pali,
embarcació, paracaigudes ..

(tècniques): xutar, llençar,
colpejar, superar el llistó,
seguir el ritme ..

raqueta, pala. baI, estic...

(tèctiques): simular.
sorprendre, ajudar. passar,
entregar...

pilota, testimooi, espai, sella
de muntar...

(estratègiques): util;lXar el fora
de;OC. seguir pautes...

àrbilte, jlJtge, públic,
marcador...

(interpretatives): llegir el partit,
escollir l'angle de batuda ..

teories de l'entrenament,
models, mapes, tesis..

(esportista): acords. sistemes,
normes pròpies ..

(medi, objecte, esportista)
(esport): faltes, sancions,
temps, zones. intenls...

(medi, objecte, esporlista, norma)
concepte

(subjectiu): elegància, jo.
harmonia, est~. creativflat...

(objectiu): força, tàctica,
concenlfaCió, mòbiL

més fàcilment. AI patinatge artistic per
parelles, la música facilita també la coordinació entre els patinadors.
Als esports d'oposició, els guants de boxa,
l'espasa, la pilota de tennis, són instruments que utilitzen els esportistes per
guanyar l'oponent. Als esports d'oposició i
col'laboració, el mòbil té una doble funció
ja que serveix per col·laborar amb els companys i perjudicar l'eQuip contrari. {Adoneu-vos que la pilota pot tenir una doble
funció: com a element de l'entorn al qual
l'esportista ha de prestar atenció i controlar
en les habilitats tècniques, i com a instrument utilitzat per relacionar-se amb els
companys i oponents en les habilitats tàctiques. Igualment, la pilota podria tenir una
tercera funció com a instrument "bàsic" si

_--,__~5"O,-_ apunts

la utilitzéssim per desplaçar-nos sobre
ella}.

Habllllats IlnstrumenlS
per relacionar-se amb persones
En la història de la humanitat poden trobar-se combinacions difelents d'individualisme, lluita i cooperació. Probablement, la col'laboració entre els membres
del grup va permetre el repartiment de les
funcions, l'especialització i un millor desenvolupament social. El domini del foc ¡ la
construcció de millors habitacles, segurament va implicar la participació de diversos
especialistes.
Per les mateixes raons, en l'evolució del
nen podem trobar relacions personals

Educació fís<C. i E.port.(64) (46-531

d'afecte i estimació, aixl com de lluita
amb altres per defensar o posseir coses,
espais i persones. l'educació ha de fomentar l'equilibri entre la cooperació amb
companys i la defensa dels interessos particulars. El desenvolupament personal
comporta l'aprenentatge d'habilitats per
relacionar-se adequadament amb altres
membres (escollar, felicitar, agrair, discutir, simular, intercanviar, cedir, negociar... ) i la utilització de múltiples instruments per relacionar-se (regal, telèfon,
arma, saial.
Observeu, com suggereix Pérez (200m,
que la paraula "tàctica" té ia mateixa arrel
que la paraula "tacte", probablement perquè tenen un significat pròxim: comportar-se en funció d'altres persones.

Relacions amb les normes
esportives

Els membres d'un equip esportiu poden

complir, vigilar i ensenyar el reglament es-

acordar com han d'actuar conjuntament en

portiu, és adir, als arbitres ¡ jutges.

una jugada assajada, quin sistema d'atac o
defensa han d'utilitzar i qui ha d'efectuar

la comunitat esportiva delega en els arbi-

saltar, impulsar una pilota o barallar-se no
requereht

un ultim llançament a cistella. Per tant, les

rar i sancionar la conducta dels participants

regles acordades entre esportistes i entre-

en la competició esportiva. Per això, els ad·
versaris poden utititzar-Ios com ~inslru

la lealització d'activitats com ara cÓfrer,
una

normativa

prèvia,

però

l'esport no pot existir sense normes. l'esport es regeix per unes regles estrictes que
intenten garantir la igualtat d'oportunitats

nadors solament afecten cada esportista o
grup (variabilitat normativa).

dels adversaris. l'esport és un clar exemple

ceptació del regrament i de les decisions de
les persones (àrbitres i jutges) encarrega·
des de vigilar-ne el compliment i sancionar·ne les transgressions.
El reglament esportiu especifica els objeclius de la competició i la forma de poder
assolir-los, així com les normatives sobre
les característiques del medi, els objectes,
els instruments, les accions dels esportistes, etc.

Varlabilitat/re\!ularltat
de les relacions amb les
normes esportives
l'esportista es relaciona amb les normes

ments" espedfics de l'entorn esportiu per
tal d'arribar als seus objectius.
No ens estem referint a enganyar els jutges

d'activitat humana regida per normes s0cials. la practica esportiva comporta l'ac-

tres i jutges les funcions d'interpretar, valo-

Habilitats per relaclonar·se
amb les normes esportives

sinó a facilitar·ne la tasca perquè avaluïn
millor la nostra actuació o sancionin amb

l'esportista ha d'adquirir habilitats per

justicia el contrincant: en lloc de respondre

abordar la totalitat d'aspectes involucrats
en la competició esportiva, intentant obte-

directament una agressió, cosa que segura-

nir el màxim profit del reglament per lai
d'assolir l'objectiu desitjat: allargar, en
bàsquet, la possessió de la pilola si esta
guanyant, intentar, en l'halldbol. que san·
cionin el jugador clau de l'equip COfltrari,
atacar o defensar en correspondència amb
la regla del fora de joc en futbol, demanar
un temps mort per tallar l'efectivitat del
contrari, etc,
Aquestes habilitats les anomenarem "es·
hatêgiques~ perquè comporten actuar tenint en compte la totalitat d'aspectes:

se-

ment el perjudicaria, el jugador pot presenlar una reclamació a l'àrbitre o fer més palenll'agressiò soferta.

HabllllaU I Instruments
per relacionar-se amb normes
la humanitat ha elaborat pautes, COdis,
normes, acords, reglaments i lleis per afa·
vorir el desenvolupament i la convivència.
l'assignació d'un mateix so per anomenar
un objecte

o un concepte, i

la creació d'un

alfabet compartit entre els membres d'una
comunitat, són la base del llenguatge i dels

esportives especifiques de la seva modali-

medis, objectes, esportistes i nOlmes.

tat que regylen tot et que pot fer, quan ho
pot fer, la valoració de la seva activitat, les

gons quin sigui l'objectiu (guanyar, superar una marca o classificar-se per a la ron-

sancions que pot rebre si tes infringeix.
l'esportista ha d'estar atent no solament al

da següent), les estratègies per afrontar la
cursa o el concurs atlètic, poden ser molt

ques, polítiques.,. i esportives,

medi, els objectes i els esportistes sinó
també a les normes pròpies del seu esport:

diferents. les habilitats estratègiques es
defineixen d'acord amb els multiples ele~

Per això, l'adquisiciò de les normes de convivència domèstica, familiar i escolar consti-

temps de possessió de la pilota, nombre
d'intents disponibles, actuacions que són

ments de l'entorn de l'esportista que hi
poden intervenir. Per això l'estratègia

tueix una part essencial de l'educació i del
desenvolupament personal. Des de la

sancionables, avaluació de la seva activitat, elc. Àrbitre i jutges intenten que les nor·
mes de l'esport afectin per igual tots els ad-

s'associa a la preparació de la competició
i afecta l'aprofitament de totes les habili-

infància, el nen aprèn allò que pot o no pot fer
a cada moment i lloc, i progressivament c0-

tats per tal d'aconseguir l'objectiu principaL

neixerà les unitats de mesura, el codi de circulació, els horaris comercials, els drets pro-

litat (regularitat normativa) en l'aplicació

Conseqüentment, les habilitats estratègiques inclouen les tàctiques i també han

principis pels quals es regeixen les societats.

de les regles.

d'entrenar-se fins que l'esportista acOflse-

A més a més de les normes pròpies de

gueixi d'aprofitar la normativa a favor seu.

versaris, encara que, lògicament, en alguns
casos és molt dificil mantenir una imparcia-

possibilitats d'aconseguir els seus objectius. Així, un esportista pot decidir que a
un company és preferible no passar-li fa pitota en una zona determinada o que li convé que el sancionin per augmentar les possibilitats de participar en una competició
posterior.

la societat actual sense la presència de normes comercials, cientifiques, tecnològi.

pis i els d'altri, i una infinitat de normatives i

Relacions
amb els conceptes esportius

l'esport, els esportistes poden crear nor·
mes, acords i pautes que regulin la pròpia
conducta i tes relacions entre els companys, amb la finalitat d'augmentar les

acords humans. Seria impossible concebre

InSlrumenu per relac:lonar-5e
amb les normll:5 esportives
Sembla lògic incloure en aquest apartat els
dispositius que s'utilitzen per aplicar les
normes esportives (xiuret, banderins, mar-

En l'àmbit esportiu, com en qualsevol acti,
vitat humana, els esportistes utilitzen conceptes per entendre la situació i trobar la
solució més adequada a cada un dels problemes amb què s'enfronten, Tol al llarg de

cadors, cronòmetres... l. Tanmateix, creiem

la seva vida esportiva, l'esportista aprendrà

que des d'un enfocament psicològic o funcional. s'han de considerar també Minstru_

a conèixer i utilitzar multiples conceptes
propis de l'esport i específics de la modali·

menls~

tat que practica,

les persones encarregades de fer

""Is
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Dossier: Humanisme a l'esport

Alguns conceptes són merament descriptius (Üllic_llac ü, "sobrevent", "volea" o "blo-

En canvi, la investigació esportiva i l'alt
rendiment es basen en aquests conceptes.

catge w ), mentre que d'altres intenten ajudar

Per això, l'entrenador i els esportistes han

("les habilitats esportives poden classilicar-se en funció de la relació de l'esportista
amb l'entorn").

model conductual que estem presentant

a la comprensió de l'activitat esportiva des

de disposar d'habilitats per interpretar tot

d'una perspectiva pràctica o teòrica (Ülorça
explosiva", ücentre de gravetat", "tensió

el que succeeix en l'entrenament i la com-

Malauradament, en l'àmbit esportiu hi ha

petició.

més creences que teories cientifiques per

emocional", "tàctica" o "consum energètic").

En la mesura en què sàpiguen utilitzar i
crear conceptes esportius per comprendre

interpretar allò que succeeix. D'aquesta

lot i que en l'entrenament en general no es
dedica prou atenció a l'aprenentatge con-

la competició, estaran en millors condi-

participa en aquest àmbit, sigui esportista,

cions per incrementar o mantenir el seu

entrenador, directiu, àrbitre, espectador,

rendiment. l'esportista ha d'aprendre a
~lIegir el partit", a "valorar el cansament

periodista o investigador de l'esport, abordi
l'activitat esportiva des d'~instruments con-

propi i el dels seus contrincants" i a "intuir

ceptuals" diferents. Creure que ül'esport té
poques similituds amb altres activitats hu-

ceptual, sabem que l'alt rendiment en qualsevol activitat comporta la conceptualització adequada i ràpida del seu entorn, en tot
mamen\.

les intencions de contraris i companys".
L'esportista ha d'adquirir habilitats üinter_
pretatives" per entendre tot el que succeeix
en l'entorn esportiu (propietats i canvis en

manera és possible que cada persona que

manes", que "l'aptitud física de l'esportista
és el factor que més influeix en el rendiment

Variabill la t/re~u larltal
de les relacions
amb els conceptes esportius

el medi, els objectes, els esportistes, les
normes i els instruments).

Encara que les connexions de l'esport amb

Per tant, les habilitats interpretatives afec-

cions prèvies que influeixen teòricament i
pràcticament en el desenvolupament de

l'art, la ciència i la tecnologia són múltiples,
simplificarem l'exposició acceptant que el

ten tota l'activitat esportiva, i integren totes
les habilitats restants. Per això, aquestes

l'esport.
l'entrenador i l'esportista poden tenir mo-

principal objectiu de l'art és la singularitat,

habilitats són les més dificils d'adquirir i requereixen un procés llarg i laboriós. Sola-

bable que apareguin diferències d'inter-

mentre que la ciència intenta aconseguir
d'ampliar els nostres coneixements j la tec-

ment una experiència prolongada d'entre-

nologia pretén assolir metes pràctiques.

nament i competlció permeten interpretar

Diverses modalitats esportives tenen una

les situacions esportives amb ellcàcia (Ruiz
i Sanchez, 1998).

clara component artistica. La recerca de

ment, activitats com ara la dansa i la mlmica es fonamenten en la comunicació creati·
va per transmetre emocions i conceptes
mitjançant el moviment. En aquests esports s'utilitzen conceptes com ara creativitat, elegància o bellesa, que poden tenir
significats variables segons qui els utititzi
(variabilitat conceptual).
En altres esports, com la cursa de 100 metres, el salt de longitud o l'halterofília, predominen els conceptes cientílics com ara
centre de gravetat, moment d'inèrcia o acceleració, per explicar la conducta dels esportistes (regularitat conceptual).

La persona que inicia la pràctica d'un esport podria realitzar aquesta activitat sense conèixer la majoria dels conceptes esportius i amb una limitada habilitat per reflexionar amb eficàcia sobre el que
s'esdevé en l'entrenament i la competició.

pretació en l'entrenament i en la competició. Per tant, en la mesura en què els instruments que utilitzem per interpretar
l'activitat esportiva tinguin una base empil'esport avançarà més ràpidament.

Instruments per relaclonar·se
amb els conceptes esportius
En correspondència amb l'explicació de
Maturana i Varela (19901, els humans,
gràcies al llenguatge, disposem d'"instru·
ments" conceptuals que utilitzem per comprendre els conceptes que creem nosaltres
mateixos. Aixi, les teories, models, valors,
principis, creences i prejudicis són

~instru

Habilitats I Instruments
per relac:lonar·se amb conceptes
Tota activitat humana acostuma a comportar la utilització de conceptes i d'instruments conceptuals per interpretar-la. Des
dels seus origens, les societats humanes

ments" des dels quals analitzem qualsevol

han dedicat enormes esforços per comprendre tot allò que les afecta. Per això, la

esdeveniment, independentment que en siguem conscients o no.

història de l'evolució de la humanitat pot
analitzar-se en funció dels conceptes que

Des d'aquesta perspectiva, en l'esport uti·

ha generat i amb els instruments concep-

lilzem múltiples "instruments" per interpretar l'activl!at esportiva: principis de
l'entrenament esportiu (ü en els esports

tuals que ha utilitzat. la ciència, l'art i la
tecnologia se sostenen en un marc concep-

tàctics cal entrenar davant múltiples opo·

Habllllats per relaclonar·se amb
els conceptes esportius

dels conceptuals diferents i, doncs, és pro-

rica i cien!ffica, el desenvolupament de

noves formes d'expressió és patent en la
gimnàstica rítmica, el patinatge, ta natació
sincronitzada i la doma de cavalls. Igual-

esportiu" o que "el futbol és aixi i que ja tot
està inventat" són e~emples de concep-

tual.
La humanitat disposa de múltiples instru-

l'lents"), teories de l'aprenentatge (Üla

ments conceptuals desenvolupats amb di-

pràctica variada facilita l'aprenentatge de
tasques"), models biomecànics (ümantenir

ferents objectius: teories cientifiques que
busquen l'explicació, models descriptius

el centre de gravetat baix augmenta l'estabilitat corporal"), teories de l'entrenament

basats en l'experiència i principis derivats

(fisic, tècnic, tàctic, psicològic, integrat),
tests per avaluar conceptes ("course navel-

de concepcions filosòfiques. Per tant, a les
societats humanes conviuen els conceptes
generals, els aplicats i els particulars de

te" per a la resistència), aixf com el mateix

cada individu o grup.

figura 2,
flements de l'entorn, habilitats; instruments hutn:Jns.

Per això, a partir dels nivells de relació anteriorment descrits, gosarfem d'identificar
algunes de les caracteristiques diferenciats
de l'esport Que el distingeixen d'altres acti-

E'*ment. de l'entom
.mb q
rel.clonen
... p4l o....

medi: ciutat, casa, munlanya,
platja, mar...

In.trumenlS

vitats humanes:

l'er ... l'''!on.....

(OAsiques): adequar activital/descans, escollir el menjar. seleccionar la roba ..

sabata. bast6, cadira, cotKe,
cama, asoonsof..

(tècniques): dibuixar, pentinar-se, esoombrar, cosir,
clavar, cvinar..,

llapis, pinta, escombra, agulla, martell, oobert...

• El desplaçament de l'esportista en el
medi.
• La freQüent mobilitat dels objectes amb
què es relaciona,

(medi)
objede: paper, cabell, pols,
bot6, clau, timbre ..

• La clara delimitació entre oponents i companys.
• L'acceptació per part dels esportistes de

(medi,objede)
persona: companyia, fill/a, venedorla, directiuliva...

(inlerpef'sonals): escoltar, experimentar empatia, discutir,
expressar sentiments...

regal, telèfon, carta, arma,
sala. taula ...

(medi, objecte, persona)
nom>a: circulaci6, horaris. fis·
cal, laboral. pactada..

(estratègiques): complir els
terminis, seguir una paula,
respeoctar un aoord. presentar una redamaci6...

educador, policia, jutge,
amic, rellotge, agenda..

(medi, objecta, persona, nanna)

ooncepte: juslícia. bellesa,
eficàcia. inteHigència...

(interpretatives): llegir entre
linies, resumir. anatitur,
abstreure, avaluar...

les normes de competició.
e

La immediatesa de l'arbitratge i del judici
esportius.

Tanmateix, cal destacar que des d'una
perspeçtiva

conceptual

;

interpretativa,

l'esport té trets similars a qualsevol altra
teoria. model, creença, va\or. principi, test...

activitat humana (música, tecnologia, art, ..
ciència).

Referències
En qualsevol cas, les organitzacions socials

reflexió teòrica i més suport empiric, creiem

(sistema educatiu, polític, comercial. .. es-

que permet integrar múltiples conceptes i

portiu), deliberadament o no, afavoreixen la

contribueix a analitzar l'activitat esportiva

utilització d'instruments conceptuals propis

des

d'una

perspeçtiva

coherent

amb

per augmentar la coincidènCia en la inter-

l'estructura de la conducta humana.

pretació de la seva activitat. Igualment, a

En concret, el mode! destaca la integració

partir d'aquestes teories, prinCipis, valors o

de cinc nivells de relació i alhora ajuda a

creences, les organitzacions socials justifi-

determinar els diferents aspectes que les

quen l'eXistència de normes i pautes pel

persones han d'aprendre en l'ensenyament,

que fa a allò que poden fer o han de fer les

l'entrenament i la competició:

persones que les integren.
En el procés de socialització del nen, de
mica en mica aprendrà a viure en equilibri
dintre d'una societat en la qual els privilegis, les excepcions i la subjectivitat en la ínterpretació de les normes, coexisteixen amb

• A discriminar a quins aspeçtes de l'entorn
han de prestar atenció.

• A realitzar les habilitats adeQuades a cada
exigència de l'entorn.

• A utilitzar els instruments amb precisió.

els drets generals, la reglamentació de les
diferències i la recerca d'imparcialilat en
les aplicacions legals.

El model conductual permet comprovar que
les habilitats dels esportistes són equivalents a les que es realitzen en altres àmbits.
Tanmateix, cal insistir que l'anàlisi de la

Conclusió

conducta ¡ la intervenció aplicada a l'esport

Encara que el model conductual que hem

solament pot fer-se des de l'especificitat de

proposat, centrat en les relacions de les

l'entorn esportiu, de les habilitats esportí-

persones amb el seu entorn, requereix més

ves i dels instruments esportius.
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Paraules dau
clau
economica,
dopatge, exigencies,
exigències, pressió, colonització econòmica,
mitjans de comunicació, benefici, victoria,
influencies
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d'analisi
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Abstraet
Abstract

Sens dubte I'esport
l'esport s'ha convertit en un

sport has become
Unquestionably spolt
becorne a social
phenomena du,;ng
during !he
the last third of !he
the XXth
century. This evolution has converted sport in
interacts with other
an open social system that interaclS
social systems. These changes have built a new
the original one.
sport scenario, faraway from !he
The norms and values of amateur sport
overcoming, equality of opportunities.
opportunities,
(personal overcoming.
fair play..
pJay.. .) have given way to sport show
professionalism, where the iogieal
logical
business and professionalism.
of commercial productivity is imposed.
Nowadays,
Nowadays. sport is a consumer good submitted
demande what is offered and
to the
/he supply and demando
what is the
obtained reward. The article focus
/he obtaineci
on the benef/ts
benefits of victory and /he
the pressures
suffered by the athlete.
athlete, and how both factors
can lead the
/he athlete to doping.
In this context, the athlete's body plays a
main role
ro/e and is submitted to competition
and environment demands, as well as
athlete's own imposed demands. This
ath/ete's
inc!udes economic, politie,
politic,
environment includes
social and cultura/
cultural influences that meet up
athlete, performing a different sport
with the ath/ete.
scenario,
scenario. where doping acquires aéI new and a
more complex dimensiono
dimension.
This is the rea
reason
son why we strongly believe
that besides the ethic and medical
medicat approach,
the social and economic factors have to be
taken into consideration when studying
doping in sport.

autentic fenomen social, especialment
autèntic
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context, el cos de I'esportista
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des de I'últim
l'últim ter"
terç del segle xx. Aquesta
I'esport un sistema soevolució ha fet de l'esport

cial obert, que interacciona activament
amb la resta de sistemes socials.
Aquests canvis han configurat un nou
escenari esportiu, molt diferent de I'esi'establert per l'esport
I'esport en els seus orígens.
Els valors del món (superació personal,
.. ) han
net...)
igualtat d'oportunitats, joc net.
donat pas a I'esport-espectacle
l'esport-espectacle i al prològica de
fessionalisme, on s'imposa la lógica
la productivitat comercial. L'esport s'ha
convertit en un objecte de consum

d'influencies
d'influències economiques,
econòmiques, polítiques,
socials íi culturals que conflueixen en
I'esportista,
l'esportista, tot configurant un panorama esportiu molt diferent, on el fenomen
del dopatge adquireix unes connota-

cions i un abast molt més complexos i
profunds que antigament.

aixó estem convençuts
conven"uts que, a més a
Per això
deis aspectes ètics
etics i mèdics,
medics, s'ha de
més dels
tenir molt en compte tota la problemàtica
problematica
económica i social que envolta el dopatge
econòmica
en I'esport
l'esport actualment.

Introducció

sotmes a la llei
Ilei de I'oferta
l'oferta i la demanda,
sotmès

Malgrat que ara com ara la utilització de

és a dir, què
que s'està
s'esta oferint i quin és el retorn que se'n deriva. El tema central del
deis beneanàlisi dels
present article és una analisi

substancies prohibides que augmenten el
substàncies

victória així com de
ficis que comporta la victòria
I'esportista, i
les pressions que pateix l'esportista,
de quina manera tots dos factors poden

societats modernes, el dopatge en I'esport
l'esport
Históricament,
no és una cosa nova. Històricament,

induir I'esportista
l'esportista a dopar-se. En aquest
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rendiment és una qüestió debatuda, qüestionada i analitzada seriosament en les

I'home
l'home sempre ha realitzat nombrosos intents per millorar artificialment la seva
própia resistència
resistencia a la fatiga en participar
pròpia
ca"a i en l'esport.
I'esport. El
en la guerra, en la caça
mateix Gale
Galè (metge i escriptor), tan crític
I'esport professional, denunciava
amb l'esport
que per tal de millorar el seu rendiment

els atletes prenien substàncies perilloses
per a la salut.
Tanmateix, la dimensió actual de l'esport
com a un autèntic fenomen social, espe·
cialment des de les dues últimes dècades
del segle XX, ha generat una espiral extremadament compromesa en relació amb la
pràctica del dopatge. Aquesta dimensió
no fa més que confirmar una situació
complexa amb unes perspectives molt diferents de les de temps passats. Aquestes
perspectives conformen un panorama
completament allunyat dels valors sobre
els quals sempre s'havia construït l'ideal
esportiu com ara el joc net. la superació
personal, la igualtat d'oportunitats, etc.
L'esport d'alt rendiment comporta un se·
guit d'exigències que han portat a incorporar i aplicar allò que la ciència ha posat
a l'abast de l'esport. Tanmateix, aquestes
s'han multiplicat de tal manera que no
afecten solament els l¡mits de la superació
personal sinó també la mateixa estructura
i concepció de les proves i esdeveniments
esportius i les formes i maneres de vèncer
en aquestes.
D'aquesta manera i amb les perspectives
que s'albiren ha transcorregut el debat sabre el dopatge en l'actualitat. El f¡ justifica
els mitjans? Es un debat ètic o mèdic?
Sens dubte que ho es. Però eocara que el
mer fet d'obtenir la victòria pot conduir a
la utilització de substàncies dopants,
s'intueix que la gran quantilat de canvis
que s'estan produint en les societats modernes estan conformant canvis en la ma·
teixa estructura de l'esport i en les formes
culturals de relacionar-se espectadors i
esport.
Davant la gran quantitat d'interessos
econòmics que envolten l'esport d'alta
competició modern s'ha produít, paraHelament a la seva evolució, tot un fenomen
de colonització econòmica en l'esport i de
pèrdua d'autooomia d'aquest respecte a
algun dels factors externs que el configuren.
la naturalesa de l'esport, amb la seva
pròpia dialèctica fa que aquesta sigui contradictòria i ambivalent. l'alta competició
manifesta imperfeccions i contradiccions
causades per un entramat d'interessos
que sovint són de signe oposat i provoquen una situació de conflicte permanent

que, paralo lelament, reforcen l'interès
propi de la competició.
L'esport és un sistema social obert que interacciona amb altres sistemes i crea expectatives ben diferenciades. D'una banda, la necessitat d'un esport °net~ en el
qual el dopatge no tingui cabuda i, d'altra
banda, cada vegada més s'esperen atletes triomfadors, herois, nous rècords i
més grans atractius competitius. De tal
manera que l'esportista es veu empès a
haver de superar els !fmits del seu propi
esforç en cada actuaci6, perquè, si això no
s'esdevé, l'espectacle, tal i com es troba
concebut avui dia, perd l'interès i l'atenció
del públic. Davant aquest dilema l'atleta
pot sentir la temptaci6 d'utilitzar els mitjans que la ciència aporta per millorar el
seu rendiment, cosa que sense aquests
seria més difícil d'aconseguir.
Arribats en aquest punt, des d'una òptica
sociocultural s'està produint una alternativa de concepcions respecte a la interpretació del fenomen del dopatge. D'un costat s'esta desenvolupant tota una cultura
de "lolerància" envers el dopatge. En el
costat oposat a aquesta concepció del fenomen trobem com a referent la Carta Europea contra el dopatge en l'esport publicada pel Consell d'Europa:
~E1 dopatge:
• Copeja l'esport ben bé al COl' mateix.
• Ignora el fonament ètic i humà de
l'esportista en l'alta competici6.
• Destrueix els beneficis buscats en la
pràctica de l'esport, conduint a
l'enviliment de la persona.
• Va contra una competici6 justa i equitativa.
• És contrari al principi segons el qual
l'esport ha de ser una activitat sana'Per tot plegat,la realitat de la problematica del dopatge també cal abordar-la i
analitzar-la des dels factors externs a
l'esport, alguns dels quals no són part de
la pròpia practica activa, però que, ¡n·
dubtablement, el configuren i hi influei·
xen directament, tot modificant-lo. Es,
doncs, també des d'una òptica mès
àmplia i profunda, una problemàtica
econòmica i social. Intentarem, igualment, analitzar els factors que poden in-

duir l'esportista a dopar-se. El present
article té com a objectiu aprofundir en
una sèrie de preguntes com ara: per què
els esportistes es dopen? Són ells els
únics culpables? És únicament una problemàtica ètica i mèdica?

Raons que indueixen
'"esportlsta a dopar-se
És indubtable que l'esportista és l'actor
essencial de l'esport. Seguint Heinemann,
el desenvolupament de l'alt rendiment en
l'esport ha esdevingut el resultat de
l'evolució del concepte del cos. En aques·
ta IInia d'argumentació, el cos de
l'esportista adquireiK un rol estel'lar i cen·
tral, passa a ser l'instrument que ha de ser
explotat al màxim amb l'objectiu d'a·
conseguir un rendiment excels i permanent.
De tal manera que una sola màKima regeix els destins de tots els esportistes: depenen del seu rendiment, maximitzat en
curts períodes de temps en una carrera esportiva ja per ella mateixa prou acotada
temporalment, ¡ el situa en un marc
d'actuació de risc i d'amenaces permanent (lesions, derrotes, sentiment de
fracàs... ).
Òbviament, aquesta situaci6 comporta
que l'esportista estigui obligat a superar,
una vegada i una a1lra, la barrera dels
seus propis Hmils en cada actuaci6. Sense
la superaci6 constant d'uns certs l¡mits,
l'esport, com està concebut actualment,
perd interès per a l'espectador. (~Socioe'
conomic Problems o( Sport", ~The fconomic colonialisation o( sport. The lou o(
autonomy and doping".l
En aquest marc, l'esportista pot sentir la
temptaci6 d'utilitzar els mitjans que
la ciència ha posat a disposició de l'esport
amb l'objectiu d'optimitzar i superar els
propis resultats esportius que sense ells
serien molt més dificils d'assolir. Tanma·
teix, en no existir unanimitat respecte al li·
mit d'allò que és permès i allò que és
prohibit, l'actuació del metge es complexa, molt especialment, pel que fa referència a la salut de l'esportista ¡ la conformi·
tat normativa.
El desig i la necessitat de l'esportista de
millorar i d'obtenir un rendiment i uns re·
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sultats òptims, s'ha anat allunyant d'aquells valors sobre els quals sempre s'ha
inspirat la pràctica esportiva.
Davant d'aquest panorama, l'esportista
d'alt nivell s'enfronta a una primera qliestió: ha de comportar-se d'acord amb les
normes? L'esportista que es dopa no ha
de rebutjar la seva pròpia responsabilitat,
tanmateix, són els esportistes els únics
culpables d'aquesta situació o, ben al
contrari, són victimes d'aquesta imparable espiral generada? Analitzem, doncs,
aquells factors que determinen per què un
esportista pot sentir-se abocat a dopar-se.
Són:

i a la competició, més poques possibilitats
té de preparar"se per a una nova socialització futura i aprofitar la inversió feta en la
carrera esportiva" (Heinemann, 1998).

Socials
L'esport com a sistema social obert interacciona amb altres sistemes. L'esportista
no viu al marge de les interaccions que
s'estableixen entre les societats i l'esport.
Així, seguint Miquel de Moragas, en ¡'actualitat aquesta relació entre societat i esport ha desenvolupat una cultura on es

Econòmics

dóna una hipertròfia del valor de la vic·
tòria sobre el valor de la participació i de
l'autoestima, cosa que provoca, paral'lelament, un preocupant augment del dramatisme de la derrota.
La victòria o ¡'èxit proporcionen prestigi i
reconeixement social; en ocasions s'arriba
al cas d'elevar a la categoria d'idol, heroi o
mite, l'atleta (la història de la civilització

L'esportista ha de cobrir, en primer lloc,
una de les necessitats primàries de
l'ésser humà, la subsistència. La gran

ens remet permanentment al culte a
l'heroi, que passa a la categoria d'un ésser
superior, a una escala superior com a per-

quantitat d'interessos econòmics que
han colonitzat l'esport d'alta competició
es tradueix en abundosos beneficis
econòmics i guanys per als esportistes,
molt especialment, quan aquests són els
guanyadors.

sona), i el vençut esdevé un personatge
sense els beneficis i privilegis de l'ídol
vencedor. Així es creen universos simbòlics d'identificació i exclusió (guanyador/
perdedor, vencedor/derrotaU. ("Esport
mediàtic i espectacle: què ens queda de
l'esport?")
Aixi mateix, la victòria produeix un fenomen d'igualtat i integració social que
moltes vegades és dilicil d'aconseguir per

• Els beneficis que s'obtenen amb la victòria i
• La pressió que suporta.

Beneficis de la victòria

Aixi sou, primes, premis en metàHic o en
espècies, beques i drets d'imatge es converteixen en els ingressos bàsics i més comuns de tot esportista. La forma de poder
aconseguir-los són ben diferenciades i suposen un ampli ventall, des de la victòria
en una prova o campionat, la consecució d'una marca mini ma o la consecució d'una sèrie d'objectius estipulats, fins
a la cessió d'imatge a determinades empreses que desenvolupen les seves estratègies publicitàries a través de l'esport.
L'afany per aconseguir el més gran benefici econòmic possible durant la seva acotada trajectòria esportiva és fonamental per
entendre, en bona mesura, la necessitat i
l'amenaça permanent que pateix l'esportista per rendir al màxim en cada moment
i assegurar-se una certa estabilitat futura.
Més encara, com molt encertadament defineix Klaus Heinemann: "L'esportista,
com més temps es dedica a l'entrenament
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altres camins. El simple fet de guanyar
pot suposar la possibilitat de sortir de les
situacions de desigualtat com ara raça,
origen social o nacional, religió, edat,
sexe, etc.

Personals
És evident que el grau de satisfacció per·
sonal i l'autoestima van directament reia·
cionats amb el grau d'èxit assolit i amb el
grau d'èxit atribuít pels altres. Per tant, no
és d'estranyar que l'esportista desitgi
guanyar com a mitjà per obtenir satisfac·
ció personal (autoestima i autoimatge) i
com a recompensa a molts anys dïntens
treball en els entrenaments. La victòria o

l'èxit proporcionen a l'esportista un esta·
tus de privilegi.
Malgrat tot plegat, cal no obviar que
l'esportista es pot dopar només pel fet de
guanyar les competicions. En aquesta línia, Carlos Toro afirma: "lant si és espec·
tacle esportiu com si és negoci, ambdues
característiques són suficients perquè la
gent es dopi" (citat per Rodriguez, 1998a,
pàg. 8).

Pressió que pateix
l'esportista
L'esportista es veu sotmès a una gran
pressió al llarg de Ja seva carrera esportiva. No tots els factors que pressionen
l'esportista són externs sinó que alguns
d'ells són interns, com les pròpies exigències que s'autoimposa l'esportista. Les expectatives que creen i es creen els esportistes d'alt nivell són enormes.

La cOmptUcló I l'entrenamenl

per a la competició
Per poder arribar a l'alt nivell exigit en la
competició els atletes necessiten entrenar
sistemàticament, dedicar-s'hi quasi en
exclusivitat i començar en edats molt primerenques. El rendiment de l'esportista
en la competició està absolutament condicionat a unes expectatives sobredimensionades en excés originades pels nombrosos interessos econòmics i mediàtics
dipositats en l'esport d'alt nivell.
flll\!ènçlu fislquu
El grau d'intensitat de les competicions
actuals exigeixen de l'atleta, en moltes

ocasions, un rendiment per sobre les
pròpies capacitats. L'esportista es veu
obligat a rendir sempre al màxim de la
seva capacitat en totes les seves actuacions i en les competicions en què participa,
Els calendaris actuals són cada vegada
més exigents i estan més comprimits, I
no solament això, sinó que continuament s'estan creant noves competicions, amb l'afany d'oferir una major
oferta de l'espectacle, minimitzar les inversions realitzades, garantir el retorn
adequat a les empreses patrocinadores i

guanys econòmics. Això implica que
s'ha de tornar a rendir al màxim en pe~
riodes de temps curts, amb la consegüent disminució dels períodes de recuperació, indispensables per a l'orga.
nisme i un augment en el nombre de
desplaçaments i viatges amb el consegüent desgast que això suposa, tant físic
com psíquic.
A tot plegat cal afegir-hi aquells esportistes que realitzen la seva activitat esportiva
en condicions climàtiques canviants (pluja, sol, fred, calor.,J, cosa que determina
diferents processos de recuperació a
l'esforç fisic.
Òbviament, també trobem les que fan referència a l'aspecte merament esportiu,
en el moment de l'acte competitiu en ell
mateix: la lluita contra l'oponent per dirimir la victòria, és a dir, per desenvolupar
les pròpies habilitats i destreses intentant,
tant com sigui possible, anul'lar les del
contrari o rival.
D'altra banda, aquesta mateixa exigència de la competició ha provocat sessions d'entrenament cada vegada més
dures pel que fa a les càrregues de treball en volum i intensitat. L'esportista
ha de suportar enormes càrregues de
treball per poder competir, com a mínim, en les mateixes condicions que els
rivals i en edats molt primerenques, si
vol assolir el rendiment desitjat per poder ser competitiu.
EJ[I~nl:llU palqulqulU

L'esport d'afta competició és sinònim de
pressió, tant física com psiquica, per això
el rendiment de l'atleta d'alt nivell depèn
sobre manera de la capacitat per suportar
les enormes exigències físiques i mentals
que requereix la competició i la preparació
per a aquesta. És evident, per tant, que
ambdues exigències van lligades íntimament i requereixen gran capacitat de concentració.
L'atleta d'alt nivell, per regla general,
acostuma a començar en edats molt primerenques per poder arribar a un nivell
òptim de rendiment en l'alta competició.
Per aquest motiu suporta des de la seva
iniciació llargues i dures càrregues de treball durant anys. Tanmateix, tot aquest
treball pot entrar en conflicte direçte amb

el seu propi procés de maduració. Les ex·
pectatives que es generen entorn de
l'esportista, tant físiques com mentals,
poden no correspondre's amb les que
aquest sigui capaç de controlar i suportar.
Familiars, entrenadors, entitats, milíans
de comunicació, etc., exerceixen una in·
fluència directa sobre l'esportista, de tal
manera que si aquest no està ben dirigit ¡
el seu procés de maduració no es corres·
pon amb aquelles exigències, aleshores
pot aparèixer un conflicte individual de
grans dimensions.
Un altre aspecte remarcable és que
l'esportista, en la fase inicial de la carre·
ra esportiva, viu amb l'inseparable dubte de si serveix per allò a què està enfocant la seva vida o de si rendirà al nivell
desitjable, És una lluita a favor de les
iHusions i en contra de les pròpies limitacions.
Així mateix, durant la seva trajectòria esportiva l'atleta conviu amb la incertesa
dels propis resultats, del propi rendiment i
de la pròpia evolució de la carrera esporti~
va igual com amb l'amenaça permanent
per part d'altres atletes, cosa que obliga a
haver de defensar permanentment les
marques i resultats obtinguts,
Tanmateix, el treball sistemàtic i llarg no
és garantia d'èxit i, en conseqüència,
molts esportistes no sempre aconsegueixen el nivell competitiu que garanteixi els
beneficis que comporta l'èxit, de la qual
cosa es deriva que les seves recompenses
econòmiques són insuficients. Malgrat
això la seva dedicació continua essent exclusiva, cosa que provoca que les seves
possibilitats d'orientar-se amb èxit en un
altre pla laboral siguin molt difícils i
aquesta situació pressioni i generi conflicte a l'esportista.

