


Bases pedagògiques
per a una educació esportiva

L’esport és una manifestació humana univer-
sal de caràcter lúdic i ascètic que presenta
tres àmbits d’actuació molt delimitats: l’es-
port espectacle, l’esport recreatiu i l’esport
educatiu. Cadascun d’aquests camps té els
mateixos trets estructurals que l’identifiquen
especialment (lúdic-esforç físic-regles-com-
petició-esperit esportiu-risc), tot i que en pro-
porcions diverses segons la mena d’esport de
què fem esment. Els dos primers es troben
clarament definits i segueixen camins diver-
gents amb sengles filosofies, equipaments,
recursos, institucions i practicants. Tanma-
teix, l’esport educatiu presenta, al nostre
parer, interrogants seriosos i fins i tot contra-
diccions, per la dificultat de conjuminar el
concepte “esport” i el concepte “educació”, a
causa de la naturalesa peculiar de cadascun.
Tal vegada aquest és el repte més important
que té plantejat l’omnipresent i victoriós es-
port per demostrar, també en aquest camp, la
seva pertinència i l’encaix eficient en el marc
educatiu, com a pràctica pedagògica de nota-
ble valor formatiu.
L’esport és un estil de vida que posseeix un
excel·lent conjunt de valors individuals i so-
cials i un nombre considerable de funcions
socioculturals, econòmiques i polítiques, que
afecten indefectiblement la formació d’un
univers de ciutadans que pertany a una socie-
tat molt esportivitzada. A nivell individual
destaquem el desenvolupament psicomotor,
l’adopció de la identitat, el benestar personal,
la millora i prevenció de la salut, la formació
de l’autoconcepte, l’increment de l’autoesti-
ma i, en resum, la col·laboració en el procés
d’autorealització personal. A nivell social
subratllem l’excel·lència de l’esport per la
seva capacitat d’integració social, per la seva
força de difusió i assimilació cultural, per ser
un indicador clar de qualitat de vida i benes-

tar social, pel seu lideratge sociocultural, per
la seva capacitat de generar periòdicament
herois i mites esportius que esdevenen autè-
ntics models de comportament, pel seu im-
pacte econòmic, per ser un element clau en el
control social, per la seva idoneïtat com a re-
curs per canalitzar l’agressivitat i la violència
social, tot promovent catarsis individuals i
col·lectives, per reforçar les identitats ideolò-
giques i polítiques, per ser un factor de cohe-
sió social i per la seva força de legitimació del
poder establert.
Per tal que l’esport sigui una pràctica educati-
va ha d’ajustar-se a les exigències de la pobla-
ció escolar en els diversos nivells del sistema
educatiu, i no pas a l’inrevés, com s’esdevé so-
vint. Els indubtables valors educatius de
l’esport no poden ésser transferits automàtica-
ment als alumnes, si no és passats pel sedàs
de certes condicions pedagògiques i didàc-
tiques. Qualsevol procés educatiu eficient
requereix un esforç de part de l’educand; el re-
sultat d’aquest esforç és un creixement perso-
nal, per la qual cosa cal plantejar l’esport edu-
catiu com un procés en la construcció de la
personalitat de l’alumne més que no pas com
un divertiment o com un entrenament. Per
aconseguir d’estructurar un veritable procés
educatiu al voltant de l’esport, cal la configu-
ració d’una pedagogia esportiva que doni as-
sistència als educadors en la correcta interpre-
tació de l’educació esportiva en els escolars, i
que defineixi els objectius, els continguts, les
orientacions didàctiques i les avaluacions. La
pedagogia esportiva que proposem per assolir
el desenvolupament personal de l’educand és
la cognitivoconstructivista.
El marc cognitiu constructivista dels processos
de desenvolupament personal parteix d’una
concepció humanista de l’individu, en la qual
aquest es troba amb ell mateix i des de la

pròpia realitat promou la construcció de la seva
personalitat. Aquesta s’aconsegueix, canvia i
s’assumeix successivament de forma construc-
tiva, personal i intransferible tot al llarg del ci-
cle vital de l’individu. La concepció constructi-
vista aborda els diferents nivells de comporta-
ments implicats en el desenvolupament perso-
nal (cognitiu, afectivoemocional i conductual), i
també les relacions entre aquests mitjançant
els processos autoreguladors. Tal com ho
veiem nosaltres, una pedagogia esportiva de
caràcter cognitiu constructivista seria més for-
mativa, atès que permetria que els nens i nenes
construïssin, amb la inequívoca participació de
llur capacitat de decisió, els seus propis esque-
mes motors i que reorganitzessin els seus pa-
trons motrius de forma autònoma, vivenciada i
autogestionada.
Per assolir un procés vàlid al voltant de l’esport
educatiu i que aquest esdevingui un instrument
eficaç al servei de la formació dels nostres
alumnes, cal superar alguns problemes que en
distorsionen el procés pedagògic. Sobretot rela-
cionats amb la influència que exerceix sobre
l’esport educatiu l’esport espectacle i els que es
deriven de la mateixa naturalesa de l’esport.
Vet aquí alguns d’aquests problemes: la distor-
sió que exerceix l’esport espectacle sobre
l’esport educatiu, l’especialització primerenca,
l’excés de competència, l’establiment de nivells
esportius discriminatoris, el coneixement i la
pràctica exclusiva d’un nombre limitat d’es-
ports, l’ensenyament separat i compartimentat
de les disciplines esportives, la reproducció sis-
temàtica d’esquemes motrius estandarditzats
(les tècniques esportives), la utilització prefe-
rent de mètodes directius i l’ús generalitzat de
la pedagogia del model que pertany a l’esport
de rendiment.
Tenint en compte els problemes plantejats per
al desenvolupament d’una possible pedagogia
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L’home no ha d’estar al servei de
l’esport, sinó que aquest ha d’estar al
servei de l’home.
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esportiva, entesa no només com un mitjà de
l’educació física sinó com una pedagogia espe-
cífica, al servei de la construcció de la persona-
litat de l’educand, plantegem (a manera de de-
bat i de reflexió) alguns criteris pedagògics que
ens poden ajudar a crear les bases per a una
educació esportiva:

1. L’educació esportiva ha d’integrar-se en un
concepte més ampli anomenat educació física.
Aquesta entén la persona com a un ésser in-
tel·ligent obert a les coses socials i al coneixe-
ment, i que està interessat a racionalitzar les
seves experiències vitals; per fer-ho promou si-
tuacions motrius on es puguin desenvolupar les
vivències motores que permetin de construir,
de forma autònoma i lliure, l’autorealització de
l’individu.
2. L’esport és molt proper als interessos de
l’alumne, però cal abordar-lo de manera que
l’alumne descobreixi per ell mateix els concep-
tes específics, la motricitat esportiva, les nor-
mes que el regeixen i els seus valors.
3. L’esport és una pràctica de rendiment que
es fonamenta en l’esforç físic sistemàtic amb
l’afany d’assolir la victòria. Cal conjuminar els
objectius de rendiment, propis de l’esport, amb
els objectius de desenvolupament personal,
propis d’una pedagogia constructivista.
4. Substituir la pedagogia del model, pròpia
de l’esport d’alt rendiment, el fonament de la
qual és l’ensenyament de les tècniques espor-
tives i una posterior automatització, per la pe-
dagogia cognitiva constructivista, basada en
mètodes d’exploració, assaig i el descobri-
ment guiat. Hem de promoure processos
menys directius, fonamentats en l’exploració
lúdica, la cerca activa d’informació i el desco-
briment guiat de l’enorme gamma de possibi-
litats motrius que planteja l’esport en con-
junt. El desenvolupament de les tècniques es-
portives suposa, en les primeres etapes de la
formació de l’alumne, un empobriment del ric
bagatge motor de l’esport i l’inici d’un procés
primerenc d’automatització. Les tècniques
són unes modalitats d’execució molt específi-
ques que faciliten l’adaptació de la motricitat
de l’alumne/a a una execució eficient, d’acord
amb el reglament i amb el desig de vèncer,
però no són l’única via d’interpretació motriu
de l’esport.
5. Estimular la polivalència motriu, tot evitant
la fixació funcional que predisposa a l’elecció
d’un mateix repertori de respostes davant d’es-
tímuls semblants i, en particular, l’elecció sis-
temàtica de les respostes tècniques estandar-
ditzades. Cal que l’educand assagi respostes
múltiples de caràcter adaptatiu (properes a la
naturalesa de l’estímul) o projectives (més qua-
litatives i molt lligades a la imaginació i la crea-
tivitat de l’individu) que li permetin de disposar

d’una variabilitat de respostes davant nombro-
ses experiències en medis distints i en les diver-
ses circumstàncies que proporcioni la motrici-
tat esportiva.
6. Promoure amb un èmfasi especial la capaci-
tat de decisió de l’alumne en diverses situa-
cions de competència, dificultat, complexitat,
risc i fatiga. És important de protegir la lliure
presa de decisió de l’educand mitjançant la
creació d’un clima de confiança, afectivitat i
respecte envers les decisions de l’alumne, que
li permeti d’assajar, sense tenir por del fracàs i
de l’exigència intrínseca de l’excel·lència com-
petitiva, un nombre important de respostes
pròpies.
7. Considerem interessant d’incloure en la pe-
dagogia esportiva una pedagogia del fracàs,
atès que la mateixa naturalesa de l’esport el
porta a la selecció sistemàtica dels millors, tot
discriminant els menys dotats. L’esport, com
qualsevol activitat humana, comporta un per-
centatge de victòries i de derrotes, tanmateix,
la mateixa naturalesa de l’esport basat en el
rendiment i l’assoliment de la victòria (que no-
més pot aconseguir un) i el mimetisme que pre-
senta amb la competició diària de la vida, el fa
ser especialment vulnerable amb els més fe-
bles. Una bona orientació educativa, a través
d’una pedagogia del fracàs, ha de preparar els
alumnes cap a l’èxit i cap al fracàs; aquest és
una experiència bàsica per al creixement perso-
nal i una condició prèvia imprescindible per po-
der assolir l’èxit.
8. Potenciarem la capacitat introjectiva del
subjecte a través de la reflexió individual mit-
jançant l’observació i l’autoobservació. Cal evi-
tar tant com sigui possible els models de màxi-
ma eficiència esportiva que existeixen en la
pedagogia esportiva tradicional, l’observació
única dels quals deforma el procés educatiu.
Cal que l’alumne desenvolupi un procés de re-
cognició de les experiències viscudes de forma
autònoma i una reflexió dels resultats obtinguts
en relació amb les fites proposades. D’aquesta
manera, traslladem gradualment a l’educand
els processos i estratègies viscuts en l’àmbit
d’aquesta pedagogia esportiva per tal que, des
de la pròpia responsabilitat, gestioni i avaluï els
seus aprenentatges i les seves conductes mo-
trius.
9. En el marc d’aquesta pedagogia esportiva
proposem un procés pedagògic d’integració,
en què, a través de l’esport, potenciem les bo-
nes relacions humanes. Per fer-ho, plante-
gem les equiparacions en l’àmbit esportiu se-
güents:
� Equiparació sexual (evitar la separació de

nens i nenes i eradicar el llenguatge i les
discriminacions sexistes).

� Equiparació ètnica (promoure la igualtat
d’oportunitats).

� Equiparació cultural (fomentar processos
d’integració).

� Equiparació socioeconòmica (evitar les in-
justícies institucionals).

� Equiparació en matèria d’aprenentatge
(evitar les discriminacions dels alumnes
més dotats envers els qui presenten menys
aptituds motrius).

10. Proposar, amb finalitats pedagògiques,
fórmules d’aproximació i integració de tot
l’univers esportiu, agrupant i classificant les di-
verses disciplines pedagògiques per llur afinitat
estructural i funcional comuna: esports indivi-
duals, d’equip, de combat, amb instruments,
nàutics, hípics, lliscants...
11. Establir una classificació en base a criteris
històrics i pedagògics. Estructurar un seguit de
famílies esportives que entronquen les pràcti-
ques d’antany amb els esports actuals per tal
d’obtenir-ne més racionalitat i sentit pedagò-
gic, a través d’una progressió històrica i antro-
pològica que justifiqui la independència d’una
nova estructura pedagògica d’aquest camp mo-
triu respecte de l’esport tradicional (molt ato-
mitzat i hiperespecialitzat).
12. Desenvolupar una pedagogia esportiva
connectada amb la realitat que l’envolta.
L’esport és d’un dels fenòmens socials claus
de la nostra època, per la qual cosa la interre-
lació d’aquesta pedagogia esportiva amb
l’àmbit escolar (vers un ensenyament més
globalitzat i humanista), social i mediambien-
tal, és essencial per a la seva mateixa super-
vivència.

Proposem una nova pedagogia esportiva inte-
gral, que superi la contradicció actual entre el
sistema d’ensenyament i aprenentatge espor-
tiu tradicional, molt especialitzat i mecanit-
zat, basat en la pedagogia del model i en
l’aprenentatge de les tècniques esportives
com a única via d’accés a la motricitat de
l’esport. En aquest enfocament cal compartir
allò que és modern amb allò que és postmo-
dern, tot relacionant la unitat d’una disciplina
amb la diversitat de l’univers esportiu, l’ètica
esportiva amb l’estètica, l’esforç amb la di-
versió, el present amb el passat, la raó amb el
sentiment, la certesa amb la incertesa, allò
que és energètic amb allò que és lliscant, allò
que és esportiu amb allò que és neoespor-
tiu... El nostre objectiu educatiu seria col·la-
borar en la construcció de la personalitat
d’adults autorealitzats, lliures, tolerants, res-
ponsables, oberts a les coses universals, amb
un nivell acceptable d’intel·ligència emocio-
nal i prou capacitat de decisió. L’esport pot
ser un instrument pedagògic magnífic al ser-
vei de l’home, només caldria que ho interpre-
tem adequadament.

Javier Olivera Betrán

4

Editorial

������ Educació Física i Esports (66) (Editorial)



Anàlisi de les publicacions científiques

sobre olimpisme fins al 1996: matèries,

evolució, llengües i tipus de publicació

Resum
Analitzem les publicacions científiques sobre Jocs Olímpics per esta-
blir la singularitat de les seves característiques en relació amb les
matèries d’estudi, volum, nivell, evolució, llengües i tipus. Utilitzem
la base de dades SPORT, de l’Associació Internacional d’Informació
Esportiva (IASI) i del Canadian Sport Information Resource Centre
(SIRC). Aquesta anàlisi ens permet d’establir diferències entre les
ciències aplicades a l’estudi de l’olimpisme i de les ciències de
l’esport en general.
Sorprèn, en primer lloc, que en la dècada de 1970, el nombre de tre-
balls científics s’incrementa 16,7 vegades. És l’increment més gran
entre dècades. Tanmateix, el nivell és més baix que prèviament. El
major volum de publicacions, respecte de l’olimpisme, el presenten
les matèries d’Administració, Història, Associacions i Comitès,
Instal·lacions esportives, Biografies, Filosofia, Política i Mitjans de
comunicació; encara que les matèries més específiques de l’olim-
pisme són Associacions i Comitès, Cultura, Política, Mitjans de co-
municació, Filosofia, Economia i Administració.
Fins al 1996, els Jocs als quals s’havia dedicat el major nombre de
publicacions van ser els de Calgary (Jocs d’Hivern de 1988), amb el
12% del total de les publicacions sobre olimpisme. Venien a conti-
nuació Mont-real (1976), Moscou (1980) i Barcelona (1992).
D’entre els Jocs anteriors a 1970, són objecte d’un major nombre de
publicacions els de Berlín de 1936, Atenes 1896, Mèxic 1968, Los
Ángeles 1932.
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Abstract

We analyse the scientific publications on Olympic Games to

establish the singularity of the characteristics concerning their

subjects, level, languages, types and the number of

publications. We used the international computerized database

“Sport”1, of the International Association of Sports Information

(IASI) and Canadian Sport Information Resource Centre (SIRC).

This analysis enable us to establish differences between applied

sciences on olympics and applied sciences on sport in general.

It is surprising firstly that in the 70’s decade, the number of

scientific works increases 16,7 times, the largest increment

among decades, even though the level is lower than previosly.

The main subjects on olympics by their number of publications

are: 1ST Administration, 2nd History, 3rd Associations and

Commitees, 4th Sports Facilities, 5th Biographies, 6th

Philosophy, 7th Politics, 8th Mass Media; but the most “specific”

olympic subjects are: 1ST Associations and Commitees, 2nd

Culture, 3rd Politics, 4th Mass media, 5th Philosophy, 6th

Economy, 7th Administration. Until 1996, the Games with the

highest number of publications were Calgary 1988 (winter),

with 12% of the total olympic publications.

Key words

epistemology, olympics, publications, research, subjects,

science-history, statistics.
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Presentació
El nostre objectiu és un acostament a la in-
vestigació científica realitzada sobre l’olim-
pisme; l’acostament esmentat el realitzem
mitjançant les publicacions científiques,
que són expressió de la seva investigació.
Seleccionem com a característiques princi-
pals a estudiar: matèries, evolució, llengües
i tipus de publicació, que componen cada
un dels capítols d’aquest treball.
Per a la consecució del nostre propòsit hem
utilitzat la base de dades internacional infor-

matitzada de publicacions científiques de
l’esport “Sport”,1 dirigida i elaborada per la
“International Association of Sport Informa-
tion” (IASI) i pel “Canadian Sport Infor-
mation Resource Centre” (SIRC), amb la
col·laboració de múltiples centres nacionals
de documentació esportiva.2

Publicacions per matèries

Dividirem les matèries d’estudi de l’olim-
pisme en tres grups: 1) disciplines cien-

tífiques, 2) Jocs Olímpics concrets, 3) disci-
plines esportives. Dins del primer grup po-
dem distingir les disciplines científiques
clàssiques, com ara Sociologia o Fisiologia, i
els temes concrets d’alguna d’aquestes disci-
plines clàssiques, com pot ser el tema de la
Dona, o el de Coubertin, que pertanyerien a
les disciplines de Sociologia o Història, o bé
són interdisciplinàries, de gran rellevància en
l’esport i en els Jocs Olímpics. (Quadre 1)
La matèria que més volum de publicacions
presenta és ADMINISTRACIÓ (909 publica-

Matèries Total (1) Olímp. (2) % total (3) % Olim. (4) Avanç. (5) Interm. (6) Bàsic (7) Índex (8)

Base de dades 392.954 9.258 2,4 97.022 76662 21.9270 0,44

Olimpismoe 9.258 9.258 100,0 100 549 1.145 7.564 0,18

Administració 15.108 909 6,0 9,82 32 88 789 0,13

Història 11.290 651 5,8 7,03 66 129 456 0,30

Associacions i Comités 599 595 99,3 6,43 16 63 516 0,13

Instal·lacions 13.744 550 4,0 5,94 20 54 476 0,13

Biografies 16.080 538 3,3 5,81 2 14 522 0,03

Filosofia 4.113 488 11,9 5,27 27 117 344 0,30

Política 2.080 476 22,9 5,14 67 141 268 0,44

Mitjans de Comunicació 2.198 406 18,5 4,39 30 42 334 0,18

Estadística 2.692 326 12,1 3,52 14 32 280 0,14

Economia 4.941 319 0,5 3,45 13 29 277 0,13

Medicina 14.821 252 1,7 2,72 44 62 146 0,42

Dopatge 7.380 248 3,4 2,68 19 53 176 0,29

Dona 9.581 218 2,3 2,35 21 48 149 0,32

Coubertin 160 160 100,0 1,73 10 27 123 0,23

Jocs Olímpic Antics 160 160 100,0 1,73 28 41 91 0,43

Sociologia 7.959 149 1,9 1,61 44 68 37 0,75

Psicologia 20.790 111 0,5 1,20 44 32 35 0,68

Cultura 193 93 48,2 1,00 1 6 86 0,08

Educació 18.865 72 0,4 0,78 0 12 60 0,17

Fisiologia 32.132 54 0,2 0,58 30 11 13 0,76

Biomecànica 9.471 22 0,2 0,24 8 4 10 0,55

Ética 468 15 3,2 0,16 0 4 11 0,27

Organització 246 3 1,2 0,03 1 0 2

Dades obtingudes de la base de dades SPORT fins al desembre de 1996.

(1) nombre de publicacions esportives; (2) nombre de publicacions olímpiques; (3) nombre de publicacions olímpiques en relació al nombre de publicacions esportives; (4) nombre de publicacions en relació al

nombre de publicacions olímpiques; (5) nivell avançat; (6) nivell intermedi; (7) nivell bàsic; (8) índex de nivell = (núm. de publicacions de nivell avançat + núm. de publicacions de nivell intermedi) / núm. de publica-

cions olímpiques).

Quadre 1.

Volum de publicacions i nivell de la investigació per matèries (disciplines científiques).

1 El nombre total de publicacions registrades en la base de dades el desembre de 1996, dades amb les quals vam treballar, és de 392.954, xifra que vam obtenir mitjançant la
suma del nombre de publicacions de nivell avançat, intermedi i bàsic. El nombre de publicacions d’olimpisme era de 9.258, obtingut per la suma de submatèries d’olimpisme
recollides en la base de dades (olympia, olympiad, olympian, olympic, olympics, olympiques, olympism), al camp “SH”. La recerca de la matèria que tracta cada publicació
l’hem realitzada en el camp “SH”.
Per tant, el nombre de publicacions sobre olimpisme és el 2,35% de totes les publicacions registrades.

2 J. A. Aquesolo: Thesaurus Sport. Códigos Temáticos, Málaga: Ed. Unisport/Junta de Andalucía, 1992 (2a ed., pàg. 20 i ss.)



cions i 9,8% de tots els treballs publicats
sobre olimpisme), la segueix la HISTÒRIA

(651 publicacions, 7% de tot el que s’ha pu-
blicat sobre olimpisme). Entre 500 i 600
publicacions ofereixen tres grans temes
d’estudi de l’esport: ASSOCIACIONS I COMI-

TÈS, INSTAL·LACIONS I BIOGRAFIES. També
com a disciplines científiques molt relle-
vants apareixen les clàssiques FILOSOFIA I

POLÍTICA, que junt a MITJANS DE COMUNI-

CACIÓ, ocupen el rang de les 400 publica-
cions; ESTADÍSTIQUES i ECONOMIA, es troben
en les 300 publicacions; MEDICINA i els te-
mes de DÒPING i DONA, en les 200 publi-
cacions.
Dos grans temes, COUBERTIN i JOCS OLÍM-

PICS ANTICS, al costat de dues disciplines re-
llevants, però no excessivament representa-
des en les publicacions olímpiques, SOCIO-

LOGIA i PSICOLOGIA, apareixen en el rang en-
tre 100 i 200 publicacions.
Entre les matèries amb menys de 100 publi-
cacions, criden l’atenció dues de molt im-
portants en l’esport, FISIOLOGIA i BIOME-

CÀNICA; els treballs publicats sobre aques-
tes dues matèries i relacionats amb l’olim-
pisme explícitament, només suposen el
0,2% de tot el que s’ha publicat en Fisiolo-
gia i Biomecànica de l’esport en general i re-
gistrades a la base de dades.
Tal vegada pot ser útil la contrastació amb
algun altre treball realitzat, encara que en
àmbits més restringits: Gusi i Rodríguez,3

en un estudi sobre el nombre de projectes
d’investigació en l’esport en general, limitat
regionalment, però prou ampli, concloïen
que més de la meitat de l’activitat investiga-
dora es desenvolupa en l’àmbit de les cièn-
cies biomèdiques, i en sobresurten els estu-
dis fisiològics: les ciències biomèdiques

atreuen l’interès de la majoria dels investi-

gadors actius (50,8%), seguides per les

ciències de la conducta (14,8%) i les cièn-

cies socials (13,1%). La proporció dels pro-

jectes dintre de l’àmbit de la Pedagogia

(3%) i de la Teoria de l’entrenament (2%),

és baix en comparació amb el nombre

d’investigadors interessats en aquests

camps (4,9% i 6,6% respectivament). L’in-

terès pels àmbits tecnològics és molt reduït

i aparentment, instrumental –informàtica–

(1,6%).

FARIA,4 fa una agrupació de matèries molt
personal en un estudi comparatiu entre
Anglaterra, Gal·les i Brasil i troba que el ma-
jor nombre d’investigacions recauen en les
matèries Tècniques (Administració, Bio-
mecànica, Informàtica, Entrenament, Trau-
matologia) –41,5% de la investigació a
Anglaterra-, Biologia –22,2% a Anglaterra– i
Pedagogia (Currículum, Aprenentatge, En-
senyament) –19,8% a Anglaterra- i que les
matèries de Salut -només el 2%–, Sociolo-
gia/Antropologia –13,3%– i Filosofia –1,2%–
són menys estudiades. Bé és cert que els re-
sultats per a Brasil, cedeixen el primer lloc de
les matèries a la Biologia amb el 36,7% i en
segon lloc, força enrere, amb el 27,8%, les
matèries tècniques (on inclou la Traumatolo-
gia, matèria biomèdica). L’autor conclou que
als països estudiats, les tres matèries predo-
minants en la investigació són la Tècnica, la
Biologia i la Pedagogia. I les tres matèries
menys investigades són Salut, Sociologia/
Antropologia i Filosofia.
L’especificitat olímpica de les matèries, a
part de temes absolutament específics de
l’olimpisme com COUBERTIN i JOCS OLÍMPICS

ANTICS, és molt variable. L’especificitat més
gran la presenta ASSOCIACIONS I COMITÈS

(99%). Molt a distància, però amb un consi-
derable nombre de treballs específics d’olim-
pisme, apareix la matèria CULTURA (48%),
POLÍTICA (23%) i MITJANS DE COMUNICACIÓ

(18,5%), ESTADÍSTIQUES (12,1%) i FILOSO-

FIA (11,9%).
En l’extrem oposat es troben les matèries
que, tot i ser molt importants per a l’esport
en general, tenen escassa presència en
l’olimpisme; aquest és el cas de BIOME-

CÀNICA (0,2%), FISIOLOGIA (0,2%) i PSICO-

LOGIA (0,5%).

Totes les matèries que superen el 2,4%
d’especificitat, com podem veure al qua-
dre, tenen més presència relativa en l’olim-
pisme que en l’esport en general. El tema
DONA, amb una especificitat del 2,3%, és
un tema, per tant, lleument menys repre-
sentat a l’olimpisme que a l’esport en ge-
neral.
El nivell de comprensió de les publicacions
d’olimpisme, 0,18, és considerablement
més bàsic que el nivell de la resta de les pu-
blicacions esportives, en general, de la base
de dades, 0,43.5

Veiem, per tant que el nivell de les publica-
cions sobre olimpisme és inferior al nivell de
les publicacions sobre esport en general.
Això pot explicar-se per diverses causes,
com per exemple que l’estudi de l’olimpisme
no s’hagi promocionat a nivell universitari
tant com d’altres qüestions esportives, que
les disciplines que estudien l’olimpisme si-
guin més comprensibles per la seva mateixa
naturalesa, o que l’olimpisme tracti, princi-
palment, de qüestions més de praxi que de
teories científiques.
El nivell de comprensió més bàsic l’ofereix la
matèria BIOGRAFIES, 0,03, molt per sota de
l’esmentada mitjana de les publicacions
olímpiques; també d’un nivell de compren-
sió molt bàsic són: ADMINISTRACIÓ, ASSO-

CIACIONS I COMITÈS, INSTAL·LACIONS, ECO-

NOMIA i EDUCACIÓ, que formen el grup de
matèries que estan per sota de la mitjana
olímpica. Ens crida l’atenció l’escàs nivell
de comprensió, nivell molt bàsic, de les pu-
blicacions d’Economia.
El nivell de la matèria MITJANS DE COMUNI-

CACIÓ a les publicacions d’olimpisme, 0,18,
coincideix justament amb la mitjana de les
publicacions olímpiques.
A l’altre extrem, les matèries que exigeixen
un nivell de comprensió més avançat són:
FISIOLOGIA (0,76), SOCIOLOGIA (0,75), PSI-

COLOGIA (0,68), BIOMECÀNICA (0,55), POLÍ-

TICA (0,44), JOCS OLÍMPICS ANTICS (0,43),
MEDICINA (0,42). (Quadre 2)
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3 N. Gusi i F. A. Rodríguez: “Análisis de la Investigación en Ciencias del Deporte en Cataluña (I) ¿Quién, qué y cómo investiga?”, a N. Gusi y F. A. Rodríguez, Aplicaciones y Fun-

damentos de las Actividades Físico-deportivas, Lleida: Actes del I Congrés de les Ciències de l’Esport i l’Educació Física d’INEF-Lleida. 1994, pàg. 66.
4 A. G. Faria: “Trends of research in Physical education in England, Wales and Brazil (1975-1984): a comparative study”, a: J. Duran, J. L. Hernández i L. M. Ruiz: Humanismo

y Nuevas Tecnologías en la Educación Física y el Deporte, Madrid: Eds. Ministerio de Educación y Ciencia, 1990.
5 La base de dades registra el nivell de les publicacions al camp “LE”, i és, per a tot l’esport en general, de nivell “avançat”: 97.022; de nivell “intermedi” 75.662; i de nivell

“bàsic” 219.270; mentre que per a les publicacions específiques d’olimpisme, es registren 549 de nivell “avançat”, 1.145 de nivell “intermedi” i 7.564 de nivell “bàsic”.
Per poder comparar el nivell de diversos conjunts de publicacions hem elaborat un “índex de nivell” que s’obté sumant les de nivell avançat i les de nivell intermedi i dividint
aquesta suma pel nombre total de publicacions. Així, el nivell de les publicacions esportives general de la base de dades és de 0,43, mentre que el nivell de les publicacions es-
portives que tracten sobre olimpisme és només del 0,18.



El nombre de treballs d’investigació i publi-
cacions dels JOCS OLÍMPICS MODERNS con-
crets, manifesta un enorme increment als
Jocs de MONT-REAL de 1976. Aquest incre-
ment també existeix respecte dels Jocs de
MUNIC de 1972, però amb molta menys
força.
Anteriorment a aquestes dates, susciten
més l’atenció els Jocs d’ATENES de 1896,
SAINT LOUIS de 1904, LOS ÁNGELES de
1932 i els de BERLÍN de 1936.
Als Jocs Olímpics d’Hivern, es produeix un
fort increment en l’estudi dels Jocs de 1980
(LAKE PLACID, USA), encara que en 1976
(INNSBRUCK), ja és considerable. El punt
màxim de publicacions s’aconsegueix res-
pecte dels Jocs d’hivern de 1988 celebrats
a CALGARY (Canadà), que són els que més
interès han despertat pel nombre de publi-
cacions.
El nivell més elevat de les publicacions i in-
vestigació sobre edicions concretes dels
Jocs Olímpics, l’ofereixen els treballs cientí-
fics sobre els Jocs alemanys de BERLÍN

1936 (0,48) i de MUNIC 1972 (0,34), els
anglesos de LONDRES de 1908 (0,30) i de
1948 (0,35) i, sobretot, els Jocs de MÈXIC

de 1968, (nivell 0,51); aquests Jocs, a més
a més dels seus excel·lents resultats espor-
tius, també van ser escenari de greus inci-
dents polítics.
Amb bon nivell, encara que per sota dels ci-
tats, segueixen els Jocs de TÒQUIO de 1964
(0,26) i de SEÜL de 1988 (0,28).
Els Jocs Olímpics d’Hivern, fins al 1960,
són objecte de molt poques publicacions; es
podrien exceptuar els Jocs de LAKE PLACID

de 1932, sobre els quals s’han realitzat 11
publicacions científiques, encara que de ni-
vell bàsic (0,09).
Des de 1960 el nombre de treballs augmen-
ta; continua el nivell bàsic.
Nivell més elevat, dintre de la discreció, van
tenir els treballs sobre els Jocs d’Hivern de
GRENOBLE, de 1968, (0,23) i de 1976, a
INNSBRUCK, (0,21). (Quadre 3)
El nivell de les publicacions i investigació
olímpica pel que fa a esports concrets per-
met de concloure que els de major nivell,
que superen l’índex de nivell de 0,30, són el
TENNIS (0,36), la LLUITA (0,33) i el TENNIS

DE TAULA (0,33). La LLUITA ofereix molts
més treballs científics (30 publicacions) que
els altres dos esports esmentats (11 i 6 pu-
blicacions respectivament). En un segon
grup de nivell intermedi, entre 0,20 i 0,30,
se situarien l’ATLETISME (0,28), GIMNÀS-
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Matèries Total Olímp. % total % Olím. Avanç. Interm. Bàsic Índex

Base de dades 392.954 9.258 2,4 97.022 76.662 21.9270 0,44

Olimpisme 9.258 9.258 100,0 100 549 1.145 7.564 0,18

JJ.OO 3.597 3.597 100,0 38,85 255 637 2.705 0,25

JJ.OO 1988 h 1.147 12,39 18 63 1.066 0,07

JJ.OO 1976 e 578 6,24 47 77 454 0,21

JJ.OO 1980 e 468 5,06 11 46 411 0,12

JJ.OO 1992 e 420 4,54 11 31 378 0,1

JJ.OO d’estiu 372 372 100,0 4,02 19 35 318 0,15

JJ.OO 1984 e 302 3,26 13 44 245 0,19

JJ.OO 1996 e 288 3,11 8 10 270 0,06

JJ.OO 1988 e 266 2,87 19 57 190 0,29

JJ.OO 1980 h 203 2,19 1 9 193 0,05

JJ.OO 1972 e 171 1,85 32 27 112 0,35

JJ.OO 1994 h 166 1,79 14 4 148 0,11

JJ.OO 2000 e 163 1,76 2 3 158 0,03

JJ.OO d’hivern 162 162 100,0 1,75 5 10 147 0,09

JJ. Olímpics antics 160 160 100,0 1,73 28 41 91 0,43

JJ.OO 1992 h 158 1,71 3 3 152 0,04

JJ.OO 1936 e 105 1,13 13 38 54 0,49

JJ.OO 1896 76 0,82 2 10 64 0,16

JJ.OO 1976 h 73 0,79 8 8 57 0,22

JJ.OO 1968 e 62 0,67 27 5 30 0,52

JJ.OO 1984 h 56 0,60 3 5 48 0,14

JJ.OO 1932 e 48 0,52 4 9 35 0,27

JJ.OO 1904 34 0,37 3 3 28 0,18

JJ.OO 1972 h 32 0,35 1 0 31 0,03

JJ.OO 1928 e 31 0,33 3 1 27 0,13

JJ.OO 1964 e 26 0,28 6 1 19 0,27

JJ.OO 1952 e 20 0,22 0 3 17 0,15

JJ.OO 1960 e 20 0,22 2 0 18 0,1

JJ.OO 1956 e 19 0,21 3 1 15 0,21

JJ.OO 1998 h 19 0,21 0 0 19 0

JJ.OO 1900 17 0,18 1 1 15 0,12

JJ.OO 1924 e 17 0,18 2 0 15 0,12

JJ.OO 1948 e 17 0,18 3 3 11 0,35

JJ.OO 1912 16 0,17 1 1 14 0,13

JJ.OO 1920 16 0,17 3 0 13 0,19

JJ.OO 1968 h 13 0,14 1 2 10 0,23

JJ.OO 1932 h 11 0,12 0 1 10 0,09

JJ.OO 1908 10 0,11 2 1 7 0,3

JJ.OO 1964 h 10 0,11 1 1 8 0,2

JJ.OO 1924 h 9 0,10 0 0 9 0

JJ.OO 1960 h 8 0,09 0 0 8 0

JJ.OO 1936 h 5 0,05 1 1 3 0,4

JJ.OO 1928 h 4 0,04 0 0 4

JJ.OO 1948 h 4 0,04 1 1 2

JJ.OO 1952 h 4 0,04 1 1 2

JJ.OO 2002 h 4 0,04 0 0 4

JJ.OO 1956 h 1 0,01 0 0 1

Quadre 2.

Volum de publicacions i nivell d’investigació per matèries (Jocs Olímpics).



TICA (0,24), REM (0,22) i CURSA (0,24). La
resta dels esports olímpics se situarien en
un tercer grup de nivell menor en els seus
estudis. La MARATÓ s’inclouria aquí (0,01),
com veiem, amb un nivell força inferior a la
resta de l’Atletisme. En aquest grup també

s’inclouen els esports d’hivern, la pràctica
totalitat dels quals ofereixen un bon nombre
de treballs científics: ESQUÍ ALPÍ (0,04),
PATINATGE ARTÍSTIC (0,04), PATINATGE

DE VELOCITAT (0,06), BOB (0,09), LUGE

(0,04).

Evolució de les publicacions
per matèries (Quadre 4)
Del total de 9.258 publicacions sobre olim-
pisme registrades, només 63 van ser publi-
cades abans de l’any 1960 i el seu nivell és
de 0,20.
En la dècada dels anys 60, solament es
van publicar 137 treballs i el seu nivell
s’eleva a 0,33. Aquest nivell serà superior
que en les dècades futures dels anys 70,
80 i 90.
En la dècada dels 70, augmenta enorme-
ment el nombre de treballs científics –16,7
vegades–, i el nombre de publicacions s’ele-
va a 2.300. Aquest increment de treballs
publicats és el més gran, de molt, entre
dècades (en la dècada dels 80 només s’in-
crementarà 1,7 vegades respecte dels 70).
Malgrat tot, el nivell dels treballs ha seguit
una conducta evolutiva contrària: dismi-
nueix els anys 70 (0,24) i continuarà bai-
xant en els 80 (0,17) i encara més en la
dècada dels 90.
Les conclusions generals sobre l’evolució de
les publicacions d’olimpisme, pel que fa al
nombre de treballs i al seu nivell, podrien
establir-se de la manera següent: gran
escassetat del nombre de publicacions rea-
litzades abans dels anys 60; increment
continuat del nombre de publicacions en
l’evolució; fort increment del nombre de pu-
blicacions sobre olimpisme en la dècada
dels 70; i nivell de les publicacions de la
dècada dels anys 60 superior al de les dèca-
des posteriors.
Les disciplines científiques segueixen un pa-
tró evolutiu semblant, amb unes certes di-
ferències:

En les publicacions d’HISTÒRIA, nivell
0,29, no apareixen diferències considera-
bles de nivell entre les diferents dècades,
excepte en l’última (dècada dels 90) en
què, seguint la conducta general per a
l’última dècada, també baixa. La sub-
matèria COUBERTIN segueix una conducta
similar. La submatèria JOCS OLÍMPICS DE

L’ANTIGUITAT presenta interès considera-
ble, i ocupa aproximadament el 20% de
les publicacions en Història en l’Olim-
pisme.
En SOCIOLOGIA, a més a més de l’alt nivell
(0,75), no existeix decadència d’aquest ni-
vell en l’última dècada, cosa que mostra el
gran interès de l’estudi sociològic del feno-
men olímpic, malgrat el nombre relativa-
ment escàs de publicacions.
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Matèries Total Olímp. % total % relat. Avanç. Interm. Bàsic Índex

Base de dades 39.2954 9.258 2,4 97.022 76.662 219.270 0,44

Olimpisme 9.258 9.258 100,0 100 549 1145 7.564 0,18

Atletisme 4.117 142 3,4 1,53 15 25 102 0,28

Natació 9.335 119 1,3 1,29 10 10 99 0,17

Gimnàstica 5.445 82 1,5 0,89 14 6 62 0,24

Patinatge artístic 1.606 70 4,4 0,76 2 1 67 0,04

Cursa 11.039 66 0,6 0,71 12 4 50 0,24

Esquí alpí 2.198 63 2,9 0,68 2 1 60 0,05

Marató 2.556 55 2,2 0,59 1 0 54 0,02

Bàsquet 8.700 54 0,6 0,58 3 0 51 0,06

Hoquei gel 5.143 49 1,0 0,53 0 0 49 0,00

Vela 4.842 47 1,0 0,51 3 2 42 0,11

Patinatge velocitat 544 46 8,5 0,50 1 2 43 0,07

Ciclisme 6.776 44 0,6 0,48 6 0 36 0,18

Voleibol 4.099 42 1,0 0,45 3 4 35 0,17

Halterofília 2.066 41 2,0 0,44 3 4 34 0,17

Rem 2.209 35 1,6 0,38 4 4 27 0,23

Tir 2.230 33 1,5 0,36 0 4 29 0,12

Bobsleigh 120 31 25,8 0,33 0 3 28 0,10

Lluita 2.568 30 1,2 0,32 6 4 20 0,33

Esquí de fons 2.505 29 1,2 0,31 1 2 26 0,10

Boxa 1.963 23 1,2 0,25 2 2 19 0,17

Esgrima 868 21 2,4 0,23 1 0 20 0,05

Luge 106 21 19,8 0,23 0 1 20 0,05

Salts 934 20 2,1 0,22 2 0 18 0,10

Pentatló modern 186 20 10,8 0,22 1 0 19 0,05

Futbol 6.798 16 0,2 0,17 0 1 15 0,06

Salts d’esquí 286 15 5,2 0,16 1 0 14 0,07

Piragüisme 1.517 14 0,9 0,15 0 1 13 0,07

Hoquei herba 1.198 14 1,2 0,15 0 1 13 0,07

Handbol 1.548 12 0,8 0,13 1 0 11 0,08

Tir amb arc 1.263 12 1,0 0,13 0 1 11 0,08

Judo 958 12 1,3 0,13 1 1 10 0,17

Tennis 6.964 11 0,2 0,12 1 3 7 0,36

Salts trampolí 3.501 7 0,2 0,08 1 0 6 0,14

Tennis de taula 850 6 0,7 0,06 1 1 4 0,33

Natació sincronitzada 613 5 0,8 0,05 0 0 5 0,00

Llançaments 462 2 0,4 0,02 0 0 2

Bàdminton 883 2 0,2 0,02 0 0 2

Equitació 2.587 0 0,0 0 0 0 0

Waterpolo 0 0 0,0 0 0 0 0

Gimnàstica rítmica 387 0 0,0 0 0 0 0

Quadre 3.

Volum de publicacions i nivell de la investigació per matèries (esports).