Lesions
El periode d'inactivitat per lesió és de gran
conflictivitat. L'esportista d'alt nivell sem·
pre pateix que els terminis de recuperació
han de ser escurçats al màxim, i això mol·
tes vegades va en detriment de la seva
pròpia salut.
Entrenadors, dirigents, patrocinadors o al·
guns metges àvids de notorietat i prestigi
provoquen períodes de recuperació me·

nors a allò que és aconsellable, d'acord
amb els seus interessos. L'actuació del
metge, per tant, és difícil; el punt d'equi.
I¡bri entre la protecció de la salut de
l'esportista i el punt de convergència dels
interessos dels col'laboradors propers a
l'esportista no sempre es troba en la trnia
de la raó tolerable.
Les lesions generen ansietat en l'espor.
tista, ja sigui per la incertesa dels resultats futurs, per trencar una progressió
adequada, per la pèrdua d'una situació
avantatjosa, la proximitat d'una competició important, la disminució o les pèrdues
e<:on6miques o la pressió que exerceixen
ets diferents elements influents en l'esportista,
D'altres, posen en conflicte les pròpies
creences o valors personals de l'esportista
amb els responsables de les recuperacions (per ex.: els esportistes que creuen
en mètodes naturals o els prefereixen a la
medicina clàssica),

CoHaboradors professionals
Totes aquelles persones físiques o juddiques que exerceixen influència, aconse·
lIen, dirigeixen i/o assessoren l'esportista
al llarg de la seva carrera esportiva i que
poden entrar en conflicte amb els propis
criteris i interessos de l'alleta, Entre
aquests trobem els coHaboradors més
pròxims, com ara el metge, l'entrenador,
els pares, amics, companys, assessors i
d'altres, com ara patrocinadors, organitzacions, clubs, federacions...

Inf1uèm:le.

Aquestes influències tenen el seu origen
en factors que no acostumen a relacionar-se directament però que d'alguna
manera poden estimular a l'esportista a
dopar-se o camuflar la seva pràctica.
Aquests factors d'origen divers estan interrelacionats entre si, es troben completamentlligats a les dimensions assolides pel fenomen esportiu i s'han converlil en un element constitutiu de
l'esport modern.
Entre aquestes influències destaquem les
culturals, polítiques, socials i econòmiques.
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aquesta dialèctica poden influir en
l'acostament
o
allunyament
de
l'esportista al dopatge. Però també, conscientment, mitjançant un procés de transformació d'aquest llenguatge mediàtic
L'ESPORTISTA

a
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Jnn"inda polillquu
Històricament, l'esport ha estat sotmès
als interessos i lIOIuntats polítiques dels
diferents estats i governs. Els èxits esportius han tingut sempre, al llarg de la història, componenls politics. Des de la
Grècia Antiga fins als nostres dies. Per

això la influència política no és aliena a
t'esport. Són un exemple clar de manipulació i de pressió que s'exerceix sobre
l'esportista o sobre els col'lectius esportius.
Malgrat la crida de la majoria de dirigents
esportius, des del seu origen, a l'apoliticisme de l'esport, el cert és que aquest
component ¡x>tílic li és cOl1subslancial.
Els triomfs esportius dels atletes o dels
equips s'han relacionat amb l'eficàcia o
bondat d'un sistema polltic determinat
(per ex.: a l'època de la guerra freda) o per
reforçar identitats locals o nacionals
{per ex.: els Jocs Ollmpics de Berlín'36l.
Els estats democràtics tampoc no han eslai aliens a la manipulació i politització de
l'esport, de tal manera que l'han utilitzat
com a arma i argument polític en l'esdevenir polític d'un pafs i en els sufragis universals. També és una pràctica habitual la
confecció de pressuposts públics dedícats
a l'esport sota criteris potrtics.
L'olimpisme, per exemple, l'esdeveniment es¡x>rtiu més important del món,
s'ha intentat basar·se en el principi de la
independència política. No ha aconseguit de ser apolític ni tampoc independent de les pressions polítiques dels diferents Estats i dels seus interessos. la
història de l'olimpisme al llarg del segle
xx es troba plena d'interferències, pressions, forcejaments i conflictes polítics
que es concreten en esdeveniments més
o menys escandalosos, com el boicot als
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JJOO de Moscou'SO i els JJOO de los
Angeles'84.
.~ JJOO i l'esport d'alO competiCIó que
van pn;moure, eril un instrument ~ Vil'
luós com perquè els interessos mis pcx:len>

j intemacionals, deixessin d'.~
fitar·se'n en berIeflci propi" (Seppinen,
1979).

sos

Jnnuincla culIuf.l.

No podem realitzar una anàlisi de les in·
fluències a les que està sotmès l'es·
portista sense endinsar-nos en els canvis
que es produeixen en la nostra societat.
Vivim l'era de l'esport mediàtic, on aquesl
és una de les principals formes d'entreteniment. L'esport s'ha transformat en
l'espectacle de més gran transcendència
econòmica, social i cultural en les socie·
tats contemporànies.
Malgrat aixó, ~en alguns paisos en els
quals encara domina el pensament
màgic, la victòria s'interpreta com un miracle... la derrota és una maledicció. Però
als països més desenvolupats tot sembla
respondre a la planificació tecnocràtica o
mercantil. S'estableix així una relació en·
tre desenvolupament econòmic i tecnològic i medalles esportives. la lògica de la
productivitat industrial s'imposa a la lògica de l'esport-. (Miquel de Moragas,
1999, pàg. 10).
Els mitjans de comunicació contribueixen
a aquesta construcció cultural. Així,
aquests afecten l'estructura de l'esport
modern i les formes culturals de relació
entre espectadors - ciutadans i esport - esportistes. Els media tenen una gran influència cultural en idees i continguts.
Així, no ens cansem de veure i sentir constantment "el partit del segle", etc. Probablement, sense adonar-nos que amb

que allunyi d'aquesta cultura actual que
sembla existir de tolerància al dopatge.
Aquests valors culturals actuals poden
portar els responsables de l'esport i els comunicadors a justificar-lo o a rebutjar-lo.
L'esport ha esdevingut un objecte de consum sotmès a la llei de l'oferta i la demanda. Quin esportista viu d'esquena a totes
aquestes transformacions i nova realitat
cultural?

Innllinc:lu economlquu:
procb de c:olonlu.dó

El procés de professionalització de
l'esport i la seva consideració com a espectacle de masses emmena la presència
dels mitjans de comunicació i l'arribada
dels patrocinadors al món de l'esport.
Actualment la relació mitjans de comuni·
caci6-esport i patrocinadors-esport és in·
dispensable. L'es¡x>rt espectacle i els mitjans de comunicació es necessiten mútuament per garantir l'èxit en els seus respectius àmbils. Estem davant l'era de l'esport
mediàtic, on l'esport d'alt nivell s'ha con·
vertit en un gran negoci, i és una gran foni
d'ingressos per a esportistes, organitzacions esportives, patrocinadors, lelevi·
sions, etc. Aquesta dimensió econòmica
del fenomen esportiu fa que els governs
tractin de tenir el control de les línies polí·
tiques, legals i administratives de tota
aquesta activitat en expansió.
la sociologia analitza l'esport des de
dues perspectives: com si fos un sistema
social independent i com si fos un sistema social obert amb múltiples relacions
amb altres sistemes socials. En aquesta
linia d'argumentació Heinemann ("Eco·
nomic Problems of Sport", "Socioeco-

nomic Problems of Sport", "'ntroducció
a l'Economia de l'esport", "The Economic co/onialisation of sport. The loss of
autonomy and dopfng") i De Moragas
("Esport mediàtic i espectacle: què ens
queda de l'esport?") coincideixen en el
procés de colonització econòmica de
l'esport i en la seva pèrdua d'autonomia,
amb la seva creixenl dependència finan-

cera. Aquest entramat d'interrelacions
que existeix es concreta en els punts se-

de rècords d'audiència i alt grau de /ide·
lització a les cadenes televisives).

vilal esportiva. -La noslra societat és cada
vegada més laica, i en conseqüència, mol·
tes de les expressions religioses, politi.

A partir d'aqui el que preval és l'espec·
tacle, en el qual la intervenció de la tele-

ques i identitàries troben cada vegada
més refugi i formes d'expressió en l'esport
espectacle- {Miquel de Moragas, 1999,

güents:
• Comercialització de l'esport. S'ha passat del món, amb els ideals del baró
Pierre de Coubertin al cap, a una professionalització en què prevalen la victòria i
el relldiment sobre altres valors que han
passat a un segon pla o han desaparegut
per complet. la lògica que domina és la
de la productivitat comercial, què és el
que s'ofereix ¡ quin és el retOfn que se'n
deriva
• Interès de l'econom;a i dels patrocinadors en l'esport, Per a t'economia,
l'esport no solament és atractiu, interessant i relldible en termes de publicitat o patrocini. També és important el
rapid creixement del mercat d'articles
esportius, equipaments esportius, roba
esportiva, etc,
Torna a aparèixer la lògica de ta productivitat, la qual genera una clara contradicció, D'una ballda, els patrocinadors
desitgen obtenir beneficis de les inversions fetes en l'esport; aquest. alhora,
ha de ser atractiu perquè es pugui accedir al public objectiu. A més a més,
però, ha de ser net perquè el retorn de
la inversió sigui beneficiós, De quina
manera es pot trobar el punt d'equilibri
necessari entre les expectatives generades per tal de crear un esport atractiu i
interessant, en definitiva, rendible, i
que alhora sigui net?
• Interès dels espectadors per l'esport, un
interès que ha anat augmentant atès que
la gent disposa cada vegada de més
temps lliure i mirar els esports és una de
les activitats passives de lleure més im·
portants de la nostra societat.
• Esport als mitjans de comunicació. la
relació que s'estableix entre esport i mitjans de comunicació fa que aquests siguin autèntics coautors del fenomen esportiu actual. Aquesta pèrdua d'autonomia es produeix en tots dos sentits i
comporta transformacions econòmiques
en les institucions i organitzacions esportives. Com ja sabem, l'esport proporciona beneficis directes (guanys) i beneficis indirectes (posició en la lluita per
l'hegemonia en el mercat, a mes a més

visió és fonamental, fins al punt que
s'han adaptat als interessos de les televisions aspectes com la durada del joc, els
temps morts soHicitals per la televisió
per inserir-hi les seves falques publicitàries, etc.
Tal com assenyala Antonio Akoba al seu
llibre -Esport i Comunicació·, "els mitjans
de comunicació, d'una banda, s'han servit
de l'esport i, d'altra banda, l'han ajudat,
ja que encara que es van aprofitar de
l'activitat esportiva per a obtenir un augment de receptors, en ser l'esport un tema
requerit per aquests, des d'una altra òptica han promogut la seva difusió, Per això,
des de la seva inclusió en els mass media
de la informació esportiva, aquesta va sortir enfortida i va acréixer l'efecte de comunicació de l'esport- (Alcoba, 1987, pàg,

355).
Aquesta pèrdua d'autooomia de l'esport
respecte als mitjans de comunicació ha
prodult canvis importants en la configuració de l'esport modern, descrits per M. de
Moragas (1999, pàg. 4):
.. Les institucions esportives perden autonomia respecte als negocis de la comunicació.
• Es produeixen processos d'adaptació de
l'esport a les exigències dels mitjans (especialment de TV).

pO•. 9l.
En l'actualitat es creen universos
d'identificació i d'exclusió, Només val la
victòria, el guanyador (univers d'identificació). El segon, tercer o quart lloc
s'interpreten com un fracàs (univers
d'exclusió). Els beneficis que obté
l'esportista quan es produeix aquesta
identificació cap al seu relldiment són
obvis.
l'esportista es veu abocat a prendre un
seguit de decisions Que poden superar el
limil de la racionalitat, com ara dopar-se. Seguint Heinemann, per a un esportista pot ser racional utilitzar substàncies prohibides per millorar el seu
rendiment i aixi aconseguir els seus objectius, Tanmateix, no es pot jutjar l'ho-nestedat o no d'aquesta actitud. La tirania de les decisions individuals i personals pot conduir a resultats desfavorables, i pol convertir-nos en victimes de
decisions generalitzades, les quals han
estat preses, sense saber-ho, pet la ma·
joria de la població.
El dilema del presoner, que Breiv¡k
{l992) ha traslladat al problema del dopatge, reflecteix perfectament aquesta situació:

• Els calendaris esportius s'adapten a tes
exigències de la TV.
• Es busca periodicitat i s'evita l'encavallament parcial d'esdeveniments.
• Els horaris de les competicions s'adap·
ten al prime time de la TV.
Innuençlu MK:lall
Als paisos desenvolupats s'estableix una
relació intima entre desenvolupament tecnològic i economia, cosa que suposa Que
la lògica de la productivitat industrial
s'imposi a la lògica esportiva. Això explica
l'existència d'una tendència de la política
esportiva enfocada al rendiment: el valor
d'un esportista està supeditat a la seva capacitat per tendir al màxim en la seva acti-

[d«.Ia6

"El dilema del presoner descriu una siWa-

tió en què el resultal no depèn de la pròpia
dedsió, sitIÓ de la decisiÓ de l'altre, la
qual, tanmateix, es desconeix. D'aquesta
manera, he d'avaluar el meu èxit sota els
diferents sUpOsits segons els quals pot decidir l'adversari. Típica d'això és la pregunta de si l'atleta ha de riopar·se o no,
L'esportisla ha de comparar el benefici de
la seva conducta: milkxa de les perspectives de beneficí de la seva cooducta, amb
els perjudicis. dany$ i riscos per a la salut, i
I;, sanció si eYentualmenl es conegués la
sev;, ';,lIa. Si amb el dopatge un esportista
lé lJone's petspe{:tÑeS de victòria i sense
dop;,r,e SÓ(! rec/uides. ;;, més a més I; impot1en més les petspe{:Uves de "ictÓfia que

els ri$«J$per a la $;Ilut (incerts i a llarg ter·
mini) i el perill ~ ser descobert és reduït,
eldopalge li aprxla/i un benefici. Per tant,
per a ell ¡., milkx situM:ió és. quan ell ma'--..1 ~ 1641154-621

apunts
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~ dopa, però l'adversari no; ,. la pitjot"
situació, quan l'adversari ~ dopa, però tfll
no. En iJquesta situació, la proNbiliUt que
tots dos es dopin es particuliJfJTIMt "an,
de tnamm qUtf no hi ha /)tfne/icis per. ningú, però si costos per a fofhom, per tf~
~, tfn founa de riscos per. Ja salut. O sigui que StfgtIr.Jment el mi/Iol per. tothom
$tfria que ningú no es dopis, perqw iJ/e$-

teix

~ tothom ~ /robari., fl!/ativamMI, tfn
Ja n'Mleia situació, f!!'fIUra que .mb uns
costos mes elevats per. tots. Però una decisió d'aquesta mena no es pot prendre de

'anna raciOnal i individual" (Heil'lem.nn,
1998, pàg. 62).

Aquesta racionalitat també es veu altera·
da quan el resultat no només depén de la
pròpia decisió, sinó de la d'altres, que a
més a més desconeixem. Hem de comportar-nos d'acord amb les regles? En
una competició tenim dues opcions: conformitat amb les regles Ino conformitat, i
hem de prendre la decisió partint de la
manera com suposem Que es comportarà
el rival. D'això resulten quatre variants de
decisió per a dos jugadors: un suposa
que l'altre es comporta conforme amb les
regles (no es dopa), per a ell és més convenient infringir les regles (dopar·se), aixl
pol guanyar. Si suposa que el rival infrin·
girà les regles, si no es dopés estaria en
desavantatge. Tots dos faran tes mateixes reflexions. Tant se val com s'avaluï la
conducta de l'altre, el joc no es realitzarà
segons les regles, encara que seria millor
per a tots dos.
Què passa, doncs? A causa d'aquestes decisions individuals i racionals no es poden
donar situacions òptimes per a tothom.
D'aqul que la societat, en moltes ocasions, indueixi a formes de conducta no
racionals en nom del bé comú.

Reflexions finals
Com hem pogut comprovar, es poden generalitzar alguns motius que poden induir
l'esportista a dopar-se:
• Simplement pel simple fet de guanyar
o per superar un altre esportista en una
competició, atesa la repercussió que
avui dia adquireix la victòria i la derrota.

• Per optimitzar les capacitats atlètiques
al màxim amb l'objectiu d'assolir el rendiment o resultat esportiu desitjat.
• Per poder suportar les exigències del calendari i els horaris de competició, atesa
la transformació que s'ha produït en
l'estructura de l'esport actual.
• Per mantenir la imatge que l'esportista
anuncia per a una determinada marca.
l'esport, com a sislema social obert, interacciona amb altres sistemes. l'esportista, al llarg de la seva carrera esportiva,
també interacciona amb els diferents elements i sistemes que configuren l'esport
modern ¡ rep les seves influències.
Aquests elements són:
• l'esportista.
• l'Estat i les Institucions
• Els mitjans de comunicació

• Ets espectadors i
• les empreses i patrocinadors
les interaccions de l'esportista amb tots
ells es produeixen, en moltes ocasions, de
manera contradictòria, i generen un seguit
de dilemes que poden induir l'esportista a
la utilització de mitjans prohibits l, doncs,
iHicits. l'esport d'alt nivell exigeix l'obtenció de resultats excelsos. Per què no
endinsar-se en la sendera del dopatge per
garantir uns resultats que proporcionin estabilitat econòmica i personal? Davant,
però, d'uns mals resultats, què passa amb
l'esportista? .
l'esportista ha de socialitzar-se en un
mitjà que és transitori i inestable per
aconseguir èxits esportius, encara que, alhora, aquest mitjà li proporciona una seguretat transitòria puntual davant una inseguretat de cara al tutur amb el final de
la carrera esportiva. L'alt nivell requereix
una gran dedicació horària i un gran esforç. El dilema sorgeix, com afirma Heinemann, (1998): -com més temps es dedica a l'entrenament i a les competicions,
menys possibilitats es tenen de preparar-se per a una nova socialització futura i
aprofitar la inversió feta en la carrera esportiva".
les empreses patrocinen als esportistes
d'elit, però aquests es converteixen en
productes industrials que s'abandonen

quan els èxits no els acompanyen. En
comparació amb els executius Que dirigei.
xen les grans empreses esportives, l'es·
portista està exposat a una baixa posiciÒ
de seguretat laboral. Cal mantenir el rendiment sempre al màxim.
Cal Que l'esportista sigui el millor o doni el
millor de si mateix, independentment del
resultat que obtingui? Existeix una gran
contradicció entre la valoració pròpia del
campió amb la valoració real que se'n fa.
La noblesa i el {air.play, per citar dos
exemples, entren en nombroses ocasions
en contradicció quan el seu rendiment en·
tra en joc. L'aspecte lúdic amb què l'atleta
va començar es contradiu amb les expectatives que ha de complir quan arriba a
l'alt rendiment.
Com es pot comprovar, les causes i moti·
vacions que indueixen l'esportista a la
practica del dopatge són múltiples. Mal·
grat Que els factors que incideixen d'una
manera tangible i directa són els de caràcter fisiOlògic i biomèdic, no per això
deixen de ser rellevants i condicionants
definitius, per la gran influència Que exerceixen, els factors econòmics i socioculturals.
Molts dels estudis, iniciatives i documents
que es presenten i es realitzen avui dia $0bre el dopatge, ignoren el component fonamental de la incidència sociocultural,
econòmica i dels mitjans de comunicació.
Perquè en definitiva, aquests elements
són, finalment, els que poden dur els responsables de l'esport i els comunicadors a
rebutjar o justificar la pràctica del dopatge, és a dir, empènyer-hi o allunyar.ne
l'esportista. l'anàlisi de la problemàtica
del dopatge no pol realitzar-se únicament
des de la perspectiva reduccionista de la
dualitat ètica o mèdica, encara Que
aquests dos arguments són prou sòlids
per rebutjar aquesta pràctica.
S'està desenvolupant tota una cultura de
lolerància al dopatge, les recompenses
Que la societat atorga al guanyador ens
porten a haver d'acceptar que Mel fi justifica els mitjans", siguin aquests lícits o no.
El fenomen del dopatge ês un perillós problema social amb influència directa sobre
els joves, que veuen en els esportistes el
mirall en Què reflectir·se i projectar-se. Si
s'acceptés el dopatge en l'all rendiment,

què passaria? la resposta és ben senzilla:
es produiria un efecte en cadena que laria
que, al final, els esportistes de totes les
edats es doparien. Seria licit que un esportista de nou anys es dopés per millorar
el seu rendiment? On s'establirien els limits? És el tipus de societat, esport i valors que s'anhelen, suficients per justificar
qualsevol mena de mitjà que permeti arribar als objectius? Està justificada la intervenció de l'estat en el control i repressió
del dopatge esportiu?
Seguint Alberto Palomar, la pràctica del
dopatge és un comportament fonamentalment anti jurídic, perquè atempta directament contra l'ètica de l'esport i, en
conseqüència, ha de ser previnguda, reprimida o corregida i, en la mesura que
sigui possible, eradicada. la seva eradicació constitueix una meta davant la necessitat de preservar, defensar i protegir
l'ètica de l'esport i la salut de l'esportista.
la síntesi d'aquesta idea ta recull la Regia 29 de ta Garta Olímpica: -El dopatge
és prohibit~, i per tant caldrà lluitar contra la seva pràctica. La justificació
d'aquesta intervenció és òbvia ja que,
d'una banda, connecta amb la necessitat
de prevenir i procurar la repressiò de l'us
de substàncies tòxiques i, d'una altra, fomenta l'"alarma" social que pot provocar
ta incitació a l'èxit esportiu mitjançant
l'us de mètodes o substàncies que permetin obtenir l'augment de la capacitat
física en l'esport (~La intervenció de

com ara els ludics, recreatius, competitius, de superació personal, etc. Des de
sempre s'ha considerat l'esport com un
factor afavoridor de la salut i de ta integració social. S'ha de deixar molt clar que es
tracta de preservar la salut present i futura
dels esportistes. És, doncs, un assumpte
de salut pUblica i un fenomen mundial i,
en consequència, cal intensificar la cooperació i la unificació de tots els organismes competents en la matèria, per tal
d'establir una unica llista de productes
prohibits i un conjunt de normes i san·
cions.
És obvi, per tant, que la lluita antidopatge
s'ha d'entendre com una autèntica necessitat i no com un caprici. Aquesta problemàtica s'ha abordat, de vegades, intentant presentar als esportistes com a
"màrtirs de la societat- o intentant justificar que com més gran és l'esforç més gran
és l'espectacle, tot claudicant, d'aquesta
manera, davant interessos econòmics i
comercials. Aquesta idea última s'ha de
desterrar del tot, atès que l'espectacle és
la competició en si mateixa, entre els que
en formen part.
Els veritables culpables són els -inductors~; són més culpables aquells que faciliten que aquells que prenen. Oe què
serveix sancionar un esportista si desprès
aquests -inductors~ continuen facilitant
substàncies a altres? Se'ls ha de perseguir tots amb el pes de la llei, per tal de
poder suprimir aquesta practica ¡ preser-

l'estat en el controt i repressió del dopatge esportiu". "Les sancions administratives en matèria de dopatge".).
El tema, lluny de disminuir, no sols s'ha
mantingut sinó que, ben al contrari, ha
crescut de manera espectacular, a causa de la forta presència d'interessos
econòmics i comercials que han devaluat els principis més fonamentals de
l'esport i, d'altra banda, d'un avenç tecnològic de tanta magnitud que tendeilt a
establir una cursa sense fre entre la

var, defensar i protegir la salut de l'esportista.
A partir d'aquí ja tenim elements de judici
amb prou base per poder desenvolupar
una actuació encaminada a contrarestar i
eradicar la pràctica dopant perquè:

tècnica al servei de l'increment legitim
de les aptituds personals per a l'esport i
els mètodes per comprovar aquesta legi-

del cos humà.
• les drogues artificials són contranaturals i estan prohibides.

timitat.
En tota aquesta panoramica general, la
salut de l'esportista és un altre dels elements fonamentals, al costat d'altres,

• la utilització de substàncies prohibides força els atires atletes a haver d'utilitzar-les també. (Dilema del presoner.)

• les drogues augmenten el rendiment.
• Permeten als atletes entrenar més dur.
S'ha de buscar el sentit de la competició
per si maleixa. No la recerca constant de
nous rècords o la superació dels límits

• Són perjudicials per a la salut. Danyen
seriosament i irreversiblement la salul.

Són il-legals.
• Es tracta d'un frau, també lucratiu (no és
el mateix Quedar primer que quart), al
propi ideal esportiu. S'han d'eliminar els
tramposos per garantir la igualtat dintre
de l'ètica esportiva. Aquest comportament antijurídic estreny la relació entre
l'esport i el Dret, és, doncs, U·legal.
Ara bé, l'esportista s'ha de poder tractar
davant una malaltia igual com una persona no esportista, sempre que existeixi
transparència i quedi completament justificat i acreditat, per poder, d'aquesta ma·
nera, evitar que el trampós se'n beneficiï.
Per ailtò, l'esportista que conscientment
utilitzi substancies prohibides per incre·
mentar el seu rendiment es¡:Klrtiu ha de
ser sancionat penal ment ¡ esportivament
i, aqueU que ho faci de manera inconscient, no ha de ser sancionat penalment ni
esportivament, encara que sí administrativament, amb l'anuHació del resultat obtingut.
En el rerefons d'aquesta problemàtica el
debat que es planteja és, de fet, el tipus
d'esport que les nostres societats desitgen
tenir. Un esport d'alt nivell que continuï
desenvolupant-se pels camins actuals on
el cos sigui un instrument, la matèria pri·
mera a eltplotar, on no es tingui un control
responsable des de la nostra consciència,
on l'unic important sigui la victòria i tots
els mitjans per assolir-la siguin absoluta·
ment llcits, o al contrari, un eS¡:Klrt on, és
clar, la victòria sigui important, però no a
costa de qualsevol mitjà, ¡ on tinguin un
paper rellevant aquells valors com ara la
funció educativa de l'esport, la satut,
la cura dels joves, la sociabilitat, la noblesa, l'esportivitat, la integració i la igualtat
social, etc.
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Abstract

The changes carried out by
women during the 20th
al! tields,
fields, trom
from
century in a((
work to study, would be
female
incomplete without fema/e
representation in the
sporting tield.
field. The
sparting
of a((
al!
advances and gains ot
type have thrir origin in the
proliferation
profiferation and expansion
of women in physical
ot
practices. In relation to the
role played by women in
sport it is necessary to
reflect on the difficufties
difficulties
reffect
they have had to overcome
to achieve their integration,
which were not any less
than those they suffered in
other areas ot
of society.
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millores en les vies de comunicació, les
cienmillores tecniques,
tècniques, I'impuls
l'impuls de les ciències i un lIarg
llarg etc., que van canviar les for-

fills, els marits i els familiars més propers.
lIei, basada en el dret
A més a més, la llei,
roma, situava les dones en clara inferioriromà,
tat respecte als homes. Les dones no eren
reconegudes com a persones jurídiques,
depenien del marit per poder "administrar" la seva vida.
deis
Aquesta situació es troba en I'origen
l'origen dels
primers moviments sufragistes, que cap a
final del segle XIX van fer palesa la seva
protesta i van reclamar el dret més eledeis països
pa"isos democràtics,
democratics, el del
mental dels
vot, que els era negat, i que ja havia estat
reclamat el 1791 quan Olympe de Gouges proclamà
proclama la Declaraci6
Declaració deis
dels drets de
les dones i de la ciutadana en plena Revolució Francesa.
A partir de la meitat del segle XIX les dones van estar presents en els moviments
reivindicatius femenins; el 1857, les socialistes utopiques
utòpiques de Cadis van reivindiI'emancipació de les dones; el 1861,
car l'emancipació
Concepci6 Arenal reivindica la capacitat
Concepció
intel·lectual i professional femenina; el
1872, el Congrés Obrer de Saragossa va
reconéixer el dret de les dones al treball
reconèixer

mes de vida. Malgrat tots aquests avantatges, les dones no van veure una millora
en el seu paper social, que continuava
restringit a la família, la llar i la cura deis
dels

extradoméstic, el segle va acabar amb la
extradomèstic,
I'escriptora Pardo
denuncia, el 1892, de l'escriptora
Bazán
Bazan per la discriminació de les dones
en l'àmbit
I'ambit educatiu. "Qua
"Quann les dones

lIarg del
L'evolució feta per les dones al llarg
segle XX en tots els ambits,
des
del
treball
àmbits,
als estudis i la seva inserció en la societat,
no hagués estat complerta sense la presencia
sència femenina en els camps esportius.
Les millores i conquestes de tot tipus es
troben en I'origen
l'origen de la proliferació i exfísiques de les
pansió de les practiques
pràctiques fisiques
dones. En tractar el paper de les dones en
I'esport s'ha volgut reflexionar sobre les
l'esport
dificultats que han hagut de vencer
vèncer fins
arribar a la seva integració, dificultats que
no han estat menors que les sofertes en
altres ambits
àmbits de la societat.

La construcció de la dona
moderna (s. XIX-XX)
El segle XX culminara
culminarà tot un seguit de canvis de tipus social i material que es van
iniciar a mitjan segle XVIII i tot al lIarg
llarg
del XIX, com ara la industrialització, les

(63·68)
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anaren a matricular-se per primer cop

nes en tots els sentits. També, a la inver-

dividuals (com el desig, per exemple, de

<segle XIX) a les universitats europees va
resultar que no estava prohibit: ni tan

sa, et trebatl a domicili tampoc no ha desaparegut mai amb la concentració in-

gaudir d'independència econòmica o per
raons professionals) i no pas com les clas-

sols estava prohibit, perquè no s'havia
pensat que ho anessin a fer. I s'interpre-

dustrial i la terciarització de l'economia.
Precisament, l'accent posat en ta separació entre llar i treball ha conduït a accen-

ses més baixes, en les quals el motiu, generalment, és la millora de la posició i la
qualitat de vida de la família, i com a tal

tuar tes diferències entre homes i dones, i
a fer de la dona treballadora un problema
social. L'oposició entre mà d'obra masculina i femenina, creada at llarg del se-

ajut, ès considera que es pot intensificar o
interrompre's, segons les conveniències
del coHectiu familiar". 5
Cal destacar, a la mateixa època, final del
segle XIX principi del xx, l'aparició d'un al-

tava com a 'masculinisme' l'apropiació
de les possibilitats humanes perquè
s'havia identificat allò merament humà
amb allò propi del baró~ I.
En l'últim terç del segle XIX, les dones es
converteixen en el centre d'estudis i de
discussions: què els convenia a les dones?
Era acceptable la seva inclusió en el món
laboral? Calia que estudiessin? Calia que
practiquessin esports? Quins esports els
convenien? Aquestes preguntes amagaven una inquietud davant una situació
que, la societat del moment, no sabia com
afrontar.
En els aspectes socials cal remarcar la
presència, molt nombrosa, de les dones
obreres en els països industrialitzats,
encara que aquesta situació no va afavor!r la independència de les dones, perquè el moviment obrer ha estat durant
molt de temps reticent a la igualtat de
les dones, malgrat la intensa acció
d'algunes liders feministes, com ara CIara Zetkin que, entre d'altres coses, va
llençar (el 1910) el Dia Internacional de
les Dones.

gte XIX, porta a la separació entre un assalariat regular masculi i un assalariat
esporàdic femení, l'activitat del qual es
desplega primerament i fonamentalment
en t'esfera domèstica. 2
A principi del segle xx, les ocupacions a
què podien accedir la majoria de noies
solteres que necessitaven trebatlar, foren
el servei domèstic i el treball a tes fàbriques per a les dones de classe baixa.
Però, depenent de la classe social les
oportunitats no eren les mateixes. "Des de
final dels segle XIX havien començat a
obrir-se per a les dones altres ocupacions
laborals, dintre sempre del sector terciari,
els quals tenen en comu el fet de requerir
un cert nivell d'instrucció: l'any 1882 correus i telègrafs comencen a admetre dones en les seves plantiUes ¡ l'any 1918 ho
fa l'administració pública, (. . .l les professions liberals també comencen a obrir-se

Les historiadores del treball de les dones
han demostrat la multiplicitat de formes
que adopta al llarg del temps l'activitat

tímidament a les noies, en feines com ara
mestra,lIevadora o infermera~.3
Aquesta obertura al mon laboral provo-

laboral de les dones, així com la lògica
social de la divisió sexual deltrebatl. Per
això, han posat aviat en qüestió l'oposició entre treball en et si de la unitat
domèstica o familiar ¡ treball assalariat.
Michelte Perrot, Arlette Farge, Joan
Scott, entre d'altres historiadores, han

carà "la feminització de les feines burocràtiques auxiliars que s'acomplirà amb
l'expansió administrativa i l'escolarització
més gran de les noies (. .. ) La feina d'oficina es considerarà especiaiment adequada per a les dones a causa del seu
caràcter sedentari i de ta seva necessitat
de paciència ¡ de resolució de tasques ru-

demostrat que el treball de les dones,
abans fins i tot de ta industrialització febril i de l'augment dels serveis, mai s'ha
reduiltotalment a tes tasques efectuades
dintre de la llar, encara que aquestes hagin estat l'element fonamental de les do-

tinàries. 4
D'altra banda quan "les dones de classe
mitjana-alta, faran un altre plantejament,
en el moment d'accedir a algun treball extradomèstic, ho faran per motivacions in·

tre fenomen important: el moviment de
dones que donarà pas a un nou tipus de
dona, "una nova dona independent, amb
educació superior i econòmicament autònoma que va rebutjar el culte a la vertadera feminitat i la seva legitimació fou amargament debatuda per les altres dones i els
homes durant la primera meitat del seglexx".6
la coincidència en el temps dels movi~
ments de dones i l'aparició de les primeres esportistes no va significar que fessin
una reivindicació femenina pel que fa a la
pràctica esportiva, l'existència d'altres temes més prioritaris reclamaven l'atenció
de les dones, el dret als estudis, al treball i
al vot van constituir els terrenys on les dones van iniciar les seves reivindicacions.
Com podem veure, el començament del
segle xx, serà l'inici d'una cursa en contra
dels prejudicis de tot tipus i contra inte~
ressos que havien creat un abisme convivencial i artificial entre el món mascuJi i el
femeni. De la profunda discriminació es
va passar a la lluita reivindicativa que,
amb el pas del temps, ha significat el
guany d'una igualtat davant de la llei,
però que encara no ha modificat, en profunditat, els comportaments estereotipats
en relació als rols sexuals masculins i femenins.
Paral'lelament l'esport que, des del
1860, data de l'inici de tes primeres federacions, s'havia anat expandint, iniciava
el seu gran desenvolupament. Com a conseqüència d'aquesta presència de l'esport

1 Julian Matin. La mujef en el silllo xx. Madrid, AIi~nl~ Editorial, 1980.
2 vegeu. per ~ I~ histÒti~ clellteballlemen(, Fr~rIÇOise 8an~gliola, -Hisloi",du t.avail des lemmes-, U Okooverl.e. Parls 2000. Sob<e la situ~d6del treball Iemen!! la Unió EufOpea en l'últim terç de seglo xx, vet Matgaret Matuani, -T.avail el emploi des lemmes·. U ~rle. París, 2000.
l OoIors Comas i Argemi el alii. Vides de t:lon<.>s. Barcelona: Ed. Altafulla. pàg. 70.
• ItNd .. pàg.70
s SUSllna N.rOUky, Trabajar en familia. Mujeres /loiares y talleres. Valentia: Inslitud6 A1fOOS el MagnAnim, 1988.
6 Citat pe. Carmen Díal Mintegui, ·De¡Xlrte y COrlSlrucci6n de las reliKiones sodales de gènero·. Galeta rre Anlropol~a. 1996. pàg. 96.
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en la societat, una minoria, començava a
veure amb bons ulls que les dones practi-

un element que acabaria per trastornar els
costums i les bones maneres i aquests

quessin alguns esports, sempre que no

acabarien per afectar sobretot les dones,
que van adoptar per a la seva pràctica la

fossin excessivament competitius, i que
s'adaptessin a les ~caracter¡stiques" de la
fisiologia femenina. Però ni la ciència
mèdica ni la societat civil, en general,
veien amb bons ulls la figura de la dona
esportista; els primers, no trobaven en
l'esport una activitat recomanable per a la
salut de les dones atesa la seva constitució i, d'altra banda, la societat tampoc no
admetia la figura d'una dona decidida, segura i independent, que és la que l'esport
construïa. Aixi, quan es comença a recomanar la pràctica física per a les dones de
principi de segle, com per exemple l'excursionisme, es fa per unes raons exclusivament eugenístiques: millorar la salut de
les futures mares i, en conseqüència, dels
futurs filis.
Aquesta visió higienista i utilitarista al voltant de les pràctiques físiques més adequades per a les dones serà constant al
llarg del temps, i serà més Omenys accentuada depenent de les necessitats dels
Estats d'augmentar la taxa de naixements.
Malgrat totes aquestes posicions que no
afavorien la difusió de l'esport entre les
dones, algunes ja havíen començat a iniciar-se en una pràctica que estava molt
més estesa entre els homes. les propietats curatives de l'aigua salada i la brisa
marina apropa les fílies de la burgesia a
balnearis i platges. "la hidroteràpia de
l'aigua de mar podia alleujar l'esterilitat.
el catarro o l'estrenyiment (. .. ), peró, sobretot curava els mals derivats de les tensions, l'estrès i la contaminació de les ciutats, i que variaven des de la depressió, el
llanguiment cloròtic i la hipocondria fins a
les neurosis, els deliris i altres trastorns
nerviosos".7
la bicicleta també es troba en l'origen de
la difusió de les pràctiques físiques femenines de principi de segle, sense oblidar-ne, però, els detractors, que no consideraven aquesta pràctica adequada per a
les dones. la bicicleta estava vista com

utilització dels bombatxos inventats per
les feministes de Nova York el 1849.
"Fins i tot els que es desfeien en lloances
a les noves rodes del progrés s'adonaven
que, vestides amb bombatxos de vellut,
les dones començaven a assemblar-se als
homes". Però les dones, malgrat les nombroses opinions en contra, van trobar en la
bicicleta un element de llibertat que els va
permetre viure a la velocitat dels moments; no és estrany que la presidenta del
Congrés Feminista de 1896, aixequés la
seva copa per brindar per "la igualitària i
anivelladora bicicleta" que estava a punt
d'alliberar el seu sexe".8
El segle XX s'inicia, en el terreny esportiu,
amb la participació de les dones en els
Jocs Olímpics, en les proves de golf i de
tennis; la tennista Char10lte Cooper, de
Gran Bretanya, esdevé la primera campiona olímpica. I les canadenques escalen
les Muntanyes Rocalloses.

havien marxat al front, circumstància
que va accelerar l'obtenció del sufragi
femení.
Als paisos industrialitzats, especialment
durant els anys vint, el cos femení adquireix una gran llibertat de moviments:
s'abandona la utilització del cosset, les
faldilles es fan més curtes, els cabells es
tallen curts, etc., cosa que condueix a una
mena de modernisme a la "garçon" que
domina alguns indrets burgesos, sobretot,
a ciutats com ara París, Berlín o Nova
York i que, amb el temps, s'exporta a altres llocs.
Aquesta dinamització i comoditat de la
moda facilitarà, enormement, la presencia cada cop més nombrosa de les dones
en l'àmbit esportiu.
Els Jocs Olimpics ampliaven les proves
en què podien participar les dones, malgrat l'oposició de personatges tan influents com Pierre de Coubertin, restaurador dels Jocs Olímpics moderns, que
opinava .....quant a la participació femenina en els Jocs, hi sóc contrari. És en
contra la meva voluntat que hagin estat
admeses en un nombre de proves cada
cop més gran" .9 Acausa d'aquesta nega-

La presència de les dones
en la societat
la lluita de les dones feministes per con-

tiva la Federació Esportiva Femenina
Internacional va organitzar els primers
Jocs Olímpics per a dones a París: hi van
assistir 20.000 espectadors i s'hi van establir 18 records mundials en atletisme

querir el dret al vot, gairebé a tots els
continents i, sobretot, als EstaIs Units i al
Regne Units (hi ha sufragistes que a començament del segle arriben fins i tot a la
vaga de fam), i la Revolució d'Octubre de
1917, van suposar una commoció que va
impulsar les lluites per l'emancipació de
les dones.
La Primera Guerra Mundial va impulsar
les seves voluntats pacifistes i en 1915,
en ple conflicte mundial, el Congrés Pacifista de l'Haia donarà lloc a la creació
de la primera lliga Internacional de les
Dones per la Pau i la llibertat que serà
presidida per l'americana Jane Addams,

terialitza a Espanya amb l'aparició del primer club femení del que tenim noticia, El
Club Femení d'Esports, fundat a Barcelo·

que rebrà el Premi Nobel en 1931. També va contribuir a legitimar el drel al treball de les dones, atès que aquestes havien de reemplaçar els homes que

na per a la promoció i divulgació de
l'esport entre les joves de classe mitjana i
baixa, malgrat que els objectius eren formar mares saludables adequadament

el mateix dia.
En 1924 una representació femenina va
participar en els Jocs Olímpics, en les proves de tennis. les seleccionades van ser la
catalana Rosa Torres i una joveníssima
liti Àlvarez.
En els Jocs OHmpics de 1928 les dones
eren admeses en tres proves d'atletisme.
El mateix any, 1928, l'interes creixent de
les dones per la pràctica esportiva es ma-

Eugen Weber. F'Mà,. rin de sigla. M,drÍ(j: EdilOO,1 Oebate SA 1989. pàg. 234.
8 Itlid. pàg. 262.

9 Pie"e Coubertin. ldelrio Olimpico. Oiseu'sos r MUj'OS. M,drid: INEF. 1973. pAg. 70.
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educades i amb una sòlida preparació li·
sica.

lerèllCia a la seva bellesa que a la seva
competència.

L'any 1929 el món de l'esport femeni es·
panyol comptarà amb la victòria de Liti

La natació i el tennis apleguen un gran
nombre de participants però, en general,
les esportistes participaven en diferents

Àlvarez en dobles de tennis en el Roland
Garres.

La situació mundial es veurà sotragueja·
da per la crisi del 1929 i les seves negati.
ves repercussions arreu del món, aquesta
situació tallara l'impuls pres per les dones, i es tornara a revalorar el model de
dona sotmesa a l'autoritat de l'home. En
el cas espanyol la Depressió va actuar
com un revulsiu que va accelerar la profunda crisi politica de la Dictadura de Pri·
mo de Rivera. la crisi de 1929 va quedar,
en els seus aspectes més generals, reia·
cionada amb el canvi politic que va obrir
l'escenari democratic a l'Estat espanyol i
que va acabar amb ta proclamació de la
segona RepÍJblica que, evidentment, va
repercutir positivament en la situació de
les dones.

La modernització
de restat. Les dones
I l'esport
la segona RepUblica va adoptar un seguit
de mesures que van significar grans avenços en el reconeixement dels drets de les
dones: dret al vot, al divorci i, a catalun·
ya, el dret a l'avortament. Paral'lelament
a aquestes conquestes, l'esport femeni va
créixer i es va expandir. El 1931, Campionat d'Espanya d'atletisme femenl, el
1933 els de natació, esqui, futbol, cross,
hoquei, etc. 10
Els clubs i associacions femenines, com
"las legionarias del Deporte y de la sa·
lud- o la $ociedad Femenina de Atletismo
proliferen per tot el territori espanyol. Les
publicacions esportives i les seccions
d'esports d'alguns diaris comencen a referir·se a l'esport femeni destacant els as·
pectes tècnics que predominen sobre
l'anècdota i el comentari frivol, que havia
marcat l'estil del periodisme que tradava
l'esport femeni fins al moment. De tota
manera, l'esportista era tractada per la
premsa de manera galant, i es la més re-

modalitats com, per exemple, Manolita
Pérez, campiona de 100 metres lliures,
que a més a més practicava gairebé totes
les modalitats atlètiques, com cursa de
tanques, llançament de javelina, de disc,
etc., o la mateixa Ull Alvarez que practi·
cava, a més del tennis, el ciclisme i
l'esquí, esport en què fou campiona
d'Espanya el 1941.
Malgrat la presència de nombroses dones
en l'ambit esportiu, calia explicar a la $O.
cietat que l'esport no allunyava les dones
de la seva funció primordial de mare i es·
posa, i la majoria d'esportistes, fins i tot
de nivell internacional, n'abandonaven la
practica en el moment del casament o,
com a molt Quan tenien el primer fill.
La derrota de la 11 República en la guerra
civil espanyola va significar la pèrdua dels
drets democràtics aconseguits per les d0nes anteriorment, sobretot els avenços

Durant la Segona Guerra Mundial les dones van tornar a reemplaçar els homes en
l'activitat productiva però, en finalitzar la
guerra, una forta pressió social les obligarà en gran part a -tornar a casa per pr0tagonitzar el fenomen -necessari- del
"baby boom". les activitats físiques seran
un cop més utilitzades amb finalitats de
millora de la salut de les dones per tenir
fills sans i forts. No obstant això, és evident Que el fort creixement econòmic de la
postguerra, els anys anomenats com els
"trenta anys gloriosos" (1945-1975), en
què el capitalisme creix com mai no ho
havia fet abans, accelera la inserció pro·
fessional de les dones cosa Que, alhora,
contribueix a la seva major participació
política i a l'expansió de la participació de
les dones en les activitats esportives.
l'any 1934 se celebren a londres els
Quarts i ullims Jocs femenins, i desapareixen el 1936, quan van ser incloses en els
Jocs Olimpics noves proves per a les do-

"".
La maternitat comença a no ser obstacle
per a la pràctica esportiva d'alt nivell j el

cooquerits durant el Front Popular
(1936·39), en què "Mujeres Libres- fou
un referent constant. ll El franquisme, de

1948 Fanny Blankers·Koen, dels Paisos
Baixos, fou la primera dona-mare que va
ser coronada campiona olimpica, però la

seguida que va guanyar la guerra, va
adoptar el model exaltat pel nazisme i el
feixisme.
les pràctiques fisiques per a les noies en
edat escolar foren reduïdes a la practica

funció materna de les dones no deixava de
ser un element que s'analitzava com el
principal impediment per al rendiment esportiu femen!. les dones eren inferiors als

d'aquells esports Que es consideraven
adaptats a la seva condició social i biològica i el paper de mares i esposes sotme·
ses a la voluntat del marit, del qual depen·
dran legalment, serà el lloc en la societat
Que el franquisme els adjudicarà. les peQUes dones adultes, que leien pràctica es·
portiva, l'abandonen en el moment de ca·
sar·se, l'igual com la majoria de treballs, a
excepció de les obreres i les treballadores
domèstiques. Per assegurar que es com-plien els programes d'activitat fisica es va
crear un organisme encarregat de vetllar
pel seu desenvolupament. la Seccjón Fe·
menina es va fer càrrec fins a la seva desaparició el 1975 de la formació fisica de
les noies i joves espanyoles.

homes per causes biològiques.
Quan en 1945, l'ONU declara Que "a tre·
ball igual salari igual" i, en 1948 declara
també la igualtat entre sexes a la "Decla·
ració universal dels drets de l'home", és
reconeix de manera implícita l'obligació
dels Estats de vetllar, perquè les desigual·
tats a tots nivells desapareguin. En 1949
apareix El segundo sexo, de l'escriptora
francesa Simone de Beauvoir, on afirma
que la "inferioritat- femenina no és biològica, sinó social i, en 1963, l'americana
Betty Friedan analitza, en La dona mistifj·
cada, el malestar de les dooes a la llar,
encadenades als aparells domèstics, i la
culpabilització amb Què viuen les dones
assalariades; aquest sentiment serà present fins i lot en els nostres dies, per a

lO Vqev Milqros Ga'c~ llot\afé. ·us mujetes y e1~, <:leI ·COOoé' -' ·c~aIM,. ~I Sisl~ml rním. llD-lll. _mbfe 1992.
II Veeeu MIl')' NISIl, R~s.. us mlJ~ repufJIiclllll f1l /1 '~'" cillil. Mldri<l: T.....rus. 1999.
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nombroses dones, en el moment de deci-

les dones depenen de la seva voluntat i

dir·se a utilitzar part del seu temps en una
pràctica física.

de les poHtiques esportives dels Estats,
per tenir més o menys facilitats per accedir, pràcticament, a totes les modalitats

Però el camí iniciat per les dones, com si
d'una cursa es tractés, començava a albirar \a meta; el 1960, en els Jocs Olimpics,
les dones van ser admeses en la cursa de
800 m, prova que havia estat eliminada
en els Jocs de 1928 per l'arribada de dues
dones coHapsades a la meta. les proves
de 3.000 i la marató van haver d'esperar
fins al 1984.
Els anys 60, van ser testimoni de canvis
de tota mena. la "píndola w es comercialitza a partir de 1960, cosa que permet a
les dones controlar la seva fecunditat. A
Amèrica i a Europa apareixen grups contestataris i moviments antiimperialistes,
una joventut progressista camina cap a la
lògica d'alliberament i lluita contra
l'opressió patriarcal d'un capitalisme
triomfant i en creixement continu. Es
creen "grups d'acció" de dones i, en
1968, esclata el Women's Lib o Moviment d'Alliberament de les Dones que
s'estén per tot arreu, i arrela ja de forma
definitiva en un moviment feminista
mundial que arribarà a tots els grups
socials, professions i activitats de la societat.

El final del segle XX.
L'esport InteHlgent
Com a conseqüència de tota la situació
anterior, l'esport femení iniciarà una
progressió en tots els terrenys. les dones s'incorporen al món cientific i la
seva presència en els diferents àmbits
esportius, no sols com a practicants sinó
com a metgesses, entrenadores, psicòlogues etc., impulsa estudis per analit-

esportives de qualsevol nivell.
la presència de les dones en els Jocs
Olímpics ha estat un indicador de la
presència femenina en l'esport d'alt rendiment. Als Jocs d'Atlanta, el 1996, la
presència de participants fou de 3.626
dones d'un total de 10.629 atletes, un
32 % més que en els Jocs de Barcelona
de 1992. Els ajuts als països en vies de
desenvolupament que promou el CIO repercutiran, segurament, en una major
presència de les dones als Jocs al llarg
dels prò)(ims anys.
Malgrat aquesta acceleració dels últims
anys, i la demostració de les seves capacitats, les dones esportistes no han accedit
a t'Olimp dels millors atletes masculins,
les diferències biològiques és continuen
utilitzant com a motiu de debat en la valoració del seu rendiment. la incursió de les
dones en activitats on les qualitats físiques basades en la força i la velocitat, són
determinants, ha provocat que l'esport femení sigui considerat com de segona categoria i, en conseqüència, premis i ho-

biològiques, utilitzant una estratègia diferent que s'adapti a les caracteristiques del
grup participant.
les dones han aportat a l'esport una visió
que va més enllà del desenvolupament de
les qualitats fisiques, les dones han transformat la pràctica esportiva en un conjunt
d'accions on la intel'ligència motriu, l'ús
intel·ligent de l'espai tenen com a conseqüència que esports com al tennis o al futbol, per citar-ne dos de molt diferents, hagin assolit un nivell de competéncia que la
sola millora física no pot aconseguir,
Els inicis del segle xx han estat testimoni
de les pretensions i pressions de les dones
per accedir a la pràctica esportiva, els inicis del segle XXI s6n testimoni de la presència de les dones en aquest món, en
nombre evidentment significatiu, però,
sobretot, en aquest moment l'esport de
competició s'ha beneficiat d'una interpretació més rica i variada, desde la perspectiva motriu, gracies a la participació de
dones esportistes.
A hores d'ara, i de forma general, a les dones els Queden poques barreres per accedir a la pràctica esportiva, pràcticament
en totes les seves modalitats, però no hem

nors, espais en els mitjans de comunicació, "sponsors", etc., tenen sempre menor

d'oblidar Que l'esport d'alt nivell és practicat per una minoria de persones, les quals
han de reunir uns requisits fisics impres-

quantia i menys importància. D'altra banda, la presència femenina en llocs de responsabilitat esportiva és l'assignatura
pendent que li queda a l'esport per aconseguir una igualtat real.
Arribat aquest moment la pregunta que
sorgeix és, evidentment, per què les dones
s'han entestat en una pràctica en què les
seves condicions biològiques les fa ser
sempre d'inferior categoria? la resposta la

cindibles.
l'esport, en l'actualitat, s'ha convertit en
un fenomen que arriba a la majoria de la
població. la qual participa d'aquest fet
des de situacions molt variades: especladors, participants, directius etc. l'esport
"s'ha diversificat molt, de manera que pot
adaptar-se a gustos molt variats. D'ésser
un sistema tancat, amb codis i valors uniformes, ha esclatat en un sistema obert

zar les característiques femenines a tots
els nivells.
Els mites sobre la inferioritat, tant física
com psíquica, de les dones, van deixant
pas a una visió mès real i científica. les
prohibicions en nom d'una suposada biologia, que no els permetia participar en
segons quins esports o que els barrava el

podem trobar si analitzem l'esport des
d'una perspectiva més àmplia que la purament biològica. Si l'observem com un
conjunt d'accions, en què la resolució dels
problemes que planteja tenen factors múl-

que dóna entrada a col'lectius amb motivacions diferenciades. En l'esport es re'
flecteixen sensibilitats contemporànies
(salut, diversió, amor a la natura .. ). (. .. )
Es considera que forma part dels béns cul·

tiples. la resolució dels problemes es pot
assolir mitjançant una progressió en
l'entrenament de l'eficàcia física solament
o, i aquí entra la diferent manera de resol-

turals a què tota persona ha de poder accedir per tal que el dret a la igualtat sigui
garantit".12
Creiem que en aquesta transformació i de-

pas a algunes proves, van desapareixent.

dre situacions, en funció de les diferències

mocratització de les pràctiques esportives

12 Núria Puig; Klaus Heinemamm, InstifuciOtls públiqcJl!s I desen'fO/upament de t'esporl a Calalunya (1975·1994). Proposta d'un marc leòric mle,prolatiu. 8afCel""a, Pubü·
caciOf's UB. 1995. pàg. 127,
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les dones han tingut un paper important,

que menys activitat extraescolar fan dels

des de totes les perspectives. Si l'esport
de competició s'ha enriquit gràcies a la

països europeus, seguides pels països de
l'Est.l 3 Aquest tema, però, pel seu abast

presência de les dones, les activitats de

s'haurà de tractar en un altre moment.

usuaris. l'esportivitzaci6 de la nostra societat seria impensable si el col·lectiu fepar un lloc en el seu si.
Un cop aconseguida la normalització de
les dones en l'àmbit de l'esport resta ara
aconseguir Que el nombre de practicants
esportives, sigui quin sigui el seu àmbit,
augmenti.
les palitiques educatives han iniciat un
seguit de mesures i treballs per assolir
aquesta fita, atês que els treballs realitzat
sobre el tema indiquen que les joves espanyoles, d'entre 11 i 15 anys, són les

Maruani, M.: "T/avail et emploi des femmes".La
Découverte, Paris, 2000.
Narotzky. S.: Trabajaren familia. Mujeres,!Jo·
gares y tal/eres. Barcelona: Atafulla, 1990.

lleure i salut tenen en elles els principals

meni no hagués apostat i, lluitat, per ocu-

Marías, J.: La mujer en el siglo XX. Madrid:
Alianza Edilorial, 1980.

8iblloerafia
Battagliola, F.: "Histoire du travai! des lemmes".
La Découverte, París, 2000.
Comas y Argemi, D. ¡ allres, "Vides de dones",
Barcelona: Atlafulla, 1990.
Díaz Mantegui, C.: "Deporte y construcciones de
las relaciooes sociales de género". A Gazeta
de antropologfa, 1996.
Coobertin, P,: Ideario Olfmpico. Discursos y en·

sayos. Madrid: INEF, 1973.
García Booafé, M.: "Las mujeres y el deporte,
del 'Corsé' al 'Chandal', a revisla Sistema
110-11 J, novembre 1992, pàg. 37-53.

Nash, M.' Rojas. /.as mujeres repubiicanas en
la guerra civil, Madrid, Taurus, 1999.
Puig, N.; Heinemamm, K.: "Institucions publiQUes i desenvolupament de l'esport a Catalunya (1975-1994), Proposta d'un marc teòric inlerpr-etaliu". AAcàcia. Barcelona, Publi.
caciones UB, 1995, pàg. 123-143.
Tooes, E.: "Factores personales y sociales vinculados a la pr~clica fisico-deportlva desde la
perspectiva de género". Ponencia presentada
en lasJomadas sobre género y deporte. Granada, Junta de Andalucía. 2001.
CAAWS ACAFS,
hllp./Iwww.caaws.calfrancaisl1ils~sillantsl

lJ Vegeu ElisaTO/res: FiJCloteS per$OfllleS Y socilles vinculM10s III p'~cli'Cl fisko-dep<Xliva desde la perspecUva de ~nero. Ponènda presentada ales Jornad~s sob'e Géne'o y

Oepotle, o<ganizadas per la Junta de

Arld~luci~.

Granada. mayo 2001 {actes retocopiaOes).

c1au
Paraules clau
emocions, esport, sociologia, entorns socioculturals
i histories,
històrics, didactica
didàctica

Tot ensenyant sociologia
de les emocions en I'esport
l'esport
Núria Puig
Professora de Sociologia de I'Esport
l'Esport de I'INEFC-Barcelona
l'INEFC-Barcelona

Francisco Lagardera
Professor de Sociologia de l'Esport
I'Esport de I'INEFC-L/eida
l'INEFC-L1eida

Albert Juncà
Junca
L1icenciat
d'lnvestigació Social.
Llicenciat en Educació Física. Laboratori d'Investigació
INEFC-Barcelona
INEFC-Barce/ona

Resum
Abstract
The article makes a proposaI
proposal
about how to teach Sociology of
Emotions in Sport. It begins
explaining the importance of
emotions in the professional
world of Physical Education
and Sport. The following
fo/lowing topics
are: what is an emotion from a
sociological perspective, the
communication of emotions,
sociocultural and historical
historica/
environments of emotions,
emotional work, and the
treatment of emotions by
teaching physica/
physical education
and sport. In
ofthese
/n each of
these
parts we are proposing
pictures, examp/es
examples and tab/es
tables
which can be used as a
didactical instruments.

Key words
Emotions, sport, sociology,
historical and sociocultural
contexts, teaching methods

L'article fa una proposta de com ensenyar
sociología
l'esport. Cosociologia de les emocions en "esport.
menf<a
importancia del tema
mença justificant la importància
en el món professional de I'activitat
física i
l'activitatfísica
I'esport.
l'esport. A continuació es tracta el concepte d'emoció des d'una perspectiva sociológica,
ciològica, la comunicació de les emocions, els contextos socioculturals i histórics
tòrics de les emocions, el treball emocional i el tractament de les emocions en les
classes d'educació física
f1sica i esport. A cada
apartat es proposen fotos, exemples i
grafiques que poden ésser emprats com a
gràfiques
didactiques.
eines didàctiques.

Introducció: l'interès
l'interes
d'ensenyar sociologia
sociolo~ia
de les emocions esportives
En la tradició de recerca dins I'ambit
l'àmbit de
les ciències
ciencies socials que, amb el pas deis
dels

1'/ NEF de Cataanys, s'ha anat bastint a l'INEF
lunya, les emocions esportives han anat
desvetllant-se com a objecte d'estudi
própia. És així com ja des
amb entitat pròpia.
deis
dels inicis deis
dels anys 90 hem anat endegant projectes de recerca 11 i establint
col'legues
Jegues d'altres unicontactes amb col,
lIoc a un vídeo,2
versitats que han donat lloc
comunicacions a trobades científiques,
publicacions 3 i ensenyaments diversos.
Ens ha semblat que una bona manera
coherencia en aquest seguit de
de donar coherència
contribucions era fer una proposta
de com es podria ensenyar una assignatura Sociologia de les emocions en l'esI'esport. El moment és oportú ates
atès que,
lIicenciaamb el nou pla d'estudis de la llicenciatura en ciencies
I'activitat física i
ciències de l'activitat
I'esport, I'oferta
l'esport,
l'oferta d'assignatures optatives s'ha ampliat molt i una amb aquests
parto
continguts en podria formar part.
Així, doncs, I'article
l'article que es presenta fa
propostes de com es podria abordar

Sánchez MartínlSanchez
Martín/Sánchez Martín,
1 Vegeu Morell 1993, 1995; L10nch 1996a; Sanchez
Mart!n, 1992; Lagardera et al., 1997.
z2 Vegeu Gonziilez,
González, Puig et al
al.,.• 1997.
3 Vegeu Heinemann, 1999; Heinemann/Puig,
HeinemannJPuig, 1997; Lagardera, 1999; L1onch, 1996b.
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didàcticament aquest tema. Un tema
que, quan es planteja per primera vegada, provoca desconcert. Tolhom està
d'acord amb ellet que les emocions són
molt importants en el món de l'esporl.
Ara bé, costa més entendre que aquestes emocions tenen una dimensió sociològica i que, si aquesta no s'entên,
les actuacions en el terreny pràctic poden ésser equivocades. AbtÍ, per exemple, allò que en certs entorns esportius
és acceptat com a comportament cor·
recte després de la victòria (fer una tombarella després de marcar un gol en el
cas del futbol) pot ser censurat en
d'altres (en un partit de golf, per exemple). Qui no sàpiga transmetre aquest tipus de "normes emocionals" a les persones que entrena potser fracassarà en la
seva tasca, no tant per incompetència
tàctica o tècnica, sinó per la incapacitat
de desenvolupar-la en determinats entorns socioculturals.
Les parts de què es composa l'article estan ordenades de la manera que creiem
que cal presentar els temes en una asignatura de sociologia de les emocions en
l'esport. Sens dubte, hi ha més temes a
tractar (tipologia d'emocions, funcions,
problemes específics que per la seva
magnitud social -el cas del "hooliganisme", per exemple- o el seu interés
-emocions en organitzacions- poden ésser tractats en una sessió o en diverses... ). Ens hem limitat, però, a triar·ne
uns quants i a proposar la manera com
nosaltres els abordaríem. Es comença
per una explicació del concepte
d'emoció des d'una perspectiva sociològica. L'apartat següent tracta sobre la
comunicació de les emocions. Aquestes
són "invisibles i, per tant, per comunicar-les hem d'emprar eines que tenim al
nostre abast, des de les expressions facials, fins al llenguatge i certs comportaments. Aquesta comunicació es fa a partir d'uns codis culturals determinats. Per
això, l'apartat següent s'ocupa de les
emocions en els diferents contextos socials i culturals. La manera com aquests
ens socialitzen emocionalment és trac·
ff

lada en l'apartat sobre trebatl emocional. L'últim apartat, finalment, atesa la
importància de l'escola com a transmissora de valors i normes de comportament, parla de la qüestió del tractament
de les emocions en les classes
d'educació fisica i esportiva. A cada
apartat, a banda de les reflexions teòriques que ens han semblat pertinents i
que poden ésser ampliades amb els textos que citem, proposem exemples, fotos, gràfiques... , que es poden emprar
com a eines didàctlques.

Què s'entén per emoció
des d'una perspectiva
sociològica?
Una emoció no és una simple reacció fi·
siològica, sinó Que, tot i tenir una dimen·
sió d'aquest tipus, també està relacionada
amb trets de personalitat (dimensió psicològica), subcultures especifiques (modalitats esportives -en el nostre cas-,
gènere, edat) i generals (contextos sacio-culturals i històrics); les dues últimes
configuren la dimensió sociològica de
l'emociÓ. 4
Si una emoció fos només una reacció fi·
siològica no s'entendrien molts dels comportaments dels esportistes. Segons els
interessos en joc (distreure l'adversari,
guanyar temps, trencar el ritme del joc,
provocar una expulsió... ) o els seus condicionants socioculturals, l'expressió -i,
fins i tot, el tipus d'emocions- serà molt
diferent. En aquest sentit, Hackfort i
Schlattmann (1991) van efectuar una investigació sobre emocions en l'esport ¡ el
primer que feren fou identificar les ema·
cians viscudes pel conjunt d'esportistes
observats. En total en trobaren 51, i les
deu primeres foren: excitació, alegria, sa·
tisfacció, desesperació, entusiasme, orgull, camaraderia, enuig, ràbia i agressivital. Aquest resultat no té gaire interès si
no ès pels matisos que, a continuació
s'expressaven: a) les mateixes emocions
sorgien en situacions ben diferents (allò
que en unes persones provocava alegria,

en altres era mofiu de tristor); i b) en gai·
rebé el 50% dels casos els i les esportistes no havien volgut -per raons estratègiques- mostrar les seves emocions; es podria arribar a pensar que no en tenien, la
qual cosa no era certa. L'emoció viscuda
depenia en cada cas de les circumsfàncies que l'envoltaven; donar·la a
conèixer o no, també.
Un altre exemple de com l'emoció depèn
de la situació en què es produeix és el
següent: la frisfor que experimenta un
equip femení que participava a la lliga
espanyola de futbol. Per a les seves
components la victòria fou una frustració, atès que feia massa temps que sempre guanyaven, la qual cosa mostrava la
feblesa dels equips contraris i del futbol
femení en general. En perdre tot atractiu
el campionat -guanyaven sempre- eren
conscients que la federació encara tindria més arguments per no recolzar el
futbol femení. A causa de les condicions
particulars en què es trobava -probablement encara s'hi troba- el seu esport, la
victòria els produïa tristor, fet que
sorprèn a primera vista, Normalment,
les emocions que s'expressen davant la
victòria són la joia, l'entusiasme... En
canvi, la seva definició de la situació 5
tenia en compte aspectes institucionals
(socioculturals, de context) que donaven
com a resultat una emociò negativa. A la
literatura sobre sociologia de les emocions en l'esport trobem molts exemples
de la relació entre emocions i definició
de la situació (HackforUSchlattman,
1991; Rail, 1992; Puig, 1996; Puig/
Morell, 1996l.
També cal tenir en compte que l'emoció
ês un procés (Scherrer, 1982l. En realitat, és un procés d'atribució de significat
(Rail, 1990, 1992; Puig/Morelt, 1996),
Això vol dir que les emocions expressades
per una persona poden variar alltarg del
temps; les mateixes situacions poden ser
definides de forma diferent a causa de la
variació de les circumstàncies personals.
Aixi, una medalla de bronze pot provocar
una alegria exultant al començament de la
carrera esportiva ¡ pot considerar-se un

Per a u~a revISIÓ torça e.nauSli.a SObre l'estat actual de la soe'ologia de les emoclOl1S en l'esport .egeu DunQu;n, 2000.
5 Per aprolundll més en el conceple de del",óció de la situació. vegeu Allport, 1986.
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fracàs quan la persona ja ha esdevingut
una estrella de l'esport. Per això, és molt
important que, quan s'estudien les emocions a l'esport --<I en altres àmbits de la
vida quotidiana-, es tingui sempre preo
sent la perspectiva diacrònica. L'emoció,
més que ser una cosa estàtica, és un itinerari emocional d'atribució de significats
que varia al llarg del temps (Puig/Morell,
1996).
Per últim, en aquesta reflexió sobre
l'emoció des d'un punt de vista sociològic, cal tenir en compte el paper de
l'emoció en els comportaments individuals. En certs moments de la història
de la sociologia ha predominat l'estudi
del comportament humà entès com a un
conjunt d'accions programades racionalment, tot oblidant que les emocions
també en formen part {Denzin, 1990;
Rail 1990, 1992l. La racionalitat té els
seus IImits justament perquè les nostres
accions no s6n només el resultat de decisions racionals (Heinemann, 1998,
pàg. 43-66). Decidir o no decidir ini·
ciar-se en una carrera esportiva d'alt ni·
vell, per exemple, és una qüestió lligada
a esdeveniments plens d'emocions que
estimulen aquesta decisió: entusiasme
per l'èxit a les primeres competicions en
què es participa, satisfacció per veure
que hom aconsegueix fer una cosa ben
feta, alegria i repte per assolir una nova
fita que ens ~enganxen" cada cop més a
l'activitat esportiva, de tal manera que
ja comença a esdevenir un aspecte essencial de la nostra identitat. .. Tot plegat, un conjunt d'emocions que ens va
envoltant i que, finalment, ens farà decidir i programar -racionalment- el nostre
futur per intentar assolir el nivell més alt
de la "performance". I, en el curs
d'aquest procés, caldrà controlar
l'ansietat, programar de forma apropiada l'entrenament i la participació en
competicions... Les emocions són,
doncs, ~detonants" molt poderosos de
l'acció individual (Flam 1990, pàg. 45l.
Ara bé, una acció guiada exclusivament
per les emocions tampoc no existeix.
Fins i tot la resposta emocional -aparentment espontània- a un fet és precedida per una anàlisi raonada de la situació que la provoca; l'arrel de l'emoció és

justament l'anàlisi d'aquesta situació
unida als trets de personalitat (cada persona pot donar una resposta emocional
diferent a la mateixa situació). Quan els
éssers humans es guien només per les
emocions, perden la seva llibertat. no
assoleixen els seus fins {Flam, 1990,
pàg. 43). Així, doncs, malgrat el pensament binarí en el qual hem estat educats, ni les emocions s6n una cosa ni la
raó una altra. En el llenguatge -producte
culturalment construït, no ho oblidemho diferenciem, però totes dues són aspectes indissociables del comportament
humà.

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

Comunicar les emocions:
codificació. descodificació
i interpretació
A més del caràcter interactiu i mul!idimensional de les emocions, aquestes tenen una altra característica fonamental
per tal de ser compreses: s6n "invisibles". És adir, una emoció no es veu, no
és un objecte tangible, sin6 que és una
cosa que la persona sent i que, si vol que
els altres se'n assabentin, ha de trobar
la manera de transmetre. En aquest sentit, si observem les esportistes de les fotografies 1 i 2, no podem saber realment
quines emocions experimenten: ploren,
perquè estan tristes? O ho fan a causa de
l'alegria que els provoca el seu triomf?
El fet que una d'elles estigui asseguda; és deu a una lesió Que la fa plorar
de dolor, o és perquè li tremolen les cames de l'alegria que li suposa haver
guanyat? Només si elles ens ho expliquen podrem saber realment quines
emocions tenen.
De la mateixa manera, la persona en
qüestió pot desitjar no mostrar la seva
emoció, aspecte que pot ser molt important per a guanyar a l'adversari en un en·
frontament esportiu. D'altra banda, l'habilitat d'un bon observador consisteix a
saber apreciar els estais emocionals que
voluntàriament es volen ocultar. Això
pot ser un instrument d'un valor incalculable a l'hora de la competició esportiva
o de treballar en gestió de les organitzacions.