Les matèries ECONOMIA i ADMINISTRACIÓ,
presenten constància d’un nivell bàsic, du-
rant tota l’evolució.
FILOSOFIA, nivell 0,30, molt per sobre del
nivell olímpic general, encara que sense
arribar al nivell mitjà de les publicacions es-
portives, manté constant l’esmentat nivell
en l’evolució. Alguns països assoleixen alts
índexs de nivell en aquesta matèria, cosa
que ens indica la possibilitat d’un tracta-
ment científic avançat en aquesta matèria.
Potser per això, l’increment no és tan fort en
la dècada dels 70 i pràcticament no existeix
increment en la dècada dels 80. Continua el
patró general de descens de nivell en la qua-
lificació de les publicacions de les últimes
dècades.
Els treballs sobre DÒPING tenen menys ni-
vell (0,29), que els de MEDICINA (0,42), i
s’hi observa també un declivi evolutiu del
nivell. D’altra banda, ofereix un incre-
ment molt fort en el nombre de publica-
cions, més del doble, entre la dècada dels
70 i la dels 80, en contrast amb els tre-
balls de MEDICINA, que no ascendien.
L’interès biològic de l’olimpisme, per
tant, sembla centrar-se especialment en
el DÒPING.
Dins de les publicacions sobre olimpisme,
les que tracten sobre FISIOLOGIA, ofereixen
un dels nivells més avançats, 0,81, encara
que és cert que el seu nombre total és més
aviat escàs (54 publicacions). En aquesta
matèria, pel que fa referència a olimpisme,
no s’observa un fort increment continu,
dècada rere dècada; no és una matèria gaire
específica de l’olimpisme sinó genèrica de
l’esport.
PSICOLOGIA, presenta escassa especifici-
tat en relació amb l’olimpisme. Malgrat
això, el seu alt nivell, 0,68, mantingut du-
rant les successives dècades, permet de
destacar-la, també, com a matèria d’in-
terès per a l’estudi de l’olimpisme. El
nombre de publicacions ve a ser el doble
que el de FISIOLOGIA i la meitat que el de
DÒPING.
A BIOMECÀNICA, l’escàs nombre de publi-
cacions, 22, no permet de parlar de
l’evolució del nivell en els cinc períodes
de temps que hem establert en l’estudi.
Globalment, aquest nivell és considera-
ble, 0,54. En els sis primers anys de la
dècada dels 90, ja se’n registraven més
del doble de publicacions que en la dèca-
da anterior; presenta, per tant, un interès
creixent per a l’olimpisme, tot i que, cer-
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Nivell

Olimpisme Núm. Publ. Adv. Int. Bas. Índex

Total 9.258 549 1.145 7.564 0,18

< 1960 63 3 10 50 0,21

1960 - 1969 137 24 22 91 0,34

1970 - 1979 2.300 192 361 1.747 0,24

1980 - 1989 3.952 206 491 3.255 0,18

1990 - 1996 2.806 124 261 2.421 0,14

HISTÒRIA

Total: 11.290 651 66 129 456 0,30

< 1960 9 0 4 5 0,44

1960 - 1969 22 1 6 15 0,32

1970 - 1979 185 17 47 121 0,35

1980 - 1989 221 30 46 145 0,34

1990 - 1996 214 18 26 170 0,21

FILOSOFIA

Total: 4113 488 27 117 344 0,30

< 1960 1 0 0 1 0,00

1960 - 1969 6 0 3 3 0,50

1970 - 1979 118 7 32 79 0,33

1980 - 1989 235 11 49 175 0,26

1990 - 1996 128 9 33 86 0,33

MEDICINA

Total: 14.821 252 44 62 146 0,42

< 1960 1 1 0 0 1,00

1960 - 1969 12 8 3 1 0,92

1970 - 1979 81 16 30 35 0,57

1980 - 1989 82 5 20 57 0,30

1990 - 1996 76 14 9 53 0,30

DOPATGE

Total: 7.380 248 19 53 176 0,29

< 1960 0

1960 - 1969 1 1 0 0 1,00

1970 - 1979 49 10 18 21 0,57

1980 - 1989 111 6 19 86 0,23

1990 - 1996 87 2 16 69 0,21

BIOGRAFIA

Total: 16.080 538 2 14 522 0,03

< 1960 2 0 0 2 0,00

1960 - 1969 5 0 0 5 0,00

1970 - 1979 222 0 10 212 0,05

1980 - 1989 176 1 4 171 0,03

1990 - 1996 133 1 0 132 0,01

ADMINISTR.

Total: 15.108 909 32 88 789 0,13

< 1960 3 0 1 2 0,33

1960 - 1969 20 0 0 20 0,00

1970 - 1979 141 3 20 118 0,16

1980 - 1989 390 16 36 338 0,13

1990 - 1996 355 13 31 311 0,12

Quadre 4.

Evolució del nombre i nivell de les publicacions per matèries (matèria, any de publicació i nivell).



tament, encara escàs si ens atenim a les
xifres globals.
Les BIOGRAFIES suposen un gran nombre de
publicacions de nivell bàsic. Els anys 70 són
el període de més nombre de publicacions
en aquesta matèria, 222 publicacions. En
els anys 80 i 90 baixen en un 20%. El seu
nivell, 0,03, és un dels més baixos; això no
va contra seu mèrit i conveniència; al con-
trari, el nombre de publicacions de nivell
bàsic, en sentit absolut, entenem que és un
índex de desenvolupament, tan important
com l’índex de nivell que hem elaborat.
L’ordre de matèries amb un major ascens
absolut en volum de publicacions en els
anys 70 (respecte dels anys 60) és el se-
güent: BIOGRAFIES (222 publicacions),
HISTÒRIA (185 publicacions), INSTAL·LA-

CIONS (177 publicacions), ADMINISTRACIÓ

(141 publicacions), POLÍTICA (132 publica-
cions). L’enorme volum de publicació de
biografies dels anys 70, sembla fer palesa la
importància del campió esportiu com a ídol
social, tòpic important per a les ciències so-
cials de l’esport. Encara que en els anys 80
el nombre de publicacions biogràfiques de-
cau a 176, en termes absoluts continua es-
sent alt.
Les necessitats pràctiques d’uns Jocs Olím-
pics molt desenvolupats, Cagigal parla del
“gegantisme” dels Jocs com a màxima ex-
pressió de l’esport espectacle i d’elit, la
seva infraestructura material i organitzati-
va, expliquen l’eclosió de publicacions so-
bre matèries com ara instal·lacions i admi-
nistració. El tema polític és un altre dels
grans protagonistes de les publicacions
dels anys 70 i continuarà augmentant amb
força en els 80, en què avançarà Història
com a matèria en volum absolut de publica-
cions.
En els anys 80, la matèria líder és ADMI-

NISTRACIÓ, que gairebé assoleix el triple de
publicacions que en la dècada anterior (de
141 a 390). En segon lloc, una matèria su-
perposada en part a l’anterior, ASSOCIA-

CIONS I COMITÈS, també supera el doble de
les seves publicacions en aquesta dècada
(ascens de 102 a 250). El tercer lloc, tan-
mateix, no està relacionat amb la infraes-
tructura organitzativa o material, sinó que
és aconseguit per la FILOSOFIA, que pràcti-
cament duplica el nombre d’obres (passa de
118 a 235).
POLÍTICA (232), HISTÒRIA (221), INSTAL·LA-

CIONS (221), no arriben a duplicar el nom-

bre, però es mantenen amb un volum molt
alt i ascendent.
L’evolució de les publicacions, en nombre
i nivell, sobre cada una de les edicions
dels Jocs Olímpics sembla confirmar la
conducta general que hem assenyalat per
a l’evolució de les matèries científiques
olímpiques. L’eclosió de publicacions dels
anys 70, tindria com a conseqüència
l’aparició d’un gran volum de publicacions
sobre els Jocs de Munic de 1972 (154 pu-
blicacions en aquesta dècada) i de Mont-
real (540 publicacions). Els Jocs de 1960
i 1964 a penes van tenir alguna publicació
en la dècada dels 60; tampoc posterior-
ment. Els Jocs de 1968 ja registren el can-
vi de tendència, n’apareixen 31 publi-
cacions, en aquesta dècada i 20 publica-
cions en la dècada següent dels 70. Els
Jocs de Munic són, per tant, els primers
grans Jocs objecte de nombroses publica-
cions i els de Mont-real, els que més volum
de publicacions han registrat fins al 1996.
Els de Moscou de 1980, van registrar 266
publicacions en la dècada dels 70 i 197
publicacions en la dècada dels 80 (de
1990 a 1996, s’han registrat solament 5
publicacions sobre els Jocs de Moscou).
Els Jocs de 1984 (Los Angeles) van ser ob-
jecte de menys nombre de treballs: 273 en
la dècada dels 80 i ben just alguns en la
dècada anterior i posterior. Els de Barcelo-
na 1992, incrementaran el nombre de pu-
blicacions a 402, publicades de 1990 a
1996 (només 18 es van publicar anterior-
ment al 90). Per als Jocs d’Atlanta de
1996, fins el mateix any de la celebració
dels Jocs ja [s’havien registrat 288 publica-
cions.
Respecte dels Jocs d’Hivern anteriors als
anys 70, a penes hi ha publicacions cien-
tífiques: dels primers Jocs, els de CHAMO-

NIX de 1924, només s’han registrat 9 pu-
blicacions, que s’han realitzat en la dèca-
da dels 80 i dels 90; dels Jocs de LAKE

PLACID de 1932, 11 publicacions, realit-
zades en les tres últimes dècades; dels
Jocs de GARMISH-PARTENKINCHEN de
1936, s’han realitzat solament 5 publica-
cions, 3 d’aquestes publicades abans de
la dècada dels 60 i les altres 2 publicades
una en la dècada dels 80 i una altra en
els 90.
Cal esperar als Jocs de 1972, de SAPPORO,
per veure un increment substancial del
nombre de publicacions, que serà de 30 en
aquesta dècada (2 en la dècada anterior);

els d’INNSBRUCK de 1976, registraran un
nombre de publicacions de 71 en aquesta
dècada (2 en la dècada posterior). Són xifres
molt inferiors en comparació amb el nombre
de publicacions dels Jocs d’estiu; aquesta
inferioritat ha estat regla sempre, excepte
amb els Jocs de CALGARY de 1988, que van
batre el rècord de publicacions, 1.115, en la
dècada dels 80. Amb posterioritat a
CALGARY els Jocs d’estiu han tornat a recu-
perar la superioritat en nombre de publica-
cions científiques.

Evolució de les publicacions
per països

Els dos països de l’Europa de l’Est que més
han publicat han estat Hongria (21) i
Bulgària (18). HONGRIA s’incorpora a les
publicacions esportives sobre olimpisme
(que ve a coincidir amb les publicacions
esportives en general) quan ho fan la gran
majoria dels països, en la dècada dels 80;
el seu nivell és molt alt (0,37 en la dècada
dels 80 i 0,36 en la dècada no conclosa
dels 90) en comparació amb la mitjana de
les publicacions olímpiques de tots els paï-
sos (0,18) i aquest nivell, com veiem, es
manté en la dècada dels 90. Això ens sem-
bla molt significatiu a favor del nivell de la
investigació i publicacions d’Hongria, ja
que la gran majoria dels països pateix en la
dècada dels 90, respecte de la dècada
dels 80, el que podríem anomenar una in-
flació del nivell de les seves publicacions:
les publicacions abaixen molt la qualitat
encara que n’augmenti el nombre. Hongria
presenta, doncs, un alt nivell i manteni-
ment d’aquest nivell.
BULGÀRIA s’incorpora també en la dècada
dels 80, però amb un nivell molt menor
que Hongria i, a més a més, en desaparei-
xen les publicacions olímpiques en la dè-
cada dels 90.
FRANÇA s’incorpora decisivament a les pu-
blicacions i investigació olímpica també en
la dècada d’incorporació de la generalitat
dels països, anys 80 (80 publicacions), amb
un nivell (0,21) força inferior al d’Hongria, i
pateix una enorme inflació en el nivell dels
seus treballs olímpics en la dècada dels 90,
en què es publica una mica més (95, fins al
desembre del 96), però de més baix nivell.
(Quadre 5)
ITÀLIA: incorporació a les publicacions
científiques en els anys 80 (27 publica-
cions), amb bon nivell (0,33); enorme in-
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Quadre 5.

Evolució del nombre i nivell de les publicacions per països.

Public.

Olímp.
Av.(2) Int. (3) Bàs.(4) Nivell(5)

FRANÇA

TOTAL:
(1)

10.924 183 2 21 160 0,13

<1960 0 0 0 0

1960 - 1969 2 1 0 1

1970 - 1979 6 0 0 6 0,00

1980 - 1989 80 1 16 63 0,21

1990 - 1996 95 0 5 90 0,05

ITÀLIA

TOTAL:
(1)

4.753 102 2 8 92 0,10

<1960 0 0 0 0

1960 - 1969 0 0 0 0

1970 - 1979 0 0 0 0

1980 - 1989 27 2 7 18 0,33

1990 - 1996 75 0 1 74 0,01

REGNE UNIT

TOTAL:
(1)

5.027 206 13 24 164 0,18

<1960 1 0 1 0

1960 - 1969 0 0 0 0

1970 - 1979 7 2 0 5 0,29

1980 - 1989 80 5 9 66 0,18

1990 - 1996 118 6 19 83 0,29

CANADÀ

TOTAL:
(1)

28.969 1.315 41 133 1.141 0,13

<1960 8 0 0 8 0,00

1960 - 1969 8 0 0 8 0,00

1970 - 1979 74 8 13 53 0,28

1980 - 1989 971 20 61 890 0,08

1990 - 1996 254 13 59 182 0,28

ESPANYA

TOTAL:
(1)

1.392 74 3 42 29 0,61

<1960 0 0 0 0

1960 - 1969 1 0 1 0

1970 - 1979 1 0 0 1

1980 - 1989 4 0 3 1

1990 - 1996 68 3 38 27 0,60

BÈLGICA

TOTAL:
(1)

2.338 44 3 1 40 0,09

<1960 0 0 0 0

1960 - 1969 0 0 0 0

1970 - 1979 0 0 0 0

1980 - 1989 7 1 1 5 0,29

1990 - 1996 37 2 0 35

GRÈCIA

TOTAL:
(1)

329 197 2 30 165

<1960 0 0 0 0

1960 - 1969 0 0 0 0

1970 - 1979 0 0 0 0

1980 - 1989 117 1 22 94 0,16

1990 - 1996 80 1 8 71 0,05

SUÏSSA

TOTAL:
(1)

4.889 1.344 7 38 1.299 0,03

<1960 0 0 0 0

1960 - 1969 1 0 0 1

1970 - 1979 24 0 4 20 0,17

1980 - 1989 693 3 31 659 0,05

1990 - 1996 626 4 3 619 0,01

Public.

Olímp.
Av.(2) Int. (3) Bàs.(4) Nivel(5)

COREA

TOTAL:(1) 200 47 2 25 20 0,57

<1960 0 0 0 0

1960 - 1969 0 0 0 0

1970 - 1979 0 0 0 0

1980 - 1989 15 0 0 15 0,00

1990 - 1996 32 2 25 5 0,84

AUSTRÀLIA

TOTAL:
(1)

20.481 374 16 17 341 0,09

<1960 3 0 1 2

1960 - 1969 1 0 0 1

1970 - 1979 3 1 1 1

1980 - 1989 43 4 5 34 0,21

1990 - 1996 324 11 10 303 0,06

EEUU

TOTAL:
(1)

140.699 1.847 168 198 1.481 0,20

<1960 5 0 3 2

1960 - 1969 6 3 0 3

1970 - 1979 96 11 17 68 0,29

1980 - 1989 865 100 130 635 0,27

1990 - 1996 875 54 48 773 0,12

ALEMANYA

TOTAL:
(1)

9.957 204 32 55 117 0,43

<1960 0 0 0 0

1960 - 1969 0 0 0 0

1970 - 1979 26 0 2 24 0,08

1980 - 1989 127 29 39 59 0,54

1990 - 1996 51 3 14 34 0,33

FINLÀNDIA

TOTAL:
(1)

1.444 19 0 3 16 0,16

<1960 0 0 0 0

1960 - 1969 0 0 0 0

1970 - 1979 5 0 1 4

1980 - 1989 7 0 2 5 0,29

1990 - 1996 7 0 0 7

SUÈCIA

TOTAL:
(1)

655 11 1 2 8 0,27

<1960 0 0 0 0

1960 - 1969 0 0 0 0

1970 - 1979 2 0 0 2

1980 - 1989 8 0 2 6 0,25

1990 - 1996 1 1 0 0

HOLANDA

TOTAL:
(1)

1.237 19 7 8 4 0,79

<1960 0 0 0 0

1960 - 1969 3 0 2 1

1970 - 1979 0 0 0 0

1980 - 1989 12 4 6 2 0,83

1990 - 1996 4 3 0 1

NORUEGA

TOTAL:
(1)

444 33 17 3 13 0,61

<1960 0 0 0 0

1960 - 1969 0 0 0 0

1970 - 1979 0 0 0 0

1980 - 1989 9 4 2 3 0,67

1990 - 1996 24 13 1 10 0,58

(1) nombre de publicacions esportives totals; (2) nombre de publicacions olímpiques de nivell avançat; (3) nombre de publicacions olímpiques de nivell intermedi; (4) nombre de publica-

cions olímpiques de nivell bàsic; (5) índex de nivell = (publicacions olímpiques de nivell avançat + publicacions olímpiques de nivell intermedi) / núm. de publicacions olímpiques totals.



flació en el nivell de les seves publicacions
els anys 90 (el nivell baixa a 0,01), encara
que es publica molt més (75 publicacions
fins a l’any 96).
GRAN BRETANYA: també la incorporació
decisiva de Gran Bretanya a la investi-
gació i publicacions olímpiques es pro-
dueix els 80 (solament 7 treballs en la
dècada anterior de 1970). El seu nivell
coincidia amb la mitjana de les publica-
cions olímpiques de tots els països en ge-
neral, molt per sota, per exemple, d’Hon-
gria, encara que el nombre és gairebé
cinc vegades superior. Les publicacions
de Gran Bretanya en la dècada dels 90, a
més a més d’augmentar en nombre, tam-
bé augmenten de nivell; és un dels pocs
països on no disminueix el nivell, no pre-
senta la inflació característica general
dels anys 90.
CANADÀ és un dels pocs països que s’in-
corporen a la investigació i publicacions
olímpiques ja en la dècada dels 70 amb
un bon nombre de treballs (74), té, per
tant, més tradició en aquest camp que la
GRAN BRETANYA o FRANÇA. El seu nivell
(0,28) és una mica superior al de la GRAN

BRETANYA i FRANÇA. En la dècada dels 80
la reacció és de fortíssim increment en el
nombre de publicacions (971), però, cu-
riosament, també un fortíssim descens
del nivell (0,08); és a dir, la inflació s’ha
produït amb una dècada d’antelació, de
la mateixa manera que la incorporació,
respecte de la generalitat dels països. Bé
és cert que la davallada del nivell no es fa
a costa de disminució del nombre de pu-
blicacions avançades i intermèdies, que
de fet augmenten entre el doble i el quà-
druple, sinó a costa de l’enorme augment
del nombre de publicacions bàsiques.
L’explicació del bon nombre de publicacions
ja en la dècada dels 70 sembla estar en la
celebració dels Jocs de Mont-real el 1976, i
la de l’abundant nombre de publicacions
dels 80, als Jocs d’Hivern de Calgary de
1988.
En la dècada dels 90 baixa el nombre de pu-
blicacions (254 fins al desembre de 1996) i
es recupera l’alt nivell de la dècada dels 70
(0,28).
ESPANYA presenta una incorporació tardana
a les publicacions sobre olimpisme: dèca-
da de 1990 (68 publicacions), de la dècada
anterior només es registren 4 treballs. El ni-
vell de les seves publicacions és molt alt
(0,60 en la dècada dels 90). Els Jocs de

Barcelona 92 expliquen l’augment de les
publicacions en els 90.
BÈLGICA: 44 publicacions olímpiques en to-
tal; el fort increment es dóna en els 90 (de 7
a 37 publicacions); el nivell de les publi-
cacions dels 90 és molt baix (0,05).
GRÈCIA: s’incorpora al camp de les publica-
cions olímpiques en la dècada dels 80 amb
un gran nombre de publicacions (117);
aquest ritme de publicacions es manté en
els 90 (80 fins a final del 1996). Malgrat el
considerable nombre de publicacions, el ni-
vell no supera la mitjana de l’olimpisme. Cal
notar que, malgrat la importància que
l’olimpisme té per a Grècia, per la seva his-
tòria, la seva incorporació a les publicacions
no ha estat anterior a la generalitat dels paï-
sos; on sí s’aprecia la força que té l’olim-
pisme per a aquest país és en l’alt nombre
de publicacions. És molt possible, a més a
més, que gran part dels treballs realitzats
per grecs tinguin com a destinació revistes
d’altres països europeus i americans.
SUÏSSA: incorporació primerenca (anys 70,
amb 24 publicacions), fort increment en la
dècada dels 80 (693 publicacions), lleuger
augment del ritme de les publicacions en els
90 (626 fins a desembre del 96). Nivell
molt bàsic (0,04 en els 80, 0,01 en els 90);
el nombre de publicacions avançades de les
dues últimes dècades només és de 7.
COREA: s’incorpora en la dècada dels 80
(15 publicacions, totes de nivell bàsic),
impulsada per la celebració dels Jocs de
Seül de 1988. En la dècada dels 90, no
solament ha mantingut el nombre de pu-
blicacions sinó que les ha incrementat
considerablement (32 fins a desembre de
1996) tot elevant-ne també el nivell
(0,84); potser l’explicació del bon nom-
bre i bon nivell de les publicacions, enca-
ra en els 90, sigui la celebració dels seus
Jocs de 1988, però també l’explicació pot
trobar-se en el seu desig de participació i
relacions amb la cultura occidental i, pot-
ser especialment, amb el mercat occi-
dental.
AUSTRÀLIA: en aquest país, el fort increment
no es dóna en els 80 sinó en els 90 (43 pu-
blicacions en els 80, 324 en els 90), potser
en relació amb la celebració dels Jocs de
Sidney del 2000. En augmentar el nombre
de publicacions en els 90, en baixa molt el
nivell (de 0,96 a 0,20).
ESTATS UNITS: en els anys 70 publica 96
treballs sobre olimpisme, amb un bon nivell
(0,29). Es produeix un fort increment en els

80 (865 treballs), bo i mantenint l’índex de
nivell (0,26). En els 90 augmenta lleument
el nombre de publicacions, però en baixa el
nivell (0,11).
ALEMANYA: la seva incorporació es realitza
ja en els anys 70, amb 26 treballs, amb un
nivell molt bàsic (0,07). En la dècada dels
80 es multiplica per cinc el nombre de pu-
blicacions (127) i el nivell dels treballs
s’eleva i constitueix un dels més alts de tots
els països (0,53). En la dècada dels 90 de-
creix un xic el ritme de publicacions i també
el nivell (0,33); sembla haver-hi, doncs,
una lleugera regressió de l’interès del país
per la investigació i les publicacions olímpi-
ques.
HOLANDA: el nombre de publicacions és
molt escàs (19). La dècada de major nom-
bre de publicacions sobre l’olimpisme és la
dels anys 80 (12 publicacions) i el seu nivell
és alt (0,83).
NORUEGA: presenta un nombre de publica-
cions (33) molt més gran que el de SUÈCIA

(11). Les seves primeres publicacions són
dels anys 80 i els anys 90 s’incrementa
molt la producció de publicacions. El seu
nivell és molt alt: només una minoria dels
seus treballs són de nivell bàsic: índex de
nivell de 0,77 per als anys 80, 0,58 per
als 90.
En general, es poden donar com a hipòtesi,
pel que fa a la conducta del nivell i del nom-
bre de les publicacions sobre olimpisme, les
lleis següents: 1. Baix nivell de les publica-
cions de cada país en una primera fase, que
pot coincidir amb la dècada inicial o anys
d’inici de les publicacions d’olimpisme i es-
portives en general en un país. Elevació del
nivell en una segona fase, que acostuma a
coincidir amb la segona dècada de les pu-
blicacions en aquest país. Augment del
nombre i disminució del nivell en una terce-
ra fase, que acostuma a coincidir amb la
tercera dècada. 2. Augment del nombre i
disminució del nivell de les publicacions
d’olimpisme en un país, en els 7 anys ante-
riors a la celebració dels Jocs en el mateix
país, (la ciutat amfitriona s’elegeix 7 anys
abans de la celebració dels Jocs). 3. Dismi-
nució del nivell mitjà de les publicacions,
quan n’augmenta el nombre. Les publica-
cions de nivell avançat no augmenten en
nombre tant com les de nivell bàsic; quan
es realitzen publicacions de nivell avançat,
se’n fan, també, de nivell bàsic en major
nombre.

14

Ciències aplicades

������ Educació Física i Esports (66) (6-18)



Llengües de publicació
El major nombre de publicacions sobre
olimpisme estan en anglès (7.439), segui-
des pel francès (1.992), alemany (483), es-
panyol (129), rus (44), italià (33), japonès
(19), portuguès (15), xinès (8).
Les publicacions en francès són un 25% en
relació a les publicacions en anglès; les pu-
blicades en alemany un 6%; en espanyol,
un 1%; en rus un 0,5%; en japonès un
0,2%; en portuguès, igualment, un 0,2% i
en xinès un 0,1%. (Quadre 6)
Destaca el gran nombre de publicacions en
llengua francesa, molt per davant de l’ale-
many i, especialment, de l’espanyol, encara
que el nombre d’hispanoparlants superi als
de llengua francesa a nivell mundial. Es ma-
nifesta així la gran importància olímpica de
la llengua francesa, probablement motivada
per les publicacions de Suïssa en llengua
francesa:
El 5,9% de les publicacions científiques es-
portives en francès són d’olimpisme, enfront
del 2,2% de les publicacions en anglès, el
2,9% en alemany, el 4,2% en espanyol,
l’1,9% en rus, el 2,0% en japonès, el 0,7%
en xinès, l’1,0% en portuguès i el 0,9% en
italià.
Pel que fa al nivell de les publicacions, so-
bresurten les realitzades en llengua ale-
manya, 0,39, davant de les realitzades en
anglès, 0,17. Les publicacions realitzades
en llengua alemanya són més selectes pel
que fa al tractament científic de l’olim-
pisme. Les realitzades en francès, mal-
grat el gran nombre de publicacions, són
inferiors en nivell a les angleses i alema-
nyes.
En altres llengües, l’escàs nombre de publi-
cacions impedeix de fer comparacions ade-
quades.
Crida l’atenció, també, l’escàs nombre de
publicacions en japonès, només 19, malgrat
la seva capacitat econòmica i esportiva.
Aquestes dades suggereixen un desinterès
dels japonesos per publicar al seu país i/o en
japonès, cosa que tal vegada no exclou un
interès per publicar en llengua anglesa i en
països occidentals. Aquesta conducta, en-
cara que menor en intensitat, podria expli-
car el relativament escàs nombre de publi-
cacions en italià, i potser, parcialment, en
espanyol i en alemany.
La llengua més traduïda en les publicacions
sobre olimpisme és l’anglès: 156 publica-
cions traduïdes consten, en la base de da-
des, amb l’anglès com a idioma original. Si

considerem el total de publicacions esporti-
ves traduïdes de l’anglès a una altra llengua,
que és de 732, observem que un gran per-
centatge (21%) d’aquestes traduccions co-
rresponen a l’olimpisme. (Quadre 7)
L’interès d’altres llengües per allò que ha es-
tat publicat sobre olimpisme en anglès, és
enorme; sobretot en comparació amb les
publicacions traduïdes des d’altres llen-
gües: des de l’alemany s’han traduït sola-
ment 11 publicacions sobre olimpisme del
total de 851 publicacions esportives en ale-
many traduïdes a altres llengües, és a dir,
solament l’1,3% de les traduccions des de
l’alemany, es refereixen a olimpisme; amb
el rus s’esdevé quelcom de semblant: d’un
total de 1.403 treballs esportius traduïts
des del rus, únicament 14 (0,9%) es referei-

xen a olimpisme. La resta de les llengües,
pràcticament, no tenen cap obra d’olimpis-
me traduïda.

Tipus de publicació

El major nombre de publicacions correspon
a articles o treballs publicats en revistes,
6.683. A continuació vénen les monogra-
fies, amb un total de 1.164. Després vénen
els capítols d’olimpisme en llibres més ge-
nerals (book-analytic), 846 i, finalment, les
tesis, 73 i microfilm, 58.
El nivell d’aquestes publicacions és invers a
l’ordre establert segons el nombre de publi-
cacions: nivell superior per a les tesis 0,91;
segueixen els capítols de llibres, 0,57; a
continuació les monografies, 0,23; i els arti-
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Nivell

Idioma Esport. (1) Olímp. (2) % anglès (3) Av. Int. Bàs. Índex (4)

Anglès 329.778 7.439 100,0 436 836 6.167 0,17

Alemany 16.209 483 6,5 63 126 294 0,39

Francès 32.487 1.922 25,8 25 115 1.782 0,07

Italià 3.454 33 0,4 1 7 25 0,24

Espanyol 3.046 129 1,7 4 22 103 0,20

Xinès 1.116 8 0,1 2 1 5

Rus 2.315 44 0,6 0 4 44 0,09

Japonès 933 19 0,3 2 1 16 0,16

Portuguès 1.449 15 0,2 3 7 5

(1) núm. de publicacions esportives; (2) núm. de publicacions olímpiques; (3) percentatge de publicacions en relació al núm. de publi-

cacions en anglès; (4) índex de nivell = (publ. de nivell avançat + public. de nivell intermedi) / publicacions olímpiques totals.

Quadre 6.

Nombre i nivell de publicacions olímpiques segons els idiomes.

Esportives Olímpiques % (1) Avanç. Interm. Bàsic Índex

Anglès 732 156 21,3 1 6 149 0,04

Francès 4 0 0,0

Alemany 851 11 1,3 1 3 7 0,36

Italià 0 0 0,0

Espanyol 29 1 3,4 0 0 1 0,00

Xinès 6 0 0,0

Rus 1.403 14 1,0 0 3 11 0,21

Japonès 11 0 0,0

Portuguès 4 0 0,0

(1) percentatge de publicacions olímpiques traduïdes, en relació al total de publicacions esportives traduïdes en aquest mateix idioma.

Quadre 7.

Idioma original de publicacions traduïdes.



cles de revistes, 0,13. Per tant, en general,
s’observa un alt nivell de les tesis publica-
des i dels capítols de llibres, amb força di-
ferència sobre monografies i articles de re-
vistes; aquests últims, que acostumen a
passar per l’expressió més científica de les
publicacions (cfr. Kühn pp 33 ss.), resulten
ser el contrari en l’olimpisme i, amb tota
probabilitat, en les ciències de l’esport en
general. (Quadre 8)
Les tesis, per tant, presenten el nivell més
alt i el nombre més baix entre els diversos ti-
pus de publicacions sobre olimpisme. El
nombre de tesis és un índex valuós del nivell
científic de l’esport (a cada país i en cada
matèria), pels considerables requeriments
d’estructura científica, metodològics, etc.
que exigeix la seva elaboració i molt pocs
països han realitzat tesis sobre olimpisme
(solament 7 països fins a l’any 1996): els
Estats Units, 35; el Canadà, 16; Gran Bre-
tanya, 2; Austràlia, 2; Espanya, 1; Suïssa,
1; Alemanya, 1. De França, la base de da-
des no en registra cap, i tampoc del Japó,
Àustria o Itàlia. Els Estats Units i el Canadà
en tenen algunes més de microfilmades, el
nombre de les quals no hem pogut especifi-
car. En resum, la base de dades registrava
fins a desembre de 1996, 73 tesis sobre
olimpisme. (Quadre 9)
La distribució en els tres grans grups en què
hem dividit inicialment les matèries de
l’olimpisme (disciplines científiques, Jocs
Olímpics concrets i especialitats esporti-
ves), és la següent: 62 tesis tracten del que
hem anomenat “disciplines científiques”; 9
tesis sobre Jocs Olímpics concrets, de l’era
moderna i 5 tesis sobre esports concrets.
Una tesi, igual com qualsevol altre registre
bibliogràfic de la base de dades SPORT, pot
pertànyer a més d’una matèria o codi temà-
tic (camp SH) encara que es procura sempre
de sintetitzar-ne el contingut i adjudicar-li
només una matèria, un codi temàtic
(Aquesolo, 1992, pp. 69-70).

La matèria més estudiada, 23 tesis, és la
POLÍTICA; 22 d’elles són de nivell avançat i
1 de nivell intermedi, no n’hi ha cap de ni-
vell bàsic; així, el 100% de les nombroses
tesis sobre política són avançades o inter-
mèdies i l’índex de nivell és, per tant, el ma-
jor possible, 1. El tractament científic d’en-
focament polític és, doncs, interessant, ade-
quat i profund, per a l’olimpisme. Les altres
matèries es troben molt allunyades d’aquest
nombre de tesis.
La segona matèria científica predilecta per
als estudis universitaris de tesis doctorals és
la HISTÒRIA, amb un total de 9 (4 d’avan-
çades, 3 d’intermèdies i 2 de bàsiques, cosa
que dóna un índex de nivell de 0,77). Dins
de la matèria HISTÒRIA, la submatèria
COUBERTIN és tema de 2 tesis, una d’avan-
çada i una altra d’intermèdia. La HISTÒRIA,
també, és l’única temàtica, juntament amb
ADMINISTRACIÓ, que té algunes de les seves
tesis de nivell bàsic.
ADMINISTRACIÓ ocupa el tercer lloc en nom-
bre de tesis, 8, i el seu nivell (0,87) és una
mica més alt que el d’HISTÒRIA; sorprèn
l’existència d’una enorme diferència de ni-
vell entre els seus articles de revista, amb
un nivell molt escàs (0,08), i les seves publi-
cacions de nivell superior, que són les tesis;
el tractament veritablement científic potser
no ha arribat encara a les publicacions dels
serials.
El quart lloc en nombre de tesis sobre olim-
pisme l’ocupa la matèria MITJANS DE COMU-

NICACIÓ amb 6, totes elles de nivell avançat;
per totes dues coses, nombre i nivell màxim,
aquesta matèria pot ser qualificada també
com a predilecta en l’estudi científic de l’o-
limpisme.
FILOSOFIA i DONA, ocupen els següents llocs
al rànquing de matèries amb tesi, amb 3 ca-
dascuna. Les tres tesis de FILOSOFIA de
l’olimpisme són de nivell avançat; això pale-
sa que la filosofia pot estudiar-se també al
màxim nivell i que és tema adequat dintre
de la ciència de l’olimpisme. Les tres tesis
sobre DONA i olimpisme són de nivell inter-
medi. SOCIOLOGIA i DÒPING, a continuació,
amb dues tesis cadascuna i totes de nivell
avançat. Finalment, poden presentar alguna
tesi (1), les següents matèries científiques o
disciplinàries: ECONOMIA, FISIOLOGIA, PSI-

COLOGIA I BIOGRAFIES. I no poden presentar
cap tesi les següents matèries d’aquest pri-
mer grup: CULTURAL, ÈTICA, EDUCACIÓ, ME-

DICINA, BIOMECÀNICA, ESTADÍSTIQUES, INS-

TAL·LACIONS.

L’existència de múltiples tesis, pràctica-
ment totes elles del màxim nivell i d’es-
pecialitats tant de ciències biològiques com
de ciències socials, ens obre l’esperança i
ens confirma en la possibilitat que l’esport
i l’olimpisme són susceptibles d’ésser trac-
tats amb bon nivell científic, tot i que encara
no s’hagi dut a terme en moltes de les seves
formes.
Un recompte i classificació d’aquestes tesis
en els grups de lletres i ciències, o de cièn-
cies socials i ciències biològiques, sembla
concloure que són més apropiades a l’olim-
pisme les lletres o ciències socials que les
ciències biològiques o experimentals: His-
tòria, Sociologia, Política, Economia, Admi-
nistració, Filosofia, Biografies, Mitjans de
comunicació, al costat de les ciències so-
cials, ofereixen 52 tesis. Dopatge, Fisiolo-
gia, Psicologia, al costat de les ciències ex-
perimentals, solament poden oferir-ne 4.
Doncs, l’olimpisme, com a camp d’estudi
dintre de les ciències de l’esport, atreu molt
més, o, és més propi de la ciència social que
no pas de la ciència experimental.
El segon grup de matèries és el que es refe-
reix al dels Jocs Olímpics moderns celebrats.
Els únics Jocs Olímpics tractats específica-
ment en tesis són els JOCS DE LONDRES DE

1948 (amb 2 tesis), els JOCS DE LOS

ÁNGELES DE 1984 (1 tesi), els JOCS D’HIVERN

DE 1932 (1 tesi) i els JOCS D’HIVERN DE

1994 (1 tesi). Totes elles qualificades de ni-
vell avançat (això obre una porta d’estudi in-
teressant i de bon nivell científic per al futur,
en aquest grup de matèries). Crida l’atenció
l’absència de tesis que tractin específica-
ment Jocs Olímpics tan importants com els
Jocs de Berlín de 1936, els de Munic de
1972, els de Mèxic de 1968 o els d’Atenes
de 1896.
En absència general de tesis, tots els Jocs
Olímpics, pràcticament, han estat tractats
en monografies específiques, encara que el
nivell baixa de forma considerable. Sobre-
surten els Jocs de Tòquio de 1964 amb 7
monografies, els de 1952 d’Hèlsinki i de
1960 de Roma, tots dos amb 5 monogra-
fies i els de París de 1924 amb 4. D’a-
questes 21 monografies esmentades, cap
és de nivell avançat, solament 3 són de ni-
vell intermedi i 18 són de nivell bàsic.
Veiem, una vegada més, la diferència de ni-
vell considerable entre les tesis i les mono-
grafies.
El nombre d’articles de revistes que tracten
específicament cadascun dels Jocs acostu-
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Nombre Nivell(1)

Articles (serials) 6.683 0,13

Monografies 1.164 0,23

Capítols de llibres 846 0,57

Tesis 73 0,91

(1) índex de nivell = (publicacions de nivell avançat + publicacions de nivell

intermedi) / publicacions totals de olimpisme.

Quadre 8.

Nombre i nivell de les publicacions segons el tipus.



ma a estar entre 10 i 30 i el nivell és més
baix, fins i tot, que el de les monografies. Els
Jocs més tractats són els d’Estocolm de
1912 (24 articles), Anvers de 1920 (22 ar-
ticles), París de 1924 (20 articles), Londres
de 1948 (21 articles), Hèlsinki de 1952
(22), Mèxic de 1968 (29), Barcelona (20,
tots ells de nivell bàsic); pel que fa als Jocs
d’Hivern, el nombre de treballs publicats és
inferior al dels Jocs d’Estiu: només 3 supe-
ren els 20 articles: Jocs d’Hivern de 1948
(22), de 1952 (20), i de 1964 (20); el seu
nivell és, igualment, molt baix.
Pel que fa al tercer grup de matèries de
l’olimpisme, que fa referència a les especia-
litats esportives en la seva problemàtica
olímpica, ens interessa de conèixer el nom-
bre i el nivell de les tesis i els esports que es-
tudien. Segons els registres de la base de
dades, no hi ha cap esport que hagi estat
tractat, en relació a l’olimpisme, per més
d’una tesi i els esports estudiats per una tesi
són només 5, d’un total de 36 modalitats
esportives que hem observat. La relació
d’esports amb 1 tesi és la següent: Atletis-
me, Tennis, Lluita, Gimnàstica, Marató. Pel
que fa al nivell, només la que es refereix a
Tennis és de nivell avançat; les d’Atletisme,
Lluita i Gimnàstica són de nivell intermedi i
la de Marató és l’única de nivell bàsic.
L’ordre en nombre i nivell de les tesis olímpi-
ques, de major a menor, tenint en compte el
grup de matèries a què pertany seria, per
tant, 1r: disciplines científiques, 2n: Jocs
Olímpics concrets, 3r: especialitats esporti-
ves. El grup de matèries pitjor tractat, fins al
moment, per la investigació i les publica-
cions és el de les especialitats esportives.
En aquest grup de matèries esportives, no-
més presenta més de 20 monografies
l’ATLETISME, amb 23, 21 de les quals són de
nivell bàsic; caldria ressaltar, però, la presè-
ncia d’1 monografia de nivell avançat, que
palesa, també en aquest grup de matèries,
que és possible el tractament científic avan-
çat de cada un dels esports i que si no s’ha
dut a terme és per altres causes diferents de
la matèria considerada en ella mateixa. En
l’interval d’entre 10 i 20 monografies apa-
reixen, la NATACIÓ (13), una d’elles de nivell
avançat, la GIMNÀSTICA (12), també amb 1
de nivell avançat i l’HALTEROFÍLIA (10),
igualment amb 1 de nivell avançat. Entre 5 i
9, BOXA, HANDBOL, BÀSQUET, CICLISME,
ESGRIMA, VOLEIBOL, VELA, TIR, TIR AMB ARC,
PENTATLÓ, LLUITA, MARATÓ, I ESQUÍ ALPÍ.
Amb menys de 5: BÀDMINTON (0), FUTBOL
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Núm. total Avanç. Interm. Bàsic. Nivell

ESTATS UNITS

Articles (serials) 1.392 86 100 1.206 0,13

Monografies 207 8 31 168 0,19

Capítols de llibres 203 47 57 99 0,51

Tesis 35 28 7 0 1

SUÏSSA

Articles (serials) 1.222 5 30 1.187 0,03

Monografies 95 1 4 90 0,05

Capítols de libros 26 1 4 21 0,19

Tesis 1 1 0 0

CANADÀ

Articles (serials) 844 11 25 808 0,04

Monografies 335 10 43 282 0,16

Capítols de llibres 119 6 64 49 0,59

Tesis 16 15 1 0 1

AUSTRÀLIA

Articles (serials) 273 11 8 254 0,07

Monografies 66 3 4 59 0,11

Capítols de llibres 27 1 5 21 0,22

Tesis 2 1 0 1

REGNE UNIT

Articles (serials) 158 10 20 128 0,19

Monografies 20 0 2 18 0,1

Capítols de llibres 22 1 7 14 0,36

Tesis 2 2 0 0

ALEMANYA

Articles (serials) 104 19 31 54 0,48

Monografies 52 3 8 41 0,21

Capítols de llibres 47 9 16 22 0,53

Tesis 1 1 0 0

GRÈCIA

Articles (serials) 176 1 28 147 0,16

Monografies 5 1 1 3 0,4

Capítols de llibres 16 0 1 15 0,06

Tesis 0 0 0 0

FRANÇA

Articles (serials) 140 1 7 132 0,06

Monografies 29 0 6 23 0,21

Capítols de llibros 14 1 8 5 0,64

Tesis 0 0 0 0

ITÀLIA

Articles (serials) 80 2 6 72 0,1

Monografies 7 0 0 7 0

Capítols de llibres 15 0 2 13 0,13

Tesis 0 0 0 0

ESPANYA

Articles (serials) 18 1 15 2 0,89

Monografies 21 1 11 9 0,57

Capítols de llibres 34 0 16 18 0,47

Tesis 1 1 0 0

Quadre 9.

Nombre i nivell de les publicacions olímpiques segons el tipus de publicació i país.