2

Molts autors i autores, quan parlen de la
comunicació de les emocions, es refereixen a processos de codificació, descodificació ¡ interpretació (Heinemann, 1999;
Hochschild, 1979; Scherrer, 1982). Com
que es tracta de processos interns, la persona ha de trobar un sistema de codis per
tal de comunicar-los. Oe la mateixa mane·
ra, aquell que rep el missatge ha de ser
capaç de trobar les claus descodificadores
adequades per tal d'interpretar correctament l'emoció Que es transmet. A la tau-
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les emocions que es troben en l'àmbit es·

Taula 1.

portiu no s'entenen si no es relacionen

Comunkació de les emocions.

amb el conted sociocultural i històric on

.¡

Codificació

~

miljançant:

i

coma:

• Agressivitat

primer lloc, al clàssic treball efectuat per
Norbert Elias (1992) sobre la violència,

• ESlratè-gialt!lctfca
• Caràcter dèbil

en comparar l'esport actual amb el de la

• Sar'lCió

Grècia clàssica. Malgrat les referències

• Ofensa

i

Pre-condlc/Of1s:

Depen de:

Depen de:

• Llengualga
• Facilitat de paraula
• Control del cos

- Experiència
- Estar allmt

-Situació

- Conei1Ulmerlt

·.

es desenvolupen. Hem de referir-nos, en

Interpretació

com a (per exemple):

L1anguatge corporal
• Corlducta
• Relat
• Reaccions
espontànies

Emoció

Descodificació

de les persones
-Informacions
complemen!àlies

ideològiques amb què es vol rememorar
l'esport de l'antiguitat, els estudis efec-

i

tuats sobre aquest tema, mostren, entre
altres aspectes, l'elevat nivell de violència

• Caracter(slk¡ues personals
• Funcions alribuldes
• ValofS cullurals

1 es representa el procés que es pro-

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

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

portant conèixer els contextos socials,

produeix un esdeveniment susceptible de

culturals i històrics en els que l'emoci6

la

provocar una emoci6 i els mitjans de què

es produe¡)(. S6n indispensables per fer

disposa la persona per a codificar la seva

una interpretació correcta de les emo-

emoci6 i exterioritzar-la. En aquesta tau-

cions.

la, l'emoci6 Que es pren com a e)(emple és
l'agressivitat.
Els instruments Que té la persona per a codificar l'emoció s6n quatre: Ja conducta
(podem tenir comportaments Que mostrin

Emocions esportives
I contextos socioculturals
I històrics

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

satisfacci6 o insatisfacci6 davant d'una si·

Des que Durkheim va mostrar a la seva fa-

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

mosa obra El suïcidi, que un acte, apa-

Segons l'autor, aquestes diferències són

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

rentment tan íntim, com és llevar-se

vo-

degudes als diversos graus de tolerància

comunicaci6 no verbal es realitza a través

luntàriament la vida, estava relacionat

respecte a la violència; ¡ aquests es troben

d'ell), i les reaccions fisiològiques (no

amb aspectes de naturalesa social l, espe-

relacionats amb el desenvolupament de

sempre voluntàries; enrojolar-se és una

cialment, amb la cultura religiosa, han es·

l'apareU de l'Estat: com major sigui

de les més característiques i sol ser una

aquest més gran serà el control de la

forma d'e)(pressiò de la vergonya).

tat moltes les investigacions que ens han
mostrat amb regularitat com l'e)(pressi6

la persona compta amb aquests "instru-

de les emocions es realitza d'acord amb

violència física per part de les institucions
especialitzades (policia, exèrcit, presons,

ments" per tal de comunicar les seves

unes normes establertes socialment que

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

emocions. Perquè els altres entenguin els

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

quència una menor familiaritat amb la

missatges emocionals codificats que en-

1979; Foucault,
1965... )

Ourkheim,

viem cal Que siguin descodificats. Desco-

violència fisica per part de la població; es
produei)( un menor grau de tolerància en-

dificar les emocions correctament requereix, bàsicament, e)(periència, atenci6 i

Un e)(emple paradigmàtic d'ai)(ò s6n els
estudis de Bateson i Mead que l'any

vers aquesta. El desenvolupament de
l'Estat a la Grècia antiga, per més que es

1961;

disposar d'informacions complementàries

1942 mostraren com en la societat ba-

parli de ciutats estat, no és comparable al

referents a l'emoci6 que es vol descodi-

linesa, els que tenien relacions estre-

de l'Estat contemporani. En aquell temps

ficar.

tes, amoroses i càlides amb els fills i les

la protecci6 de la vida de les persones no

Un cop descodificada l'emoci6 cal inter-

filles eren els pares. Contràriament,

era competència de l'Estat sin6 de la família, dels parents. la defensa personal.

pretar-ne el significat. l'agressivitat del

les mares tenien la funci6 d'ensenyar el

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

control emocional a la seva prole de

però també la venjança per l'honor ultrat-

ser tristesa, la manifestació d'un caràc-

tal

als

jat, restava en el marc de les relacions de

ter dèbil, o bé una estratègia per aconse-

seus requeriments d'afecte (Bateson,

guir Quelcom de la gent a qui s'adreça de

1977).

parentiu (Elias, 1992). Actualment, en
canvi, a les societats occidentals, qualse-
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manera que mai

responien

vol intent de saldar un assumpte pendent
mitjançant la violència física i a titol personal està totalment sancionat. És competència de l'Estat.
L'expressió de les emocions a l'esport
també es troba relacionada amb la posició social dels seus practicants; tal i com
Bourdieu ho ha anat mostrant al llarg de
les seves investigacions, el gust -les preferències per un esport o altre, una música o una altra, determinades lecturesestà molt relacionat amb el lloc ocupat
per les persones dins l'espai de les posicions socials. Pel que fa a aquesta qüestió, Àngels L10nch (1996a) va efectuar
un estudi comparatiu entre quatre organitzac¡ons esportives que van existir a
Catalunya durant el primer quart del segle xx. Eren: el Club Natació Barcelona,
fundat l'any 1907, a imatge dels clubs
anglesos, per membres de l'alta burgesia: el CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria)
fundat l'any 1903 per treballadors de
"coll blanc" amb l'objectiu de millorar la
seva situació, raó per la qual des dels
seus inicis es va crear una secció d'esports i una altra d'excursionisme; el sector renovador de l'excursionisme, una organització que es va crear a principi dels
anys 20 per gent de les classes mitjanes
amb la intenció de popularitzar aquesta
pràctica; i els Amics del Sol, un col'lectiu
que va fer les primeres trobades a partir
del 1915 i que estava format per persones vinculades als corrents higienistes i
llibertàries que tant de ressò van tenir a
Catalunya durant el primer terç del segle xx.
Per a l'autora, ~cada col, lectiu sent segons els seus objectius i la seva escala
de valors" (Uonch, 1996a, pàg. 71).
Segons la subcultura pròpia de cada
col, lectiu , el tipus d'emocions relacionades amb l'esport varia. Així, els socis del
Club Natació Barcelona "L ..) viuen la
seva pràctica a partir de la competició.
La seva màxima alegria era contemplar
el seu club i els seus representants superant els adversaris més difícils" (L1onch,
1996a, pàg. 7I). D'altra banda, el
CADCI "mostra tot el seu entusiasme da-

vant la proliferació de les seves activitats i la multiplicació dels seus projectes
L .. ) evolució coHectiva cap a l'assoliment d'una societat lliure, justa i patriòtica" (Uonch, 1996a, pàg. 7Il.
Entre els excursionistes es barregen sen·
timents relacionats amb el reforçament
de la identitat nacional catalana i amb el
gust per les caminades a la natura. I pel
que fa als Amics del Sol, aquests tenen
com a font principal d'emocions el cultiu
de "amistat al marge de qualsevol es·
tructura organitzada -cal recordar que el
moviment llibertari considerava les estructures organitzades i, especialment,
l'Estat, la principal font d'opressió dels
pobles- i convertiren la naturalesa en "la
seva lont de saviesa, de plaer i d'emocions L .. ) En aquesta línia eren uns
lerms defensors det nudisme, perquè,
segons ells, treure's la roba suposava
aJliberar-se dels entrebancs artificials i
lusionar-se encara més amb la mare Naturalesa" {L1onch, 1996a, pàg. 7I}.
Òbviament, practicar el nudisme a principi de segle a Catalunya i a Espanya
provocava un cúmul d'emocions intensament negatives a la majoria de la població.
Finalment, en un estudi realitzat per Moragas, Rivenburgh i Larson (1995) sobre
la retransmissió de la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona'92
que van efectuar vint-i·sis cadenes de televisió, també s'hi inclouen elements per
a una sociologia de les emocions en
l'esport. la tesi de l'estudi és que no hi
hagué una única cerimònia d'inauguració
sinó vint-i-sis, perquè cadascuna de les
cadenes va adaptar la retransmissió als
gustos de les seves respectives audiències. Van efectuar una reconstrucció de la
realitat de l'esdeveniment que s'estava
produint. Per al comitè organitzador, un
moment molt important de la cerimònia
era l'entrada a l'estadi det Rei d'Espanya
-Juan Carles 1-. Normalment, "entrada
de la persona que declara inaugurats els
Jocs es fa mentre sona l'himne nacional
-estatal-. A causa de la preocupació pel
fet que es pogués produir una mala rebuda al Rei d'Espanya (les tensions naciona-

listes que existeixen entre Catalunya i
Espanya així ho feien preveure)6 es va
optar per una solució de compromís:
mentre l'himne nacional de Catalunya
sonés a l'estadi el rei apareixeria i, tot
seguit, sonaria l'himne espanyol. A la
guia de la cerimónia inaugural que es va
donar als periodistes hi constava l'explicació d'aquestes circumstàncies i el
seu significat. Aquesta guia és un document orientatiu que s'utilitza segons les
necessitats í les consideracions que en
fa cada professional. Doncs bé, el públic
de l'estadi -majoritàriament català- es
va mostrar joiós mentre es produia
aquesta situació d'equilibri entre diferents interessos i sensibilitats nacionals
(atrevir·se a dir Que la mostra de joia era
per l'himne nacional de Catalunya, pel
rei d'Espanya o per ambdues coses alhora, és bastant arriscat, i segurament hi
hagué motivacions dels tres tipus). Les
televisions catalana i espanyola van seguir lidelment (Imatge ¡ so) l'escena.
Altres televisions efectuaren les seves
pròpies interpretacions; aid, per exemple, la televisió camerunesa va tallar el
so i, en el mateix moment que sonava
l'himne de Catalunya, el comentarista
deia "el Rei té 54 anys~. Probablement,
el locutor va considerar que per a
l'audiència de Camerun, l'himne català
acompanyat de l'entrada del rei a
l'estadi, no tenia cap significat I, per
això, va efectuar el comentari que li
semblà més adient.
Amb tots els aspectes considerats, la idea
principal que cal ressaltar és que les emocions no són espontànies sinó Que
s'aprenen segons la cultura de pertinença.
Les emocions són, per tant, una cosa que
s'aprèn, que es treballa, que es controla.
Ocupem·nos-en.

Treball emocional
i normes socials
La psicologia de l'esport té com a un dels
seus objectius fonamentals la millora del
rendiment esportiu mítjançant el control
emocional. L'estrès competitiu provoca

6 Pe, a més informació sobre les tensions nacionalistes al voltant dels Jocs cie Barcelona '92. vegeu "ar&reaves, 2000.
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en els atletes estats d'ansietat i altres ti·
pus de siluaciollS emocionals (desconcen·
tració, desmotivació, reaccions somàtiques) que limiten les seves possibilitats
d'èxit Existeixen un seguit de tècniques
que ajuden a lluitar contra aquests elements adversos. Haase i Hansel (1995),
en un article moll ponderat respecte a
l'eficàcia provada de cadascuna d'elles,
les agrupen de la lorma següent: tècniques de relaxació, entrenament mental,
visualització (Mimagery training-), monòlegs (Mself_talking i entrenament per de-

ta guanyadora d'una medalla olimpica a
8arcelona'92, entrevistada per Sussi
Morell:
"És dar que el que no poller ~ començat a
lenir aquests sentiments nqatius i dit que
no ho estàs SUpe1ant I de cop pensar. expressament, que no, que el trobes molt bé i
que ho faris molt tIt, perqut si ho pe!15e5
aixi no, no, h.a de ser lIna cosa que et surti
innata, itlCOflscienr, és quan vol dir que
ho (l'estrès competitiu) est.lJs superant"
(MoreIVMoragas.19951.

M

)

finició d'objectius. Tot i que hi poden ha·
ver diferències, segons els autors, la classificació de les tècniques és, aproximadament, la mateixa.
El més significatiu és que l'eficàcia d'aquestes tècniques depèn del grau
d'automatització que s'aconsegueixi en
el control de l'emoció. Com més espontàniament es realitzi major serà l'èxit.
Gould, Eklund i Jackson, 0993:91l
realitzaren una investigació amb 20 at·
letes nord- americans que havien participat a les proves de lluita lliure als Jocs
Olímpics de Seül el 1988. Els seus ob·
jectius eren: veure quines havien utilitzat més i si hi havIa diferències entre els
que havien aconseguit medalla i els que
no. En el 80% dels casos les ·Thought
Control Strategies- (assimilables, pel
seu contingut, al ·self ta/king- esmentat
per Haase i HilOsel) foren les més citades pels atletes. Aquestes engloben aspectes com ara; concentrar-se en la
competició, no pensar en l'adversari,
pensar positivament, no pressionar-se,
utilitzar els errors com a estlmuls positius La diferència més significativa enlre
aquells que havien obtingut una medalla
i els que no, fou que els primers havien
assolit un alt grau d'automatització en
l'aplicació d'aquestes tècniques. Contràriament, els no-medaUistes no havien
après o internalitzat tan bé les tècniques
i havien d'aplicar-les conscientment
quan s'enfrontaven a l'adversitat. Del
mateix estil és la reflexió d'una esportis-

De les experiències anteriors se'n des·
prenen tres aspectes molt importants
pel que fa a l'estudi de les emocions esportives;
1. l'emoció no només es controla sinó
que es treballa, amb la qual cosa es pot
arribar a canviar.
2. El treball emocional ha de permetre
l'automatització del nou comportament
resultant. Si no s'aconsegueix perd part
de la seva efICàcia.
3. Aquesta automatització és un requisit
que qualsevol esportista, independent-

ment del seu lloc d'origen, percep com
a necessària.
Ara bé, lot i aquestes qüestions generals,
quins són els aspectes que confereixen
l'intefl~s sociològic a l'estudi del treball
emocional? (Observeu que ja no parlem
exclusivament de control emocional.)
En un estudi ja clàssic efectuat sobre el
treball emocional que realitzen les hostesses d'una companyia aèria nord-americana, Arne Hochschild (1983) mostra com
aquest s'efectua amb el que anomena
"normes de sentiments· ("Fee/ing rules~). 7 Es tracta de normes socials que
ens indiquen com hem de sentir. No estan
escrites, però s'aprenen al llarg del procés
de socialització. Hi ha alguns comportaments emocionals que són acceptats en
certs entoms, mentre que en d'altres són
refusats.

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

9 "Ets 1J1OlI111OOrS no mostren l'li por ni dolor 1... 1mostreu el _¡re orgull!".
10 "Si eI'o Rodets no gUinyen. naurln d'estil ~'als per most", 11 seva deshonri:

A partir d'aquests dos conceptes -treball
emocional i normes de sentimentsSnyder (1990) i Gallmeier (1987) efectuaren dos estudis centrats en un equip
nord-americà de gimnàstica esportiva femenina i en un d'hoquei gel masculi
-també dels EUA- respectivament.
Snyder va analitzar el tipus de normes de
sentiments que ordenaven les segÍlents
emociOrts: nerviosisme, por al dolor o a
les lesions, frustració i disgust, preparació
menlal ("social psyching up") i felicitat i
alegria. En cada cas, el treball emocional
es produeix segons unes normes no escrites, però que les gimnastes coneixen bé.
Aixf. per exemple, el disgust provocat per
una mala execució "should, at firsl. be
experienced and managed in private"8
(Snyder, 1990, pàg. 262); tol seguit,
l'entrenador s'adreçarà a l'esportista i li
farà alguns comentaris, llavors ho farà la
seva millOf amiga i, finalment, tot l'equip.
També s'estableix un ordre sociat per tal

de felicitar algú que ha aconseguit un
triomf, per a compartir l'alegria o la joia
del moment: la millor amiga, l'entrenador
i, finalment, tot t'equip.
En l'estudi de Gallmeier, centrat en un esport amb una subcultura molt diferent a la
de la gimnàstica i, essencialment masculina, mostra com el treball emocional es
produeix basant·se en normes de sentiments radicalment diferents. Heus aqui
alguns exemples expressats per l'entrenador (Gallmeier 1987, pàg. 357);
• "Winner$ do nOI show {ear o( pain (. .)
SIlow your pride!").9
• "I{ !he Rockets do not win, tllen Itw:y
$hould be prepared lo display the emo-

tron o/ shame".1O
El treball emocional, però, no és exclusiu
de l'esport d'alt nivell; també es troba en
altres àmbits de l'esport. Aixi, per exemple, les mesures que s'han anal adoptant
per tal de canviar els comportaments dels
espectadors més violents han anat variant
el seu enfocament. De bon principi, les

politiques que se seguien eren, bàsicament, repressives_ Sociòlegs de diversos
països (Elias, 1992 a Gran Bretanya, Duran, 1996 a Espanya, Pilz, 1996 a Alemanya, Roversi 1996 a Itàlia...) alertaven

Fofo J.
L ~ a1emMIy. jvn/MTrelll ~ fII.seu enflmad:tr,

la

rtnal del campjlnJ.f tt.rqleII de flJtboI fMIJ

incitant fil púbüt:, fer l"Uonada ~ de la _ YÍClón.1.1
1996. ¡Foot: SiMl1281. 4 de joAioI de 1996. pà&. 50.1

de la ineficàcia d'aquestes mesures, ja
que el que provocaven era un espiral encara més acusat de violència. Segons ells,
calia establir mesures a llarg termini que
provoquessin un canvi de comportament
profund. En aquest sentit, hi comencen a
haver canvis significatius. Alguns clubs
recolzen a grups de simpatitzants que rea·
litzen activitats atractives i excitants lotal·
ment desproveïdes de violència. Alguns
mitjans de comunicació hi contribueixen
donant-los cobertura i fent-se'n ressò.
En aquest canvi d'actituds hi trobem un
treball emocional basat en unes regles de
sentiments que són acceptades per la comunitat. Els canvis no semblen Iruit de la
casualitat sinó d'un conjunt de decisions
conscients. Un exemple ben iHustratiu
d'això el trobem en la celebració dels
campionats europeus de futbol del 1996
al voltant del tema del ~Fair-pfaY-. I ens
sembla especialment emblem~tic, com a
resultat d'aquestes decisions, l'actitud de
l'equip alemany i del seu entrenador que,
després de la victòria, es va dirigir als seus
seguiclofs i, en comptes d'encoratjar-los
amb gestos arrogants i masclistes -tan
presents en celebracions anteriors- els va
incitar a fer l'onada, un acte festiu mitjançant el qual només se celebra el triomf
d'una forma que pot ser compartida per
tothom. (Vegeu foto 3)
Com hem visI, aquest treball emocional
és realitzat quotidianament en el món de
l'esport. També és un treball que, com la
paraula indica, no és fruit de la casualitat
sinó que resulta d'un aprenentatge -sovint llarg i cost¡?s-, realitzat en el decurs
del nostre procés de socialització. les
emocions no només juguen un paper destacat en l'esport -ho fan en tots els àmbits
de la vida- sinó que en qualsevol dels
àmbits professionals d'incidència (escola, gestió esportiva, esport espectacle.>
són diferents i responen a estructures espedliques i requereixen un treball emocional que té unes dimensions ocultes que

convé que siguin analitzades i tingudes en

la por a la derrola o l'expectativa propera

compte en el curs dels programes de lormació del nostre alumnat En el darrer
apartat de l'article, a tall d'exemple, reflexionem sobre les implicacions del treball

a la victòria marquen el germen de la tensió emocional acumulada, però també
guien una mena de pèndol en el recorre-

emocional esportiu en l'~mbit escolar. 11

Un món professional
que tracta amb les emocions
P¡ene Parlebas (1988) explica de quina
manera la lògica interna de l'esport té un
potencial extraordinari per a l'emergència
de les emocions. Mentre que Elias i Dunning (1992) arriben a una conclusió similar analitzant-lo des de la perspectiva del
procés de civilització, Parlebas analitza,
precisament, l'esport que sorgeix d'aquest
procés de civilització, per tal de mostrar
que ha adquirit una lògica interna que genera en els esportistes i en els espectadors
una elevada excitabilitat nerviosa, provocada per la incertesa de l'esdeveniment. a
causa del fet que s'hi generen intensos desitjos de victòria o, si més no, l'esperança
de no perdre o de fer una actuació digna.
El teatre esportiu resulta ser una repr-esentació simbòlica que permet l'expressió
emocional i hi predisposa, en una escala
molt superior a la resta de la vida quotidiana.

gut del Qual es manifesten diverses expressions emocionals. A un costat del
pèndol es descarrega la tensió en lorma
d'alegria exultant pel triomf, orgull, satisfacció i entusiasme desbordant pel reconeixement dels altres; a l'altre costat s'hi
troba la tristesa per la pèrdua d'un desig
intensament ambicional, l'abatiment o
l'expectativa de victòria que mantenen ¡
acceleren la tensió emocional.
l'esport, indubtablement, representa un
sofisticat i refinat acte civilitzat. perquè
tot i que la seva lògica ens indueix a
l'agressivitat, aquesta s'ha d'acomodar
estrictament als manaments del sistema
de normes i a una expressió emocional
controlada. 1és en aquest punt on adquireix interés l'exercici professional de les
persones vinculades al món de t'esport. Ja
hem vist com això es produeix a l'alt ren·
diment, però el que ens interessa destacar
pel fet de ser més inexplorat són altres
àmbits, tals com el de l'escola, la iniciaci6
esportiva o la gestió esportiva en general.

la lògica interna de l'esport tal i com
l'acabem de descriure Qüestiona amb absoluta claredat la bondat estructural de

11 Pe' I més detllIs sobre Iqlll'Stl q(iesl!ó r«crnIroetll l.I¡.afder•. 1999.
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l'acte esportiu. Ben al contrari, es necessi·
ta un llarg i costós procés d'aprenentatge
per tal que la tensió emocional acumulada
en la competició esportiva pugui ser degudament governada pels protagonistes i
pels espectadors. Es tracta de no perdre el
control de les emocions en situacions propenses al descontrol, fins i tot en situacions limit, com passa en algunes modalitats esportives. Sense cap mena de dubte
es tracta d'un refinat procés civilitzador,
ja que l'acte esportiu activa i accelera les
nostres respostes emocionals i al mateix
temps, en el brogit de la batalla, exigeix
un ajustat control d'aquestes, afegint-t'hi,
encara, més dificultat.
Aquesta contradictòria imposició cultural
demana un prolongat i complex procés
d'aprenentatge. Quan observem els nens i
nenes en les seves primeres passes esportives constatem la gran dificultat d'aquest
aprenentatge, els és molt coslós regular
aquesta ficticia discriminació, perquè
d'una banda es troben amb la descàrrega
d'adrenalina Que mobilitza la seva agressivitat de forma natural i, de l'altra, amb
la necessària adaptació i regulació
d'aquesta mateixa càrrega. En ells i elles
es la palpable aquest desajust ja que requereixen protagonisme per anar afirmant
la seva personalitat en el món. Les seves
ànsies i desitjos de triomf els dificulten el
control emocional. Això té una importància especial en l'àmbit esportiu on
només existeix un triomfador, l'atleta o
l'eQuip campió. Tots els altres són aproxi·
macions a l'èxit i com a tals, hauran
d'adaptar-se, mitjançant contínues frusIracions, a allres expectatives d'èxit
menys valorades socialment.
Per a molts infants la competició esportiva és una exceHenl oportunitat per a estimular la seva millora personal, el seu
afany de superació i aconseguir aixi el reconeixement social necessari per tal de
consolidar la seva acceptació i la seva autoestima. Però l'exigent selectivitat esportiva reparteix moltes més frustracions que
afanys de superació. Molts es desanimen,
perden estimuls i fins i tot s'inhibeixen davant la constant exigència de la competició esportiva. Aprendran, a poc a poc, a
sentir-se representats per altres en el brogit de la batalla esportiva.
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Així doncs, es tracta, en tot cas, d'un dur
aprenentatge per a la vida social que no
sempre genera processos d'adaptació op-

ts

timitzants i civí1ítzats.
en aquest punt
on l'actuació pedagògica es converteix en
un instrument veritablement imprescindible.
L'ensenyament de la regulació emocional
a l'esport esdevè, doncs, un tema fonamenlal per a les persones que esperen dedicar-se professionalment a la pedagogia
esportiva, ja sigui en centres d'ensenyament com a professors d'educació física o
en clubs esportius com a agents de l'aprenentatge esportiu.
El tractament pedagògic de les emocions
que apareixen arran de la competició esportiva adquireix un pla preeminent respecte a l'aprenentatge de les habilitats
exigides. Malauradament, però, aquesta
relació pedagògica s'inverteix en massa
ocasions. Això resulta així perquè es fa necessària l'acomodació entre una exigència
motriu que requereix grans dosis d'agressivitat per Iai d'assolir l'èxit i una exigència social i normativa que no permet
l'expressió agressiva més enllà d'uns Jimils determinats. L'excitabilitat emocional produïda per la competició esportiva
no sol ser fàcilment governable per la raó
d'un infant o d'una persona jove.
D'altra banda, l'enorme selectivitat que
implica la competició esportiva exigeix al
pedagog el desplegament de les seves mi·
llors armes per ta! de fer minvar els efectes de la frustració ¡ el desànim que van
associats a ta derrota. Convertir cada derrota en la millor de les lliçons, en un
triomf, sol ser una tasca que exigeix la millor saviesa pedagògica. Sobretot si tenim
present que són molts els derrotats i molt
pocs els seleccionats per a la victòria.
Els pedagogs esportius han de ser uns coneixedors experts de la pràctica esportiva
que indueixen a aprendre. No n'hi ha prou
amb dominar lot un conjunt d'habilitats i
destreses esportives, sinó que s'ha de
conèixer, amb detall, tola la sèrie
d'accions motrius que desencadena cadascuna de les modalitats esportives que
s'intenten ensenyar. En totes elles es manifesta una forta agressivitat, requerida
per la necessitat d'enganyar, superar i
vèncer l'adversari. No pot esperar·se, en
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aquest punt, que la crialura que aprèn redueixi la seva ànsia d'èxit, en benefici
d'una actitud sofisticadament civilitzada:
respecte i consideració a l'adversari, soli·
daritat en el ;OC col'lectiu o control dels
seus impulsos agressius. I més tenint en
compte que l'esport exigeix una total implicació del nostre f¡sic, del nostre ésser
corporal, d'allò que es fa real en tots i cadascun dels nostres moments vitals.
L'ensenyament dels esports exigeix, com
cap altre, una excel'lent formació dels pedagogs dedicats a aquesta responsabilitat. Planleja situacions que requereixen
l'expressió d'impulsos i instints ben primitius ¡ que, un cop desencadenada la situació d'alia tensiò, es comencin a atenuar
les emocions sense que el rendiment de
les accions disminueixi la seva efectivitat:
tot un miracle.
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aques article
a icle es presenta una concep-..
concepEn aquest
ció funcional
funcional de la consciència i es faa
i1-lustrant·ho
iHustrant-ho amb l'activitat
l'ac Ivi at esportiva,
esportiva. Des
d'una perspectiva
perspec 'va psicol6gica
pSicològica s'afirma,
s'a Irma,
primer, que el que s'anomena "cooscièn·consciència" és funcionalment parlar. És a dir, fun·
funcionalitat associativa que es dóna com a
adaptació a les convencions lingOistiques,
lingúis iques.
Que parlar és una manera d'ad'a·
Segon, que
d'adodonar-se i, que aquesta manera d'ada·
nar-se l'anomenem coneixement o cogni.
cognici6 i que,
Que, en una dimensió autocognltiva,
autocognitiva,
ció
si mateix i¡ de la conscièn·
consciènpermet parlar de sl
cia com a facultat per a fer-ho, Tercer, que
el que s'anomena "consciència moral" és

també coneixement. però especialment
dedicat a discernir entre el bé Ii el mal, relatiu, sobretot, a la pròpia conducta, I més
enllà del fet que el be i el mal poden anar
acompanyats de condicionaments positius
i negatius. Quart, que en l'esport i en la
cOf1ceple de consciènconscièn·
vida, en general, el concepte
que
cia té la connotació
connotaciò d'un coneixement Que
cia
comportament congruent i que
obliga al comportamen
les anomenades tècniques psicològiques
psicol6giques
les
d'actuar
guiades per
per aquell
aqueU
són maneres d'ac
uar guiades
coneixement.
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l'esport i que es tingui
ingui una visió pragmàtica
d'aquelles ciències. AiKi,
Així, en el cas concret
de la psicologia, es veu com a natural
na ural i ne·
necessari que
els
psicòlegs
aportin
cooeixeque
coneixements i tècniques que permetin, per eKem·
exemple, la superació de problemes dels esportistes
istes O
o la millora en el rendiment concret
de la seva especialitat. Aquesta és la idea
general i coincideix amb el que fan normalment els psicòlegs
pSicòlegs i altres cientifics de
l'esport
"esport quan treballen en aquest àmbit.
Hi
però. una altra manera d'estar en
H ha, però,
l'àmbit de l'esport. Aquesta és la d'actuar
d'una manera més contemplativa i teòrica.
Sense desmerèixer les tècniques, aquesta
mamanera d'estar més reflexiva, posa de ma·
nifest allò que l'esport ofereix a la psicolonlfest
emfagia i a la ciència, en general. És a dir, emfa·
titza
les
ensenyances
que
l'univers
esportiu
tltza
pot aportar
aporlar al psicòleg en la seva ocupació
de les grans qüestions teòriques de la psicologia, i a qualsevol altre científic quan el
l'interessa és
ès entendre millor el que
que l'Interessa
succeeix en l'acció esportiva. Aquesta és
una linia d'actuació psicològica, I¡ cientifica
ja que
en general, plenament legitima, ja

és com
com una
una gran metàfora de la nal'esport és
humana ii pot
pol servir al
al noble interès
interès
turalesa humana
de conèixer·la
conèixer-la millor.
millor. Aquest
Aquest escrit
esclit sobre
sobre la
la
de
consciència s'inSCriU
s'inSCliu en
en aques
aquesta
!inia
conscléncia
a línia
d'actuació I¡ vol
ser un
un complement
complement aa treued'actuació
ol ser
balls
previs
(Roca,
1996,1997,I99B),
balls previS (Roca, 1996, 997, 998), en
els quals
quals s'ha
s'ha volgut
volgut destacar
destacar el
el paper de
de la
la
els
teoria
en l'amb
l'àmbit de
de racl"
l'activitat
fisica I
eoria en
t fisica
l'esport, l'exemplantat
l'exemplaritat de
de l'esport
l'esport per
per aa
l'esport,

l'organització de les ciències en l'estudi de
l'home i la naturalesa en general, o la sinsin·
intel'ligència interactiva, resgularitat de la inteHigència
pectivament.

Significats de la paraula
consciència
El concepte de consciència té dos significats bàsics: l'un cognoscitiu i l'altre
l'allre moral.
Aquests dos significats són clars i ben diferenciats, fins
fíns al punt que en alguns idiomes

comporten l'ús de paraules diferents. Aixi,
AixI,
en anglès, es parla de "consciousness" per
a la consciència cognoscitiva i de "conscience" per a la consciència moral. En
c¡ence"
ambdós casos, però, es tracta de conceptes
que remeten a fenòmens psicològics i és
des d'aquesta perspectiva psicològica que
cal tractar-los.
Hi ha altres significats del concepte de
consciència. Cal fer referència, en concre
concret.,
als de caire descriptiu ¡i psicopatològic,
psicopatològic. En
l'àmbit de la medicina la conciència fa
referència a ¡'estat
l'estat d'un individu en la mesura que està en condició d'adonar-se de
les coses i els diferents graus de consciènresultat de
cia que es poden donar com a resullat
trastorns orgànics. Aquest significat de
consciència remet als fenòmens fisiològics
que són condició material per a l'existència
psíquic i això no es tracta
del funcionalisme pslquic
escrit. Tampoc no es tracta el sigen aquest escri\.
"consciència social"
nificat del concepte de ~consciència
quan es refereix a l'estat d'opinió o a actituds col'lectives
col· lectives respecte de determinats
temes, en un ús metafòric del concepte de
psíquica.
consciència psiquica.