(4), TENNIS (1), TENNIS DE TAULA, SALTS,
REM, CANOTATGE, NATACIÓ SINCRONITZADA

(0), JUDO (4), HOQUEI HERBA (4), ESQUÍ DE

FONS (1), BIATLÓ (1), SALTS D’ESQUÍ (1),
PATINATGE ARTÍSTIC (4), PATINATGE DE

VELOCITAT (4), LUGE (3). En tot aquest grup,
el més nombrós dels tres, no hi ha cap publi-
cació de nivell avançat, totes són de nivell
bàsic excepte una en TENNIS i una altra en
TENNIS DE TAULA, que són de nivell interme-
di.
Pel que fa a articles de revistes d’un cert nivell
científic, els esports que més publiquen, sem-
pre en relació amb l’olimpisme, són:
ATLETISME 103, amb un bon índex de nivell,
0,26 (11 d’avançats, 16 d’intermedis i 76 de
bàsics) que és molt superior, per exemple, al
nivell de les publicacions olímpiques en gene-
ral (0,18), tot i que força inferior al de les pu-
blicacions esportives en general, contingudes
en la base de dades (0,43). NATACIÓ 98, ni-
vell 0,15. PATINATGE ARTÍSTIC 66, nivell
0,04. GIMNÀSTICA 61, nivell 0,24. ESQUÍ ALPÍ

58, nivell 0,03. MARATÓ 47, nivell 0,02.
BÀSQUET 46, nivell molt més baix que
l’ATLETISME, 0,06. PATINATGE DE VELOCITAT

42, nivell 0,07. VELA 40, nivell 0,1. VOLEIBOL

35, nivell 0,17. CICLISME 34, índex de nivell
0,14. El major nivell en les seves publicacions
en revistes l’ofereix, per tant, l’ATLETISME, se-
guit molt de prop per la GIMNÀSTICA i en tercer
lloc el grup format per VOLEIBOL, NATACIÓ I

CICLISME.
Les publicacions en capítols de llibres (book

analytic) són, en general, menys nombroses
que les monografies, en cadascun dels es-
ports i més abundants que les tesis. El ni-
vell, tanmateix, és superior al de les mono-
grafies i inferior al de les tesis. Es compleix
la regla, tal vegada fruit de l’atzar, que com
més gran és el nombre de publicacions d’un
tipus, menor n’és el nivell. En el cas de capí-
tols de llibres, a més a més, alguns esports
ofereixen molt bon nivell, i tots ells són es-

ports individuals: CURSES 0,83; ATLETISME

0,66; NATACIÓ 0,5; GIMNÀSTICA 0,37;
CICLISME (3 treballs, els tres de nivell avan-
çat); REM (4 treballs: 2 d’avançats i dos
d’intermedis); LLUITA (1 treball de nivell
avançat); HALTEROFÍLIA (6 treballs: 2 de ni-
vell intermedi, 4 de bàsics).

Conclusions

El volum de publicacions sobre olimpisme
és el 2,4% del total de publicacions regis-
trades en la base de dades.
Les matèries d’estudi amb més nombre de
publicacions en olimpisme són: 1r ADMI-

NISTRACIÓ, 2n HISTÒRIA, 3r ASSOCIACIONS I

COMITÈS, 4t INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, 5è
BIOGRAFIES, 6è FILOSOFIA, 7è POLÍTICA, 8è
MITJANS DE COMUNICACIÓ.
Les matèries d’estudi més específiques de
l’olimpisme són, en ordre d’importància,
1r ASSOCIACIONS I COMITÈS, 2n CULTURA,
3r POLÍTICA, 4t MITJANS DE COMUNICACIÓ,
5è FILOSOFIA, 6è ECONOMIA, 7è ADMINIS-

TRACIÓ.
El nivell de les publicacions científiques
sobre olimpisme és inferior al de les publi-
cacions científiques i esportives en ge-
neral.
Les disciplines amb més dificultat de com-
prensió intel·lectual són: FISIOLOGIA, SOCIO-

LOGIA, PSICOLOGIA, POLÍTICA, JOCS OLÍM-

PICS DE L’ANTIGUITAT, MEDICINA.
Fins al 1996, els Jocs Olímpics objecte de
major nombre de publicacions són els
d’hivern de Calgary de 1988, amb el 12%
del total de les publicacions sobre olimpis-
me. Els segueixen en nombre de publica-
cions els d’estiu de 1976, de 1980 i de
1992.
Els Jocs Olímpics anteriors a 1970, objecte
de major nombre de publicacions són, per
ordre, els següents: Berlín 1936, Atenes
1896, Mèxic 1968, Los Angeles 1932.

El major nombre de publicacions es registra
en la dècada de 1970: aquest volum de pu-
blicacions és 16 vegades superior a les re-
gistrades en la dècada anterior. En dècades
posteriors a la de 1970 hi ha un lleu incre-
ment, sense arribar a duplicar la quantitat
de la dècada esmentada.
Els esports, o especialitats esportives, amb
més nombre de publicacions que tractin qües-
tions d’olimpisme són, per ordre: ATLETISME,
NATACIÓ, GIMNÀSTICA, PATINATGE, CURSES,
ESQUÍ ALPÍ, MARATÓ, BÀSQUET.
D’altres esports, malgrat el gran nombre de
publicacions en general, com ara CICLISME,
VOLEIBOL, FUTBOL, HANDBOL i TENNIS, ofe-
reixen poques publicacions en relació amb
l’olimpisme.
Els esports que ofereixen un nivell més alt
en els seus estudis són: TENNIS, LLUITA,
ATLETISME, GIMNÀSTICA, REM.
Només tres països tenen ja un nombre con-
siderable de publicacions en la dècada de
1970: ESTATS UNITS, CANADÀ i SUÏSSA. La
majoria dels països desenvolupats tenen pu-
blicacions des de la dècada de 1980, entre
ells, FRANÇA, ITÀLIA, GRAN BRETANYA,
GRÈCIA, COREA. Alguns països no registren a
penes publicacions fins a la dècada de
1990, entre ells, BÈLGICA i ESPANYA.
El nivell més baix de les publicacions l’ofe-
reixen els articles publicats en revistes, se-
guit de les monografies (llibres). El més alt
nivell és ofert per les tesis, seguides pels ca-
pítols de llibres. Solament Alemanya i
Espanya mostren un nivell més alt en els
seus articles de revistes que no pas en les
monografies.
Considerant les llengües de les publica-
cions, l’anglès ofereix el major nombre de
publicacions sobre olimpisme registrades
(7.439), seguit pel francès (1.922), l’ale-
many (483), l’espanyol (129).
El nivell més alt és ofert per les publicacions
en llengua alemanya.
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El que pensa l’alumnat d’educació

secundària sobre les classes d’educació física

i no gosa dir-li al professor/a

Resum
Aquesta investigació es va realitzar durant
el curs 1999-2000 i el seu principal objec-
tiu va ser intentar de recollir l’opinió de
l’alumnat sobre qualsevol aspecte relacio-
nat amb les classes d’Educació Física. Per
fer-ho es van posar dues bústies, una que
s’anava obrint cada dues setmanes, i una al-
tra que no es va obrir fins al setembre, quan
el professorat ja ha signat les actes, per tal
de gaudir de més llibertat d’expressió.
D’altra banda, a través d’un diari que el pro-
fessorat participant va anar elaborant tot al
llarg del curs, se n’ha pogut també analitzar
l’opinió i la reacció davant els escrits de
l’alumnat.
Aquesta experiència es va realitzar amb 6
grups-classe d’Educació Secundària i amb 5
grups de la Universitat. Tanmateix, en
aquest article solament es presenten els re-
sultats obtinguts en l’àmbit no universitari,
ja que a la Universitat l’índex de participació
ha estat excessivament baix.

Introducció

El que succeeix durant el procés d’ensenya-
ment-aprenentatge de cada matèria es pot
viure fonamentalment des de dues perspec-

tives: la del docent i la de l’alumnat. A la vi-
sió del professor o de la professora és fàcil
d’arribar-hi, tanmateix, però, no passa el
mateix amb la de l’alumnat, que reprimeix
conscientment o inconscientment les seves
opinions per por que puguin influir negativa-
ment en el procés. Qualsevol estudiant
aprèn a comportar-se personalment i acadè-
micament d’acord amb unes normes, no so-
lament explícites com ara “no es pot fumar”,
“no es pot córrer pel passadís”, “heu de por-
tar el xandall a les classes d’Ed. Física”,
“podeu usar la calculadora a l’examen”,
etc., sinó també implícites, com ara “en
aquest professor és millor no preguntar-li els
dubtes”, “amb aquest és preferible no parlar
durant la classe”, “en aquest altre podem
fer-li una broma”, etc.
Al llarg de les primeres setmanes del curs
escolar, els nens i el professor elaboren,
de fet, una definició comuna de la situa-
ció, resultat de la interacció continuada a
la classe...
Hauríem de comprendre, no obstant això,
que la socialització no és un procés en una
sola direcció. Fins a cert punt, els nens, a la
classe, socialitzen el professor al mateix
temps que se socialitzen ells mateixos. Tan-
mateix, els nens i el professor no tenen la
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mateixa influència en la definició de la situa-
ció de treball. “El primer dia de classe en una
llar d’infants, el professor té ja un conjunt de
normes molt més estructurades que no pas
els nens; atès que ell o ella també són els qui
tenen més poder per controlar els esdeveni-
ments i els recursos a la classe, és lògic que
els seus significats dominin” (M. W. Apple i
N. R. King, a J. Gimeno Sacristán i A. Pérez
Gómez, 1989, pàg. 44).
Els centres educatius, com qualsevol altra ins-
titució, estan organitzats sota una jerarquitza-
ció, que desencadena unes cotes de poder, on
l’alumnat es troba en el nivell més baix. Per
molt liberal que vulgui ser el professorat, mai
no aconseguirà que l’alumnat es trobi al seu
mateix nivell. Un dels elements que impedei-
xen aquesta situació és l’avaluació, que per
molt que hom intenti plantejar-la de manera
democràtica, l’alumnat sap que, en definitiva,
el professor sempre és qui pot dir la darrera pa-
raula i qui firma les actes.
En la vida interna dels centres, a més a més
d’una avaluació acadèmica, es podria par-
lar d’una altra mena d’avaluació implícita,
que es produeix no solament entre el profes-
sorat (“aquest noi és un desastre estu-
diant”, “és intel·ligent però és un gandul to-
tal”), sinó també entre l’alumnat (“no sap
fer classe”, “és massa benèvola”, etc. Com
assenyala Sara Delamont (1988, pàg.
106), de la mateixa manera que els profes-
sors empren molt de temps parlant dels
alumnes, també els alumnes estan ocupats
constantment a jutjar els seus professors.
La comprensió de les perspectives de l’a-
lumne sobre l’ensenyament és tan impor-
tant per comprendre les trobades a la classe
com ho és la construcció social que els pro-
fessors tenen dels seus alumnes. Entendre
la forma en què els alumnes defineixen la si-
tuació, és l’únic mode en què es pot donar
sentit a les seves accions.
Si poguéssim arribar fins als comentaris que
fa l’alumnat sobre les nostres classes, sobre
nosaltres mateixos, etc., aquesta informació
ens podria ajudar a millorar el procés educa-
tiu? Alliberar la veu dels participants és una
exigència de l’avaluació. Perquè l’opinió dels
alumnes tingui valor cal que sigui una opinió
lliure. Per fer-ho cal aconseguir la confiden-
cialitat dels seus informes i l’anonimat dels
qui els ofereixen. S’impedeix l’opinió lliure
no solament mitjançant l’amenaça o la pres-
sió sinó també amb el xantatge afectiu i amb
la manipulació interessada (M. A. Santos
Guerra, 1995, pàg. 93).

Així doncs, la nostra intenció ha estat arri-
bar fins a aquests pensaments ocults de
l’alumnat, a través d’estratègies que asse-
guressin que la informació que donarien no
afectaria negativament el procés d’ense-
nyament-aprenentatge. Ens trobàvem en
aquesta part del currículum ocult que
comprèn el coneixement que els professors
no tenen de la pròpia realitat en què actuen
i que ells mateixos contribueixen a modelar,
sobre la qual podrien desenvolupar una au-
toconsciència més àmplia i exercir més
control, i sobre la qual sí que es posseeix un
cert coneixement. En aquest sentit, el signi-
ficat del currículum ocult és un repte i una
guia per a la formació del professorat (J. Gi-
meno Sacristán, i A. Pérez Gómez, 1989,
pàg. 17-18).
Quan es va plantejar aquesta investigació,
sabíem que l’objectiu no era gens fàcil. En
primer lloc, perquè calia intentar d’alliberar
la veu de l’alumnat durant el mateix procés
educatiu. Miguel Ángel Santos (1993, pàg.
78), expert en avaluació, ja ens ho adver-
tia: “he estat testimoni de la manera com
les opinions emeses per exalumnes (en ava-
luacions realitzades per aquests, pel que fa
als seus antics Centres) feien referència a
‘la llei del silenci’, que s’imposaven o els
imposaven mentre eren alumnes. La por, el
xantatge afectiu, la consideració, la timide-
sa, etc., obstaculitzen la lliure expressió.
Tanmateix, nosaltres confiàvem en allò que
diu Rogers (1991, pàg. 98): ”Quan a un
grup se li permet una certa llibertat, és sor-
prenent la diversitat que hi apareix, i es fa
palesa la importància de cada individu en
particular”.
En segon lloc, perquè, encara que partíem
d’un professorat plenament interessat, és
clar que els qui no tenen una actitud ober-
ta davant la crítica no acceptarien partici-
par en aquesta mena d’experiència. Però,
fins a quin punt estava disposat i prepa-
rat el professorat participant per escol-
tar crítiques, opinions, sentiments, quei-
xes, etc.?
Per tant, l’experiència que proposem im-
plica un procés d’aprenentatge, tant per a
l’alumnat que ha d’aprendre a “expressar
les seves opinions amb llibertat”, com per
al professorat, que ha d’aprendre a “re-
bre-les i acceptar-les”. Acabarem amb
l’exemple següent: En començar el progra-
ma lliure, Miguel havia insistit sovint en el
fet que tots estem sempre aprenent alguna
cosa. Però hi havia una nena, tímida, que

es mostrava molt refractària al pla. Feia bé
les tasques, però estava descontenta. De
vegades exclamava “Senyor!”, i quan el
mestre li responia “Sí?”, contestava: “No...
Res”. Al cap d’algunes setmanes se li va
acostar de sobte i li va engegar, irritada:
“Senyor! Què és el que estic aprenent
ara?”. Amb un somriure, el mestre li va dir:
“Estàs aprenent a armar-te de prou valor
com per encarar-te a un adult per tal
d’aconseguir el que desitges” (C. R. Ro-
gers, 1991, pàg. 20).

Objectius de la investigació

� Recollir informació sobre el que pensa
l’alumnat d’Educació Secundària, de les
classes d’Educació Física.

� Reflexionar sobre la informació que els
estudiants van aportant durant el curs.

� Comparar la informació que l’alumnat ha
aportat durant el curs, sabent que el do-
cent en coneixeria el contingut cada dues
setmanes, i la que ha aportat sabent que
el seu professor/a no en coneixeria el con-
tingut fins després de posar les notes de
setembre.

� Analitzar la influència que ha tingut sobre
el professorat la informació que li ha do-
nat el seu grup-classe.

Instruments de recollida
de dades

Entre els possibles mètodes que podíem uti-
litzar per complir els nostres objectius vam
descartar el dels qüestionaris, perquè, com
diu Santos Guerra (1993, pàg. 39), “els
qüestionaris poden ser útils, però porten el
perill, quan s’apliquen amb caràcter exclu-
siu, de recollir de forma superficial i reduc-
cionista una realitat extremadament com-
plexa”.
Aquest mateix autor presenta com a alter-
nativa l’anàlisi de documents informals: En
un Centre es produeixen escrits que no te-
nen cap canal de difusió oficial ni públic.
Són documents subterranis, que recullen
part de les idees, actituds i sentiments que
no es vehiculen en la vida externa del Cen-
tre: els ‘graffitti’ a les portes dels lavabos,
als pupitres de les aules, a les parets dels
passadissos i als murs interiors o exte-
riors...
En aquests escrits s’amaga (o es manifesta)
una part del que no es pot expressar oberta-
ment. A través d’ells el responsable de



l’avaluació pot trobar pistes d’investigació i
d’anàlisi.
En el nostre cas, en què volíem recollir una
informació àmplia i puntual sobre el procés
d’ensenyament-aprenentatge de determina-
des matèries, vam creure que mitjançant
‘graffittis’, escrits als lavabos, etc., no aple-
garíem la informació que buscàvem. Tanma-
teix, la idea dels documents informals ens va
semblar molt interessant i vam intentar de
generar-los, bo i sol·licitant a l’alumnat que
fes escrits anònims sobre qualsevol aspecte
de la classe, i que els diposités en unes bús-
ties que tenien les característiques següents:
A la Bústia A, l’alumnat podia introduir-hi,
anònimament, escrits, cartes, etc., sobre
qualsevol aspecte de la classe (activitats, pro-
fessor, avaluació, etc.). Cada dues setmanes,
l’alumnat obria la bústia, i lliurava aquests es-
crits al professor/a. A través d’aquests escrits,
el docent podia anar coneixent els resultats de
les seves actuacions diàries, per anar reflexio-
nant-hi i anar establint petits plans de millora,
si ho considerava oportú.
Com que vam pensar que aquest sistema
d’obertura bisetmanal no assegurava la ple-
na llibertat d’expressió de l’alumnat, ja que
el seu contingut l’anava coneixent el docent,
vam introduir una segona bústia (Bústia B),
que no s’obriria fins que el professor/a ha-
gués signat les actes de setembre.
D’altra banda, per tal de donar a l’alumnat
una mica més de confiança i seguretat, vam
tenir en compte que cada professor/a que
participés en aquesta experiència, no tornés
a tenir en anys successius aquest mateix
grup-classe.
Al llarg de la investigació, el professor/a
hauria de realitzar un diari, en què havia de
reflexionar sobre el contingut dels escrits
que anava rebent.
Per donar fiabilitat a la investigació, es van
introduir les següents qüestions:

� Perquè la presentació inicial de la investi-
gació als diferents grups-classe fos idènti-
ca, aquesta es va realitzar mitjançant un
escrit que va llegir el professor o la profes-
sora d’aquesta classe i la directora de la
investigació, també present, respondria
les preguntes que l’alumnat volgués fer-li
en finalitzar l’exposició.

� El professorat no tenia clau de les bústies.
El control de les claus i de l’obertura i el
tancament de les bústies era de l’alumnat.

� El lloc on es van instal·lar les bústies el va
decidir el mateix alumnat.

� Cada vegada que s’obria o es tancava una
bústia, l’alumnat aixecava una acta i hi
anotava el nombre d’escrits.

� Abans de lliurar els escrits al professor/a,
l’alumnat numerava els escrits i els sig-
nava per fora. En el cas que hi hagués al-
gun escrit compost per diversos fulls, sig-
nava cadascun.

Encara que, com s’ha indicat més amunt, es
va rebutjar l’enquesta com a instrument de
recollida de dades, atès que no encaixava
amb els nostres objectius, cap a mitjan del
curs acadèmic, i després d’observar el de-
senvolupament de l’experiència, es va deci-
dir de passar una enquesta a l’alumnat amb
una altra finalitat: la de saber què opinaven
de l’experiència.

Professorat i alumnes
participants

Han participat 6 professors/es llicenciats/
des en Educació Física, procedents de dife-
rents Centres públics i privats (4 de la Co-
munitat de Madrid i 2 de Castella-La Man-
xa), on impartien la matèria d’Educació Físi-
ca, en els nivells d’Educació Secundària i
Batxillerat.
Respecte a l’alumnat, hi han participat un
total de 148 estudiants d’Ed. Secundària,
repartits en 6 grups-classe (quatre grups
de 4t d’ESO i dos grups de 1r de Batxi-
llerat).

Anàlisi dels resultats

La primera reacció davant

l’experiència de les bústies

En iniciar-se la instal·lació de les bústies als
centres i el fet que s’anés coneixent, doncs,
el nostre objectiu, haurà provocat més d’un
comentari entre les persones no implicades
en l’experiència, com ara professors d’altres
matèries, altres grups d’alumnes, conser-
ges, famílies, etc. En aquest sentit, es pre-
senta a continuació un comentari descriptiu
d’un dels professors participants:

“... El primer impacte que provoquen

aquestes dues bústies a l’aula és que es

tracta precisament de l’assignatura d’Edu-

cació Física; mai ningú no havia fet una

cosa semblant. En segon lloc, la possibili-

tat de ficar en aquestes bústies qualsevol

comentari, qualsevol opinió.

Els meus companys m’han preguntat,

escèptics, que si estava segur del que feia.

Els conserges, fins i tot, els han batejat

com a bústies de suggeriments (“Que mo-

dern, el ‘profe’”). I els alumnes, els més di-

rectament implicats, em fa l’efecte que

amb prou feines n’han fet cas; si més no, a

la vista dels escrits rebuts durant aquests

15 dies...”.

Si les bústies van desencadenar unes cer-
tes reaccions entre els no implicats, és
lògic pensar que en les persones que van
participar directament en l’experiència,
provoqués encara més reflexions, comen-
taris i expectatives. En el cas del professo-
rat, la curiositat es barrejava amb una cer-
ta por a ser durament criticats i avaluats. I
entre l’alumnat, quan se’ls va llegir la car-
ta invitant-los a participar, alguns grups
d’estudiants es van mostrar inicialment
molt interessats, sorpresos, preguntaven,
somreien com a còmplices davant la possi-
bilitat que se’ls oferia, tanmateix, d’altres,
encara que ho van acceptar, es mostraven
completament inexpressius i no van pre-
guntar res.
Un cop iniciada l’experiència, sembla ser
que en la participació de l’alumnat també
s’hi aprecia aquest interès o desinterès
per les bústies. A continuació es pre-
senten alguns paràgrafs que mostren les
diferents reaccions del professorat i de
l’alumnat.

“... Sincerament no pensava que hi hagués

tantes notes, però considero que és gratifi-

cant comprovar que tot allò que suposa

una novetat a les classes és ben rebut pels

alumnes. M’agradaria pensar que en algu-

na cosa influeix l’assignatura o el professor

en els alumnes (ja sigui per bé o per mal),

perquè hi hagi aquesta participació...”

“... La valoració que jo faig d’aquesta pri-

mera remesa d’escrits o cartes és que, en

bona part, s’ha volgut complir amb el com-

promís d’escriure alguna cosa i ficar-la a la

bústia. De fet, estic convençut que aques-

tes quatre cartes van ser escrites i ficades a

la bústia tan bon punt les vam penjar

a l’aula. Per això desitjo de tornar-la a obrir

com més aviat millor.”

El nombre d’escrits

En aquest apartat tractarem els punts se-
güents: l’índex de participació, el nombre
d’escrits en cada obertura de la Bústia A,
raons per les quals l’índex de participació va
ser baix, i reacció del professorat davant el
nombre d’escrits.
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Índex de participació

Quan es va engegar l’experiència de les
bústies, el professorat va pensar que el
nombre d’escrits seria elevat, fins i tot
que ens podríem trobar amb escrits
d’altres grups. Tanmateix, el resultat final
no ha estat tot el que hauríem volgut que
fos.
Com es pot comprovar a la taula 1, l’índex
de participació ha estat baix, només en 3
grups se supera 1 escrit per alumne.
Quan vam començar a detectar que l’índex
de participació era baix, vam pensar que
potser ho estiguessin ficant a la Bústia B,
tanmateix, quan aquestes es van obrir vam
poder comprovar allò que ens vam imaginar
tot al llarg del curs, que la participació tam-
bé havia estat molt baixa.

Nombre d’escrits

en cada obertura

Pel que fa a la freqüència, als gràfics se-
güents es mostra el nombre d’escrits en
cada obertura i amb cada professor/a.
Com es pot observar, en alguns grups
d’estudiants, hi ha grans pujades i baixades
en el nombre d’escrits recollits en cada
obertura. El cas que crida més l’atenció és el
del professor núm 2, que va recollir 19 es-
crits en la primera obertura i que, tanma-
teix, en totes les altres no va arribar a més
de 2. El professor hi donava aquesta possi-
ble explicació:

“Avui hem obert per primera vegada la

bústia i amb gran sorpresa per la meva

part hi hem trobat 19 missatges. Em va

sorprendre molt perquè havia parlat amb

altres companys que també estan col·la-

borant en la investigació i en el seu cas

no havien trobat cap missatge, o com a

molt un o dos.

Penso que una de les causes d’haver re-

but tants missatges ha estat la tardança a

posar les bústies, ja que ha passat al-

menys un mes fins que no he aconseguit

que els de manteniment pengessin les

bústies...”

També crida l’atenció el cas del professor
núm 1, que a la tercera obertura es va trobar
amb 15 escrits. Respecte d’aquest tema, va
fer el comentari següent:

“De vegades penso que els alumnes no te-

nen res a aportar i que, si de cas, es mouen

per afinitats amb el professor. Quan tot va

bé, quan es treballa de gust i ells gaudei-

xen amb el que fan, les cartes o els escrits

desapareixen. Però quan algun fet altera la

dinàmica normal de les sessions, intro-

dueixen algun comentari a la bústia.

Aquesta vegada, després de dues obertures

amb molt poques cartes, i potser també

perquè s’acosta la 1a avaluació, la bústia A

s’ha omplert d’escrits. Sembla que ells

també volen avaluar algú...”

Quan es va començar a detectar que el nom-
bre d’escrits a la Bústia A era baix, es va
confeccionar una carta similar a la de pre-
sentació, per tal d’animar-los a participar.
En general, aquesta carta no va millorar la
situació, excepte en algun grup. Recollim al-
guns dels comentaris que el professorat va
fer en els seus diaris:
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Núm. escrits

Bústia A

Núm. escrits

Bústia A

Núm. escrits

Total

Índex mitjà

participació

Professor 1 37 16 53 2,3

Professor 2 25 0 25 1,3

Professor 3 1 1 2 0,08

Professor 4 17 2 19 0,5

Professor 5 5 0 5 0,2

Professor 6 17 8 25 1,0

Total 102 27 129 0,8

Taula 1.

Profesor n.º 1

20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

Profesor n.º 2

20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

Profesor n.º 3

20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

Profesor n.º 5

20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

Profesor n.º 6

20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

Profesor no universitario n.º 4

20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

Figura 1.

Gràfics de distribució dels escrits.

Professor núm. 1 Professor núm. 2

Professor núm. 3 Professor no universitari núm. 4

Professor núm. 5 Professor núm. 6



“Bé, sembla que la lectura de la carta ha

animat una mica els alumnes, i s’han deci-

dit a escriure alguna cosa. Aquesta és la

segona obertura amb més escrits de les

vuit que portem realitzades...”

“No hi ha hagut cap missatge en tot el

mes; jo crec que ja s’estan cansant de la

bústia; la carta encoratjant-los a participar

no els ha provocat cap efecte.”

El professorat també va pensar que l’ava-
luació elevaria el nombre d’escrits, però
després es va poder veure que aquesta si-
tuació tampoc no els va influir.

“El dia 11 vam obrir la bústia, un nou

any, un nou segle, però cap nota; quina

frustració, jo que esperava algun comen-

tari sobre les notes de la primera avalua-

ció; caldrà esperar uns dies (o setmanes)

a veure cap on evolucionen els escrits,

però m’agradaria trobar alguna cosa

sobre:

Podria ser que les notes s’adeqüin prou al

que ells esperaven? Els suspesos assu-

meixen el per què del seu suspens?”

Raons per les quals l’índex

de participació va ser baix

Sobre les raons per les quals l’índex de parti-
cipació a la Bústia A ha estat baix,
l’alumnat, a través de l’enquesta, opina el
que s’il·lustra al gràfic 2.
Moltes d’aquestes raons també queden re-
flectides en els diaris del professorat.

“... Crec que per a ells no és motivant es-

criure, ja que el nivell de confiança amb mi

permet que em diguin moltes coses, i de

fet així és; allò que els sembla malament i

no els agrada m’ho diuen de seguida, no

tenen cap problema, per això la bústia no

els dóna més llibertat...”

“... Intentant de reflexionar sobre les cau-

ses, ja n’he expressat algunes en cartes an-

teriors, avui vull dir que els meus alumnes

són part d’una societat en la qual cada ve-

gada més la crítica constructiva, reivindicar

la pròpia opinió, expressar les idees lliure-

ment, no és que estigui prohibit, com pas-

sava anys enrere, però em sembla observar

en les persones una resignació cada vegada

més gran amb la “mena de vida” que els ha

tocat de viure, que són d’altres els que han

de pensar, protestar i actuar per nosaltres;

en aquest sentit, la classe reflectiria totes

aquestes característiques, en les quals el

professor continuaria sent el centre, és qui

té la saviesa o el poder, la protesta no té

oportunitat de tirar endavant i els suggeri-

ments no són tinguts en compte...”

Una altra de les raons que va donar el pro-
fessorat davant aquesta falta de participa-
ció, va ser les característiques del grup que
havien triat.

“... Pel que fa al grup, he de dir que si ara

pogués canviar-lo, no en dubtaria ni un ins-

tant. Acadèmicament, són força fluixos,

quant a les actituds estan resultant, en

moltes ocasions, insuportables. I encara

que la relació amb ells continua sent bona i

crec que continuen considerant positiva-

ment l’assignatura, triaria un altre grup

més madur, amb més possibilitats que

confeccionessin comentaris o reflexions

més completes. Crec que mai no han arri-

bat a ser conscients de la finalitat de tot

plegat; i si no, als fets em remeto...”

Reacció del professorat davant

el nombre d’escrits

Un cop analitzats els diaris del professorat,
es podria dir que darrera cada obertura hi
havia grans decepcions, si no es trobaven
escrits, o grans alegries, quan n’hi havia
més dels que s’esperava.

“PER FI UNA CARTA, després de diverses set-

manes sense notícies dels meus alumnes,

he vist una carta, i m’he llançat a agafar-la”.

Amb les Bústies B, també va passar el ma-
teix. Després de tot un curs acadèmic espe-
rant, el nombre d’escrits va ser menys del
que esperàvem:

“... En el moment d’obrir la bústia, era ple-

na, i això em va omplir d’optimisme, enca-

ra que després, fent el recompte, solament

es van comptabilitzar vuit escrits i dotze

enquestes, i també alguns avions de paper

i les famoses ‘chuletas’.

Al capdavall, únicament vuit escrits a la

bústia, que esperem que ens donin més in-

formació.”

Les característiques

dels escrits

L’anonimat ha estat un dels aspectes fona-
mentals sobre els quals s’ha recolzat l’ex-
periència de les bústies, tanmateix, en algu-
na ocasió l’alumnat ha preferit signar amb
nom i cognoms. Sobre aquest punt els resul-
tats han estat els següents:

Anònim No anònim

Bústia A 90,1 % 9,8 %

Bústia B 92,5 % 7,4 %

En primer lloc, hom observa que la gran ma-
joria ha preferit mantenir l’anonimat.
De vegades, s’hi jugava, amb aquest ano-
nimat. Per exemple, un estudiant, després
d’un gargot va posar: “Ha, ha. Et quedaràs
amb les ganes”; un altre estudiant va po-
sar: “Endevina ki sóc, ni t’ho imagines”, i
molts porten una rúbrica completament
il·legible.
Entre els qui hi han posat el nom, potser al-
guns no siguin els autors veritables, sinó
que han signat amb el nom d’un company o
una companya. Un professor comentava, en
el seu diari, l’incident següent:

“Avui hi ha hagut un missatge. Està sig-

nat i esborrat amb ‘tippex’. El noi encar-

regat de la bústia, l’Abraham, és qui l’ha

esborrat, perquè diu que ell no l’ha escrit

i la Yolanda ha signat amb el seu nom,

li he dit que no tenia importància i l’he

agafat...”

El contingut d’aquest escrit no recollia res
que pogués ofendre o fer enutjar el profes-
sor. Només deia: “Fer esport com ‘vadmin-
ton’, futbol, bàsquet, etc.”, i en conse-
qüència creiem que es tracta d’una petita
broma.
Tanmateix, és molt possible que un altre
escrit, trobat a la Bústia B, pel seu contin-
gut atrevit, signat amb nom i dos cog-

24

Educació física i esports

������ Educació Física i Esports (66) (20-30)

No hay nada que decir, están contentos con las clases

Falta de interés, vaguería, dejadez

Miedo a represalias

Se lo han dicho a su profesor/a

No tienen tiempo para escribir

Se les olvida

No sirve para nada

Otros

28,6

21,6

13

7,5 7,1 6,3
4,6 4,2

Figura 2.

Raons donades per l’alumnat pel que fa al baix ín-

dex de participació.

No hi ha res a dir, estan contents amb les classes

Falta d’interès, mandra, deixadesa

Por a represàlies

Li ho han dit al seu professor/a

No tenen temps d’escriure

No se´n recorden

No serveix per a res

D’altres



noms, no correspongui a l’autora. Diu el
següent:

“Estic enamorada del professor d’E. Física i

no puc evitar-ho. T’estimo molt.”

Davant l’anonimat, alguns professors van
manifestar que havien sentit una certa cu-
riositat:

“La veritat és que m’agradaria saber qui

l’ha escrit per poder-los contestar directa-

ment, per poder parlar personalment amb

les persones que volen opinar. Sense

l’anonimat de la bústia ni el fet públic que

suposa una posta en comú a classe. Tinc

curiositat per saber, per exemple, qui ha

estat capaç de dedicar un temps determi-

nat, i de forma voluntària, a escriure un es-

crit en el qual jo he influït d’una forma o

una altra...”

Tot i ser anònims, el professorat no podia
evitar de vegades fer algunes conjectures
sobre els possibles autors:

“... Sobre totes dues notes he de dir que

crec que són de la mateixa persona, per-

què, encara que les signatures no coinci-

deixen, tant la lletra com el fet que facin

referència al mateix tema, les delata, a

més a més, sembla que tant se li’n dóna

que l’identifiqui, perquè una la signa amb

nom i cognoms. Això em fa gràcia, perquè

crec que en el fons els agrada deixar notes,

s’ho prenen com un joc...”

Una altra de les característiques dels escrits
és la seva mida. Gairebé tots són petits tros-
sos de paper arrencats d’un full de quadern
o d’un foli, i molt doblegats. Un professor
comenta en el seu diari el següent:

“... Un dels aspectes que més m’ha cridat

l’atenció, a l’hora de recollir els escrits,

n’ha estat la dimensió, perquè els quatre

eren paperets minúsculs, i realment no en-

certo a endevinar a què és degut, però pos-

siblement sigui motiu d’anàlisi...”

Aquesta mida reduïda i aquesta forma de
doblegar el paper, possiblement estigui
vinculat al caràcter de secretisme que
comporta l’experiència. És una forma d’o-
cultar-ne encara més el contingut i l’ano-
nimat.
La forma en què s’adrecen al professor
acostuma a ser personal i col·loquial.
Molts escrits comencen saludant, amb un

“Hola...” o bé “Hola, Angel Luis!”. Alguns
també juguen amb el tutejament, ”Hola
Nachete. Et puc tutejar, oi?)”. D’altres ini-
cien l’escrit posant el nom “José” o simple-
ment “Profe...”. Solament hem trobat un
cas en què l’alumne o l’alumna es dirigeix
al professor guardant distàncies: “Senyor
Raül...”

El contingut de les bústies

En aquest apartat s’analitzaran els aspectes
següents: temes tractats a les Bústies A i B,
contingut dels escrits de les Bústies A, con-
tingut de les bústies B, i la reacció del pro-
fessorat davant el contingut de les bústies.

Temes tractats

a les bústies A i B

La curiositat de saber què podia opinar
l’alumnat sobre les classes, què pensaven
del professor, què dirien d’alguna cosa que
havia sorgit a classe, etc., convertia els dies
de les obertures en moments especials en
què el professorat esperava que es revelés,
si fa no fa, algun secret.
A la figura 3 es recullen els temes tractats a
les Bústies A i B. Si els comparem, es po-
den apreciar algunes diferències. Mentre
que a la primera, els continguts i l’ava-
luació, són els temes que obtenen més per-
centatge, a la Bústia B, aquests dos temes
baixen junt amb el de didàctica, i pugen
tots els altres, molt especialment el del pro-
fessor, i el segueixen el dels recursos i el de
l’assignatura.

El contingut dels escrits

de les Bústies A

A continuació anirem analitzant cadascun
dels temes, començant amb la categoria
que ha obtingut un percentatge més alt.

1. Escrits relacionats amb continguts
En aquest bloc hi ha dos grans apartats ben
diferenciats, el 39,5% fa referència a con-
tinguts o activitats realitzades a classe, i el
60,4% són propostes que fa l’alumnat sobre
continguts o activitats.
Entre les activitats realitzades a classe, la
major part dels escrits recullen les que no
els han agradat, com per exemple:

“No vull fer jocs de noies, com per exemple

saltar a corda.”

“A més a més no ens deixa jugar al futbol o

al bàsquet, sempre abdominals i córrer.”

“... No fer voltes al camp de futbol.”

“No saltar a corda perquè és molt difícil.”

“‘Passo’ de coses de marietes.”

“Estem farts de jugar al futbol i al bàsquet;

no hi ha més esports?”

“No fer la vertical ni el triple salt.”

Entre els continguts o activitats realitzades
a classe i que els han agradat fan referència
a patinar i un alumne també a expressió cor-
poral:

“... Al començament em feien por els pa-

tins, però al final he aconseguit de ‘contro-

lar-los’ i l’expressió corporal ha estat ge-

nial. Aquest trimestre m’ha sorprès, perquè

no sabia que aquesta mena de coses es

feien a l’EF.”

“... Allò d’anar a patinar va ser un ‘xou’ en

tots els aspectes, gràcies per portar-nos-hi.

Però, com et vaig dir en un test que ens vas

passar, hauria preferit que ens ensenyessis

a patinar cap endarrere i tot això...”

L’alumnat va fer nombroses propostes al
professorat sobre activitats que els agrada-
ria desenvolupar. Se’n poden apreciar de
tres menes: les que es desenvoluparien
dins l’horari escolar i a les instal·lacions del
Centre, d’altres que, per les característi-
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ques de les activitats, s’haurien de realitzar
en instal·lacions fora del Centre, i un tercer
grup, similars a les anteriors, però desenvo-
lupades en horari extraescolar. A continua-
ció es presenten alguns exemples de cada
una d’aquestes propostes. La primera que
es presenta és una carta llarga, però molt
interessant, i en conseqüència s’inclourà
sencera:

“Perquè no es dóna la mateixa importància

a uns esports que a uns altres? Hi ha es-

ports que ni tan sols hem practicat molta

gent de la classe en cap curs dels que por-

tem aquí. Un exemple és l’aeròbic. És que

potser és només un esport per a noies?

Doncs la gent s’equivoca, jo personalment

conec diversos professors (nois) d’aquest

esport. Penso que s’hauria de tocar aquest

esport, encara que fos un sol dia, o, si es

pot, dos, però amb un em conformo. Po-

dríem fer una mini marató d’aeròbic, però

seriosament, tots hauríem de venir vestits

amb la roba adequada (malles curtes, tops,

esportives, pantalons d’aeròbic, etc.). Pen-

so que seria divertit i que ens divertiríem

una estona.

A més a més, no cal anar a buscar molt

lluny gairebé unes professores, perquè en

aquesta classe hi ha algunes noies que do-

minen l’esport (la Laura, la Irene, la Marga-

rita, la Susanna, etc.). Podrien fer torns

entre elles i fer una taula divertida, o una

taula individual però breu (un estil de la

que es va fer al poble fa algunes setma-

nes). Si la idea resulta i és interessant, es

podia fer a nivell del col·legi.

Si la idea es porta a terme, tothom hauria

de participar en aquesta mini marató, fins i

tot el professor d’Educació Física.

Volia expressar aquesta idea, i així ho he

fet, mitjançant aquesta bústia, perquè cara

als companys no m’atrevia per les reac-

cions que pogués haver davant de l’esport.

Espero que la idea li agradi, i que es porti a

terme abans d’acabar el curs. Segons la

meva opinió és una idea sana, divertida, i

ens serviria per aprendre un altre esport

que està una mica marginat per part mas-

culina.

Pensi-s’ho i decideixi. (A nivell del col·legi

és una altra molt bona idea). Quan tingui la

decisió comuniqui-ho a la classe. Gràcies,

per haver-me atès.

Anònim

Pot llegir la carta a la classe si ho desitja.

Però temo la reacció dels nois. I a mi

m’agradaria fer aquesta activitat.”

“Enllaçant amb el tema d’activitats físiques

a la natura, seria una bona idea que sortís-

sim d’acampada amb el professor, encara

que només sigui un cap de setmana abans

d’acabar el curs. O també aquest cap de

setmana es podia allargar un dia o dos més,

és clar que s’hauria de fer quan acabessin

els exàmens. Gràcies una altra vegada.”

“Volem patinar, perquè no tindrem una al-

tra oportunitat d’aprendre a patinar. Tam-

poc no valen tant uns patins.”

“Fer esport com ‘vadminton’, futbol, bàs-

quet, etc.”

“Sóc en Xavier i de moment no tinc dificul-

tats, però voldria comentar-te que a mi, i

suposo que als meus companys, ens agra-

daria fer alguna activitat extraescolar. Això

és perquè l’any passat vam anar a escalar i

a jugar al tennis, i em va semblar una bona

‘excusa’ per propiciar d’altres esports poc

coneguts o millor dit poc practicats per no-

saltres, o almenys per mi. Per això et pro-

poso que un dia podríem anar a patinar so-

bre gel, a muntar a cavall, o també anar al

poliesportiu d’Alcobendas i allà practicar

aquests esports no tan practicats com el

futbol. Gràcies... A veure si fem alguna sor-

tida: espeleologia, senderisme, bicicleta

tot terreny, etc.”

“Volem fer excursions per presenciar esde-

veniments esportius d’elit (tennis, futbol,

bàsquet).”

2. Escrits relacionats amb l’avaluació
L’avaluació té paral·lelament tres subcate-
gories: els exàmens teòrics, els criteris
d’avaluació i el nivell d’exigència.
El 47% dels escrits sobre l’avaluació fan re-
ferència al tema dels exàmens teòrics, i tots
coincideixen en el mateix missatge: no estan
d’acord que s’incloguin exàmens teòrics en
l’assignatura d’Educació Física.

“A la classe d’EF no cal examen teòric.”

“No volem exàmens sobre els patins (si

arribem a utilitzar-los).”

“Perquè el que no m’agrada de l’EF és la

ximpleria dels exàmens teòrics...”

Un altre 38,2% dels escrits sobre avaluació
es relacionen amb els criteris d’avaluació de
cada professor. Excepte un cas en què
l’alumne manifesta la seva conformitat amb
el sistema d’avaluació del seu professor, la
resta declaren no estar d’acord amb alguns
aspectes de l’avaluació. Per exemple:

“Si se suspèn l’examen no s’hauria de sus-

pendre l’avaluació, cal comptar la puntua-

litat, i les proves físiques. En aquestes la

gent s’esforça i fa tot el que pot, però en

moltes ocasions no pot aprovar per més

que ho intenti.”

“No posar retards per pujar a buscar les sa-

marretes.”

“No suspendre per no haver superat la pro-

va dels 30´.”

“... També m’agrada la manera com acos-

tumes a avaluar a l’hora de posar les notes,

crec que és bona idea que les comparis,

però tingues en compte que hi ha alumnes

que practiquem algun tipus d’esport fora

de l’institut i que en els factors que avalues

tu, és difícil que es noti la millora en

tots...”

“Les taules de qualificació no s’entenen

gaire fàcilment...”