Consciència cognoscitiva
D'acord amb el diccionari, "la consciència
és la coneixença immediata i directa que
l'ànima té de la
Ja seva pròpia existència,
sensacions, operacions mentals,
condició, sensacions.
(Fabra, 1977). Fent
referèncía a
etc." (fabra,
fent referència
aquesta primera definició i al concepte

principal d'ànima, i deixant de banda el fet
que la religió l'hagi utilitzat com a sinònim
d'una entitat transcendent a la vida i a la
naturalesa privativa dels humans, cal dir
que actualment el concepte d'ànima es re·
reQue
dueix i es confon amb el de psique humana.
Això no obstant, la ¡dea
Idea inicial d'ànima, i en
concret, la idea aristotèlica, no suposava la
identificació entre aquesta i la psique sinó

que la psique era només un tipus particular
d'ànima; en un context esglaonat d'ànimes
que explicaven tot l'entramat funcional de
la naturalesa
na uralesa (Colomer, 1981). L'esport, és
justifica i reclama,
una realitat que ¡1·lustra,
iHustra, iustifica
Quan en l'anàlisi
aquesta manera de pensar quan
de l'esportista s'observa que existeixen diferents ordres funcionals, esglaona
esglaonatss Ii inteinte·
grats, i que tots ells són
s6n necessaris per a en·
entendre'l.
tendre·1. Així s'observa que hi ha un nivell
niveU
funcional mecànic -fisic-flsic- d'animació de
l'home, un nivell fisiològic -biològic-, un
nivell psicològic i un nivell sociològic, i que
maaquests nivells funcionals actuen d'una ma·
nera integrada. Des d'aquesta perspectiva,
Que el concepte d'ànima
és fàcil entendre que
és sinònim de forma de comportament o
funcionament de la naturalesa, i que quan
intentem entendre un atleta cal reconèixer
que existeixen diferents ànimes i que
l'ànima psicològica és un torma
forma concreta
d'organització de l'atleta i de la naturalesa
en general.
En aquest context teòric, es pot afirmar que
el que
Que anomenem ànima psicològica és una
funcionalitat natural que consisteix en el
conjunt integrat d'associacions que cada
organisme particular realitza, amb la finalitat d'adaptar·se
d'adaptar-se als universos vitals, fisicoQuímic i social que presideixen la seva
químic
existència. Hom pot trobar una justificació
àmplia d'aquesta definició a Roca (1999),
però per als objectius d'aquest treball és suficient de cara a assenyalar que amb ella
identifiquem l'ànima de la qual parla la depsíquica ¡i que
Que
finició com la funcionalitat pslquica
aquesta és associativa, com a característica definitòria. Cal dir, en aquest sentit, que
més enllà de les formes concretes amb què
s'ha presentat aquest concepte d'associació i que sovint l'han reduït en les seves
possibilitats explicatives, cal convenir que
l'associació és el descriptor bàsic íi més general de tot el funcionalisme psíquic, de la
mateixa manera que la reacció ho és del
funcionalisme biològic, la commutació del
físic i el químic, i la convenció ho és del funcionalisme social.
La segona part de la definició assenyala
que la funcionalitat
flJncionalita associativa es dóna
com a adaptació a tres universos també
funcionalment diferenciats,
diferenciats. L'adaptació a
les condicions de vida l'anomenem Condifisicionament, l'adaptació a la dinàmica tisicoquímica
coquimica l'anomenem Percepció, i
l'adaptació a la societat l'anomenem Entel'adaptaci6

niment. El Condicionament expressa el
nimenI.
conjunt d'associacions que signifiquen el
manteniment de la vida Ii la integritat oror·
gànica de cada individu particular, en les
condicions d'existència amb què es troba.
Són exemples de condicionament: adequar-se
quar·se als horaris d'alimentació, vigília i
descans, identificar les coses Que
que són fafa·
vorables o desfavorables, tornar les coses,
els aliments i els altres organismes, en
apetitius o aversius, segons Quin sigui
l'efecte sobre la seva existència com a organisme, etc. Cal dir, en aquest sentit, que
la majoria dels animals, incloent-hi
l'espècie humana, es condicionen, i tots
tamells es comporten desitjant o evitant i tam·
bé alterant-se
allerant-se emocionalment de manera
positiva o negativa, segons l'interès fonamental de la vida pròpia.
La Percepció expressa el conjunt d'assoque signifiquen adaptar·se
adaptar-se als
ciacions Que
fenòmens flsics
fisics i quimics, ¡j consisteix en
la construcció de totes les constàncies i
configuracions perceptives relatives al
temps ¡i l'espai, Ii en relació a totes les formes d'estimulació particulars de cada
què un Individu
individu es troba. Antiambient en qué
cipar-se a l'aparició d'un estimulo al pes
d'un objecte, o equilibrar-se en diferents
circumstàncies, percebre el moviment
dels mòbils ij del propi cos, llançar j intersón exemples del
ceptar objectes, etc., s6n
conjunt d'habilitats comunes que realitreallt·
d'orzen tant els humans com la majoria d'or·
ganismes superiOrS.
superiors.
L'Enteniment expressa l'ajust social que
els organismes realitzen. La societat és el
conjunt de convencions existents en un
grup d'individus que tinguin funcionalitat
ani·
associativa. L'home i la majoria dels animals es comporten regits per la seva funcionalitat associativa però particularment
en els individus de l'espècie humana es
desenvolupa, de manera extraordinària, la
facultat de l'enteniment Que
que s'expressa, de
manera definitòria, en el cúmul d'habilitats interactives i cognoscitives que
realitza. Els hàbits de tot tipus que cada
individu descabdella dins el context dels
costums socials, les formes concretes de
relació
conducta o comportament en la relaci6
amb els altres, els rols i els posicionaments que cadascú assumeix en un determinat context social són descripcions
genèriques del gran univers d'enteniment
que cada organisme humà desenvolupa.
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ParaHelament, però, l'Enteniment també
és la parla individual, la qual es desenvolupa en el context funcional del llenguatge
dels grups i de la cultura en què cada orga·
organisme es troba. El llenguatge, com a sistema convencional per a referir i substituir
les coses i els esdeveniments, permet una
orientació diferenciada dels individus res·
pecte del seu entorn, D'aquesta manera,la
parla individual, amb un criteri més concret o més abstracte, permet la referenciació de totes les coses i esdeveniments i
també l'autoreferenciació d'acord amb les
diccions disponibles en cada cultura. És
en aquesta dimensió psicològica de
"Enteniment Cognoscitiu que es pot parlar
de consciència.
En aquest context, el primer que cal dir és
que el que un individu afirmi que té ànima,
oconsciència, o que està format per ment i
cos, són convencions lingüistiques, sense
que en cap cas calgui postular una veritat
d'aquestes afirmacions, més enllà de la
seva existència com a convencions usades
per un individu. Cal dir, tanmateix, que hi
ha una convenció filosòfica i religiosa segons la qual la ment, o la psique individual, és una entitat
enlllat que utilltza elllenguatge per a manifestar el seu ésser i per a conèixer. És més, algunes tendències psipsi·
cològiques tradicionals, i d'altres pertanyents a ciències que tracten de l'home, assumeixen com a inamovible aquest supòsit. D'acord, però, amb el que s'ha dit més
amunt, el que anomenem cognició no és
quelcom produït per un agent ignot -un
homenet o un "homuncle" que els éssers
humans tenim dins del cap- sinó que és la
funcionalitat associativa en l'acte d'adap·
tació a les convencions lingüístiques socials. És a dir:
dir; el que normalment anomenem psique, i també el que anomenem
ment, raó o cognIció, són l'ús funcional as·
sociatiu del llenguatge que cada individu
realitza. Per això, savis aristotèlics com
Maimònides (1986), deien que la facultat
superior que definia l'home era la facultat de parlar, I parlar, que també és pensar, raonar, interpretar, etc., és associar
individualment "dins" l'univers convencional del llenguatge. D'acord amb aquesta
concepció de la cognició i atenent al que
diu la definició citada més amunt,
amunt. cal dir
que el concepte de consciència es refereix,
fonamentalment, al parlar que es reconeix.
Per això diem que la consciència és dir-se;

aD
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aPUnt§.
aeunt§,

és el parlar reflexiu que permet autoidentifi·
car-se.
Es pot pensar que aquest és un discurs molt
abstracte però, no obstant això, cal reconèireconèi·
xer que és el discurs Que més directament i
naturalista respon dels fenòmens humans.
Novament aquí sorgeix l'esport com a actiQue ho avala. En efecte, fa psicologia
vitat que
de l'esport ha generat una manera de referir
l'ésser humà en el qual el parlar apareix
com el primer fenomen i el més nuclear, de
cara a la comprensió de la individualitat i la
seva actuació
actuaciò en general. Un autor repre·
sentatiu és Gallwey (1997). Aquest psicòleg ha parlat explicitament de la realitat de
dues entitats en el subjecte que competeix:
competeix;
el que ell anomena el "Selfl"
"Selfl ~ i que defineix
com el "narrador conscient (conscious lele·
lIer) ¡ el "SeIf2" ¡i que defineix com el conjunt de les altres capacitats humanes.
"Jo~ volen posar de manifest
Aquests dos "Jo"
dues realitats ben contrastades: el subjecte
que es parla a si mateix sobre la
fa seva actuació i el subjecte Que actua, juga ¡i competeix. La justificació per a aquesta distinció
és ben senzilla i potent: es basa en
l'observació directa del que els esportistes
fan. Això és: es parlen a si mateixos sobre la
pròpia actuació. A nivell aplicat, aquella
ff
W

distinció entre el Jo1 i el J02 és altament
util ja que permet flxar l'objectiu
u!il
l'Objectiu d'utilitzar
el parlar per a superar-se en la competició.
Aquesta és la missió que d'una manera eses·
pontània han anat donant els entrenadors a
la psicologia i que els psicòlegs han anat
assumint, en el repartiment de feines ac·
tual. És, però el nivell teòric el que volem
destacar. En aquest sentit, cal dir que el
llenguatge psicològic esportiu identifica la
consciència individual com a parlar i no li fa
falta postular cap supòsit mentalista o nernero
viós. És clar i és suficient: el nucli del jo, el
primer jo, és parlar; és dir i és dir-se, Aixi,
d'una manera directa i lliure de prejudicis
teòrics, s'afirma quelcom que contrasta for·
tament amb la nebulosa conceptuat tradi·
cional sobre la consciència.
A mode de resum, es pol
pot dir que la psicologia té com a objectiu principal oferir una
definició naturalista d'aquest concepte de
consciència, ja que és un concepte crític
crilic en
la comprensió de la naturalesa humana.
Tots els corrents teórics d'una manera directa o indirecta, i més tard o més d'hora,
han de fer front a aquest concepte i el que
inclou. És destacable, en aquest sentit, la
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lluita entre les posicions que especulen so·
bre l'existéncia d'una entitat
enlitat situada en algun lloc del cos o del crani, i les posicions
més naturalistes que conceben la consciéncja
cia com una funcionalitat que no es pot situar enlloc ni es pot reduir a una altra, ja
que és una forma de comportament o funcionalitat diferenciada i autònoma. Des
d'aquesta perspectiva, ía
la pràctica de
l'esport introdueix, amb naturalitat i frescor, la idea simple i potent que el concepte
de consciència significa el fet de parlar de si
mateix o d'autoreferir-se
d'autoreferir·se en la pròpia funfun·
cionalitat psíquica i singularitat personal,
en general.
generat. D'aquesta manera, la definició
del diccionari que hem citat i Que
que reflexa la
idea tradicional sobre aquell concepte, és
interpretada en el sentit que l'ànima és la
funcionalitat pslquica
psíquica en general i la conscons·
ciència és el parlar, com una dimensió particular d'aquella funcionalitat, Que
que s'autoreconeix i es descriu en totes les seves di·
dimensions ¡i finalitats ajustatives.
El concepte de consciència en el sentit cognoscitiu té una altra accepció que es recull
en els diccionaris. En efecte.
efecte, hom pot trobar també la definició de consciència com
la "Facultat
"Facullat i acte especifics de la vida psíquica caracteritzats com el fet d'adonar-se
d'alguna cosa" (Diccionari de la llengua
Catalana, 1993). El concepte de "facultat"
és un concepte disposicional; això és: refereix el fet que un individu pot fer alguna
cosa. En cap cas cal interpretar-ho com una
cosa que cal trobar en un lloc, d'acord amb
el que es deia més amunt. Adonar-se és
una expressió que pot referir un mer reflex
d'orientació, o també un adonar·se mera·
ment emocional com quan un hom és conscient d'un perill en el sentit d'estar alterat i
tenir ansietat. Però en el
et context de la defidefi·
nició de consciència, significa conèixer o
entendre i, en aquest sentit, fa explicit
el reexplicitel
sultat del parlar com a funcionalitat psíqulpsíquj·
ca,
ca. En diccionaris anglesos com el Longman (1978) explícitament admeten com a
sinònims de "conscient de" ("conscious
of') les paraules: coneixent (Knowing), en·
entenent (understanding) i reconeixent (recognizing),
cognizingl.
Novament, ens interessa il·lustrar
il'lustrar aquesta
definició amb l'esport, L'esportista, com
qualsevol altre ser humà en la seva especialització lúdica o professional, realitza un
conjunt iHimitat de referenciacions concre·
tes i abstractes, Que
que li permeten adonar-se
adonar·se

___ •

de la seva manera de jugar i de la seva manera de ser en general. En aquest sentit, és
destacable que, en els últims temps, s'ha
construït un entramat conceptual, científic i
tecnològic, per a millorar el rendiment eslímits importiu que ha augmentat, fins a IImits
pensables, el coneixement que cada esportista pot tenir o té sobre si mateix. En
aquest ordre de coses cal dir que, primer,

adquireix coneixement sobre el seu funcionament mecànic, fisiològic, psicològic i la
seva dependència de les organitzacions esportives i socials en general. Segon, pren en
consideració les seves habilitats, els encerts i els defectes, ¡i el nivell de performance que té assolit. Tercer, s'adona de les seves reaccions emocionals, i de tots tipus
d'interferències i circumstàncies presents
en totes i cada una de les accions d'entrenament i competició. Aquests tres aspectes
són suficients per a demostrar l'abast de
l'univers referencial i cognoscitiu que
l'atleta realitza com a part de la seva activiactivi·
tat global com a individu.
Un tema concret ¡i d'una enorme importància Ii actualitat és el d'adonar-se de
l'efecte que les emocions tenen sobre el
rendiment humà. L'esport, com altres acti·
activitats humanes, exigeix un nivell de rendiment que molt sovint es veu minvat per
l'existència d'alteracions emocionals com
poden ser l'ansietat o la ira. És interessant

notar, particularment, com autors humanistes clàssics han estat sensibles a
aquest tema i, a més, l'han exemplificat
exemplíficat
amb l'esport: Així, Montaigne (15331592) afirma: "Considereu que àdhuc en
deEs es·
esles accions vanes i (r{voles, al joc dels
cacs, de la pilota i semblants, aquest engatjament
gatíament violent i ardent d'un desig impetuós empeny tot seguit l'esperit i els
membres a la manca de discerniment i al
desordre: ens enlluernem, ens atabalem
nosaltres mateixos. Qui es comporta amb
major moderació respecte del guany i la
pèrdua, és sempre amo d'ell mateix i com
menys es pica Ii s'apassiona al joc, més
(Monavantatjosament i segura es mena" (Mon·
taigne, 1984, pàg. 236).
Aquest text, ultra posar de manifest el prejudici i la minusvaloració tradicional de
l'esport entre els humanistes i inteHectuals
intel'lectuals
de la nostra cultura moderna i contemporània, és una reflexió sobre la gran importància que l'alteració emocional adquireix en la vida quotidiana i, particularment,

en la competició i que serveix de context
bàsic a moltes tècniques concretes
d'autocontrol emocional que els esportistes
realitzen.

l'entreEn termes generals es pot dir que l'entre·
nament psicològic és, entre altres coses,
col'laborar
cot'laborar en aquella activitat cognoscitiva
que sucque fa conscient l'atleta de tot el Que
ceeix en l'esport. Per això, sovint es compara l'activitat del psicòleg amb el fet de posar
un mirall al davant del subjecte per tal Que
que
.. o es concep com un diàleg, a
es vegi.
vegi...
l'estil platònic, dirigit al seu propi coneixement. El resultat que es persegueix, en tot
cas, és que l'atleta es faci una idea millor
de si mateix; del que és ell en el context
dels altres esportistes, en l'esport propi i en
relació a tots els altres esports. Per aquesta
raó, a partir de les aportacions com les de
Bandura (1986/1987), es parla constantment d'autoimatge, d'autoconcepte, d'autoeficàcia, d'autoconfiança, etc. i així es fa
front, també de manera directa i natural, al
fet que el parlar referencial que permet ado-

nar-se cognoscilivament
cognoscitivament de les coses, és el
parlar Que
que forma la consciència en el sentit
del saber sobre si mateix. El tractament de
la consciència, en aquest aspecte, no és
tampoc el de prendre-la com una activitat
etèria d'una entitat oculta, sinó que és el
parlar com a funcionalitat natural
naturat primera
que defineix ¡'esportista
l'esportista que autorefereix els
seus resultats previs, que compara el seu
rendiment amb el dels altres, que s'autoinstrueix sobre el que és capaç de fer i
que accepta el que els altres diuen d'ell,
Que
com a part del seu jo. No ha d'estranyar,
doncs que es pugui dir que l'entrenament
psicològic és un desenvolupament particular i singular de la consciència, com, de fet,
sÓn tots els altres desenvolupaments.
ho són

Consciència moral
El concepte de consciència té, com s'ha dit,
un altre significat: el de consciència moral.
Així es diu que la consciència és: "la coneiAixi
xença interna que cadascú té de la bondat
o maldat de la seva conducta, intencions,

caràcter, ensems amb l'obligació de (er
allò
alió que és bo" (Fabra, 1977).
Respecte d'aquesta definició, el primer
que cal dir és que la consciència moral és
també coneixença. Per aquesta raó, tot el
que s'ha dit en l'apartat anterior cal trastras·
lladar-ho
lIadar-ho aquí. El que succeeix, però, és

~
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que es tracta d'una coneixença particular
relativa al bé i al mal i al discerniment sobre les coses que es mouen entre aquests
dos pols d'un discurs lingüístic. Això no
obstant, la consciència moral és bàsicament i en primer lloc coneixement; això és:
parlar referencial sobre el que és bo i el
que és dolent. Està clar, d'altra banda, Que
que
bondat o maldat són una valoració construïda sobre criteris socials, més enllà del

fet que aquests criteris puguin ser més o
que
menys encertats, Ii més enllà del fet Que
aquests criteris siguin considerats inamovibles o canviants d'acord amb el canvi social.
Psicològicament parlant.
parlant, el concepte de
consciència moral inclou, però, dos aspectes que el tornen més complex respecte del
concepte de consciència cognoscitiva. El
primer és que la consciència moral ho és,
fonamentalment, respecte de la pròpia conque comporta o pot
ducta i, el segon, és Que
comportar canvis emocionals.
Pel que fa a la conducta, les definicions de
ineQulvoQues en destacar
consciència són inequívoques
que la consciència moral ho és no només
Que
del bé Ii el mal en general sinó, sobretot, del
bé i el mal que hi ha en la pròpia conducta.
En aquest sentit, es destaca el paper regulador de la consciència respecte de la concon·
ducta o, si més no, se subratlla el
et fet
d'adonar-se del que un hom fa bé o malad'adonar·se
ment.
Pel que fa a l'emoció, està clar Que
que quan es
paria
parla de consciència moral es fa referència
a les alteracions emocionals que normalment els individus tenen pel fet de pensar,
parlar o obrar bé o malament d'acord amb
els criteris socials, inclosos els religiosos.
S'ha parlat, en aquest sentit, que existeix
un "sentit intern" que avisa de la bondat o
maldat i, fins i tot, alguns assenyalen el cor
com el lloc on resideix aquest sentit. Des
d'una perspectiva psicològica naturalista,
"sentit intern" és una forel que s'anomena ·sentit
ma de parlar ocultista que expressa el fet
que la societat condiciona, reforça Ii castiga, les conductes dels Individus,
individus, Ii així aconacon·
segueix que hi hagi reaccions emocionals
condicionades lligades a allò convingut
com a bo o dolent. Això explica també que
augmenti la freqüència cardíaca, o la suor i
altres canvis fisiològics, lligats a fer el bé o
fer
el·mal i que hi hagi individus sense "senfere~mal
tit intern", considerats antisocials ja que no

s'alteren per mentir, o no tenen sentiment
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de culpa per haver fet una malifeta o haver
comès un crim. De fet, l'anomenat detector
de mentides, o psicogalvanòmetre, és un
aparell que enregistra canvis en la conducestímuls condicioció elèctrica de la pell a estimuls

nats, els quals poden ser neutres per a determinats individus, pel fet que no han estat condicionats o han estat con<!icionats
condicionats
de maneres no desitjades socialment.

Aquests tres universos de la consciència
moral, que són la cognició, la conducta i
l'emoció, constitueixen els aspectes psipsíremoció,
quics a tenir en compte a l'hora d'enten"actuació individual gedre i comprendre l'actuació
L'esport, una vegada més, ofereix
neral. l'esport,
lI'lustració del que és la consciència
una ¡¡'Iustració
moral, les dimensions a tenir en compte i
la seva singular ocurrència en cada individu.
olímpics de Sidney, un
Després dels jocs ollmpics

meda llista va declararque
declarar que tenia dolors a totes les articulacions i que sabia que pagaria
cara, en termes de salut futura, l'actual dedicació a la competició. Ho deia amb el coco·
neixement que es deriva del qui ha patit i
pateix, i del qui paria
parla amb esportistes que
han viscut les seqüeles de la vida competitiva actual. Es podria dir que aquell esportista tenia una vertadera consciència del
mal que s'estava fent i, en conseqüència,
mal fisiolòque tenia consciència moral. El mallisiològic que un hom es fa a si mateix, potser no
ha entrat tradicionalment dins l'àmbit de la
moral però està clar que, en un sentit amplí, fer-se mal també forma part de les copli,
ses que la cultura hauria de considerar com
a immorals. Més encara quan la salut individual va esdevenint un valor social segur i
simil econòmic. Es
És desen alça, aplicant un simll
taca ble, tanmateix, que el gimnasta recotacable,
negués el mal que li comportava la seva
conducta competitiva ¡i en canvi no se'n
orgusentia culpable. Més aviat se'n sentia orgu·
llós, a jutjar per allres
altres aspectes de la declaIlós,
ració on afirmava que la medalla aconsetots aquells mals...
guida compensava tols
són importants
Aquestes declaracions no s6n
per elles mateixes, sin6
sinó pel que representen
del funcionament dels individus humans i
de la seva consciència. Posen de manifest
com es construeix una consciència moral
singular dins el context social on un individu desenvolupa el seu psiquisme. Es reconeix quelcom com a dolent, però no hi ha
És més, fer·se
fer-se mal va lligat a
culpabilitat. Es
l'èxit i, quan aquest es presenta, pot donar
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lloc a un masoquisme tolerat o fins i tot dede·
sitjat, personalment i social.
consciència moral quan se
L'estudi de la consciencia
centra en la conducta, entesa aquesta com
relació amb els altres, dóna peu a l'ètica.
a relaci6
En l'exemple anterior el bé i el mal són au-

toreferits i, per aquesta raó, poden no ser
considerats quan el que preocupa són els
efectes que la conducta té en els altres. En
aquest punt, pot ser útil reportar unes altres
aUres
declaracions d'un metge d'un país
pais de l'est
d'Europa, que reconeixia que en el seu país
pais
hi havia dopatge i que la seva feina, com a
metge, era amagar-ho. Quan hom li premaneguntava per què ho feia, responia de mane·
ra contundent que era per amor a la seva
pàtría i als seus èxits esportius. Actuar delipàtria
beradament alterant el normal funcionament d'un organisme, coneixent o sense
conèixer-ne els efectes que pot comportar
conèixer·ne
ja és, per si mateix, una actuació qualificaqualifica·
ble de dolenta. Però posposar el criteri de
salut individual respecte al d'èxit social o
polític, és una actuació ètica ostensiblement contrària als valors més elementals
que defensen les ideologies humanistes, les
quals donen prioritat al benestar i al creixement individual. Tanmateix, cal considerar
constel'lació social,
novament l'especial constel·lació
moral, emocional i ètica, per a comprendre
la consciència moral en la seva plasticitat i
singularitat. En efecte, la consciència moral
és conèixer i discernir el bé del mal però el
compromís de la con·
conconeixement no és compromfs
ducta ni, com dèiem, ha de comportar una
alteració emociona!
emocional preestablerta en un
sentit positiu o aversiu. I encara més: la
consciència d'un individu pot construir-se
d'una manera que contradigui la consciència moral tradicional. I pot acabar,
contràriament a ella, justificant, per exemindividual és un bé secundari
ple, que el bé individuat
polític.
respecte d'un bé social o politic.
La condicionalitat de la consciència moral
la
respecte dels valors socials i de les pròpies
contingències de vida es pot il'lustrar, encara, amb unes altres declaracions. Ens referim a les asseveracions del director de
l'equip Festina sobre el dopatge, aparegudes el desembre del 2000 en diferents diaris. En aquestes declaracions s'afirmava
que en l'actualitat no és possible guanyar el
Tour de França sense dopatge, i que els
corredors també s'havien beneficiat del doconcrepatge. Més enllà de les dinàmiques concreo
tes dels equips ciclistes i de la manera com
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cada corredor
corredo, fa front al tema del dopatge,
hi ha una evidència: hi ha una conducta delictiva des del punt de vista dels valors del
ciclisme i de l'esport en general. Dit amb alal·
tres paraules: els esportistes, els metges
melges ¡i
els directius dels equips ciclistes actuaven
amb coneix.ement
coneixement de la malesa de la seva
actuació dins del criteri ètic esportiu. Això
no obstant, les mateixes declaracions
detlaracions posaqüestió: el Tour
ven de manifest una altra qüesti6:
Tou,
actual és el que la societat vol i és el que
obliga al dopatge, ja que és una prova sobrehumana que serveix a la creació social
d'herois. la
La presència del criteri social en
l'organització de l'esport i en les conseqüències sobre els esportistes i altres proAllò que fa la
fessionals, salta
salla a la vista. Alió
consciència, una vegada més i primer de
adonar-se'n. Tanmateix, en les detot, és adonar·se'n.
claracions referides el mateix director afirmava textualment que la solució a la pro-

vin·
blemàtica del dopatge en el ciclisme no vindria del mateix esport, tot donant a entendre que l'esport i la conducta de tots els qui
s'hi mouen obeeix.
obeeix a la dinàmica social, en
últim aspecte, destacat en
general. Aquest ultim

les declaracions d'aquell direttor
director esportiu,
assenyalen el punt que psicològicament és
més critic
crític i rellevant: el fet d'adonar-se de
la consciència moral és l'activitat de refie·
reflexió sobre la pròpia conducta i les pròpies
emocions ¡i culpabilitats, però, per damunt
de tot és el coneixement del funcionament
psíquic inde les coses i del comportament psiquic
dividual integrat en les altres funcionalitats,
particularment en la social.

Tècniques psicològiques:
pslcolò"lques:
L'autoregulació
L'autore"ulacló conscient
Hi ha un últim aspecte que cal considerar
respecte de l'esport, en la mesura que
il'lustra el funcionalisme psíquic relacioi1'lustra
nat amb el concepte de consciència. És
Es el
tema de l'acció autoreguladora de la conducta i les emocions en base a la consciència que se'n té. Aquest és un tema rellerelle·
vant atès que planteja el fet que la consciència, lluny de considerar-se un saber
desconnectat de les altres dimenpur i desconnettat
sions de comportament, en realitat és un
saber que els mediatitza en el funcionapsíquic Integrat.
ment psiquiC
integrat.
Les ultimes
últimes i més actuals aplicacions de la
psicologia a l'esport exemplifiquen de mala consciència
nera contundent el paper de ta
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en la millora i l'exceHencia del rendiment
tècnid'alt nivell. En efecte, la majoria de tècni·
ques psicològiques utilitzades en l'esport
QUes
competid6 són una reflexió sobre la
de competió6
PfÓpia
pròpia activitat i la regulaci6 d'aquesta acti·
vitat per part del coneixement i la consciència que es té d'ella. Des dels anomenats
que són una prograPlans de Competició, Que
què fer i quan fer·hO
fer·ho en
mació conscient de Què
les diferents fases d'una temporada competitiva, fins a les tècniques més concretes I
situaciooals com poden ser la Visualitzaci6
situacionals
(Weimberg i Gould, 1995/1996), el que es
que l'individu sigui conscient
persegueix és Que
què depèn el seu rendiment I Que
que
d'allò de Què
causa, fent
actuï amb coneixement de Causa,
que sap Que
que expliquen el seu
aquelles coses Que
èxit o Iracàs
fracàs en l'acci6 compellliva. És a dir,
l'entrenament psicològic pretén no només
identificar el que succeeix sinó també el
que cal fer per a millorar. Aleshores és quan
apareixen les tècniques, més generals o
limés concretes, que són procediments o li·
turgies d'actuació que implementen les decisions preses conscientment. En aquest
sentit, les tècniques són procediments que
fan electiva la consciència que es té de tot
lan
el que succeeix., relacionat amb el propi
rendiment. De fet, a cap esportista l'inte-consciènressaria només el fet de prendre conscièn·
cia d'allò que succeeix, ja que per a ell,
prendre consciència només és el primer pas
de l'acci6 global que l'interessa, i que suposa canviar el comportament de cara a millorar la seva performance i acabar tenint un
rendiment excel·lent en la competici6,
Aix6 que és evident i clar pel que fa a la
consciència cognoscitiva sobre les actuacions tècniques i tàctiques, en el control de
l'emocionalilat, en la planificaci6 dels en·
l'emocionalitat,
trenaments Ii les competicions, etc., no apaapa·
reix de manera tan Irequent
lrequent ni consistentque es troba relacionat amb
ment en tot el Que
la consciència moral. Algul'le5 coses hi ha
fetes, com per exemple les relatives al -fair
que s'exposen en aquest mateix m0play· I Que
nogràfic, però la regulaci6 motal
moral del comportament propi no presenta el desenvoludesenvolu·

pament de tècniques que presenta l'univers
de les habilitats esportives com a tals. A
per què d'aquest fet
l'hora de plantejar·se el pet
cal deiur clar que, des de la perspectiva
psicològica, de la mateiu manera que existell(en tècniques per a millorar les habilitats
teil(en
ex.isteiKen tècniques per a milloesportives, existeixen
aixf-- en
rar l'habilitat moral -si se'n pot dir aixf-.
l'esport. De fet, la religió i altres universos
convencionals socials presenten valors morals i també, molt sovint, maneres d'acluar
d'actuar
per fer·los efectius. Els consells sobre com
actuar davant les temptacions o per acréixer iI mantenir la conducta virtuosa, en són
exemples clars. La pregunta, però, arribats
en aquest punt és: de què depèn que un esl'interessi o estigui motivat per a
portista l'¡nteressi
desenvolupar tècniques morals? En base a
la idea que la moral és un acord social, està
clar que primer de tot depèn del fet Que
que
eKisteixi
existeiJ;1 un acord social sobre quina és la
que hi hagi
conducta moralment COfrecta
correcta i Que
cohesi6 sobre aquest punt, ja que aleshores
l'individu concret pol
pot prendre consciència
més clarament i fàcilment sobre el que s'ha
de fer. Un cop construït aquest conteKI
context m0ral i cognoscitiu, les tècniques concretes no
haurien de diferir gaire respecte de les que
s'apliquen a la millora d'allò que genèricament anomenem habilitats esportives. Per
exemple, el concepte de -Centrament(Centerins), que és una tècnica que consisteix a estar pendent del que és pertinent a
impertinent, seria
l'acció i no del que és Impertinent,
fàcilment transportable a actuacions monet, el reconeillereconeixerals on l'objectiu fos el joc net.
mitlor, la tolerància i la bon·
bonment del qui és millor,
homia.
Les tècniques psicològiques aplicades a
comporta·
l'autoregulaci6 directa del propi comportaITM!flt
ment en l'acci6 esportiva queden clares. Això
obstant. hi ha encara un altre vessant de
no obstant,
l'activitat autllfeguladora
autlll"eguladora de la consciència:
és el comportament amb incidència social de
fun·
l'atleta per aconseguir, primer, un millor lun·
cionament de l'organització del mateil( esport
i, segon, el compromls poIitic per aconseguir
que es ronsiun marc de convivència social Que

deri millor. Aquest vessant conductual de la
r'lOflTI3lment en
consciència individual actua normalment
l'aspecte tècnic i tàctic esportiu quan es ca.....
normes de competició, en qualsevol
qua1sevol
vien les l'lOfT1'lI!S
cleIs seus aspectes, en base a l'atenció de t0todels
Ies les valOracions
valOraCions que es fan en un esport en
coocret. Quan es tracta de canviar el marc de
valors
el
valen morals el compromís hauria de ser et
diflCil d'a·
mateix, però sembla molt més dificil
d'aplicar, per les implicacions socials més
té. Això no obstant, aquest com·
àmplies que té,
promis sembla necessari actualment,
actualment. quan
ideal que van f0els valors del plantejament ídeal
mentar l'esport al segle vint, basats també en
els plantejaments ideals dels grecs, s'han vist
palillcs
tergiversats per valors econòmics I polillcs
que han posat el fet de guanyar com a valor
més desitjable I justifiquen fer-ho per sobre
de qualsevol altra consideraci6.
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Abstract
José María Gagigal was a thinker
and an intellectual who has lert
his mark in the areas of
knowledge corresponding to the
human sciences that we have
considered: philosophy,

coneixement

construir un seguit de plataformes in-

un inte!'lectual que ha deixat la seva em-

tel'lectuals que permetin avançar als

previ)

són

capaços de

premta en les àrees del saber correspo-

seus seguidors, si existeixen i aprofiten

nents a les ciències humanes que hem

els camins traçats pel pensament origi-

considerat: la filosofia, la psicologia, la

nal del mestre. La química, com a cièn-

psicopedagogia, la sociologia i la prospec-

cia, va ser anteriorment una pseudo-

psycholog~ psychopedagog~

tiva. Malgrat ser considerat sovint com un

ciència:

sociology and prospective.
Despite frequently being
considered a philosopher and a
pedagogue, Gagigal cannot be
professionally pigeonholed into
any of the assigned disciplines,
nor did he belong to any
ideological tendency or
movement nor any political party.
Above all, he was a humanist
who made use of the different
human sciences and applied
them to Sport and to physical
education, through a
philosophical interpretation.

filòsof i un pedagog, Cagigal no pot ser en-

tronomia moderna van ser abans astro-

casellat professionalment en cap de les

logia; les ciències de la medicina van ser

Key words
José María Gagigal, human
sciences, contribution, sport,
physical education
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Resum
José Maria Cagigal ha estat un pensador i

apunts

l'alquímia;

la

física

i

l'as-

disciplines consignades, ni pertany a cap

anteriorment coneixements a les mans

corrent o tendència ideològica ni política

de bruixots i remeiers.

declarada. Abans que res és un humanis-

L'esport i l'educacíó física són dos con-

ta que se serveix de les diferents ciències

junts de pràctiques que neixen en contex-

humanes i les aplica a l'esport i a

tos geogràfics i culturals diferents, però

l'educació física, mitjançant la interpretació filosòfica.

Introducció

pertanyen a una mateixa època: l'era contemporània. Neixen de la transformació
d'una societat absolutista, rural i tradicional en una societat liberal, burgesa, industrial i moderna que va seguir a la revo-

La història del coneixement humà és

lució industrial i política de la segona mei-

plena d'avenços, retrocessos i estanca-

tat del segle XVIII. L'esport i l'educació físi-

ments. Els avenços són donats per

ca recorren el segle XIX seguint trajectòries

l'aparició de personatges clau que mit-

independents i amb poques interferèn-

jançant la seva tasca de síntesi del coneixement existent (o ruptura amb el

cies. A partir del segle XX es produeixen
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les trobades, els conflictes, els consensos,

Quadre 1.
La trilogia bàsica en el pensament de 1.M. Cagigal.

tel'lectuals de l'època. Cagigal va distingir

d'estudiar-se des de l'aportació científica

dos

de les diferents "humanitats", tot rebutjant qualsevol intent de crear un espai ori-

nivells

d'observació

de

l'esport:

l'esport espectacle i l'esport pràctica, i des

HOME

d'aquest segon camí de l'esport (precisament el que tenia més dots formatius i

ginal des de les pròpies essències de

que va anomenar, a vegades, esport edu-

Cagigal va analitzar l'esport com a realitat

catiu) es va acostar a l'educació física, un

antropocultural i com a realitat social.
Amb aquesta finalitat humanística i inter-

tema de segon ordre en la producció cagigaliana. De fet, a tota la seva obra es troba present la idea obsessiva de les qualitats educatives de l'esport i la necessitat
que l'educació física (integrada preferentment per l'esport educatiu) es constitueixi
EDUCACiÓ

ESPORT

l'esport o de l'activitat física recreativa.

disciplinària va utilitzar la filosofia per
analitzar els valors esportius i realçar el
seu caràcter seriós (l'esport, per a José
Maria és una propietat metafísica de
l'home). Es va fonamentar en la psicologia
per estudiar els aspectes individuals, teleològics i de decisió de la pràctica esportiva, va ser un dels introductors de la psi-

les divisions, les unions i les divergències
entre ambdues realitats.

en centre de l'educació de l'home.
Per desenvolupar la tesi central de la importància intel'iectual de l'esport com a
activitat humana i fenomen sociocultu-

Els protagonistes d'aquests avatars han
estat els homes que, amb la seva particu-

ral i esbrinar els valors educatius que
comporta, va desenvolupar una potent i

copedagogia de l'activitat física i l'esport
per facilitar la comprensió educativa de
l'esport i impulsar-ne la tasca formativa.

lar clarividència intel'lectual, convicció

amplíssima anàlisi carregada d'observacions filosòfiques, pedagògiques, so-

Es va servir de "antropologia per escatir-ne la profunda realitat humana i conèi-

ciològiques, psicològiques, antropològiques, epistemològiques, històriques, legislatives i polítiques. Cagigal opinava
que no s'ha d'estudiar l'esport des d'una

xer els mites, ritus i símbols de la seva
pràctica a les diverses cultures.
Va acudir a la història per conèixer els

ferma i capacitat de seducció, van ser capaços de conjuminar coneixements, enriquir ambdues disciplines amb els seus estudis i aportacions i assenyalar el camí a
seguir per les generacions posteriors. Un
d'aquests homes, en l'àrea sociocultural
llatinoamericana és, sens dubte, José Maria Cagigal. Ell va representar des del sisè
decenni del segle xx un referent obligat i
un autèntic far d'idees i plantejaments per
a tot l'àmbit mundial (i en particular per a
l'àrea llatinoamericana).
Cagigal va ser el pioner a Espanya de
l'estudi sistemàtic de l'esport des de la
perspectiva interdisciplinària de les ciències humanes i un veritable capdavanter
internacional en l'àmbit acadèmic i professional de l'educació física i l'esport.
El que veritablement interessava Cagigal
era l'home contemporani. Ell era un educador per formació i vocació. Per a ell
l'esport era una afició i ben aviat va esdevenir, en l'òptica cagigaliana, un gran recurs per a l'educador, perquè l'esport conté un gran cabal pedagògic tant en el pla
individual com en el social. Tota la seva
obra es troba presidida per aquesta trilogia: l'home, ¡'educació i l'esport.

única disciplina, i tampoc no va creure
en un espai propi i original des del qual
estudiar la mateixa realitat antropofísica
i, per tant, l'esportiva. Sempre va pensar
que l'esport mereixia un tractament
multidisciplinari, perquè cap disciplina
científica ni cap definició (va renunciar a
la definició d'esport el 1971: "Lleure i
esport del nostre temps") podia abastar
aquesta gegantina realitat de caràcter
absolutament planetari.
Cagigal va posar al servei de l'estudi de
l'esport tota la seva àmplia formació humanista i va dedicar els seus esforços durant més d'un quart de segle a l'estudi

orígens de l'esport i la seva evolució al
llarg del temps. Es va centrar en la sociologia per entendre la magnitud social
d'aquest fenomen i conèixer les formes
de vida, les actituds i els hàbits esportius
del seu temps. La prospectiva va ser un
recurs intel'lectual, que va utilitzar en
ocasions per allargar les seves anàlisis
sociològiques. Es va mostrar crític, rupturista i innovador amb la legislació relacionada amb l'educació física i l'esport i
va participar en el debat polític d'aquest
àmbit amb idees, suggeriments i plantejaments nous que li van ocasionar molts
conflictes. De fet, va contribuir a la cièn-

variada miscel'lània d'assaigs, que des de
diverses disciplines humanístiques van

cia política de l'esport amb anàlisis sobre
les estructures organitzatives de l'esport,
esbossos de neoorganització pública de
l'esport i pautes d'actuació econòmiques
per facilitar la pràctica esportiva a tots
els ciutadans.
També va analitzar d'altres realitats an-

incidir en tots dos plans d'anàlisi de
l'esport (ver quadre 2).

tropoculturals relacionades amb l'activitat
motriu, de forma especial l'educació físi-

d'aquest fenomen, disseccionat en les
dues realitats divergents: l'esport espectacle i l'esport pràctica. Per dur a terme
aquesta empresa va contribuir amb una

L'esport constituïa el punt més feble del

AI llarg de la seva vida intel'lectual va des-

ca, però sempre supeditades a l'esport, el

seu esquema triangular i va dedicar gran
part dels seus esforços a assenyalar el

plegar una anàlisi multidisciplinària de

seu tema per excel·lència. En aquesta di-

l'esport des de les ciències humanes.

recció, Cagigal realitza incursions sobre

caràcter seriós i gairebé transcendental de
l'esport davant les valoracions superficials
que se'n feien des de les posicions in-

Aquest projecte cagigalià va ser defensat
després com a projecte epistemològic,
perquè considerava que l'esport havia

tres elements substancials de l'educació
física: el moviment i les seves connotacions sobre la realitat antropològica indi-
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Quadre 2.
Cagigal va entendre l'esport com una genuïna activitat humana que s'havia constituït en un fenomen social amb dues realitats divergents; l'esport espectacle i l'esport pràctica ("praxi") (Font: J. M. Cagigal,

1975)

vidual i col'lectiva de l'ésser humà; el cos
i la seva perfecta integració amb ¡'ànima
tot conformant la persona humana; 1 i el
joc, el gran valor que havia de posseir
l'esport i l'educació física. 2

m
(f)

"U

Aportacions als diversos
àmbits del coneixement
científicohumanístic

O
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x
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Ò
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ci,
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Per estudiar la contribució cagigaliana a

»

(Q

les diverses disciplines científiques reuni-

o

:::J

ci,

des en el concepte global d'humanitats,

et>

analitzem, en primer lloc, les seves possi-

3

bles aportacions en tres plans diferents: la
seva obra analitzada globalment, els es-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
• Entrenament
I

crits específics respecte d'aquest tema
(en relació amb la psicologia de l'esport,
la sociologia de l'esport, la filosofia de
l'esport, la història, etc.) i els sistemes,
mètodes i plantejaments que utilitza per
desenvolupar la seva obra intel·lectual.
En segon lloc, estudiem la seva contribució al naixement i/o desenvolupament de
les disciplines científiques a Espanya i al
món, com a introductor, organitzador,
fundador o dinamitzador d'aquestes disciplines aplicades a l'activitat física

Instal·lacions

i

l'esport.
Cenyint-nos en aquests aspectes, deta-

(Etc.)
Pressuposts econòmics

llem les seves possibles contribucions i el

•

Ciència-investigació

seu abast en relació a les disciplines següents: 3 la filosofia, la psicologia, la psicopedagogia, la sociologia i la prospectiva.

(Etc.)

filosofia
La formació filosòfica de José Maria Cagi• Organització (clubs, feder., etc.)

gal era àmplia i profunda com correspon a
un estudiant jesuïta que alterna durant la
seva carrera la filosofia (la ciència primera
que es basa únicament en la raó) i la teologia (la filosofia de la raó fonamentada en
la fe). De fet, la filosofia constituïa la base
en què es fonamentava la teologia, matè-

1 Per a Cagigal el Cos era la connexió de l'ànima amb el món exterior. L'home havia d'aconseguir l'enriquiment de l'ànima a través del cos, mitjançant les seves sensacions. Mal-

grat ser espiritualista, creia en la perfecta unió entre el cos i l'ànima, però sentia una profunda repressió del seu propi cos, sens dubte producte de l'estricte procés de formació
que va patir (els contactes corporals que establia eren sempre mesurats i li feia vergonya exhibir el seu cos en públic:
2 Per a Cagigall'esport pertany al joc, és a dir, quan el joc es reglamenta i popularitza es converteix en esport i quan aquest es professionalitza perd allò que és lúdic, es desludifica
(en paraules del mateix autor). Preconitzava el joc en el nen i l'esport en l'adult.
3 A causa de la decisiva participació de José Maria Cagigal en la discussió, creació i desenvolupament d'una epistemologia de l'educació física i l'esport i a la singularitat i importància de les seves propostes, hem cregut convenient ometre aquest apartat en aquest article per tractar-lo, més endavant i de manera especifica. en un estudi únic.
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ria primera de la formació sacerdotal i la
seva raó de ser. Va estudiar els principis,
mètodes, escoles i personatges més notables de la història de la filosofia, i en moltes ocasions va fer gala de la seva formació filosòfica.
L'assignatura de "Teoria i Psicopedagogia
de l'activitat física i l'esport" que va impartir durant la major part de la seva
docència a l'INEF de Madrid i també a
l'INEF de Barcelona (durant el curs
1981-1982) va ser un exemple pràctic
d'aquesta varietat multidisciplinària de
ciències humanes aplicades a l'esport que
Cagigal sempre va defensar. El concepte
de "Teoria ... " reforçava la idea d'una possible filosofia de l'activitat física i l'esport,
no tant d'una teoria del coneixement original, o sigui una construcció epistemològica a partir del fet diferencial de l'activitat
física i l'esport. Potser seguint fidelment
la ruta cagigaliana, el concepte esmentat
representava, a més a més d'una filosofia
de l'activitat física i l'esport, una aplicació
pluridisciplinària de les ciències humanes
a l'activitat física i l'esport. 4 Encara que
sempre va aplicar els conceptes, mètodes
i plantejaments de la filosofia per disseccionar i esbrinar, tant com fos possible,
aquesta complexa realitat anomenada esport.
Malgrat que a la seva obra no s'aprecien,
des d'un punt de vista estricte, treballs
concrets relacionats amb la filosofia de
l'activitat física i l'esport, tanmateix el
mètode que utilitza per realitzar les seves
reflexions, els temes que tracta, la forma
d'abordar-los i les solucions teòriques que
proposa són parcialment resultat de la
gran càrrega filosòfica que va aportar Cagiga!. Va entendre que per estudiar
l'esport calia un enfocament pluridisciplinari, i que la filosofia era una matèria im-

4

portant, però no l'única per analitzar
aquesta gegantina i polisèmica realitat.
A la seva obra hem escollit set treballs o
aportacions de caire filosòfic (o almenys
són treballs on apareix clarament el terme
"filosofia de... "), 5 d'un total de 548 aportacions comptabilitzades. N'hi ha tres on
s'expressa amb el terme "filosofia" acompanyat d' "educació física" (1962, 1964 i
1969, encara que corresponen al mateix
treball), en un quart treball i únic amb
aquesta denominació, el terme "filosofia"
acompanya la paraula "esport" (1979) i
correspon a un curs del qual no tenim referències. Les dues aportacions següents
es refereixen al mateix treball (l'un en italià i l'altre en castellà) i torna a aparèixer
el terme "filosofia" seguit del compost
"esport femení" (1980). A l'últim treball,
inèdit i sense datar, intercala el terme "filosofia" entre d'altres de diferents, encara
que habituals en la producció cagigaliana.
Un cop revisats els treballs podem convenir que Cagigal, en la pràctica, amb prou
feines es va ocupar de buscar i desenvolupar una filosofia de l'educació física, ni de
l'esport, tot i que sí que el va interessar la
qüestió, però des d'una perspectiva més
epistemològica (com veurem més endavant).
El primer treball que trobem sobre aquesta temàtica correspon a la conferència
"Notes per a una filosofia de l'educació física" que va dictar el juliol de 1962 a la
Universitat de Temple, a Filadèlfia
(EEUU). En aquest treball ens parla de la
relació íntima, encara que no coincidència, que existeix entre educació física i esport i es refereix al joc humà com a una
metafísica inicial pròpia de l'home que
hauria de contemplar-se en un lloc preferent, en una pedagogia general de la humanitat. Es refereix a l'educació física

Instantània de IM. Cagigal durant la seva joventut.

com a una ciència l'objecte formal de la
qual és l'home i que integra, en els seus
mètodes essencials, totes les possibilitats
lúdicoesportives. I per tal de clarificar la
relació existent entre joc, educació, educació física i esport, dibuixa dues grans
esferes: el joc i l'educació, parcialment interseccionades. A la primera apareix una
esfera més petita: l'esport, i a la segona
una altra també inferior: l'educació física,
que alhora es troben interconnectades i
són parcialment coincidents.
En resum, Cagigal ve a dir que hi ha una
porció que es troba en el camp de
l'educació física i també de l'esport i, per
extensió, pertany a l'educació i al joc. És
allò que Cagigal va anomenar l'esport
educatiu, és a dir, aquella part de l'esport que es desenvolupa de la mà
d'educadors amb consignes pedagògiques. Aquest treball és un dels referents
en el camp de l'antropofilosofia i es va

Aquesta idea sobre la varietat multidisciplinària científica en el concepte de "Teoria" de Cagigal és defensada per Juan Rodríguez López et alii: "L'epistemologia de l'educació
física en José Maria Cagigal", a: Motricitat, 2, INEF de Granada, Universitat de Granada, 1988, pp. 7-17. A les conclusions els quatre autors de l'article convenen a afirmar,
respecte d'aquest tema: "La varietat multidisciplinària científica, transeu/tural, /a interrelació cientificohumanística, seria l'origen i la raó de ser del terme .. teoria .. per a
Cagigal".

5 Aquestes set aportacions corresponen, de fet, a tres treballs publicats i un quart d'inèdit. Els treballs coneguts són: "Notes per a una filosofia de l'educació física" que va ser exposada com a conferència el 1962 i després publicada a la Revista Espanyola d'Educació Física del COPEF per dues vegades: la primera vegada el novembre de 1964 (pp. 7-19 + 1
gràfic), i la segona el febrer de 1969 (pp. 7-19); un curs internacional sobre "Filosofia de l'esport", que es va donar a la seu central de la UIMP, a Santander, del 2 al 14 de juliol de
1979; i una ponència titulada "Filosofia dello sport femminile" que va llegir en el transcurs de l'International Congress Women Sport que es va celebrar a Roma del 4 al 9 de juliol
de 1980 (aquest treball va ser publicat en castellà per la revista Apunts de Medicina Esportiva, 68, Barcelona, desembre de 1980, pp. 179-191. També va ser inclòs a l'obra. Oh!
esport! (Anatomia d'un gegant), on va constituir integrament el capítol VI de la segona part de l'obra, amb ei títol de "Dona i espert. (Un apunt d'antropelogia cultural)".
El treball inèdit correspon a un manuscrit, sense data ni d'altres referències, de nou pàgines escrites a mà que porta el títol d'''Esport avui. Filosofia i anàlisi psicosocial". És un treball
de la tercera etapa intel'lectual, que situem entre 1978 i 1983, que parla principalment de l'explosió en el nostre temps de l'esport praxi i en reclama la utilització imprescindible en
la moderna societat de serveis.
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constituir com a un punt d'arrencada,

d'aquesta manera es construeixen filoso-

a reconeixement a la seva intensa tasca

complementat i desenvolupat el 1966, el

fies de la moral, de la política, del dret, de

al voltant d'una filosofia humanista de

1971 i el 1979, i que va esdevenir final-

l'art, del fet religiós, de la ciència, de la

l'esport (és a dir, d'una antropofilosofia

ment una gnosiologia de l'educació física.

tècnica i també de l'esport.

de l'esport), sens dubte la seva gran con-

L'altre treball significatiu, "Filosofia de

En aquesta última divisió de la filosofia

tribució, des del saber crític filosòfic al

l'esport femení", és el que va presentar

radica precisament la contribució cagiga-

metallenguatge esportiu.

al congrés internacional de Roma el ju-

liana concreta i específica al camp del

La valoració global de l'obra de José Maria

liol de 1980. Aquesta ponència, que va

saber filosòfic. Va col·laborar decisiva-

Cagigal es troba tenyida per una aprecia-

ser inclosa en la seva última obra, és re-

ment en la construcció d'una filosofia de

ble tensió filosòfica. En les etapes in-

batejada

un apunt

l'esport, entès el concepte de filosofia

tel'lectuals de l'autor podem copsar una

d'antropologia cultural, cosa que repre-

com a saber crític d'un metallenguatge

anàlisi crítica de l'esport des del pla filosò-

senta una redefinició de l'enfocament

exterior de caràcter universal. Podem

fic, o potser més encertat, des del pla antropofilosòfic. En la primera etapa (religio-

per l'autor com

d'aquesta aportació, i que l'allunya del

considerar Cagigal, en aquest terreny,

context filosòfic. En aquest treball va

com a un filòsof de primera mà, atès que

sopedagògica , 1957-1966) la perspecti-

abordar amb prou coratge, en un perío-

va

problemes filosòfics

va filosòfica cagigaliana es troba molt in-

de convuls per les reivindicacions femi-

que plantejava l'esport i no es va centrar

fluïda per l'element religiós i la seva anàli-

nistes, el tema de l'esportfemení. Va de-

exclusivament en l'estudi crític de les so-

si es resol des de la teologia natural, però

fensar una idea progressista i favorable

lucions que havien aportat d'altres au-

a mesura que va avançant aquest període,

a les tesis feministes: s'oposa, en primer

tors, per això és reconegut en els mitjans

es va allunyant de les concepcions teolò-

lloc, a les competicions obertes entre

de comunicació social de l'època com a

giques per entrar plenament en l'anàlisi

homes i dones i, tot seguit, reclama la

un filòsof de l'esport i així el presenten a

gnoseològica. En la segona etapa (de transició, 1967-1977), l'anàlisi és filosòfica

estudiar els

igualtat de drets i deures entre tots dos

molts fòrums i entrevistes. En els am-

sexes, per després assumir la diferència

bients professionals de l'educació física i

però fonamentada en els estudis empírics,

sexuada que distingeix els barons i les

l'esport, també era considerat com un

d'aquí ve el nom proposat de "filosòfico-

dones. L'últim treball considerat, de

filòsof, per la seva erudició, per la seva

científic" en atenció a aquesta preocupa-

caràcter inèdit, tampoc no representa

manera de raonar, per l'ús freqüent de les

ció dual.

una aportació específica en el camp de

teories i personatges de la filosofia clàssi-

En la tercera etapa de la seva producció

la filosofia de l'esport.

ca i contemporània i, sobretot, per la ma-

intel'lectual (filosòficosociològica, 1977-

D'acord amb el que acabem d'exposar,

nera d'abordar, interpretar i exposar les

1983), desenvolupa de manera més evi-

podem afirmar que Cagigal no presenta

diferents problemàtiques que se li van

dent, una anàlisi crítica de l'esport des de

treballs de relleu sobre "filosofia de ... ",

presentar.

la vessant filosòficosocial. I en, la quarta

l'educació física o l'esport. Des del punt

Però el reconeixement internacional més

etapa, en plena fase embrionària (que no-

de vista quantitatiu, i àdhuc qualitatiu,

gran que va obtenir al llarg de la seva vida

només podem prendre en consideració el

professional va arribar amb la concessió,

saltres hem denominat filosòficoeducativa), empra el mètode filosòfic per analit-

primer, que serveix per posar les bases

el 1971, del premi "Phillip Noel Baker

zar l'home i incidir bàsicament sobre el

d'una futura antropofilosofia de l'edu-

Research Award" (l'equivalent al premi

seu procés d'educació, encara que en
aquest període ja no es refereix a l'esport

cació física que emplaçarà definitiva-

Nobel de l'educació física i l'esport, que

ment el 1979. Les altres aportacions co-

era atorgat per la CIEPS de la UNESCO)

directament sinó a l'home.

negudes, i relacionades amb l'esport,

A partir de la seva particular talaia fi-

a altres àmbits culturals.

per la seva contribució al camp de la filosofia de l'esport.

Encara que, com veurem poc després,

El 1982 ingressa a l'Assocíació Interna-

cumstàncies i problemes que incidien en

l'anàlisi global que fa de l'esport i de

cional en Filosofia de l'Esport (ISPhS) a

l'esport, va aplicar la seva manera sin-

l'educació física es realitza des de la in-

proposta d'un membre d'aquesta selec-

gular d'analitzar i resoldre les qüestions
referides als conceptes, mètodes, teo-

pertanyen

losòfica

en

l'anàlisi

de

les

cir-

terpretació filosòfica sistemàtica i, Cagi-

ta organització. Aquesta associació va

gal, es constitueix per dret propi, com a

ser fundada, en 1973, per un grup res-

ries, plantejaments o valoracions del fet

introductor d'una possible antropofiloso-

tringit de filòsofs i intel'lectuals i va

esportiu humà. És el mètode i la manera

fia de l'educació física i, també, d'una fi-

mantenir sempre una aurèola d'elit. Ca-

de tractar l'esport (amb un caire clara-

losofia humanista (o antropofilosofia) de
l'esport.

giga I se sentía molt satisfet de pertànyer

ment filosòfic) el que caracteritza l'obra

a aquest col'lectiu, encara que ja en

cagigaliana, més que no pas la construc-

La filosofia es pot dividir clàssica ment en

1978 va ser designat membre de la So-

ció o no d'una filosofia de l'esport. Cagi-

metafísica i metallenguatges filosòfics (les

cietat Mexicana de Filosofia. De fet, en

gal contribueix, de manera decisiva, a la

filosofies). El segon apartat es refereix a la

l'última època de la seva vida va estar

interpretació filosòfíca de l'esport i, en

filosofia com a saber crític (s'analitzen di-

molt lligat a institucions relacionades

bona lògica, a la construcció d'una filo-

versos llenguatges des del seu exterior),

amb la Filosofia de l'esport, potser com

sofia de l'esport.
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A Espanya, la primera aportació recone-

matèria era pràcticament desconeguda a

revistes). Aquesta xifra suposa un nombre

guda al voltant de l'elaboració d'una teo-

Espanya. Va mostrar un gran interès per

considerable en el total de la seva produc-

ria filosòficosocial de l'esport la tenim a

aquests estudis i tot seguit va descobrir les

ció (548 aportacions), solament superat

"L'origen esportiu de l'Estat" que va ser

immenses possibilitats d'aquest camp en la

per l'esport (74 aportacions), l'educació

publicada per l'eminent filòsof José Orte-

seva aplicació a l'esport. Bona prova d'això

(74), la sociologia (48), l'educació física

ga i Gasset el 1924. Va ser un treball sor-

és la seva primera intenció de voler fer un

(38), l'home (30) i l'olimpisme (30). Des

prenent que va causar un gran impacte en

llibre sobre psicologia de l'esport, en lloc de

del punt de vista qualitatiu ens trobem

els ambients filosòfics de l'època i, enca-

l'assaig pedagògicosocial Homes i esport.

amb treballs molt interessants en l'àrea

ra, a hores d'ara, és una teoria citada i va-

AI pròleg signat pel mateix autor, el 5 d'abril

específica a què ens referim: "El fenomen

lorada als circuits acadèmicoprofessio-

de 1957, diu el següent:

psicològic de l'esport" (1963), "Le sport

nais (àmbit filosòficosocial) de l'esport.

dans l'integration du groupe générationel
Va ser començada [l'obra] amb la idea
d'una Psicologia de l'esport. Certament,
els punts de suport científics d'aquest estudi pertanyen al camp de la psicologia.
Però precisament per no pretendre una
obra purament científica, i per utilitzar
també elements que podrien inscriure's en
una sociologia de l'esport o en una pedagogia, l'epígraf genèric i bonhomiós Homes i
esport ha assumit l'encapçalament.

adolescent" (1965), "La psicologia evolu-

d'aquest, considerava que l'esport porta-

Com ja hem vist, la psicologia fou una dis-

teories psicològiques denominades organi-

va implícit grans valors educatius que ca-

ciplina que el va subjugar per complet tot

cistes i centralistes, en oposició als perife-

lia aprofitar per incidir de manera eficaç

al llarg de la seva vida; de fet quan va tenir

rialistes i conductistes. És a dir, es decanta

en la formació de l'home modern. 6

oportunitat es va matricular als estudis ofi-

per les posicions ideològiques pròximes a la

Va ser un treball únic de l'autor que no va
tenir continuïtat i venia a dir que l'esport
és una forma de joc que respon a un instint lúdic competitiu físicament actiu, realitzat de manera espontània, lliure i divertida, la pràctica del qual constitueix
l'origen de les institucions sociopolítiques. Cagigal va ser un gran admirador
d'Ortega i Gasset i partia de la mateixa
concepció d'esport, però, a diferència

tiva com a condicionant del programa
d'educació física" (1970), "Alguns suggeriments per a l'agressió lúdicoesportiva"
(1972), "Psicologia de l'esport, psicologia
de què?" (1973) i alguns capítols de les
obres que va publicar a partir del 1977.
El gruix de la seva producció qualitativa
s'inscriu en la seva primera i segona etapa
inteHectual. Cagigal era un seguidor de les

L'obra i el pensament de José Maria Cagi-

cials de diplomatura en Psicologia i Psi-

filosofia racionalista alemanya que expli-

gal s'inscriuen en la concepció idealista

cotècnia, que pertanyien a la Universitat

quen el comportament humà de dins enfora

de l'esport, però a diferència del nostre

Complutense de Madrid (1956-1958). El

(es

il'lustre Ortega i Gasset (i també de Johan

juliol de 1958 va obtenir el títol de diplo-

tendències personalistes i existencialistes

Huizinga, a qui també va admirar i va seguir) va dedicar tota la seva vida profes-

mat (la llicenciatura no es crearà fins el

que es van desenvolupar a Europa durant

1968). Paral'lelament donava conferèn-

les dècades centrals del segle: 1940 i

sional i un gran nombre de treballs a

trobava

molt

fonamentat

en

les

cies sobre psicologia de l'esport a la Re-

1950). Cagigal es posiciona a favor de les

aquest quefer: l'estudi pluridisciplinari de

sidència Blume-Gimnàs General Moscardó

teories innatistes, tomistes i, a més a més,

l'esport mitjançant una interpretació fi-

i, el 1960, va crear l'assignatura de Psicopedagogia esportiva, inclosa dins el 11 Curs

tra de la filosofia empirista anglosaxona (no

Nacional de Medicina esportiva. Amb pos-

era aficionat als laboratoris i fins i tot se li

losòfica. Des d'una perspectiva estricta,
potser no puguem considerar Cagigal com
un filòsof pur de l'esport, però sí que po-

se sent antireduccionista i per tant en con-

dictar conferències sobre

notava una certa repulsió per aquests), i ad-

dem afirmar que va ser el primer autor es-

aquest tema, va llegir ponències, va escriu-

vocava per actituds humanes i universals.

panyol que va dur a terme una tasca in-

terioritat va

re articles, va publicar una obra específica

En

tel'lectual considerable i sistemàtica en

Agressió i esport i va impartir docència es-

tendències maduratives i utilitza dos il-

l'estudi filosòfic de l'activitat física i de

pecífica sobre "Psicologia" i "Psicologia de

lustres autors d'aquesta línia: Gessel i

l'esport.

l'esport" a l'INEF de Madrid (des del

Piaget. Se sent molt atret per la psicoanà-

1979-1980 fins al 1982- 1983).

lisi i cita sovint els treballs i experiències

Fent un rastreig de la seva obra trobem

de Freud, Jung, Adler, Fromm, etc. Tan-

Psicolo~ia

psicologia

evolutiva

segueix

les

una producció global de 28 aportacions

mateix, en general, no es mostra inflexible

específiques al voltant de la psicologia de

en els seus plantejaments. De fet en els

Cagigal va rebre una formació psicològica

l'esport (algunes d'elles repetides per ser

seus escrits relacionats amb la psicologia

durant la seva primera estada als seminaris

treballs exposats originalment com a

de l'esport acostuma a mostrar-se conci-

de la Companyia de Jesús, quan aquesta

ponències i després publicats a diverses

liador i intenta, sempre que pot, una sín-

6 Johan Huizinga (autor que considerava que el joc és una activitat essencialment humana que constitueix ¡"origen de la cultura. i l'esport una forma de joc), José Ortega y Gasset i
José Maria Cagigal representen algunes de les principals teories, de caràcter filosòficosocial, sobre l'esport, que han passat a ser anomenades "Concepció idealista de ¡"esport".
Segons aquests autors el desenvolupament de l'esport modern ha estat presidit pels excessos i desmesures de la societat a què pertany i ha perdut gran part de la seva frescor,
espontaneïtat, originalitat i diversió (Barbera, José Ignacio: Esport "Escola" i Societat (Discursos i pràctiques que van configurar l'esport modern a l'Anglaterra Victoriana, tesi
doctoral no publicada, Universitat Complutense, Madrid, 1990, pàg. 56 i ss.).
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Dossier: Humanisme a l'esport

tesi de les diferents posicions (vegeu

veia dues finalitats fonamentals en relació

configurant una aplicabilitat de les diver-

l'entrevista deJosep Roca, 6- VI-1990).7

amb l'estudi esmentat: una era la Psicolo-

ses

El primer treball important (1963) el

gia per a l'esport, és a dir, la que havia

l'esport, i es van crear les diferents espe-

presenta en el marc del 4rt Congrés Llatí

d'ajudar l'esport pràctica i l'esport rendi-

cialitats: psicologia de l'esport, sociologia

de Medicina Esportiva organitzat per la

ment; l'altra era la Psicologia que havia

de l'esport, filosofia de l'esport, etcètera.

ciències

humanes a l'estudi

de

Medicina

d'estudiar el fenomen esportiu en la socie-

Existeix un reconeixement unànime del fet

Esportiva (FIMS), que es va celebrar a

tat, així com les seves conseqüències indi-

que José Maria Cagigal va ser la primera

Federació Internacional de

Barcelona el 1963. Com ja s'ha vist, Ca-

viduals i socials (vegeu la carta de Ferruc-

persona a Espanya que va tractar el tema

gigal va aconseguir introduir oficialment

cio Antonelli del 28. IX.1993).9

de la Psicologia aplicada a l'esport i a

(per primera vegada en una societat in-

Ell, que sempre va advocar per una Psi-

l'educació física, encara que ho va fer mit-

ternacional) la Psicologia de l'esport en

cologia al servei de l'esport, entenia que

jançant un enfocament psicopedagògic. 11

l'estructura científica de la medicina de

aquesta havia de separar-se en dos

A començament de la dècada dels vuitan-

l'esport i va invitar, per a aquest esdeve-

(amb continguts, mètodes i finalitats di-

ta, un nucli important de psicòlegs de

niment, el francès Michel Bouet i l'italià

ferents): la Psicologia dirigida a estudiar

l'esport va tenir la idea de crear una Asso-

Ferruccio Antonelli.

Després de dos

i servir les necessitats de l'esport espec-

ciació Espanyola de Psicologia de l'Esport
amb Cagigal com a president. Va acceptar

anys, l'abril de 1965, se celebra a Roma

tacle, i la que s'interessa per l'estudi de

el "I Congrés Mundial de Psicologia de

l'esport pràctica i considerava que totes

el càrrec, però va arribar la seva mort i es

l'Esport", on Cagigal va presentar una

les branques de la Psicologia podia ser

va paralitzar el projecte. 12

ponència i va participar en l'acta funda-

útils a la Psicologia de l'esport. En re-

El seu lideratge personal, les seves inicia-

cional de la Societat Internacional de
Psicologia de l'esport (ISSP)(8) com a

sum, la Psicologia de l'esport estudiarà

tives en l'àmbit acadèmicoinstitucional, la

l'home que fa esport i consumeix espec-

seva capacitat organitzativa, les seves

membre fundador; va ser-ne elegit presi-

tacles esportius, en una societat com

aportacions científiques i els seus ex-

dent Ferruccio Antonelli (va presidir la

més va més esportivitzada.

cel, lents contactes amb el món de la psi-

ISSP els vuit primers anys). El 1969,

La seva contribució al camp de la Psicolo-

cologia esportiva de l'exterior van ser al-

durant el II congrés d'ISSP a Washing-

gia de l'esport és fonamental, perquè va

gunes de les claus que expliquen la seva

ton va obtenir la presidència del III Con-

ser un dels pioners que va treballar per do-

vital aportació al naixement, impuls i de-

grés Mundial de Psicologia de l'Esport,

tar aquesta nova disciplina d'un ens pro-

senvolupament de la psicologia de l'es-

celebrat a l'INEF de Madrid, el 1973,

pi, original i universal: la ISSP. Va ajudar

port a Espanya.

amb bon èxit de participació.

a configurar l'equip base de la futura orga-

No va ser un seguidor gregari de certs cor-

Cagigal considerava la Psicologia una

nització mundial i impulsà la realització

rents psicològics, sinó obert i independent

ciència fonamental per estudiar l'esport.

periòdica dels congressos internacionals

i mai no va ser taxatiu

La Psicologia, de la mateixa manera que

específics d'aquesta matèria. Va definir el

cions i, en tot moment, va intentar la síntesi. Malgrat tot, no va ser un psicòleg

les altres ciències humanes, havia de con-

paper de la nova disciplina en la seva rela-

tribuir a respondre els nombrosos interro-

ció amb l'esport, marcà dues grans direc-

gants que s'obrien amb el fet esportiu.

cions i destacà, en la primera responsabi-

L'especial idiosincràsia d'aquesta discipli-

litat, la imprescindible distinció entre la

na i el seu gran avenç científic en el trans-

Psicologia que estudia l'esport praxi i la

curs del segle, la convertia en una matèria

que estudia l'esport espectacle. 10 En sin-

imprescindible per conèixer les implica-

tonia amb la seva idea marc, també va

cions individuals i col· lectives de l'esport i

contribuir a la seva ingent tasca d'anar

~

les seves posi-

sinó un filòsof i un pedagog.
Va contribuir, d'una banda, a eixamplar
la idea d'home, tot ampliant el seu procés d'humanització vers l'univers d'allò
que és físic, fins aleshores molt lligat a
l'educació intel'lectual i a l'univers de la
cosa social. Cagigal critica la concepció

7 Olivera, Javier: José Maria Cagigal Gutiérrez (1928-1983). Vida, obra i pensament al voltant de l'educació f¡sica i l'esport, tesi doctoral no publicada, Universitat de Barcelona. Barcelona, 1996, pp. 911-915. Per a més informació sobre el que opina Josep Roca pel que fa a la contribució de José Maria Cagigal a la psicologia de l'esport cal adreçar-se a la font següent: Josep Roca: "La psicologia en la seva perspectiva teòrica". a: Javier Olivera (coordinador): José Maria Cagigal, tercer any d'una pérdua, Apunts
d'Educació Física, 6, desembre de 1986, INEFC, Barcelona, pp. 42-45.

8 En 1970 la ISSP publica la primera revista dedicada exclusivament a la psicologia de l'esport: International Journal of Sport Psychology.
9 Javier Olivera, o.c., 1996. pàgs. 963 i 964.
10 Cagigal, fidel a la seva tradició humanista. temia que la psicologia experimental fes una psicologia per a l'esport, exclusivament per aconseguir un millor rendiment, en lloc de

fer una psicologia de l'esport praxi per a l'home (Jaume Cruz-Joan Riera: Psicologia de l'esport. Aplicacions i perspectives, Martinez Roca, col. Biblioteca de Psicologia, Psiquiatria i Salut, Barcelona, 1991, pàg. 28).
11 Constanció Enciso: "Origen de la psicologia de l'esport", a: Psicologia. Text i Context, Dossier

5, Revista del Col'legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, 5, juny 1992, Barcelo-

na, pp. 8-10.
AI costat de la figura creadora de Cagigal, va haver-hi també dos pioners de la psicologia de l'esport a Espanya: ei psiquiatre Josep Ferrer-Hombravella (va ser anomenat secretari d'ISSP en el congrés fundacional de Roma) i el pedagog Josep Roig-lbañez. Aquest vinculat al centre d'investigació en Medicina de l'esport de la Residència Blume de Barcelona, on va crear, a mitjan dels seixanta. el primer laboratori de psicologia de l'esport d'Espanya (Joan Riera-Jaume Cruz,

O.C.,

pàg. 29).

12 En paralitzar-se el projecte nacional. entre d'altres raons per la mort de José Maria Cagigal, es va crear l'Associació Catalana de Psicologia de l'Esport (ACPE), el 1984 i tres
anys més tard, el 1987, l'Associació Espanyola de Psicologia de I·Esport.
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tradicional de l'home quasi exclusiva-

ajudar el nen, perquè desenvolupi tot el

ment intel'lectual i reclama l'univers fí-

seu potencial interior (personalitat) que li

sic. Aquesta va ser la seva gran aporta-

permeti descabdellar amb garanties el seu

ció: l'home fonamentalment corpori que

diàleg amb la vida. Aquest ideal d'ajuda al

domina el moviment, però es va oblidar

nen/jove coincideix amb la idea de grecs,

de l'univers biològic, el comportament

jueus i cristians. L'home és un animal do-

del qual es fonamenta no en els canvis

tat de raó que es troba en relació personal

voluntaris d'energia, sinó en les reac-

amb Déu.

cions (vegeu l'entrevista a Josep Roca

Convençut, va voler ampliar la concepció

Balasch, 6-VI-1990).13 D'altra banda,

tradicional de l'home a l'univers d'allò que

contribueix de manera eficaç a la varie-

és físic. Va defensar sempre la idea de mi-

tat multidisciplinària científica que ad-

llorar les condicions de vida de l'home del

vocava per estudiar l'esport, seguint la

seu segle i, per fer-ho, va concebre tot un

visió aristotèlica de la realitat (la realitat

programa pedagògic de caràcter interdis-

és una, però té moltes vessants): va llui-

ciplinari que actués sobre les deficiències

tar perquè la Psicologia estudiés serio-

que tenallaven l'home del nostre temps.

sament l'esport, des de totes les seves

Va considerar l'esport com a un mitjà

çar a parlar de psicopedagogia, perquè

branques, i hi aportà tot el seu bagatge

ideal per estudiar l'home actual, perquè la

considerava que la mateixa pedagogia no

científic i intel·lectual.

seva pràctica permet a l'ésser humà assa-

era suficient per tractar tan important rep-

Des d'un punt de vista estricte no podem

jar models generals del comportament

te i es fa acompanyar per la psicologia.

considerar a Cagigal com un psicòleg amb
aportacions científiques rellevants en el

humà.
Cagigal critica el model tradicional de caire

tada a l'educació, d'aquí ve el nom: psico-

camp de la psicologia de l'esport, si de

intel'lectualista, perquè creia fermament

pedagogia de l'activitat física i l'esport,

cas podem convenir que la seva principal

que s'havia estudiat exhaustivament l'home

que va perdurar durant les dues primeres

aportació va ser la d'introductor intel'lec-

dominador del llenguatge, però no s'havia

etapes intel'lectuals (concretament im-

tual d'aquest àmbit científic emergent.

entès bé l'home com a dominador del movi-

parteix docència amb aquesta matèria des

Cagigal impartint una classe de Psicopedagogia
al1r Curs de l'INEF de Madrid (1967-1968)

Cagigal veia la psicologia lligada i supedi-

ment ( "El cos humà, i principalment la mà,

del 1960, al Curs Nacional de Medicina

és un fet tan intel'ligent com la paraula").15

Esportiva, fins al curs 1978-1979 a

Psicopedagogia

Va reivindicar sempre la substitució del mo-

l'INEF de Madrid).

Cagigal tenia una formació eminentment
pedagògica perquè gran part de la seva

del intel'lectualista per un model aristotèlic

En la mateixa dècada dels seixanta, va

de caràcter interdisciplinari, on l'esport i la

intentar transformar una psicopedago-

educació a la Companyia de Jesús va ser

música formessin part del procés d'edu-

gia excessivament centrada en la "psi-

d'aquest caràcter. Les seves experiències
docents li van donar el contrapunt de la

cació integral de l'individu. Cap al final de la

que" i comença a utilitzar un nou terme
que reflecteix millor la seva inquietud

seva obra va defensar que l'educació de

praxi i la seva especial predisposició per-

l'univers físic hauria de ser el centre de tota

pedagògica:

sonal i intel'lectual per incidir en l'edu-

educació humana.

que tot va ser debades i quedar en in-

fisiopedagogia,16

encara

cació de l'home, li van acabar d'aportar el

Convençut del canvi de models educatius

seu singular sentit pedagògic en la croada

per educar l'home nou, Cagigal va abordar

tents de trobar un terme semàntic (o diversos) que reflectís fidelment la seva

personal que va dur a terme al llarg de la

el triangle central del seu esquema bàsic

idea d'educació física. Cagigal va recla-

seva vida professional.

ideològic: l'home, l'educació i l'esport; i el

mar que els psicòlegs gaudissin de més

Fonamentat en la pedagogia d'inspiració

va dotar d'una complexitat substancial

informació pedagògica per poder educar

neoescolàstica,14 Cagigal sosté que el

per afrontar tan important tasca. En la

millor i es va abocar a la psicologia evo-

principal afany de l'educació consisteix a

seva primera època, el 1960, va comen-

lutiva que era la branca de la psicologia

13 Javier Olivera,

o.c., 1996.