I, finalment, el 14,7% dels escrits sobre
avaluació fan referència al nivell d’exigèn-
cia. En aquest cas, les opinions estan dividi-
des d’acord amb el professor a qui van adre-
çats els escrits.

“Sobre l’examen (t’has ‘passat’, paio)...”

“M’adreço a vostè per exposar-li els meus

problemes sobre la teva persona. Ets

massa exigent amb nosaltres (uns pobres

nois/es)...”

“... Has de fer les classes més dures.”

“Vull les classes més pesades. Ha,

ha, ha.”

3. Escrits relacionats amb recursos.
En aquesta categoria s’inclouen dos tipus de
recursos: un 78,9% fan referència a les ins-
tal·lacions i un 21% a materials.
Respecte a les instal·lacions, la gran majo-
ria tenen alguna cosa a veure amb la neteja i
aquest problema sembla que es troba loca-
litzat en un Centre escolar. La resta dels
grups sol·liciten millors instal·lacions, algu-
nes d’elles fora de context. Tot seguit, se
n’inclouen alguns exemples.

“El gimnàs s’hauria de netejar més sovint

(si el netegen), perquè arribes amb el xan-

dall molt brut a casa teva i al damunt, els

esbroncs me’ls carrego jo.”

“Estic fart/a d’arrossegar-me per terra. Que

netegin el gimnàs!”

“El tercer trimestre volem (jo) patinar, però

no per l’Institut, si no sortir també al polí-

gon industrial, on es patina molt bé.”

“Ens agradaria que la gent es dutxés des-

prés de les classes d’Educació Física. A

classe fa pudor d’estable!!”

“‘Profe’, no s’empipi, és la calor. (On és la

piscina?).”

“Que posin calefacció a les pistes.”

Als escrits relacionats amb materials, un alum-
ne exposa el problema que va haver-hi en una
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classe en trencar-se una raqueta, i la resta es
refereixen a la necessitat de més material.

“A la classe anterior hem tingut un problema

amb una raqueta de bàdminton. T’escric

aquesta nota per dir-te que no he intentat

d’amagar la raqueta trencada, encara que en-

tenc que pensis que ho he fet, ja que ho sem-

blava. Però, jo volia dir-t’ho al final de la clas-

se, ja que he vist com s’han trencat pilotes...

t’ho han dit i no t’has emprenyat. Abans

m’has dit que era responsable per decidir si

havia de comprar una altra, i com que sé que

t’ho anava a dir, jo crec que no he de fer-ho.

Bé, espero que amb aquesta carta vegis que

sóc sincer i si de cas hi ha algun problema i

no em creus, no em faria res comprar-la.

Espero no haver d’escriure més, per temes

com aquest.”

“Que els materials s’han de renovar, per-

què ja no serveixen”.

4. Escrits relacionats amb didàctica
En aquesta categoria s’inclouen aspectes
molt diversos, relacionats amb la didàctica.
Els que més predominen són els que fan re-
ferència a aspectes metodològics. És curiós
observar que totes les queixes se centren en
la forma d’impartir les classes teòriques,
mentre que a les classes pràctiques gairebé
tot l’alumnat està satisfet amb la metodolo-
gia. També hi ha uns pocs escrits que fan re-
ferència a altres aspectes didàctics. Se
n’inclouen a continuació alguns exemples.

“Podia fer millor les classes teòriques...”

“El que menys m’agrada o m’ha agradat

d’aquestes classes ha estat la teoria,

m’agrada més practicar-ho, encara que sé

que primer fa falta saber unes quantes da-

des, per exemple quan en handbol vam

aprendre l’atac i la defensa, perquè teòri-

cament gairebé no ho havia entès, però

quan vam practicar i ens vam col·locar en

el camp ho vaig entendre. Potser si ha-

guéssim començat per aprendre-ho al

camp ho hauria entès des d’un comença-

ment i no hauríem perdut el dia de la teo-

ria.”

“Sobre les teves classes de teoria, d’entre

totes, les que més em van agradar van ser

les de les regles d’handbol (abans de les

tàctiques), perquè vaig veure més útil que

ens manessis veure partits i traguéssim els

dubtes, abans que et posessis a dictar-nos

regles que jo, d’altra banda, no entenia

sense veure el partit...”

“... El que també destaco d’aquestes clas-

ses és la seva forma de donar-les; era molt

diferent, i moltes vegades no m’adonava

que jugar a un simple joc em podia servir

per practicar l’esport...”

5. Escrits relacionats amb el professor
En aquesta categoria, els escrits fan referèn-
cia fonamentalment a la personalitat del pro-
fessor i a la seva participació en les classes.

“No siguis tan malparit amb els teus alum-

nes de classe, no siguis tan dur quan ens

manes córrer.”

“... No t’enfadis tant.”

“... Aprèn a escoltar.”

“Crec que el professor hauria de fer els

exercicis amb l’alumne. No, mirar; per do-

nar exemple.”

“Volem una professora perquè ens ensenyi

aeròbic ja que amb tu hem fet durant tot

l’any el mateix. Ets una mica fals... Ah, i

que la profe ‘estigui bona’.”

6. Escrits relacionats amb l’assignatura
d’Educació Física.
En aquesta categoria, l’alumnat ens exposa as-
pectes com ara: què entenen per educació físi-
ca i com hauria d’enfocar-se i organitzar-se.

“... Se suposa que la classe d’EF és un

parèntesi per desencaparrar-nos de les al-

tres assignatures”.

“... Jo tinc com a concepte d’EF que és única-

ment pràctica. Apunta-t’ho, que va per tu!”

“Em sembla que és el primer any que faig

EF seriosament.”

“Volem més hores de gimnàstica.”

“A mi no m’agrada fer l’EF al matí, perquè

fa fred.”

7. Escrits sense sentit
S’han trobat dos escrits que podrien qualifi-
car-se d’absurditats, ja que en un d’ells la
frase no té cap sentit, i a l’altre, el tema no
guarda cap relació amb l’experiència.

“És tota la merda la classe de gimnàstica

perquè li piquen els aberronchos al peroo.”

Contingut dels escrits de les bústies B

Com en els apartats anteriors, es comen-
çarà amb el tema que més percentatge ha
obtingut.

1. Escrits relacionats amb el professor.
Encara que ja hi ha hagut escrits a les Bús-
ties A que tractaven sobre el professor, en
aquesta ocasió es copsa que estan escrits
amb un to molt més fort i atrevit, i fins i tot al-
guns arriben a ser insultants. També és im-
portant assenyalar que tots els escrits proce-
deixen de tres grups, és a dir, que s’adrecen a

tres professors. Els exposem a continuació,
començant amb els de contingut més fort.

“El professor... és un alcohòlic i no rendeix

en l’exercici físic.”

“Fot? Obrir les bústies i no trobar-t’hi res. A

veure, ets un pallasso, a veure qui et vol es-

criure.”

“Mai no m’has caigut bé, et tinc un carro

de fàstic, m’alegro de no continuar més

aquí. Fins sempre. Saltamarges”.

“Eeeestimat. Eh, tros de ros amb cabells

blancs, per fi no et veurem més; si beus no

condueixis. Fuma i vola! Ets un foteta i et

rius de nosaltres, que per ‘orientador de

pal’ M’he perdut!! Per on s’hi va!! Boooo!

Ei, espavilat!!”

“... M’han agradat les teves classes d’E. Fí-

sica la majoria de les vegades, però no

m’agraden quan et poses bord, és a dir,

quan alces la veu més del compte...”

“... Però aquest any ha estat especial. Pro-

fessor nou, EF nova, això sí, t’has queixat

massa, perquè tu deies que parlàvem molt

(i ho entenc) però que ens escridassis ‘xq’

ens prenem les coses massa tranquil·la-

ment no em sembla bé, perquè ens pre-

níem les coses tal com ens les havíem de

prendre.”

“... Té molt mala llet i a més a més és

molt susceptible, però tot i amb això

és molt bona persona.”

“A mi em sembla un paio seriós... és un

paio que entén els joves. Té cervell, no com

d’altres.”

2. Escrits relacionats amb els recursos
En aquesta categoria, els escrits procedei-
xen del mateix grup, i en tots ells (excepte
en un) l’alumnat continua queixant-se de la
neteja de les instal·lacions:

“L’únic que canviaria són les instal·lacions

esportives de l’institut. Fan fàstic!!”

“Condicions d’higiene del gimnàs han es-

tat desagradables; si el terra és brut, al-

menys que no ens hi facin seure.”

“Fa massa fred per fer Educació Física

fora del gimnàs. Es podria tenir en compte

aquest factor, que és importantíssim, ja

que ocasiona diverses conseqüències com

ara refredats, perjudicials per a l’alum-

nat.”

3. Escrits relacionats amb els contin-
guts
En aquesta categoria, de la mateixa manera
que a les Bústies A, es tracten dos aspectes,
un sobre activitats realitzades a classe, i un
altre sobre la petició de determinades activi-
tats.
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“Hola, sóc un noi/a de classe que està fart

de córrer...”

“Per què no hem jugat al futbol? L’esport +

important del món.”

“... Que fem rutes d’orientació pel camp,

fora del col·legi.”

“Volem tornar a fer esport d’orientació,

perquè ens va semblar molt divertit.”

4. Escrits relacionats amb l’avaluació
En els escrits sobre l’avaluació, l’alumnat
opina fonamentalment sobre el sistema
d’avaluació que té el seu professor.

“Veig absurd que es qualifiquin els alum-

nes per marques a les proves. S’hauria de

qualificar per les ganes, esforç i actitud

que aquest prengui al llarg del curs.”

“... Et deixa molt clar el que vol per obtenir

un aprovat en la seva assignatura i no et fa

dubtar amb collonades; així haurien de ser

tots els professors. No que t’obliguin a ve-

nir a classe sinó que t’ho deixin tan clar

que tu, si vols aprovar, has d’anar a classe

per collons...”

“En aquesta classe el mestre tendeix a

qualificar els alumnes de ganduls, per

l’actitud d’uns quants que podrien ser la

majoria, però no tots!”

5. Escrits relacionats amb l’assignatura.
Dels quatre escrits que s’han recollit, n’hi ha
tres que fan una valoració general del curs i
l’altre reivindica l’assignatura d’Educació
Física per a 2n de Batxillerat.

“... De fet, ha estat l’any que més m’ha

agradat la classe d’E. Física, perquè eren

amenes i, algunes vegades, divertides.”

“L’EF m’agrada, però aquest any no ha es-

tat gaire dura, estava acostumada que la

Merche ens fotés canya i tu ens has perdo-

nat la meitat de les coses (córrer els 45´,

molta resistència, força, estiraments)...”

“Educació Física per a 2n de Batxillerat. En

lloc de Física.”

6. Escrits relacionats amb didàctica.
L’únic escrit deia el següent:

“Els esquinços i lesions s’haurien de preve-

nir més per part del professor, que ens fa

escalfar per alguna cosa.”

7. Escrits sense sentit.

Encara que en algun escrit de les categories

anteriors hi havia frases sense sentit, sola-

ment incloem aquí aquells en què realment

tot el text en si és una absurditat. L’únic que

s’ha trobat d’aquestes característiques deia:

“Don´t worry be happy alguna matata uah.”

La reacció del professorat

davant el contingut de les bústies

En general, el contingut dels escrits no ha
satisfet el professorat, que esperava que
l’alumnat els digués alguna cosa de més pes
amb què poguessin millorar les seves clas-
ses. En moltes ocasions s’estranyaven de
llegir coses que coneixien àmpliament, per-
què el mateix alumnat els ho havia dit ver-
balment. Pel que fa a aquesta qüestió, es
podria pensar, bé que el fet d’expressar-ho a
les bústies era una forma d’insistir encara
més, esperant algun canvi, o bé que no tots
els estudiants tenen la confiança de dir ver-
balment el que pensen i les bústies els han
ofert la possibilitat d’expressar-se.

“... No hi ha hagut cap missatge on m´ha-

gin dit allò que no em diuen constantment

a classe, la informació no em serveix per

modificar les classes i millorar-les, ni

per saber coses que opinen de l’assig-

natura o de mi. Crec que ells no han entès

bé tot el que poden posar a les bústies i per

a què estan destinades, només posen co-

ses que no els agraden, pensant que

d’aquesta forma desapareixeran...”

Tanmateix, algunes vegades, el professorat
sí que ha manifestat que les bústies han ser-
vit per posar al descobert aspectes que no
esperaven que existissin en les seves clas-
ses. Per exemple, a l’escrit següent, el pro-
fessor va descobrir que a la seva classe no hi
havia tanta confiança com a ell li hauria
agradat.

“... Ara m’adono que realment no sempre

es diuen les coses que es pensen a classe,

o que no hi ha tanta confiança com m’a-

gradaria per dir les coses; continua pesant

la por al professor o a la seva reacció da-

vant de situacions problema. D’altra ban-

da, aquest mitjà que hem posat en pràctica

és útil per adonar-se que no sempre el pro-

fessor té raó en les seves percepcions quan

sorgeix un problema”.

El tema al qual més atenció ha dedicat el
professorat en els seus diaris ha estat preci-
sament el del contingut dels escrits que
anaven rebent. En la majoria dels casos,
després de manifestar la seva sorpresa o
decepció pel que fa al nombre d’escrits,
passaven a donar la seva opinió sobre el
contingut.
Tal com es va presentar l’experiència de les
Bústies a l’alumnat, mitjançant la carta de

presentació, no solament podien escriure
aspectes negatius, sinó també positius.
Encara que han predominat les queixes,
també s’han recollit molts escrits on es des-
taquen punts favorables. La reacció del pro-
fessorat davant d’una situació o d’una altra
ha estat diferent.
Quan es tracta de comentaris favorables, el
professorat no solament s’omplia de satis-
facció, sinó que repercutia positivament en
les classes successives. Per exemple:

“... Han estat quinze els escrits rebuts

aquesta vegada; uns insisteixen en l’ex-

cursió a la pista de gel, d’altres en allò de

suprimir els exàmens teòrics (quan ja hem

tingut una conversa entorn de la im-

portància i del per què dels exàmens teò-

rics) i hi ha algú que no abandona el bon

humor per confeccionar la petició i dema-

nar que posin calefacció a les pistes a l’aire

lliure. De tots plegats, en vull destacar tres,

perquè quan els vaig llegir em van omplir

de satisfacció personal.

En aquests tres es valora positivament

l’assignatura, qualificant-la de treball se-

riós, i destacant la varietat i diversió de les

sessions. Aquest mateix comentari va tor-

nar a ser destacat en la junta d’avaluació,

davant la resta de professors, quan el dele-

gat i el sotsdelegat van llegir el seu full ava-

luatiu del grup i del trimestre. L’alegria que

aquests tres escrits m’han proporcionat val

més que qualsevol reconeixement mitjan-

çant un informe o una altra tècnica avalua-

tiva. Que els alumnes vulguin que jo sàpiga

com es troben i què pensen de l’assigna-

tura els honora. Des d’aleshores entro en

aquesta classe amb un altre tarannà, amb

més ganes, com si comprenguessin i reco-

neguessin els esforços que fem els profes-

sors per tirar endavant el nostre treball.

Mai no he estat valorat tan positivament, o

almenys, mai no ho havia estat d’una ma-

nera tan pública. I allò que ho fa més creï-

ble és el fet de no respondre a la recerca de

segones intencions. Jo m’ho he cregut.”

Per contra, les crítiques, en algunes oca-
sions, han fet pensar. Alguns professors han
manifestat que també els ha dolgut lle-
gir-les. Per exemple:

“... Aquest escrit m’ha fet pensar força co-

ses i no sé si sabré resumir-les; he de re-

conèixer que després de llegir-lo no he po-

gut continuar aquest diari...”

“... Al capdavall, he de reconèixer que és

dur llegir coses que no t’agraden com a

professor, això sí, crec que han d’analitzar-

se (no esbrinar qui n’ha estat l’autor), i ex-

treure’n les conclusions oportunes, així
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com reconduir la teva actuació docent,

però tampoc deixar-te influir excessiva-

ment per totes les opinions, atès que de ve-

gades corresponen més a fòbies personals

que no pas a la qualitat del docent...”

Amb relació a les queixes, n’hi ha moltes
amb les quals el professorat no hi està
d’acord. Segons el seu punt de vista, els ar-
guments de l’alumnat no responen a la reali-
tat, i fins i tot es contradiuen amb allò que
demanen en altres ocasions. Aquesta situa-
ció és especialment visible als escrits rela-
cionats amb l’avaluació.

“... Respecte del contingut, hem acabat

amb bàsquet, i en conseqüència, un dels

escrits torna a reflectir la manca de mate-

rial i d’instal·lacions, i també una queixa

sobre la durada de la unitat de bàsquet (12

sessions), queixa que no comparteixo, atès

que la durada em sembla adequada, enca-

ra que intentaré de millorar algunes activi-

tats proposades per tal de fer més motivant

la unitat didàctica amb vista a actuacions

futures. Encara que, com s’esdevé amb la

resta de matèries del currículum, els alum-

nes que no dominen mostren més apatia

que no pas els que dominen...”

“... D’altra banda, hi ha el tema de les de-

mostracions (em retreu que no realitzo

demostracions de les execucions que dema-

no a classe). No sé si entendre-ho com una

imatge de passivitat del professor a classe,

o és que qüestiona la meva qualificació com

a professional que ha de controlar

l’execució de totes les tasques requerides.

En qualsevol cas, estic absolutament en de-

sacord amb la idea que té, perquè encara

que pot ser cert, que es desprengui una

imatge d’una certa passivitat (una cosa que

no crec que sigui real, ni compartida per la

resta), no estic disposat a canviar la meto-

dologia d’ensenyament en la qual creo i es-

tic plenament convençut de les seves bon-

dats...”

Per part de l’alumnat, també hi va haver
moltes propostes. I aquí caldria pregun-
tar-se: van ser satisfetes? Van servir per a al-
guna cosa? No tenim dades exactes de la re-
percussió que van tenir totes les peticions
realitzades per l’alumnat; el que sembla
desprendre’s dels diaris és que algunes peti-
cions sí que van ser estimades i es van in-
tentar de posar en pràctica.

“... Com vaig dir en algun altre moment, no

vull fer gaire cas d’aquesta mena de sugge-

riments, perquè no els veig viables (la pro-

gramació marca la pauta) i, a més a més,

no tinc gaire clar que els hagi de fer mas-

sa cas...”

Com ja hem vist més amunt, en l’anàlisi del
contingut de les Bústies B, les notes que
anaven adreçades al professor, en alguns
casos, es van redactar en un to dur i insul-
tant. Aquesta situació, com es pot apreciar
a través dels diaris, no va agafar per sorpre-
sa el professorat:

“... Els insults eren lògics en aquesta bús-

tia, encara que he de dir que han estat prou

moderats, i això encara que ho esperava,

m’omple de satisfacció, atès que donar la

possibilitat a l’alumnat d’opinar sobre

la teva actuació, sabent que no romandrà

més al Centre, podria conduir a trobar-se

escrits d’allò més sucosos, lingüísticament

parlant.”

Conclusions

Prenent com a referència els objectius d’a-
questa investigació i les dades obtingudes
mitjançant els escrits recollits de les Bús-
ties, els diaris del professorat i les enquestes
de l’alumnat, es treuen les conclusions se-
güents:

� La reacció de les persones davant
d’aquesta experiència pot veure’s des de
dues perspectives: els que no hi han parti-
cipat, i els directament implicats. Entre
els primers, on s’inclouen conserges,
companys d’altres àrees, família... les
bústies van provocar unes certes sorpre-
ses, i van qualificar el professor d’’atrevit’,
‘modern’ o ‘boig’ per participar en aques-
ta experiència. Entre els directament im-
plicats, pel que fa al professorat, l’interès
i la curiositat es barrejaven amb uns certs
sentiments de temor i preocupació, per la
possibilitat d’arribar a ser durament criti-
cats i avaluats. Entre l’alumnat, alguns
grups es van mostrar molt interessats,
fins i tot somreien com a còmplices da-
vant del que se’ls oferia.

� El baix índex de participació obtingut ens
corrobora la dificultat per aconseguir que
l’alumnat s’expressi lliurement durant
els processos d’ensenyament-aprenen-
tatge.
Encara que el docent estigui disposat a
no posar límits, l’alumnat ja s’encarrega
de posar-se’ls ell mateix. Tot al llarg de la
seva vida estudiantil han anat aprenent

quines són les estratègies que s’han de
seguir per obtenir bons resultats, i sens
dubte entre aquestes no es troba la de dir
tot el que pensa del docent i de les seves
classes. Tot això coincideix amb la terce-
ra raó que el mateix alumnat dóna da-
vant d’aquesta baixa participació. La por
a les represàlies continua present, enca-
ra que l’experiència estigui plantejada,
no solament sota l’anonimat, sinó amb la
possibilitat d’expressar-se una vegada
signades les actes de setembre i no tor-
nar a tenir classe amb aquest/a profes-
sor/a.
D’altra banda, les dues raons més este-
ses són: la de mostrar-se satisfets amb
les classes i, doncs, no tenen res a dir, i
la manca d’interès o la ‘mandra’. És molt
probable que el professorat que ha parti-
cipat en aquesta experiència sigui preci-
sament el que menys problemes té amb
les classes i amb el seu alumnat, però el
professorat també pensa que aquesta
nova generació de joves no són ni gaire
crítics, ni gaire reivindicatius.

� Al llarg del curs, els dos temes més trac-
tats han estat el dels continguts i el de
l’avaluació, seguit més enrere per recur-
sos, didàctica, professor i assignatura. Si
es comparen els temes tractats en amb-
dues bústies (A i B), s’observa que els
escrits sobre el professor augmenten con-
siderablement en el cas de la Bústia B, i
alguns d’ells fins i tot amb un to dur i in-
sultant. Això revela que aquesta Bústia B,
sí que ha servit perquè algunes persones
s’expressin amb més llibertat que amb la
Bústia A.