14 Segons aquesta concepció pedagògica, l'home pateix diversos avatars al llarg de la història, però les seves dignitats, els seus drets i el seu destí divl són immutables. Per tant,

els principis bàsics educatius són també immutables i eterns, dirigits pels conceptes perennes aniran contra el subjectivisme actual i el relativisme ontològic i axiològic.
15 José Maria Cagigal: "AI voltant de l'educació pel moviment (apunt antropofilosòfic)", Lliçó inaugural de l'INEF de Barcelona, 26 d'octubre de 1981,20 pàgs. (pàg. 12). També
podem trobar aquest treball, i aquesta cita, al dossier "José Maria Cagigal, tercer any d'una pèrdua" publicat a: Apunts d'Educació Física, 6, desembre de 1986, pp. 3-50
(pàgs. 17 i ss.).
16 Per a Cagigalla "fisiopedagogla" seria la ciència de l'educació física. Diu respecte d'aquest tema: "La fisiopedagogía seria la ciència específica de l'educador físic, resultaria

una ciència paral'lela i complementària a la psicopedagogia, però incloent-la d'alguna manera i sent compresa para¡'¡e/ament en ella" I més endavant diu: "A partir de la Fisiopedagogia podrien estructurar-se amb un nou sentit les cièncíes de l'educació" (Esport, pedagogia i humanisme, 1966, pàgs. 120 i 121).
Malgrat que hem de recordar que aquest concepte va ser introduït per Caglgal a l'agost de 1963 mitjançant la ponència "Hacia una psicopedagogia espeífica del profesor de
educación física", que va ser presentada en el Simposio Internacional de Formación de Profesores de Educación Físíca que es va celebrar a Lisboa. Aquest treball va ser publicat
en francés al Bulletin de la FIEP (pàg. 136-141) en el número especial (d'agost) que es va edità a Portugal amb motiu del Simposio Internacional celebrat recentment.
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Dossier: Humanisme a l'esport

que millor material oferia a les tasques

plenament aquesta matèria als centres

seeixen per a l'educació individual i so-

pedagògiques, però també sol'licitava

superiors de formació de professors d'e-

cial; b) l'enorme importància que té la for-

als

professionals

de

l'educació

que

aconseguissin informació en àrees com

ducació física i esport.

mació dels educadors físics, perquè són

Tanmateix, no es va limitar a crear una as-

cridats a ser els educadors de la futura

ara l'aprenentatge i el desenvolupament

signatura nova i específica, que reflectís

educació total de l'individu; c) la necessi-

motor i d'altres camps que podien inci-

fidelment el seu pensament i inquietud in-

tat de delimitar un camp semàntic i preci-

dir en l'educació corporal. 17

terdisciplinària en aquest àmbit, sinó que

sar un camp científic per construir una pe-

Va ser un home preocupat intel'lectual-

també va publicar treballs importants.

dagogia de l'educació física i l'esport.

ment per tot el que es produïa bibliogràfi-

Entre aquests, volem significar els se-

Cagigal va tenir una influència considerable

ca ment al voltant de la pedagogia de

güents, d'acord amb el seu nivell, origina-

en el context de la política educativa espanyola, en relació amb l'educació física i

l'educació física i l'esport. Les seves fonts

litat i missatge: "Psicopedagogia esporti-

d'informació van ser sempre excel'lents,

va" (1962), "Cap a una psicopedagogia

l'esport. Va incidir decisivament en la Llei

cosa afavorida pel seu domini de les llen-

específica del professor d'educació física"

d'Educació Física i Esport de 1961, on es

gües modernes més usuals en l'àmbit

(llegit com a ponència el 1963 i publicat

contempla la creació de l'INEF amb impor-

científic internacional. En la lectura dels

el 1965), "Educació social esportiva: un

tantíssimes competències. Va configurar

seus treballs s'aprecia aquesta magnífica

intent" (1968),

(1972),

l'INEF de Madrid, i va participar activament

informació, que provenia principalment

"Esport i educació" (1976), "Educació

en l'estructuració del currículum acadèmic,

de tres àmbits: les obres publicades, les
revistes del sector que s'editaven periòdi-

bàsica per a una societat esportiva"
(1978), "L'esport davant l'educació"

constava) va ser el departament de psicope-

cament i la informació que es generava en

(1979), "Educació de l'home corporal"

dagogia. Va aconseguir, com a membre de

els grans esdeveniments internacionals,

(1981), "Del campió al campió: reflexions

la comissió que discutia, el 1981, el desen-

en forma de comunicacions i ponències.

per a una psicopedagogia de l'esport"

volupament de la Llei de Cultura Física en

"L'educador"

i un dels seus departaments (dels sis de què

La producció cagigaliana en l'àmbit de

(1983) i "La pedagogia de l'esport com a

l'àmbit de l'ordenació acadèmica

l'educació, on englobem el concepte de

educació" (1983).

INEF, la llicenciatura d'educació física. I va

dels

ser sempre un referent obligat, en relació a

psicopedagogia, és molt important atès

Però potser la publicació més important en

que hem comptabilitzat 74 aportacions i

aquest àmbit sigui la seva segona obra

les directrius a seguir sobre l'educació física

ocupa la mateixa posició que l'esport

"Esport, pedagogia i humanisme" (1966),

i l'esport a Espanya.

(18). Entre aquestes aportacions destaca

el títol de la qual era, per ell mateix, un fi-

La seva contribució al voltant d'una psico-

la seva especial dedicació a la docència

del exponent del seu contingut i missatge.

pedagogia de l'activitat física i l'esport, la

en matèries amb aquest mateix títol o un

La majoria dels treballs d'aquesta obra te-

podem resumir en set apartats: 1) La ne-

de similar: des del 1960 fins el 1974

nen una orientació pedagògica i, com diu

cessitat de configurar una matèria inter-

professor de psicopedagogia esportiva en

l'autor en la seva presentació: "... que la

disciplinària, amb valor de ciència, que

el Curs Nacional de Medicina Esportiva;

més gran depuració de la tècnica esporti-

abordi l'educació de l'home mitjançant

des del curs 1970-1971 fins al 1976-

va estigui al servei de l'home i no per co-

l'activitat física i l'esport. 2) La defensa

1977 professor de "Psicopedagogia es-

d'una psicopedagogia del moviment hu-

És important aquesta dada, perquè Cagi-

brir el lema olímpic «més ràpid, més alt,
més fort»". En aquesta obra es troben dos
treballs importants, ja indicats en la relació
anterior, amb el títol de psicopedagogia
(1962, 1965).

gal creia que la configuració de matèries

Els denominadors comuns d'aquests tre-

amb el rètol esmentat, amb el contingut
corresponent i amb l'adequada orienta-

balls en aquest àmbit es poden agrupar en
tres blocs: a) els grans valors humans que

matèries tan noves com "psicopedago-

ció didàctica, acabarien per consolidar

tanca l'esport praxi i el potencial que pos-

gia", "educació física de base", 19 "Bio-

portiva"; des del 1967-1968 fins al
1978-1979 professor de "Teoria i psicopedagogia de l'activitat física i l'esport".

manitzat (l'univers del físic), posant un
èmfasi especial en l'esport com a activitat
que disposa de grans valors formatius.
3) La creació d'uns estudis d'educació física a l'INEF, amb un currículum acadèmic diferent dels existents (on figuraven

17 Josep Roca, o.c., 1986, pàgs. 44 i 45.
18 Tal com ho hem consignat en les altres contribucions, volem advertir que la suma total o parcial de les produccions de Cagigal que hem quantificat, correspon únicament a pu-

blicacions o actes en els quals s'exposa un material intel'lectual, independentment de si és original o no. D'aquí la quantificació total de la seva obra en 548 produccions, cosa
que ve a significar de manera més precisa el caràcter de difusió que ¡'autor va donar a la seva obra, més que no pas el seu caràcter estrictament original. Cagigal va utilitzar amb
profusió els seus materials originals i els va divulgar tant com va poder, perquè tenia l'obsessió que el seu missatge no es perdés.
En el cas que ens ocupa les 74 aportacions suposen el nombre total de materials registrats en relació a la psicopedagogia de la activitat fisica i l'esport (ampliat al terme
d'educació), que corresponen a la categoria classificada que hem denominat genericament "educació".
19 José Maria Cagigal va ser, al costat de Julio César legido, el gran promotor de la Psicocinètica de Jean Le Boulch. Va promoure la integració d'aquesta matèria a l'INEF, amb el

nom adaptat d"'Educació Fisica de Base". Amb objecte d'introduir a Espanya una nova educació física, més moderna, cientifica i progressista que l'existent, va incorporar els
nous sistemes psicomotricistes al currículum acadèmic del nou centre. El seu propòsit consistia a tractar d'articular una alternativa vàlida als sistemes gimnàstics en ús, ensenyats i justificats a les Escoles Superiors d'Educació Física existents a Espanya. la Psicomotricitat era una manera més de veure el moviment, des d'una òptica racional i científica, que al començament va interessar Cagigal i després va perdre força en el seu pensament. AI final de la seva vida va arribar fins i tot a rebutjar-la.
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mecànica"), que servís per formar el nou

l'esport va ser la justa. Va pertànyer al Co-

Entre els treballs signats de caràcter emi-

educador físic. 4) Posa les bases d'una
teoria pedagògica i humanista de l'edu-

mitè Internacional en Sociologia de
l'Esport (ICSS),29 fundat en l'exercici

nentment sociològic i corresponent a
aquests anys de sobreproducció sociològi-

cació física i l'esport, entroncada en les

1964-1965. Va publicar, en 1982 a la

ca en destaquem els següents: "Esport i

Ciències de l'Educació. 5) Des de la seva

Revue Internationale des Sciences So-

integració psicosocial" (1965), "L'home

privilegiada talaia de l'INEF i mitjançant

cials (vol. 34, 2, pàg. 289-304) de París,

davant la societat. Significació dels grups

els seus càrrecs internacionals de repre-

però no coneixem cap treball seu publicat

esportius" (1966), "Educació esportiva

sentació (AIESEP, FIEP, CIEPS, ISSP,

a la International Review or Sport Sociology (IRSS), la revista oficial de la ICSS el

en una societat per televisió" (1966),
"Educació social esportiva. Un intent"

primer número de la qual es va publicar el

(1968).

1966.

Però les millors aportacions sociològiques de l'autor vindran donades per la
publicació, en els anys següents,
d'algunes de les seves obres més ano-

ICHPER, etc.), defensa i divulga la seva
concepció pedagògica i humanista de
l'univers físic. 6) Va ser el responsable directe de la formació d'un feix d'educadors
físics que van seguir i van transmetre la
seva ideologia. 7) La seva decisiva influència, en les diferents polítiques educatives que es van elaborar al país (lleis, de-

Si estudiem la trajectòria intel'lectual de
Cagigal en el vessant sociològic, de seguida ens adonem d'un fet: no va impartir mai docència en relació amb la socio-

menades: "Esport, pols del nostre
temps" (1972), on gran part dels seus

crets o ordres), imbuït sempre per l'esperit

logia de l'esport. Malgrat tot, a la seva
producció intel'lectual s'aprecia un

treballs té un clar enfocament sociolò-

de dignificar l'educació física i l'esport,
com a disciplina educativa. lla seva esfor-

nombre important de treballs d'índole
sociològica: 48 produccions, cosa que

gic. "L'esport en la societat actual"
(1975) una excel'lent obra sociològica

çada lluita per situar els educadors físics
en el lloc que els corresponia, als diversos
ordenaments acadèmics proposats pel
Ministeri d'Educació.

resulta ser el tercer bloc més nombrós
immediatament darrera de l'esport i
l'educació (ambdues amb 74 produccions), que van ser, sens dubte, els temes més estudiats i tractats per ell. Cal
indicar que les seves publicacions so-

que representa el seu equador intel'lectual. El 1981 publica dues obres d'orientació sociològica, la primera més
didàctica i conceptual "Esport: espectacle i acció" i la segona. "Oh! esport!
(Anatomia d'un gegant)" amb una

Sociologia

ciològiques van ser el bloc de treballs
més publicats (alguns treballs van ser
publicats diverses vegades) i per tant

apreciable densitat temàtica d'ordre sociològic i prospectiu. Tots dos llibres re-

José Maria Cagigal no va rebre específicament una formació sociològica, encara
que per l'educació rebuda, fonamentada
en les ciències socials i pel seu tarannà
observador i crític amb la societat, va ser
un agut analista dels esdeveniments de
l'esport en la persona i en el context social. Des del començament de la seva carrera, va diferenciar entre l'esport espectacle i l'esport pràctica, i va situar cadascun

més difosos, en la majoria de casos per
desig exprés del seu autor.
Aquesta producció sociològica està molt
repartida al llarg de les tres etapes intel·lectuals en què hem dividit la seva vida
professional. Tanmateix, s'observa un increment notable de publicacions sobre
aquesta temàtica en els anys 1965, 1966
i 1968 (encara que cal reiterar que parlem de produccions totals, on s'inclouen
les repeticions d'articles, conferències o
ponències). De tota manera, per l'enfocament global de la seva obra i per l'anàlisi particular que fa de l'esport, creiem
que la tercera etapa (1977-1983) és la

en una actuació individual particular i en
un marc social diferent. Des d'aquesta doble perspectiva, va observar les influències de la societat consumista i industrial
en tots dos esports, va analitzar el desenvolupament de cada esport en l'entorn social i va descobrir les possibles influeixes
benefactores de l'esport espectacle i de
l'esport praxi en la pròpia societat. La
seva implicació en organitzacions interna-

més sociològica de l'autor, sense abandonar la seva peculiar anàlisi antropofilosòfica. Per aquesta raó l'anomenem "Filosòfi-

cionals relacionades amb la sociologia de

cosocial".

presenten dos de les seves millors aportacions a l'anàlisi sociològica de l'esport i, per projecció, a la sociologia de
l'esport. No obstant això, totes les seves obres publicades, des de la seva
primera obra fins a l'última, tenen un
deix sociològic. Hi trobem, a totes, anàlisis i aportacions de caràcter filosòficosocial.
El bagatge sociològic de l'obra cagigaliana és notable, Tanmateix, després de
realitzar-ne una anàlisi crítica del contingut, podem afirmar que Cagigal no era un
sociòleg. 21 Des del punt de vista estricte,
va mancar d'un mètode sociològic i no va
desenvolupar la sociologia empírica, imprescindible per a la realització de la disciplina sociològica. Va ser més aviat un
filòsof social que posseïa un bon mapa
mental del pensament social. Per a Cagi-

20 L'ICSS es presenta com un subcomitè dependent d'ICSPE (Consell Internacional de l'Educació Física i l'Esport) de la UNESCO i de la ISA (Associació Internacional en Sociolo-

gia). Els congressos ICSS se celebren cada quatre anys, l'any anterior als

JJ.

00.

21 Aquesta va ser l'opinió que ens va oferir la sociòloga Núria Puig a l'entrevista que vam sostenir amb ella el 18.V.1990 (Javier Olivera, O.C., 1996, pàg. 908-911). Per a més in-

formació cal adreçar-se a l'article següent: Núria Puig: "La definicíó d'un marc sociològic teòric en José Maria Cagigal", a: Apunts d'Educació Física (Dossier: José Maria Cagigal, tercer any d'una pèrdua), 6, desembre 1986, INEFC, Barcelona, pàgs. 46 i 47.
El catedràtic en Sociologia, Manuel García Ferrando, ens va indicar a l'entrevista que vam sostenir amb ell, el 19.IV.1991, a Pamplona (Javier Olivera, O.C., 1996,
pàg. 899-902), que considerava Cagigal més com a filòsof social que no pas com a socióleg.
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Dossier: Humanisme a l'es ort

ció social. Així, es poden establir les con-

què Cagigal va començar a realitzar anàli-

nexions adients entre la imatge social del

sis sociològiques, en la segona meitat de

cos, els hàbits i usos corporals i l'esport.

la dècada dels cinquanta, podrem convenir que el panorama era inexistent. 24 No
es coneixia aquesta literatura al país. Per

Com que el cos és l'instrument imprescindible per a la pràctica esportiva, el seu
bon ús social constitueix, a més a més, un
factor essencial en la identitat individual.

Audiència del rei Joan Carles als membres directius del Congrés Internacional d'Educació FIsica i Esportiva celebrat a l'INEF de Madrid el
1977. Cagigal fa les presentacions

això Cagigal pot ser considerat com
l'iniciador dels assaigs sociològics, i tam-

Per aquest motiu la sociologia del cos

bé prospectius (com veurem més enda-

humà es troba en íntima correspondència

vant), al nostre país. Va ser un autor molt

amb la sociologia de l'esport, perquè el

prolífic en l'àrea sociològica, la finalitat

concepte social de l'esport depèn del concepte social i cultural del COS. 23

darrera de la qual no era contribuir a la
creació a Espanya de la sociologia de

En aquesta direcció és important destacar

l'esport, sinó construir la idea d'un esport

l'aportació cagigaliana a la sociologia del

lúdic, humanista i educatiu.

cos dels seus dos treballs sobre el cos: "El
cos, aquest gran oblit" (sèrie de 20 capí-

l'aportació de les diferents disciplines hu-

Des de

manistes, entre elles la sociologia (i per

tols per a TVE de caràcter antropofilosòfi-

projecció la prospectiva), que ocupa un

ca i social que roman inèdita, perquè no

paper molt important en l'obra cagigalia-

gal, l'esport és un esdeveniment de la

va ser presentada en antena) i de forma

na, ell va intentar dignificar l'àmbit de

persona, però no solament és un valor

especial el treball "El cos i l'esport en la

l'activitat física i l'esport tot dotant-la

humanístic sinó un fet social que intenta

societat contemporània" (Papers,

d'arguments seriosos i científics.

pà~

20,

estudiar mitjançant una interpretació fi-

1983,

losòfica. Ell no es va definir mai com a

En aquest segon treball (esmentat pels

sociòleg de l'esport.

dos sociòlegs que hem entrevistat: Ma-

amb matisos, Cagigal va ser el primer que

Cagigal va contribuir de manera eficaç a la

nuel García Ferrando i Núria Puig), Cagigal relaciona precisament ambdues reali-

va escriure de sociologia de l'esport al

l'esport, és a dir, oferint la delimitació teò-

tats: el cos i l'esport; i encreua un seguit
de valoracions antropològiques i sociolò-

on no existien càtedres de "Sociologia de
l'esport" a les Universitats espanyoles (en

rica de l'objecte d'estudi, que constitueix

giques del cos en relació amb l'esport que

l'actualitat tampoc no existeixen), ell va

la primera fase de tota investigació so-

assenyalen possibles camins de desenvo-

dissenyar el Pla d'estudis de l'INEF, on es

sociologia de l'esport mitjançant la construcció de marcs teòrics d'anàlisi de

145-156).

Segons alguns sociòlegs (J.1. Barbero, M.
García Ferrando, N. Puig), encara que

país. No hem d'oblidar que, en una època

ciològica. Aquesta contribució cagigaliana

lupament d'una sociologia del cos, en ínti-

contemplava l'assignatura de "Sociologia

va ser aprofitada per un bon nombre de

ma connexió amb la sociologia de l'esport,

de l'esport".25 Avui continua perdurant la

sociòlegs, especialment de l'àrea sociolin-

encara que passats fidelment pel tamís

matèria de "Sociologia de l'esport" en els

güística, per desenvolupar, mitjançant

del seu intens humanisme.

nous plans d'estudis dels INEFs i Facul-

una estratègia metodològica, tot el procés

Potser podríem concloure aquest apartat

tats de Ciències de l'activitat física i de

formal d'estudi de l'esport. A més a més
de dissenyar un panorama complet de

dient que la contribució més notable de
l'obra i el pensament cagigalià en l'àmbit

l'esport que existeixen al nostre país.

l'esport, va mantenir sempre una fina in-

de la sociologia de l'esport, es trobaria en

Malgrat el que acabem de dir, el treball
"L'origen esportiu de l'Estat" de José Orte-

tuïció sobre les transformacions que ana-

els camins i itineraris intel'lectuals que ell

ga y Gasset és l'assaig espanyol més citat

va patint l'esport al llarg del temps i,

va assenyalar, des dels marcs teòrics que

pels sociòlegs estrangers, encara que no

d'acord amb el seu esperit obert, va anar

va traçar i que han resultat essencials per

és un treball estrictament sociològic. I les

modificant i fent evolucionar les seves posicions arran dels canvis observats. 22

desenvolupar

referències exteriors a José Maria Cagigal

sociològiques i col'laborar, així, a l'avenç

per part del sector acadèmic i professional

Des d'un punt de vista sociològic la comprensió de l'esport comporta l'estudi i in-

de la sociologia de l'esport.
Si fem un estudi de la situació de la socio-

de la sociologia de l'esport són més aviat
escasses. Segons José Ignacio Barbero

terpretació del cos humà i la seva valora-

logia de l'esport a Espanya, a l'època en

(1990,

22 Núria Puig,

posteriors

investigacions

O.C.,

pàg.

101-109), aquest factor

o.c., pàg. 46

23 Cfr. Pierre Bourdieu:

La distinció. Criteri i bases socials del gust, Taurus, Madrid, 1988.

24 De fet, José Ignacio Barbero (1990,

o.c, pàg. 72), respecte d'aquest tema indica el següent "en qualsevol cas crec que en sociologia de l'esport a Espanya no hi ha gairebé res

més que allò que hem referit: les obres de J.M. Cagigal, M. García Ferrando, L.M .. Cazorla (1979), Alcoba (1987), Cancio (1990); algunes publicacions col'lectives com ara
Mestre (Co), (1984), A. Zaragoza/N. Puig, (1990); investigacions basades i publicades per la Revista de Recerca i Documentació de !'ICEFD i escassos articles apareguts a les
revistes específiques de l'activitat física i l'esport editades per les administracions públiques; i ponències o comunicacions a congressos a les quals sovint és difícil d'accedir (per
exemple, les Actes del Simposi Nacional sobre l'Esport Contemporani organitzat pel CSD el novembre de 1983)".
25 El primer professor de l'assignatura de "Sociologia de l'esport" a l'INEF de Madrid es deia José Maria Lecumberri.
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pot explicar-se per la quasi inexistent sociologia de l'esport a Espanya i pel fet de

me i budisme, principalment. Per tant, és
la visió més difosa en la nostra civilització

git a prevenir el futur de l'educació física;
"L'esport en la frontera antropològica del

ser poc conegut pels sociòlegs de l'esport

a causa de la nostra cultura, encara que

futur pròxim" (1972), ponència presenta-

estra nge rs.

existeixen les concepcions cícliques
(grans cicles històrics que es corresponen
amb grans cicles econòmics) i per etapes

Tenint en compte el que hem exposat,
considerem que José Maria Cagigal ha
estat el pioner a Espanya de les anàlisis i
iniciatives al voltant de la sociologia de
l'esport. Ha contribuït, de manera determinant, a la construcció del "corpus" teò-

o "eres" que mostren que tota societat va
travessant, indefectiblement, etapes diverses (etapa bàsicament agrària, industrial o postindustrial) que expliquen el fu-

da al Congrés Científic Olímpic de l'Esport
de Munic; alguns passatges i capítols de
l'obra Esport: espectacle i acció (1981); i
part del contingut d'Oh! esport! (Anatomia d'un gegant) (1981), però bàsicament el tercer capítol "Arrels". Entre els

ric d'aquesta disciplina, ha actuat amb
particular intuïció davant les transforma-

tur amb altres paràmetres. Encara que

treballs inèdits de caràcter prospectiu
vam comptar amb aquests dos: "Perspec-

també existeixen d'altres visions de futur

tives de canvi en l'esport futur" (el manus-

cions que patia l'esport en el context so-

que tenen en comú la no-linealitat, el fet
de fugir dels cicles i també de les etapes,

crit del qual és datat el 18 de juliol de
1983) (28) i "L'esport en l'home del segle XXI" (sense datal. 29

cial, contribuint a l'anàlisi prospectiva de
l'esport, i ha obert nous itineraris de reflexió i investigació als professionals del
sector.

són les visions que entenen que hi ha en la
història d'una societat canvis substancials
en els quals s'origina alguna cosa qualitativament diferent a partir de nous paradigmes.2 7

Prospectiva
José Maria Cagigal també es va sentir estimulat vers les anàlisis prospectives. La
Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua
admet l'entrada, per primera vegada, de
la paraula "prospectiva" en el seu Diccionari de la Llengua Espanyola en l'edició
de 1992 (amb força posterioritat a les
anàlisis prospectives cagigalianesl. La
prospectiva consisteix a fer un estudi
tècnic, científic, econòmic o social de la
societat futura, prevenint a més a més els

La visió del que es pugui esdevenir en els
anys pròxims depèn, en gran mesura, de
la nostra visió general del futur. De fet, el
que va succeint a cadascun dels homes
l'introdueix, amb més o menys rigor, en la
concepció d'allò que és el curs de la història. I aquesta concepció no és la mateixa

Des de la seva òptica particular, Cagigal
va contemplar i va analitzar el futur de
l'esport, però influït per autors prospectius no deterministes (Alvin Toffler, Cari
Sagan, Isaac Asimov o J.J.. ServanSchreiber), va abandonar la seva visió lineal i es va llançar a un estudi prospectiu
de l'esport. Cagigal va saber aplicar els
corrents prospectius de la seva època, al
fet esportiu contemporani que ell denomina "esport modern".

per a tothom, ni és la mateixa sempre per

Sota aquesta nova orientació, Cagigal afir-

a cadascun. Cagigal tenia, per formació i
per cultura, una visió lineal de la història;
amb aquesta posició poc es pot fer per determinar el futur perquè aquest (en la visió
lineal determinista) ja està predeterminat.

ma el següent: "Crec que l'esport (fonamentalment com a joc competitiu) és un

mitjans necessaris perquè les condicions
previstes s'anticipin. 26 Per tant, aquesta
disciplina no es pot separar de l'escala de

Tanmateix, a partir de 1970 Cagigal va
començar a desplegar un seguit de refle-

valors, atès que el seu estudi es troba estretament relacionat amb l'a biologia.
Existeixen diverses visions del futur. La visió lineal de la història és la que correspon
a la concepció religiosocultural del cristianisme sobre la humanitat, a diferència
d'altres concepcions cícliques que correspondrien a les religions orientals: hinduis-

xions de caràcter prospectiu que van tenir
el seu apogeu en els seus últims treballs,
ja a la dècada dels vuitanta.
Cabussant-nos en la producció cagigaliana, vam comptabilitzar diversos treballs
amb aquesta orientació futurista: "Suggeriments per a la dècada dels setanta en
Educació Física" (1971), bàsicament diri-

dels grans aconseguiments, diríem etològics (meitat cultura, meitat naturalesa)
de l'home en el seu procés civilitzant, i la
institució esportiva és la consumació cultural d'aquest procés".30 I davant els
mals i perills de l'home i la societat tecnològica de final del mil'lenni proposa:
"Per fer aquest pas decisiu de recuperació
de la llibertat humana davant l'esclavitud
de la tecnologia extracerebralitzada; per
assolir el retorn a l'home complet, a la 'inte¡'¡igència activa' ra la 'tecnointel'lectualització'), l'esport -naturalment regenerat

26 El francès Gaston Berger (1896-1960) està considerat com el creador, a través de les seves obres, de la prospectiva com a disciplina autònoma i aquesta circumstància n'ha
generat un desenvolupament superior en l'àmbit francès. La prospectiva consisteix, bàsicament. en una reflexió sobre l'esdevenidor, aplicada a definir les estructures més generals. Actua bàsicament sobre l'esdevenidor, que hom imagina a partir del futur i no del present, encara que el present actua en el mètode d'anàlisi, tot projectant les seves
tendències cap al futur, per concloure en un futur previsible i determinat. Els estudis prospectius indiquen les situacions generals en què els individus es trobaran situats en el
futur.
En resum. la prospectiva s'inscriu, en la línia del temps, a continuació de la història i la sociologia; és un intent per dominar el futur, el qual posseeix tres components: el que correspon a la incertesa pròpia de cada projecte, el que pertany a les lleis de desenvolupament i el relacionat amb la llibertat i responsabilitat d'actuació.
27 Aquest futur "distint" ha rebut diverses denominacions: revolució cientificotècnica (R. Richta). tercera ona (A. Toffler), era de les xarxes (Bressand i Oistler), societat postcivilit-

zada (K.E. Boulding), societat postcapitalista (P. Brucker), societat postmoderna (M. Heidegger, J.F. Lyotard i d'altres), "conlinous wave" (H.G. F. Aikenl, primera revolució global (A. King), revolució macro històrica (E.J. Hobsbawm), mutació històrica (G. Li povetsky) , edat de la discontinuïtat, etc.
28 En aquest projecte escrit a mà, de vuit pàgines, l'autor escriu sobre els canvis de l'esport a Espanya i al món en un futur pròxim.
29 AI text escrit a mà, de tres pàgines, que apareix amb aquest titol, Cagigal proposa la guerra contra els desequilibris de l'home modern i, davant aquests perills, advoca per

l'esport actiu.
30 José M. Cagigal: Oh! esport! (Anatomia d'un gegant), 1981 b, pàg. 61.
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en tota la seva dimensió humanística- pot
jugar un paper oportú. Pot significar una
'reludificació' de l'home. És clar que el pri-

aquest joc: passat, present i futur, enlles-

l'humanisme) i de responsabilitat d'actua-

tís les seves anàlisis i conclusions sobre

ció, tant individual com social.

mer que caldria seria 'reludificar' el mateix
esport"31

l'esport i l'educació física amb els estudis

Per tot plegat, podem convenir que Cagi-

prospectius.

gal va ser un autor que va desenvolupar

I adverteix que en el cas que l'esport no si-

Així, podem afirmar que el nostre home

de manera completa el procés d'estudi i

ha contribuït també de forma particular-

anàlisi de l'esport i l'educació física, a

gui capaç de deslliurar-se de la contamina-

ment útil, a l'esforç de comprensió cientí-

partir d'un procés quàdruple: estudi de

ció de ser cada cop menys lúdic, més greu i

fica de l'esport i l'educació física com a

l'origen, coneixement de les trajectòries

seriós, com l'altra cara de la vida social

activitats pròpiament humanes. Perquè

desenvolupades en el procés històric (sociologia del passat), anàl isi del present i

que està destinat a refer "... podria ser

ell va estudiar, va reflexionar i va aportar

símptoma de decadència, no solament de

una anàlisi completa sobre tots dos con-

prospecció del futur. En el desenvolupa-

l'esport, sinó de la civilització".

ceptes (que a mesura que avançava en el

ment i compliment d'aquesta tasca, po-

32

intel'lectual

temps, més diferenciava) des de la triple

dem afirmar que ha estat l'autor pioner a

d'estudiar l'esport des de les ciències so-

dimensió humana: estudi del passat, anà-

Espanya i, sens dubte, el més important

cials (i/o humanes), Cagigal va utílítzar

lisi del present i predicció racional del

pensador que ha existit al nostre país, i al-

l'anàlisi prospectiva per prolongar les anà-

futur.

hora ha estat, a més a més, un dels autors

lisis de caire filosoficosociològic que apli-

En resum, podem afirmar que Cagigal va

més prolífics i importants de la seva època

cava sistemàticament al fet esportiu.

ser un pensador que va estudiar, a partir de

a l'estranger.

Preocupat pel gegantisme de l'esport, s'o-

les ciències humanes, els rics itinerarís de

Fidel

al

seu

compromís

cupa d'alertar sobre el seu possible des-

l'esport. Es va interessar molt per l'arqueo-

bordament estimulat pels interessos co-

logia per tal de conèixer l'origen llunyà de

mercials i campiona ris. Tenint en compte

l'esport, atès que aquesta se submergeix

Per a José Maria Cagigal, què és l'esport

això, intenta anticipar-se a les línies direc-

en el tribalisme, tal com indica José Ortega

(sens dubte la seva gran obsessió intel'lectual)? I, quina estratègia va dissen-

CoroHari

trius que es desenvoluparan en les socie-

y Gasset. Va estudiar la història per dibui-

tats avançades i adverteix de la necessitat

xar les diverses manifestacions que va

yar i va desenvolupar, tot al llarg de la

de reludificar l'esport i la societat ,33 rei-

prendre l'esport i les pràctiques corporals

seva trajectòria professional, per resoldre

vindicant el caràcter humanista i formatiu

educatives en les diferents civilitzacions

aquest interrogant?

per a l'esport. Amb això Cagigal tracta

humanes. Els diferents itineraris històrics,

Cagigal, en el transcurs de la seva vida in-

d'evitar la deshumanització de l'esport i

demostren que el primigeni joc competitiu

tel'lectual, va realitzar una aplicació multi-

de la societat.

esdevé posteriorment la genuïna institució

disciplinària de les ciències humanes a

De fet Cagigal va utilitzar la història, enca-

esportiva. A continuació reprèn la sociolo-

l'esport i, en segon terme, a l'educació física. Però no va programar ni va planificar tot

ra que no com a especialista,34 per reco-

gia (la història del present) i analitza

nèixer les trajectòries de l'esport i l'edu-

l'esport contemporani, que ell denomina

un esquema estructural de caràcter científic

cació física en els diversos itineraris realit-

l'esport modern, des de la perspectiva de

al voltant dels objectes d'estudi abordats, i

zats en el transcurs del desenvolupament

les ciències socials i dissecciona aquesta

el resultat de la seva aportació científica

humà. Hem de recordar que Cagigal ente-

macro realitat per identificar-ne els trets i

l'estudiem amb la perspectiva històrica ne-

nia que l'esport era consubstancial a

construir una possible teoria de l'esport. Fi-

cessària per realitzar aquests projectes

l'home, que era una de les seves manifes-

nalment, intenta conèixer racionalment el

(veure quadre 3). Després d'analitzar la

tacions més genuïnes i per això estava car-

futur de l'esport i l'educació física tot esbri-

seva obra i el seu pensament i conèixer les

regat d'història. Per tant, s'hi va cabussar

nant les incerteses que acompanyen qual-

seves contribucions al camp del saber cien-

(basant-se en estudis de diferents histo-

sevol projecte humà: desxifrar les lleis de

tífic, podem convenir que l'esquema estruc-

riadors, però principalment de l'alemany

desenvolupament de la realitat esportiva,

tural cagigalià es troba constituït per diver-

Cari Diem, i de l'espanyol Miguel Pierna-

el seu procés de llibertat (perquè els inte-

sos grups de sabers que es presenten forta-

vieja) per anar escatint aquesta realitat i

rrogants que s'obren pel que fa als possi-

ment interaccionats entre ells en un gran

entroncar-la amb el moment present: la

bles destins de l'esport, són els que corres-

cercle semitancat i reforçat que gaudeix

sociologia. No és gens estrany que en

ponen a igual nombre de versions de

d'una notable coherència interna: una con-

31 Ibidem, pàg. 86
32 Ibidem, pàg. 86.
33 Tot mantenint. si ens ho permeten, una línia d'identificació amb la lògica marxista, que correspon a la desenvolupada pels germans Marx, còmics nord-americans d'origen

jueu-alemany i, en particular. del seu genial líder Groucho Marx. Aquest i els seus germans, a través de les seves pel'líeules i particular filosofia de la vida, ens van transmetre el
missatge següent: cal veure'ns a nosaltres mateixos d'una manera més divertida i menys transcendental, perquè prendre's massa seriosament un mateix constitueix la pitjor
plaga del nostre temps.
34 Oe Cagigal solament tenim registrat un ünic treball de caràcter històric: "L'educació física a Espanya (breu notícia històrica)" que va realitzar el 1962 i es va publicar en la seva

segona obra Esport, pedagogia i humanisme (1966).
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Quadre 3.
Complexa xarxa d'interaccions entre els diferents elements, amb les seves manifestacions i valors, que integren l'esport pràctica i l'esport espectacle en el pensament cagigalià. (Font: J.M. Cagigal, 1979.)
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Dossier: Humanisme a l'esport

cepció de l'esport humanista ple de valors

plina va contribuir a la creació d'unes

un autor pioner a Espanya i, sens dub-

formatius.

bases fermes per a la construcció d'una

te, el més important que ha existit al

Encara que va defensar sempre la idea

teoria

de

nostre país. I ha estat, a més a més, un

d'una varietat multidisciplinària aplicada

l'educació física i l'esport, entroncada

dels autors més prolífics i importants

amb les ciències de l'educació.

de la seva època en l'àmbit internacio-

a l'estudi de l'esport i va negar el protago-

pedagògica

i humanista

nal.

nisme d'una única disciplina en l'estudi

4. Va ser un referent obligat a Espanya (i

de l'esport, per important que aquesta

també a l'estranger, mitjançant les se-

7. La contribució de José Maria Cagigal en

fos, es va valer de la filosofia (o de la inter-

ves representacions internacionals i el

el camp de la ciència o ciències de

pretació filosòfica) per realitzar pràctica-

seu prestigi professional), pel que fa a

l'esport és molt més limitada, però en

ment aquesta relació interdisciplinària. És

les directrius polítiques i legislatives a

aquest terreny assaja un estudi histori-

el mètode i la forma filosòfica de tractar

seguir sobre l'educació física i l'esport.

cocrític sobre les diverses teories de

l'esport allò que caracteritza l'obra cagiga-

En la política educativa espanyola, va

l'esport i indica els camins a seguir per

liana, més que no pas la construcció o no
d'una filosofia de l'esport.

contribuir de forma notable als dife-

aconseguir una teoria de l'esport o una

rents ordenaments jurídics, amb cate-

ciència de l'esport.

Finalment, establim una síntesi numera-

goria de llei (va col'laborar activament

da de les contribucions més assenyalades
de Cagigal en els diferents camps del sa-

en la Llei d'Educació Física de 1961, i
va influir en la Llei de Cultura Física i

Bibliografia

ber humanístic:

Esport de 1980), que es van promulgar

Cagigal, José María; Hombres y deporte, Taurus, col. La Veleta núm. 5, Madrid, 1957.
-; Deporte, pedagogía y humanismo, Comité
Olímpico Español, Madrid, 1966.
-; Deporte, pulso de nuestro tiempo, Editora
Nacional, Col. Cultura y Deporte, Madrid,
1972.
-; El deporte en la sociedad actual, Prensa Española/Magisterio Español, Madrid,
1975a.
-; Deporte y agresión, Planeta, Difusión cultural núm. 9, Barcelona, 1976 (2a edició,
Alianza Deporte, 1990).
-; Las Escuelas de educación física en el mundo, INEF, Madrid, 1977_
-; Cultura intelectual y cultura física, Kapelusz, Buenos Aires, 1979.
-; Deporte: especti3culo y acción, Salvat, Temas Clave, 32, Barcelona, 1981 a.
-; íOh deporte! (Anatomía de un gigante) , Miñón, col. kiné, Valladolid, 1981b.
-; "El Deporte contemporiÍneo y las Ciencias
del hombre", a; I Simposio Nacional "El deporte en la sociedad contemporiÍnea", 23-25
de noviembre, Madrid, 1983.
-; "La pedagogía del deporte como educación",
en: Congreso Internacional AIESEP Teaching
Team Sport, Roma, 8-11 de desembre de
1983. (No la va arribar a llegir per decés la nit
abans del Congrés, malgrat que ha estat publicada posteriorment al 1985 per la Revista
de Educación Física i al 1987 a Documentos
de Unisport-Junta de Andalucía.)
-; Obras selectas (tres tomos), COE/CSD/
Aedpt, Cadiz, 1996.

durant la seva etapa
1. Cagigal no va ser un filòsof pur, encara

professional.

Encara que les seves preocupacions

que sovint hagi estat considerat com si

polítiques no s'inscriuen en el nucli de

ho fos, però sí que podem afirmar que

la seva vocació vital, sinó en la perifèria

va ser el primer autor espanyol que va

de le~ seves obligacions circumstan-

exercir una considerable i sistemàtica

cials.

tasca en l'estudi filosòfic de l'activitat

5. En relació amb la sociologia de l'esport

física i l'esport. En contribuir a la inter-

podem considerar que ha estat el pio-

pretació filosòfica de l'esport, col'labo-

ner a Espanya. El nostre pensador va

ra en la construcció d'una filosofia de

contribuir de manera eficaç a la cons-

l'esport.

trucció d'un contingut teòric i social de
coneixement, va desenvolupar una in-

2. Podem
considerar-lo
com
a
l'introductor de la psicologia en el camp

tuïtiva i sagaç anàlisi sobre les transfor-

de l'esport. Va ser un dels autors pio-

macions que patia l'esport en aquells

ners que va contribuir a delimitar la psi-

dies i va mostrar nous camins de refle-

cologia de l'esport, encara que ho va fer

xió i debat sobre el fet esportiu en la so-

amb un enfocament psicopedagògic.

cietat.

Va treballar per dotar a aquesta nova

6. Va ser un pensador que va estudiar,

disciplina d'una organització pròpia in-

des de les ciències humanes, els rics

dependent i internacional: la ISSP

itineraris de l'esport a partir d'un procés

(Associació Internacional de Psicologia

quadri partit:

de l'Esport).

l'esport, coneixement de les trajectòries

estudi

de

l'origen

de

3. Creia en l'eficàcia i idoneïtat del siste-

desenvolupades en el procés històric,

ma pedagògic neoescolàstic i el va apli-

anàlisi del fet social esportiu i prospec-

car, amb canvis, a la psicopedagogia

ció del futur en l'esport. En el desenvo-

de l'educació física i l'esport, configura-

lupament i compliment d'aquesta últi-

da de feia poc. A través d'aquesta disci-

ma tasca, podem afirmar que ha estat
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GEDE
Grup d'Estudi
de Dones i Esport
Recordant els valors
de la gimnastica
gimnàstica artística femenina
Mireia Tapiador López
Llicenciada en Educació Física. INEFC-Barcelona
Uicenciada

Introducció
Paraules c1au
clau
gimnastica
gimnàstica artística
artrstica femenina,
valors, esport minoritar

gimnastica artística
La gimnàstica
artfstica femenina és un
minoritario És un clar
ciar exemple
esport minoritari.
practiques esportives que
d'aquelles pràctiques
lIum cada quatre anys, amb
surten a la llum
deis Jocs Olímpics
deis cammotiu dels
Olfmpics o dels
pionats del món.
Partint d'aquesta premissa cal recordar
quins són els valors que trobem dins
d'un esport avalat per una Ilarga
llarga trajectoria
historica. Aquestfetfa
jectòria històrica.
Aquest fet fa que parlem d'un esport capaç
capa<; de transmetre
tots aquells valors humans que, generació rere generació, han conformat
I'essencia
l'essència d'una societat civilitzada, en
la qual sempre haurien de ser presents.
aixo que ens hauria de preocuÉs per això
practica minoritària,
minoritaria, i haupar la seva pràctica
ríem d'intentar explicar els factors sociologics que intervenen en el seu estat
ciològics
actual.
deis progressos que ha viscut
Un dels
lIarg del temps, és
aquest esport tot al llarg
la incorporació de la dona a la seva
practica. Aquesta incorporació va aporpràctica.
tar en aquest esport uns valors estetics
estètics

i plastics,
plàstics, considerats femenins, alhora
que exterioritzava valors tradicionalI'home, com ara: la
ment atorgats a l'home,
for<;a, el valor, el coratge ...
força,
Ens hem proposat, en primer 1I0c,
lloc, enintrínsecs
tendre i rescatar els valors intrlnsecs
gimnastica artfstica
artística femenina
que la gimnàstica
pot aportar a la formació de la persona. En segon 1I0c,
lloc, tractarem de conque de la situació actual,
testar el per què
tant des del vessant de la gimnastica
gimnàstica
gimnastica d'alt nide base, com de la gimnàstica
vell.

Valors de la "Imnàstfca
glmnastlca
artística femenina
Com diu I'autor
l'autor Enric Gil: "L'esport ha
estat un element vertebrador de la societat (.. .)J i és un referent dins de
I'evolució
l'evolució deis
dels valors i les preocupa-

r...

huma al lIarg
deIs úlcions de I'ésser
l'ésser humà
llarg dels
tims segles... " (Gil, 2000, pàg.
pago 11).

De la mateixa manera que els valors
esportius han evolucionat juntament

Educaci6 Flsica
Físíca i E.sports
Esports (64) (101·105)
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amb el desenvolupament de la societat l , cada esport en particular s'ha fet
seus uns determinats valors, depenent
dels múltiples agents socialitzadors
que l'influeixen. Així doncs. Iots els valors humans que la gimnàstica artislica
femenina engloba, tenen a veure amb
el context històric en què es va desenvolupar.
La cultura esportiva ha anat evolucionant al ritme que ha marcat la societat. Això ha fet que passem d'uns valors tradicionals tan promulgats durant el final del segle XIX i principi del
segle xx, com poden ésser: fair play
(joc nell. amateurisme, competència.
rècord, salut. moral de triomf. victòria, igualtat i justícia ...• a valors típics d'una societat moderna i actual;
fair play, professionalisme, no-competició, generositat i solidaritat, salut, aventura, estètica corpora1. ..
(Garcia Ferrando: Puig; Lagardera,
com ps., 1998).
En el cas que ens ocupa, trobem valors
socials i personals com ara: la disciplina, el respecte pels altres, aixi com pel
propi cos, la cooperació, la perseverança, l'exaltació de l'harmonia corporal..., que són conseqúència del Sistema Alemany de Gimnàstica, també
anomenat ~Tumen~ (Gutiérrez. 1995).
El prussià Friedric Ludwing Jahn fundà
aquest corrent durant l'ocupació de
Prússia per les tropes de Napoleó, i li
donà un caire nacionalista i militar,
amb una forta intenció educativa
(Abaurrea, 1997).
Basant-nos en l'evolució dels valors esportius i en les enquestes de Garcia
Ferrando (1997), podem saber els aspectes de l'esport que agraden més o
menys i aplicar-ho a la gimnàstica artistica. Trobem que el que més complau de la pràctica esportiva, és que
permet adquirir una bona forma física,
tenir un ambient de diversió i entreteni-

, L'esport
~

ment, el que podriem anomenar la dimensió lúdica de l''esport. Observem
ara quins són els valors que menys
agraden de l'esport: el professionalisme, els diners que es mouen en
aquests àmbits, la competició, el culte
al campió i la tensió,
Atès que la mateixa gimnàstica artistica s'ha venut com un esport de competició. molt selectiu i apte. únicament,
per a una minoria, entenem que és per
això que la gimnàstica artistica femeni·
na no encaixa dins dels paràmetres de
la població general. En aquest esport
no existeix, encara, una estructura capaç de promocionar-lo i desenvolupar-lo a l'escola i en l'àmbit del lleure i
la recreació.
Això ho podriem resumir en una frase:
la gimnàstica artistica femenina d'alt
nivell ofega la gimnàstica artística femenina de base. L1uis Abaurrea ens ho
explica: "La tradició mantinguda pel
seu fundador, Friedric Ludwing Jahn:
fomentar entre els seus deixebles una
gimnàstica formativa, popular i recreativa, xoca amb opinions actuals
que consideren la gimnàstica artística
assequible a uns quants i. per tant.
molt elitista. Treballar amb seleccions
prematures sense preocupar-se de
l'esport com a mitjà de formació"
(1997, pàg, 27).
Aixi doncs, no podem prendre com a
única referència l'alt rendiment d'un
esport Que també es pot moure amb un
objectiu lúdic.
Fent un repàs a la història, ens trobem
amb autors com Jahn, Mercuria1is
(973), MandeU (1986), Pieron
(1986), Lagardera (1990), Abaurrea
(997), Bourgeois (998) i Estapé
(ed.) (999), que afirmen que aquest
esport aporta valors pedagògics, morals ¡ etics, com ara: la disciplina,
l'ordre, el respecte als superiors, la
convivència entre companys... , valors

propis d'una societat civilitzada. però
molt escassos avui dia.
Un dels merits que hem d'atribuir a
aquest esport tan minoritari, ês el fet
d'inculcar als seus practicants els conceptes d'ajuda i cooperació, aspecte
que és tan important per a la modalitat
masculina com per a la femenina: uEI
nen és responsable de la seguretat del
seu company al qual protegeix i ajuda
en la seva acció motriu, rot entrant en
contacte l'un amb l'altre. Aquest aspecte crea llaços molt profunds entre
els practicants, en els quals la seguretat i la integrilat d'un depèn de
l'eficàcia de l'altre" (Leguet. 1985,
dr, Estapé, ed" 1999, pàg. 20),
Per tant. podem afirmar que la
gimnàstica actua com a esport individual en moments molt puntuals, quan
la gimnasta realitza determinats elements per ella mateixa o en moments
de competició. Però durant la resta del
procés d'aprenentatge, hem de parlar
d'un esport col, lectiu. on l'exit d'una
companya és huit d'un treball en
equip.
Si considerem que tots aquests valors
genèrics són importants per a la formació i la consolidació de la persona, ens
hauria de preocupar que un esport que
els engloba tots, sigui tan minoritari.
D'aquesta manera, situem la gimnàstica de base i la gimnàstica espectacle,
cadascuna al seu lloc. Per tant, cal distingir, urgentment, entre els valors que
pot comunicar la gimnàstica artistica
femenina d'alt nivell o espectacle, dels
valors que podem trobar dins la
gimnàstica artistica femenina de base.
Són i haurien de ser valors molt diferents.
La gimnàstica d'alt nivell es mou
gràcies als valors del sistema competitiu: la cultura de la performance (la
perleccióJ, el fair play (joc netl, la victòria, l'ètica de Pierre de Coubertin, les

és UMa torlstrl.lCClÓ sotial, és .. (lir que I. (dctica es.po<tiv. es construeix lliMS el marc de les .elòl'C1OIlS sotials dels irll::hvtdus, ll'aquesta manera, l'esport
lla estat VInculat a la realllal sotI¡)l j cultu.al. lins al punt lle t.ansionna.·se I desenvolupar-se amb ell. ¡Palll¡¡lione, 1988; BI'nchard & Cheska, 1986; ch.

Med'n.a, 1994)

federacions esportives, els mitjans de
comunicació... Pel contrari, dins la
gimnàstica de base, trobem aspectes
més essencials d'un sistema expressiu:
esport per a tothom, having tun (sentir-se bé amb un mateix), esport com a
mitjà de salut... (Puig, 1994).

Intentem entendre
el per què de la situació

actual
Una vegada explicat el predomini
d'uns valors sobre els altres en el món
gimnàstic, expliquem i responguem
una pregunta clau: quines són les cau·
ses que fan que la gimnàstica artistica
femenina actual sigui un esport minoritari? Per tal de comprendre-ho millor
analitzarem els possibles factors que
afecten els ideals de la gimnàstica artística femenina de base, i els possi·
bles aspectes que pertOQuen a la
gimnàstica artfstica femenina d'alt
nivell.

La ~Imn'sth:a artística

femenina de base
La gimnàstica artística, formativa en la
seva essència, ha de ser participativa,
prou senzilla i atractiva per a complaure la joventut, ja que l'esport sense una
promoció als nivells inferiors queda
orfe de practicants, amb la qual cosa
és impossible descobrir talents que són
els que en un futur configuraran l'es,
port d'elil.
En el nostre país, cada vegada es
planteja menys aquest tipus d'habilitats gimnàstiques a les escoles, i
arriben a ser, per a alguns docents,
desestimades del seu programa per
por al suposat risc que representen.
Tot això a causa de la manca de coneixement de la matèria ¡ per voler assolir, erròniament, uns objectius
fàcils i ràpids. Aquest desconeixement, provoca l'elecció d'altres continguts menys complexos CEstapé,
ed., 1999).

Lligat a tot això trobem el paper dels
clubs. El club sent la manca d'aquest
esport a nivell escolar, és per això que
supleix amb dignitat el col'legi en
aquesta tasca d'iniciació o base de
l'esport. D'aquesta manera, el futur
dels pilars de la promoció els trobem
en els clubs, ja que el suport de les es·
coles és gairebé nul. Els clubs actuals
també pateixen altres problemàtiques
com ara: el cost econòmic d'unes amples instaHacions per manca de practicants, el pas d'una filosofia formativa a
una de totalment selectiva, imposada
de manera constant per tècnics, mano
ca d'entrenadors/es qualificats/des,
manca de pressupost per formar i ac·
tualitzar els seus tècnics...
Es fa difícil d'entendre com una pràcti.
ca esportiva que s'assembla tant als
moviments espontanis dels nens, com
és el fet de saltar, equilibrar-se sobre
un tronc, pujar els peus per una pa.
re!. .. , pugui estar tan limitada per l'èxit
esportiu sense apreciar el gran benefici
que li produeix a la persona, la pràctica
d'aquestes habilitats motrius (Thomas:
Fiard; Soulard: Chautemps, 1997).
Ha de ser dins d'aquest context on es
troben reunides les futures gimnastes,
bones i no tan bones, talents o simples
entusiastes i afeccionades, coHaborant tots en la formació de l'ambient
esportiu adequat. Potser respectant
aquests pensaments, i valorant les seves aportacions, la gimnàstica artística
femenina es converteixi en un esport
atractiu per a la majoria de la població
(Abaurrea, 1997).
La base de l'esport pot ser, certament,
un trampoli social i esportiu en el qual
els grans campions serveixen d'exemple per a iniciar l'esforç de les noves ge·
neracions. A partir d'aquí, cal analitzar
també l'estat de la gimnàstica d'alt ni·
vell o d'espectacle.

La ~Imnàstlca arlísth:a femenina
d'ah nhell
Dins del nostre panorama espanyol,
han sortit i continuen sorgint grans fi-

Font: Fotospof1, 1990. ROftI!r FOId, Grall Breta·
ny•. Menció flAP.

gures gimnàstiques. Aquestes han estat, majoritàriament, fruit d'una generació espontània i no producte d'una
organitzaci6 esportiva degudament
planificada: "Els grans i les grans gimnastes que tenim actualment a Espan.
ya, no són producte d'un procés evolutiu des de la base fins a l'alt rendiment, sinó que sorgeixen gràcies a
una generació espontània~ (Abaurrea,
1997, 170). Analitzem quins són els
possibles factors que repercuteixen sobre aquesta gimnàstica-espectacle.
El concepte d'inaccessibilitat al món
de la gimnàstica és Ja primera impressió que es rep en descobrir aquest esport. La societat desconeix que la
gimnàstica que se'ls presenta als mitjans de comunicació, és el final d'un
llarg procés conformat per unes etapes
de menor a major dificultat. A més,
l'oportunitat de conèixer i practicar la
gimnàstica artística femenina escolar
és pobre o pràcticament nul, la; això té

Dossier; Humanisme a l'esport

escoles, que els practicants hi trobin
una difícil accessibilitat, que la manera

com a conseqüència que "agafar el

manifest que el percentatge d'esport

carro" d'aquest esport sigui, en la major part dels casos, fruit de la casualitat

televisiu protagonitzat per les dones
era, únicament, d'un 4% (Jones, ed.,

d'actuar dels mitjans de comunicació

i no de la promoció.
Un altre tema que ens hauria de preo-

1996).

sigui negativa o pràcticament nul·la ..

El que fa que el públic gaudeixi d'una

Aquests i molts altres són, possiblement, factors que no deixen difondre,

trenadors i entrenadores. Partim d'una

retransmissió esportiva és el seguiment
del resultat (Kopett, 1981, dr. Duran;

base on els professionals i les profes-

García Ferrando; Latiesa, 1998). Així,

créixer i evolucionar un esport que podríem resumir com: la proesa dins la

sionals, en general, sorgeixen d'entre

esports catalogats com a estètics, ar-

bellesa, però no per això hem de negar

els mateixos esportistes que troben en

tístics o plàstics, són esports dels quals

a les persones l'oportunitat de sentir

cupar és la qualitat i quantitat dels en-

la feina docent una satisfacció personal

possiblement només gaudeixen aqueUs

magnèsia a la pell. Treballem i lluitem

en sentir-se capaços de transmetre als
altres les seves experiències (Abaurrea,

telespectadors/es que entenguin i coneguin a fons l'activitat, juntament

per no perdre un esport amb un alt percentatge d'humanisme,

1997). Això, en molts casos, no garanteix que el personal tècnic tingui la formació suficient per ocupar el càrrec

amb algunes persones que es vegin

que se'ls atorga. També és conegut per
tots els usuaris que treballen en l'àmbit

atretes per la vistositat i la bellesa
d'aquests esports. És a dir, únicament
aquell/a telespectador/a que entengui
l'esport podrà viure i "enganxar-se" a la

del rendiment, ta diversitat d'opinions

retransmissió, atès que aquests es-

que impera entre aquellS/es entrena-

ports són de caire subjectiu i es regeixen sota un codi i un reglament molt

dors/es que han estat esportistes d'elit,
però que es troben mancats d'una base
teòrica, i els que procedeixen d'una
àmplia formació teòrica, però sense
una experiència que les avali. Tot això
succeeix en esports minoritaris, on el

complex. Contràriament, esports com
el futbol, el bàsquet o l'atletisme, podrien ser catalogats com a esports senzills d'entendre, ja que només ens hem
de fixar en el moment en què la pilota

percentatge d'entrenadors/es és mínim

s'introdueix dins d'una cistella, porte-

i el concepte de competència entre ells,

ria o en el temps que triga l'alleta a re-

nul. És per això que aquest esport està
patint les conseqüències de comptar
amb un personal tècnic amb una posi-

córrer 100 metres.
Hem de destacar que els mitjans de co-

tiva vocació, però sense rebre a canvi,
una bona compensació econòmica que
els permeti tenir una dedicació completa a aquesta activitat laboral (Puig;
Viñas, 1999).

municació han emmarcat la gimnàstica artística femenina en un món de sacrifici, anorèxia i maltractaments, del
qual ens serà difícil sortir, ja que són
aquests aspectes els que fan augmentar l'audiència, que és la que dóna ren-

Una important eina de propaganda i difusió de l'esport són els mitjans de co-

dibilitat a la retransmissió. Però no

municació, bàsics com a font d'in-

és la base, iniciació i/o promoció
d'aquest esport,

gressos en l'esport d'alt n¡vell. Podem

s'adonen que la principal perjudicada

partir d'una premissa: aquells esports
que siguin més populars entre la pobla-

Reflexió final

ció seran aquells que més interessin els
mitjans de comunicació, i a la inversa.
És per això que malgrat l'existència

Així doncs, parlem d'un esport amb un
gran ventall de valors que ha anat fent

d'un elevadissim nombre d'esdeveniments esportius que podrien ser el

seus en el transcurs del temps. Uns valors necessaris en una societat moder-

centre d'interès informatiu, un ica ment

na com la d'avui, És per aquesta raó,

alguns són d'un gran interès per a

que no podem permetre que estigui
mancat d'una promoció escolar, que

l'audiència. És curiós veure com durant
la temporada 1992-93, es va posar de

104

unts

els clubs hagin de suplir el paper de les

Ed"".<ióFisit.i(spcrt~164)IIOI.I051

Referències

blbllo~rànques

Abaurrea, L.: Nueva estructura organizativa
de la gimnasia artística en Cataluña, propuesta de una gimnasia para tados (tesis
doctoral}, Barcelona: Universidad de Barcelona, Oepartamento de Teoría e Historia
de la Educación, 1997.
Bou/geols, M.; Didactique de la gymnasti·
que. Gymnastique pous l'élève: la plaisir
d'apprendre. París: Presses Universitai·
res de France, 1998,
Duran, J.; Garcia Ferrando, M.; Latlesa, M.:
"El deporte medi.!itico y la mercantiliza·
ción del deporte: la dialéctica del deporte
de alto nivel", a M. Garcia Ferrando, N.
Puig y P. lagardera (comps): Sociologia
del deporte, Madrid: Alianza Editorial,
1998, pàg. 205-227.
Estapé, L: Las habilidades gimnasticas en
el ambito educativo: el placer de aprender, Zaragoza: INoE, 1999.
Garcia Ferrando, M. (1997): Los españoles
y el deporte, 1980·1995, València: Ti·
rant lo Blanch.
Garcia Ferrando, M.; Puig, N. y lagardera,
P. (comps); Sociologia del deporte, Ma·
drid, Alianza Editorial, 1998.
Gil, E., Repetició de la jugada. Història social de l'esport a l'Hospitalet,
l'Hospitalet: Centre d'Estudis de l' Hospitalet. 2000.
Gutiérrez, M.: Valores sociales y deporte, La
Actividad Física y el Deporte como transmisores de valores sociales y personales,
Madrid, Gymnos Editorial, 1995.
Jones, D" Esport i mitjans de comunicació
a Catalunya, Barcelona: Generalitat de
Catalunya (Centre d'Investigació de la C0municació) i Centre d·Estudis Olimpics i
de l'Esport (Universitat Autónoma de Barcelona), 1996
lagardera, F.: Una interpretaci6n de la cultura depcJf/iva en torno a los origenes del

deporte COIItemporaneo en Cata/uña (lesis doctorat), Barcelona: Universidad de

Barcelona, Oepartamento de Teoria e Historia de la Educación, 1990.
MandeU, R., Hist(Yia cultural del deporte,
Barcelona, Ediciones Bellaterra, s.a., Barcelona, 1986

Medina, x., MEl deporte como factor en la
construcción sociocultural de la ideot;dad", a Ciencias Sociales y Deporte,
(lnvestigaci6n social y deporte n.ol),

Pamplona: Asodac:i6n Española de InY~
tigación Social Aplicada al Deporte,

1994, pàg. 143·146.
Mercuria1is, L Me GimMstico, Madrid:
I.N.E.F. Delegación Nacional de Educa-

ción Física y Deportes, 1973.
Pieron, PedaBOf1ía de la acti'fidad físicd y el
deporl.e, MiJlaga, Unisport, Junta de

tius", en Temps dejoc,
pàg. 5-9.

número 19, 1999,

Puig, N.: -Esport i societat a Catalunya",

en

L'Associacionisme; l'esporl, Congrés de
l'Esport Català, secretaria General de
l'Esport, 1994. pàg. 251-264.
Thomas, L; Fiard, J.; Soulard. C. y Chau·

temps, G., Gimnas;a deporti'fa de la es·

AncIalucia, 1986.
Puig. N. i Viñas, J., "I després de rl.N.E.F.,
què? On treballen els llicenciats espof-

EdOl:JCió

cue/a.•• a fas aSIXiaciones deporl.ivas,

Barcelona: Agonos lenda, 1997.

ns~

1EsPOrtS (6~1 (101·105)

unts

105

,.

DossIer:
DouIel': Humanlsme
Humanisme a I'esport
l'esport

L'esport
al museu

Poseidó (Paestum)
Temple de Poseídó

loes
Jocs funeraris esportius
en les tombes pintades de Paestum
R. Balius i Juli

La ciutat de Paestum es troba en el centre de I'actual
Salern, antigament
l'actual golf de Salem,
anomenat sinus paestanus. Gràcies
Gracies al
geograf-historiador
geògraf-historiador Estrabó, sabem que
va estar fundada en un lloc
Iloc situat a
50 estadis (prop de 9 km.l
km.) al sud del riu
Sele, per colons grecs procedents de SiJonic;
baris, ciutat de la costa del mar Jònic;
que va estar posada sota l'advocació
I'advocació del
deu del mar Posidó, i que li varen donar
el nom de Posidònia.
Posidonia. Els testimonis arqueologics permeten fixar la data fundaqueològics
cional de Posidònia,
Posidonia, cap a les darreries
del segle VII aC., època
epoca a la qual pertanyen les primeres sepulture:;
sepulture¡; i els objectes més antics provinents del poblat i del
gran santuari d'Hera. Posidonia
Posidònia florí notablement, especialment per les bones
relacions comercials amb els pobles itàitalics ve'ins
veïns i amb els etruscs, provocant la
cobejanc;a
deis lucans, que se n'acobejança dels
poderaren cap el 400 aC. i li canviaren
el nom pel de Paistom o Paistos. El 273
aC. els romans hi establiren una colòcolo(Paestum). A conseqüència
conseqüencia
nia ¡latina
llatina (Paestuml.
de la malaria,
malària, fou abandonada al comenc;ament de l'edat
I'edat mitjana, quan nomençament
més tenia una petita comunitat cristiana.
esta envoltat
L'espai urba
urbà de Paestum està
per una muralla començada
comenc;ada a construir
el segle IV aC., amb fragments lucans i
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Pintures
parels lalerals
Pmtures de les palels
lalelals de la Tomba del Capbussador
capbussador

romans, la qual en alguns punts té gruixos que arriben als set metres. En
I'interior de la ciutat es poden trobar tres
l'interior
temples dòrics:
dorics: dos dedicats a Hera i el
deis
petit temple de Ceres. El més antic dels
temples d'Hera, edificat als voltants del
arqueo530 aC., va ser anomenat pels arqueòlegs del segle XVIII la Basílica; està
esta format per més de 50 columnes, 9 en els
costats curts i 18 en els llargs.
lIargs. L'altre és

Fís~!._Esports
(106-109)
Educació Ffsfca
I Esports (64) (106·109)

el temple dit de Posidó (Neptúl,
(Neptú), del
450 aC., potent i harmoniós, amb una
base de tres graons sobre la qual
s'aixequen 6 columnes en els costats
lIargs, totes de prop de
curts i 14 en els llargs,
9 metres, unides per un arquitrau que
sosté un sostre de doble vessant, acabat
per davant i per darrera per dos frontons
quasi intactes; és el temple grec més
ben conservat d'Europa, junt amb el de

.
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~
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J'~
la Concòrdia d'Agrigent i el de Teseu
d'Athènes. Arquitectònicament menys
important és el temple d'Athenea (tradicionalment conegut com temple de Ceres); construït cap el 500 aC. es considera l'emblema de la ciutat i té única·
ment 6 columnes als costals curts i 13
als llargs. Dins de la muralla es troben
encara restes del senat, de les termes,
del temple itàlic, de l'assemblea i de
l'erari. Un interessant Museu custodia
valuosos materials procedents de la ciutat i de les seves rodalies; són ceràmiques, escultures, bronzes i planxes amb
pintures, curosament arrancades de les
parets d'algunes tombes de les molles
necròpolis de Paestum. Aquestes últimes són exemples únics de pintura mural grega.

Et restes més interessants de Posidonia-Paestum són, sens dubte, els de les
necròpolis. Aquestes ocupaven zones imme<liatament situades a l'exterior de les
muralles, i s'estenien al llarg d' 1 km entre
les més septentrionals i les més meridionals. Altres necròpolis estan disseminades per la resta del territori.
En la primera meitat del segle V aC., en
plena edat grega, és excepcional la troballa d'una tomba decorada amb escenes pintades: La Tomba del Cabussa·
dor, de la qual tol seguit en parlarem
àmpliament. És el signe evident d'un
canvi cultural que es desenvolupa en
una ciutat dels confins amb el món
etrusc-campano. S'abandona el costum
grec d'inhumar el cadàver sense o amb
pocs elements d'equip o d'aixovar, en fa-

.

vord'una pràctica que, a través del nombre i la qualitat dels objectes, tendeix a
subratllar distincions de sexe, edat i jerarquia social: crateres, àmfores, armes
i armadures per als homes i bibelots
d'embelliment per a les dones.
Les tombes, que en la majoria de casos tenen forma de capsa, estan construïdes
mitjançant quatre planxes de travertí (va·
rietat de tosca calcària) local: dues llar·
gues, de forma rectangular, unides a dues
curtes; aquestes últimes són quasi quadrades si la coberta està formada per una
sola planxa col·locada horitzontalment, o
tenen forma pentagonal si la coberta està
feta per dues planxes, disposades com un
sostre de doble vessant.
Habitualment cada tomba estava destinada a una sola inhumació, amb el mort
col'locat sobre el dors, probabiement re·
colzat en un suport de fusta. Són rars els
enterraments dobles.
Les tombes es distribueixen en nuclis familiars, organitzats al voltant d'una que
actua d'eix. Els grups estan clarament diferenciats per espais lliures, més Omenys
grans. Sobre un milè de sepultures realitzades durant el segle IV aC., únicament
vuitanta estan pintades, i les pintures són
diferents d'acord amb la distinció del
mort.
les pintures funeràries de Paestum, són
un element decoratiu i al mateix temps un
document etnogràfic que expressa, a través de les imatges, els valors i els ideals
dels grups hegemònics del període comprés entre els finals del segle v i el comen·
çament del segle III aC, en les vigílies de la
romanització.
Els primers descobriments de pintures
funeràries a Paestum, es produeixen a

.'
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pintades. Els bronzes i les ceràmiques
trobades es varen transferir al Museu de
Nàpols, mentre que les pintures es van
deixar en el seu lloc, encara que prèviament el dissenyador Péguignot en va reproduir les escenes més visibles. Les pin.
tures es van jutjar com de poc valor perquè eren comparades amb les descobertes, també aleshores, a Pompeia i Herculà. De forma intermitent es van efectuar nous descobriments, encara que
moltes de les pintures que havien quedat
"in loco~ s'havien destruït i pràcticament
perdut. L'any 1909, Weege va publicar
la primera síntesi analítica de totes les
pintures funeràries conegudes fins el moment, utilitzant per primera vegada la folografia.
Des del seu descobriment, l'any 1968, a
Tempa del Prete, en et marge meridional
de la ciutat, La Tomba del Cabussador
(Tomba del Tuffatore) ha adquirit una
gran importància gràcies a les característiques de la seva decoració. Datada
als voltants del 480-470 aC., aquest
monument és un clar exempíe de la interferència cultural típica de la situació
fronterera de Posidonia-Paestum entre
la Magna Grècia i el món etrusc-campano. En electe, reuneix un equipament
amb un "lékythos (vas grec de coll
llarg), vasos d'alabastre per conservar
perfums i una lira amb caixa d'harmonia
de tortuga d'acord amb el ritual grec i
una decoració amb pintures tipiques de
la cultura veína d'Etrúria i de Campània.
En les quatre parets de la capsa funerà·
ria es desenvolupa una escena de Simposi. Aquest era un moment de ta vída
social grega, en el qual persones de la
mateixa categoria es reunien amb la finalitat d'intercanviar idees i opinions, i
acompanyaven la discussió menjant i
bevent vi. En les parets laterals, llargues, els convidats, cinc per banda, estan estirats de costat, abandonats als
plaers del Simposi, en el moment final
de la festa dedicat a la consumició del
vi. S'insinuen jocs eròtics improvisats i
segons sembla estan practicant un joc
d'habilJlat, el "kollabos", consistent en
llençar un raig de vi sobre un blanc fix.
La presencia d'una I¡ra en cada un dels
grups i d'un dels convidats tocant un
M
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principis del segle XIX. Aquest "redescobri ment" està vinculat a l'interès pels
temples i la seva valoració. Fou l'any
1805, mentre FeIice Nicolas, sobreintendent del regne de Nàpols i de les dues Sicilies, era a Paestum per inspeccionar les
primeres tasques de restauració autoritzades oficialment dels temples de Neptú
i Ceres, quan es va excavar la primera
necròpolis. Els objectes preciosos recuperats varen passar a la col'lecció dels
Borbons. Njcolas va descobrir unes altres
tres tombes, les parets de les quals eren

instrument semblant a una flauta, denota que la reunió estava amenitzada per
la musica i el cant. En el costat est un
jove coper s'allunya d'una taula sobre la
qual reposa una gran cratera (vas ample
on es barrejaven el vi i l'aigua per omplir
les copes). En el costat oest s'observa un
seguici format per una petita flautista,
un home jove i un personatge més vell,
amb barba, que es recolza en un bastó.
L'escena representada a la planxa de cobertura és la que ha donat nom a la tomba: un home jové es llença en direcció a
un mirall d'aigua, superant una edificació construïda per blocs de pedra, erigida vora la superfície aquàtica, La imatge
correspon a un salt esportiu realitzat
amb estil perfecte (així ha estat anomenat en tots els idiomes: el cabussador, el
buceador, il tuffatore, le plongeur, the
diver). Ara bé, aquesta situació,' lluny
d'evocar una empresa esportiva, es creu
que indica, metafòricament, el pas de la
vida a la mort. El protagonista saltaria
més enllà de les columnes d'Hèrcules,
confí del món habitat, i es cabussaria en
l'aigua de 1'~Okeanos", el qual, segons
creença dels grecs, era el riu tempestuós
que conduïa a la ultratomba. La Tomba
del Cabussador ha contribuït fonamentalment al coneixement de la pintura
grega d'aquest període. pràcticament
desconeguda si no fos gràcies a la pintura dels vasos.
Les pintures estan realitzades mitjançant una tècnica similar al fresc. Directament sobre un fi estrat de calç, col, locat damunt del suport de roca calcària
de la planxa de travertí. Sobre aquesta
subtil pel·lícula blanca, amb una punta
fina es creava un solc que delimitava les
imatges. Oesprés ràpidament es realitzava la decoració i l'escena figurada,
utilitzant pocs colors: sempre el vermell,
el negre i el groc, rarament el verd i el
blau,
En moltes de les tombes masculines, s'hi
troben dos tipus de representacions: el retorn del guerrer vencedor i diferents tipus
de jocs funeraris. El retorn del guerrer
ocupa la paret principal, que correspon a
la situada darrera del cap del mort; el cavaller, sempre barbat, porta generalment
cuirassa i un casc amb plomall blanc. En

algunes ocasions munta a cavall, revestit
d'armadura i carregat amb les deixalles
expoliades a l'enemic.
En els jocs funeraris es desenvolupaven
curses de bigues (carros tirats per dos cavalls posats l'un al costat de l'altre), i es-

la violència del qual està indicada per la
sang que flueix abundosament sobre el
rostre dels púgils. En ocasions, els adver·
saris duen la cara coberta amb una he·
mimàscara de nas prominent i encorbat,
detall que proporciona caràcter teatral a

cenes de pugilat, lluita, duels i caceres.
En les curses de bigues, la columna dissenyada en el centre de l'escenari indica
la meta al voltant de la qual roten els aurigues: aquests porten túniques llargues i el
cap cobert amb un barret cònic o els cabells flotant per sobre l'esquena. També
pot trobar-se més rarament alguna quadriga.
En les competicions de pugilat, els com·
batents, sempre nusos, duen els punys recoberts per corretges de pell entrecreua-

la situació.
En els duels, els competidors coberts amb
un senzill eslip, canyelleres, casc de tipus
calcedoci, escut i a vegades cuirassa.
s'enfrontaven amb diverses armes (llança
o espasa corbada). Un jutge situat darrera
del guanyador, està preparat per col·locar-li al cap una corona. Aquestes repre·
sentacions de duel, poden considerar-se
la prehistòria dels gladiadors romans.
Per últim, es possible trobar escenes

des. Un flautista sembla ritmar el combat,
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dedicades a ra caça del lleó o del
cérvol.
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