� Respecte als escrits relacionats amb els
continguts, es diferencien en dos blocs:
els que fan referència a activitats realitza-
des a classe, i les propostes d’activitats.
Entre els primers, l’alumnat es queixa
d’algunes activitats relacionades amb el
condicionament físic i l’esport (córrer, fer
abdominals, futbol, bàsquet, fer la verti-
cal...). Alguns nois també han protestat
per haver de “saltar a corda”, perquè con-
sideren que és una activitat per a les noies
i fins i tot arriben a escriure “passo de co-
ses de marietes”. Entre les activitats que
els han agradat, el més destacat ha estat
“patinar”.
Molt més nombrosos són els escrits en
què l’alumnat fa propostes. Reivindiquen
activitats com ara: l’aeròbic, patinar; es-
ports com tennis, bàdminton, futbol,
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bàsquet, voleibol; demanen fer sortides
per practicar espeleologia, senderisme,
bicicleta tot terreny, escalada.
Com es pot observar, hi ha divisió
d’opinions en alguns esports, com ara el
futbol i el bàsquet; part de l’alumnat es
queixa perquè en fan, tanmateix, una al-
tra part ho reclama. És possible que això
sigui degut a qüestions de gènere, però en
aquest cas no podem determinar-ho a
causa de l’anonimat dels escrits.

� Pel que fa als escrits relacionats amb
l’avaluació, els estudiants d’Educació Se-
cundària no estan d’acord que en Educa-
ció Física hi hagi classes teòriques i
menys encara exàmens teòrics. El percen-
tatge d’aquesta queixa és molt alt als
grups-classe en els quals el professor els
utilitza. En la majoria dels escrits no es
donen explicacions, tan sols es reivindica
“no fer exàmens teòrics”, i en alguns es
poden llegir consideracions com ara “no
cal”, “és una ximpleria”.
Un altre bloc d’escrits, menys nombrós
que l’anterior, fa referència als criteris
d’avaluació. Les queixes en el seu conjunt
són més disperses, segons els criteris que
s’utilitzen a cada classe. Per exemple: al-
guns es queixen perquè la professora posa
retards per pujar a buscar les samarretes;
en un altre grup, un alumne diu que el
professor hauria de tenir en compte tam-
bé la puntualitat, les proves físiques i
l’esforç que fa cadascú d’acord amb les
seves possibilitats; un altre sol·licita que
no se suspengui per no superar la prova
dels 30´.
Un tercer bloc petit d’escrits fa referència
al nivell d’exigència, encara que hi ha opi-
nions contradictòries. Mentre que uns tit-
llen el docent d’exigent (excepte un que
es refereix a l’examen, els altres no ho es-
pecifiquen), d’altres sol·liciten al profes-
sor que faci més dures les classes.

� Dels escrits relacionats amb els recursos,
van destacar especialment els proce-
dents d’un dels centres, on molts alum-
nes es van queixar de la falta de netedat
de les instal·lacions. En algun escrit aï-
llat s’opina que haurien de millorar-se les
instal·lacions i en uns altres pocs es de-
mana més material. El sentit de l’humor
també ha estat present i alguns estu-
diants han escrit coses com “que posin
calefacció a les pistes” o “on és la pisci-
na?”

� A través dels escrits relacionats amb as-
pectes didàctics, s’observa que molts es-

tudiants estaven contents amb la metodo-
logia utilitzada pel seu professor/a a les
classes pràctiques, i les qualifiquen de
‘divertides’ i ‘amenes’. Tanmateix, l’opin-
ió canvia per complet quan es refereixen a
les classes teòriques. Un/a alumne/a que
va analitzar el problema, feia el raona-
ment següent: “... perquè teòricament
gairebé no ho havia entès, però quan vam
practicar i ens vam col·locar en el camp
ho vaig entendre. Potser si haguéssim co-
mençat per aprendre-ho al camp ho hau-
ria entès des d’un començament i no
hauríem perdut el dia de la teoria”. En un
altre escrit es deia entre d’altres coses:
“vaig veure més útil que ens manessis
veure partits i traguéssim els dubtes,
abans que et posessis a dictar-nos regles
que jo, d’altra banda, no entenia sense
veure el partit...”

� Als escrits relacionats amb el professor es
poden diferenciar dos tipus de textos: els
que critiquen algun aspecte del caràcter
del professor (“... no t’enfadis tant”, “...
aprèn a escoltar”, “no siguis tan malparit
amb els teus alumnes...”) I els que sol·li-
citen més participació pràctica del profes-
sor en les classes (“que el professor faci
les activitats amb els alumnes”, “... el que
em fastigueja és que el professor no corri
amb nosaltres”).

� L’alumnat té un concepte de l’Educació
Física especialment pràctic i un estudiant
diu que la considera com “... un parèntesi
per desencaparrar-nos de les altres assig-
natures”. D’altra banda, també reivindi-
quen més hores.

� Amb gran part de les queixes i demandes
que els estudiants han plantejat, el pro-
fessorat no hi estava d’acord, sobretot
amb aquelles que es refereixen a
l’avaluació o a plantejaments didàctics.

� Encara que, en general, el professorat
ha manifestat que el contingut no els ha
aportat informació rellevant, algunes
vegades, també han comentat que al-
guns escrits els ha obert al dubte i la re-
flexió.

Tant els escrits positius com els negatius
han influït en el professorat. Alguns profes-
sors han expressat que el fet de llegir escrits
a favor, no solament els ha reconfortat, sinó
que també ha repercutit en el desenvolupa-
ment de les classes. Tanmateix, davant al-
guns escrits s’han sentit dolguts o han prefe-
rit no atorgar-los molta atenció.

� Ens ha cridat l’atenció, que gran part dels
escrits eren petits trossos de paper molt
doblegats, com a part d’aquest secretis-
me que comporta l’experiència.
Més del 90% dels escrits han estat anò-
nims, cosa que demostra una vegada més
que, encara que el professorat digui que
el seu contingut no ha estat rellevant,
l’alumnat prefereix no identificar-se.

� Una altra dada que crida l’atenció ha es-
tat que el 82,5% de l’alumnat ha qualifi-
cat de bona la idea de les Bústies; tanma-
teix, el seu índex de participació no es
correspon amb això. Alguns proposen pre-
cisament d’insistir en la participació, o
que es llegeixin en veu alta els escrits.
Potser això últim animaria l’alumnat o li
obriria noves perspectives.
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La dansa com a element educatiu

en l’adolescent

Resum
En aquest treball es fa una valoració de la
dansa com element educatiu, que ofereix al
professorat de secundària l’oportunitat d’in-
cidir en la formació de l’alumnat adolescent,
des d’un punt de vista integrador dels plans
físic, intel·lectual i emocional. Detallem els
beneficis que comporta el treball de la dan-
sa tant en l’àmbit motor com en el socioa-
fectiu de l’adolescent, tenint en compte les
peculiaritats d’aquesta etapa evolutiva. Fi-
nalment, fem referència als diferents gène-
res de dansa existents i el grau d’intervenció
de cada un d’ells en la millora dels àmbits
mencionats.

Introducció

La dansa és l’art de moure el cos d’una ma-
nera rítmica, sovint al so d’una música, per
expressar una emoció o una idea, narrar una
història o, simplement, gaudir del moviment
mateix.
Al llarg de la història, la dansa ha experi-
mentat una llarga evolució paral·lela als
canvis soferts per la humanitat a través de
les diverses èpoques o períodes de civilitza-
ció. Per tant, podem afirmar que es tracta
d’una disciplina amb una profunda tradició
històrica.

Actualment, la dansa ha entrat a formar part
del Disseny Curricular Base de l’Educació
Secundària Obligatòria (ESO), i s’ha integrat
en l’àrea d’Educació Física dintre del camp
de l’Expressió Corporal.
La dansa pot ser considerada un moviment
expressiu, tanmateix, no hem de limitar a
aquesta accepció la seva tasca en l’àmbit
educatiu, atès que ha de ser un mitjà més
per aconseguir una educació integral de
l’alumnat, tot fomentant, a través d’aquella,
el coneixement, acceptació i domini del pro-
pi cos, bo i afavorint, a més a més, la relació
d’aquest amb el món que l’envolta, és a dir,
formant-lo tant des del punt de vista motor
com des del socioafectiu.
Són moltes i variades les formes actuals de
la dansa: folklore, dansa clàssica, de caràc-
ter, contemporània, dansa-jazz, balls de
saló i dansa moderna i algunes d’elles són
utilitzables en l’àmbit educatiu.
L’adolescent es troba immergit en un perío-
de evolutiu on s’esdevenen transformacions
profundes a tots els nivells, biològic, psi-
cològic i emocional, cosa que li conferirà
unes característiques especials de conducta
i comportament, i en conseqüència necessi-
ta projectes educatius diferents que el me-
nin a experimentar la sensació de treballar
per a alguna cosa definida i útil.
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Beneficis de la pràctica
de la dansa en l’àmbit motor
de l’adolescent
Quan ens enfrontem a l’estudi del moviment
en l’adolescent, trobem sovint una manca
de bona harmonia que es tradueix en una
certa dificultat de domini motor. Aquest fet,
potser sigui degut, parcialment, a la veloci-
tat de les transformacions morfològiques i fi-
siològiques que marquen aquesta època de
transició de la infantesa a l’edat adulta. En
aquest sentit, cal recordar que aproximada-
ment en l’etapa dels 11 als 13 anys (prea-
dolescència), s’ha produït un fort crei-
xement en alçada, amb prevalença de les
extremitats sobre el tronc. Posteriorment, i
amb l’aparició dels canvis fisiològics que
marquen la maduració sexual, s’observarà
un augment ponderal en l’estructura de l’a-
parell locomotor. Aquestes dades són sufi-
cients per entendre que l’adolescent ha de
reconèixer el seu cos i reapropiar-se’l, domi-
nant-lo novament a nivell funcional.
En aquest sentit, treballar la dansa repor-
tarà a l’adolescent els beneficis següents:

� Augment de la competència motriu.
� Millora de la percepció de l’esquema corporal.
� Millora de la coordinació neuromuscular.
� Desenvolupament del sentit espacial.
� Desenvolupament del sentit rítmic.
� Millora de les capacitats físiques en general.
� Millora de la capacitat de control pos-

tural.

Augment de la competència motriu

Totes les millores que es produiran en
l’àmbit motor d’aquells que practiquen la
dansa, s’esdevindran com a resultat d’un
treball, sempre destinat a aconseguir més
competència motriu, entesa en aquest cas
com a un “poder fer eficaç” davant una in-
tenció determinada.
En la dansa, aquesta competència motriu o
“poder fer eficaç” implica un treball concret
de la tècnica, com a mitjà per a dotar l’a-
dolescent de les eines necessàries que li
permetin prou autonomia i eficàcia per exte-
rioritzar amb plenitud elements emocionals.
Per tant, és important dir que la tècnica serà
sempre utilitzada com a mitjà i no com a
finalitat. Això s’aconseguirà amb un tipus
d’educació destinada a fer del cos un bon
“instrument” que permeti a l’adolescent la
major riquesa motriu possible a base de: mi-
llorar la seva coordinació neuromuscular,
desenvolupar el seu sentit espacial i rítmic i
millorar les seves capacitats físiques en ge-
neral, tot plegat sense privar mai el movi-
ment de la plasticitat necessària que perme-
ti l’expressió, per no caure en un sistema
mecanicista que es redueixi a un conjunt
d’estructures rígides adherides a la persona.

Millora en la percepció

de l’esquema corporal

La imatge corporal juga un paper important
en tot moviment, i és de gran importància

no solament en el pla motor, sinó també en
el pla socioafectiu. L’esquema corporal és
una percepció mòbil i en contínua transfor-
mació, fruit de la relació de les experiències
afectives, relacionals, socials i perceptives
del nostre cos.
Centrant-nos en l’àmbit motor, l’esquema
corporal adquireix una especial impor-
tància en aquells casos en què el moviment
s’adreça cap al nostre propi cos, com en el
cas de la dansa. La reestructuració en l’a-
parell locomotor de l’adolescent suposa la
necessitat d’una revisió contínua de l’es-
quema corporal i aquesta és una època idò-
nia per a reeducar la sensibilitat propiocep-
tiva.
Per a Raimondi (1999) l’esquema corporal
és “una imatge interioritzada de nosaltres

mateixos elaborada en base a referències

perceptives, (sensorials i cinètiques) que,

relacionades amb les modificacions am-

bientals i els factors de condicionament,

descobreixen experiències corporals que

queden registrades per l’activitat cortical.

Aquest esquema és susceptible de contí-

nues reestructuracions ja que l’activitat cor-

tical el relaciona amb cada nou grup de sen-

sacions.”
Per crear una imatge corporal pròpia, se-
gons aquest autor, cal integrar les informa-
cions de molts components:

1. Cinètic. El sentit cinètic és un procés que
informa sobre el grau de relaxació mus-
cular i sobre el grau de tensió connectat
també al sentit “àptic”. Aquesta informa-
ció sensorial procedeix de les articula-
cions, dels tendons dels músculs, on es
genera, i utilitza un sistema de mecano-
receptors capaços d’indicar les més peti-
tes variacions de les postures. El sentit
cinètic o sentit de la percepció interior
d’un mateix, és un sentit dinàmic que
elabora i registra qualsevol canvi intern i
es troba unit inseparablement a l’espai,
al temps i a l’energia.

2. Visual. El factor òptic és especialment
important en la formació de l’esquema
corporal, cal destacar-ne la importància
per a la localització i la iniciació de qual-
sevol moviment.

3. Vestibular. Situat a l’orella interna i
constituït per canals semicirculars, utri-
cle i sàcul.

Una percepció correcta de l’esquema corpo-
ral és el fonament sobre el qual s’ha basat
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GÈNERES

INTERVENCIÓ

PLA MOTOR

Esquema corporal

Sentit
Coordinació

Sentit

espacial

Sentit

rítmic

Qualitats

físiques

Control

de la postura

Clàssica *** *** *** *** *** ***

Folklore * * ** ** * *

Caràcter *** *** ** *** ** **

Contemporània *** ** *** ** ** *

Jazz-Moderna *** *** ** *** ** **

Dances de Saló * * * * * *

PLA SOCIAFECTIU

Imatge

positiva
Expressió

Socia-

lització

Alliberar

tensions

Sentit

estètic
Creativitat

Clàssica * ** * * *** **

Folklore * * *** * ** *

Caràcter * ** * * *** **

Contemporània *** *** * ** ** ***

Jazz-Moderna *** *** * *** ** ***

Dances de Saló * * ** ** * *

*** Alt; ** Moderat; * Baix.

Taula 1.

Intervenció dels diferents gèneres de dansa en el pla motor i socioafectiu.



tradicionalment el treball de la dansa, l’ins-
trument de desenvolupament de la qual és
el cos humà, aspecte que fa necessari el co-
neixement exhaustiu, no solament de les
parts individuals del cos sinó també de
les seves relacions entre si. Per això, la fase
inicial d’aquest treball va enfocada a
l’estudi detallat dels segments corporals,
amb exercicis de fixació i mobilitat dels dife-
rents segments aïllats i combinats entre ells,
atenent a la seva projecció en l’espai (dife-
rents direccions i trajectòries), a la seva
relació temporal (diferents estructures rítmi-
ques) i a l’energia (diferents graus d’intensi-
tat). Aquests exercicis es realitzaran amb
consciència interior (representació mental),
és a dir, sentint el moviment des de dins
(factor cinètic). Aquest procés es veu afavo-
rit pel tradicional ús dels miralls a les clas-
ses de dansa, que reforcen la percepció òpti-
ca tan important en la formació de
l’esquema corporal. Aquesta interiorització
a base de discriminacions perceptives aju-
darà els adolescents a formar un esquema
corporal plàstic, que els permeti de desen-
volupar estructures posturals múltiples, i la
capacitat de reajustar els seus moviments
en qualsevol moment.

Millora de la coordinació

neuromuscular

La dansa, com que és un exercici la finalitat
del qual no és el rendiment, sinó l’estètica i
el plaer del moviment en si, és potser una de
les activitats que permet més riquesa de
combinacions motrius, cosa que implica un
alt nivell de coordinació neuromuscular.
Podríem definir la coordinació neuromuscu-
lar com la capacitat de modulació correcta
de les accions de músculs agonistes, anta-
gonistes i sinergies musculars per tal de per-
metre un perfecte ajustament del moviment
a la finalitat requerida. Una correcta modu-
lació portarà implícits reajustos continuats,
tant en l’ordre d’actuació de les contrac-
cions musculars com de la velocitat i inten-
sitat d’aquestes. Aquesta capacitat de rea-
justament o feed-back, segons Jacques Cor-
raze (1988) “és el mecanisme de control

d’un moviment que fa modificar-ne la tra-

jectòria a poc a poc d’acord amb la seva po-

sició efectiva i la que ha d’arribar a assolir”.
En finalitzar l’etapa dels 8 als 12 anys, (eta-
pa de les operacions concretes), les àrees de
projecció sensorials específiques hauran
evolucionat cap a una major precisió en

l’anàlisi. S’hauran establert relacions entre
els diferents camps perceptius (visual i audi-
tiu) i la motricitat conservarà un caràcter
global. Això suposa un afinament en el
camp cinètic i la possibilitat d’integrar
aquestes informacions en un procés d’in-
ternalització, que permetrà al nen de deu a
dotze anys de tenir “consciència d’ell ma-
teix” imaginada en el curs d’una acció i, en-
cara més important, la possibilitat de modi-
ficar un automatisme en via d’execució.
Segons això, podem afirmar que l’etapa
adolescent, que coincideix amb la fase de
consecució del pensament abstracte, serà
una època idònia per a proporcionar a
l’alumne la major riquesa de combinacions
motrius, que l’ajudin a crear uns patrons
motrius plàstics (que permetin adaptacions
contínues a diferents situacions), i aprofi-
tant que el seu pensament és cada vegada
més hipotètic i deductiu, podrem acostar-lo
a una fase creativa.
Per aconseguir la plasticitat esmentada tre-
ballarem les destreses o passos bàsics del ti-
pus de dansa que estem estudiant, tot plan-
tejant problemes motrius a solucionar per
l’alumnat que serà orientat i guiat pel pro-
fessor per resoldre’ls. Una vegada internalit-
zats els moviments a través d’aquest pro-
cés, introduiríem variables (diferents ritmes
i accentuacions, intensitats, direccions...)
que l’obliguin a reajustar contínuament
aquest patró motriu perquè sigui adaptable
a qualsevol nova situació. Començarem tre-
ballant esquemes de moviment senzills per
després evolucionar cap a formes més com-
plexes que impliquin la mobilització de tots
els segments corporals. Aquests esquemes
s’interrelacionaran formant seqüències rit-
micocorporals que ens aniran acostant cada
vegada més a la composició coreogràfica.

Desenvolupament

del sentit espacial

Són molts els components que permetran
actuar en l’espai. En primer lloc cal enten-
dre que tot acte motor implica una organit-
zació morfològica de l’espai i un concepte
de reciprocitat de les estructures pròpies i
dels objectes i, com a conseqüència, una
contínua autoregulació en l’espai.
L’espai comença a constituir-se en un ma-
teix, és un “lloc on habita el meu cos, que

només em pertany a mi i del qual no puc ex-

cloure’m”, és a dir, “no es pot considerar

l’espai com una dimensió en relació amb el

cos sinó que coincideix amb ell” (Raimondi
1999).
Tot impuls de moviment es dirigeix a l’espai
circumdant (Kinesfera) o esfera espacial
que envolta la persona i li permet arribar a
qualsevol punt d’aquesta (moviment dels
membres superiors i inferiors relacionats
amb el costat esquerre o dret del cos) sense
canviar el punt de recolzament.
A mesura que els moviments kinesfèrics es
desplacen o projecten cap a un altre lloc
parlarem d’espai general (aula, escena-
ri...). La dansa no només desenvoluparà un
sentit intuïtiu de la distància mitjançant la
projecció dels gestos en les seves trajectò-
ries, sinó que a més a més generarà un
ajustament continuat de l’acció motora en
l’espai, en relació amb els canvis de direc-
cions i de trajectòries i amb les exigències
de l’equilibri.
La dansa crearà formes il·limitades de movi-
ment que seran el resultat de les diferents
combinacions d’accions corporals als dife-
rents nivells (alt, mitjà i baix), plans (frontal,
sagital i transversal), direccions (davant-
darrere, dreta-esquerra, diagonal...), trajec-
tòries (rectes, trencades, corbes, mixtes...),
formacions grupals (lineals, circulars, lliures) i
girs (amb desplaçament o sense).

Desenvolupament

del sentit rítmic

Lamour (1976) defineix el ritme com
“l’organització dels fenòmens periòdics que

es desenvolupen en el temps”.
La introducció del ritme en qualsevol movi-
ment, assegura la seva harmonia i coherèn-
cia, l’estructura temporal del moviment és
allò que li atorgarà unitat. Així doncs, el
caràcter rítmic correspon a la introducció
d’un cert ordre temporal en les contraccions
musculars. L’ús d’una estructura sonora
(música, percussió...) com a suport d’un
moviment, ens ajudarà a reforçar la tempo-
ralitat de l’estructura motora.
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La dansa treballa el moviment amb suport so-
nor, i és un mitjà eficaç per educar el sentit rít-
mic. Quan interioritzem una estructura rítmi-
ca sonora mitjançant l’afinament de les per-
cepcions auditives, s’obté una autèntica re-
presentació mental d’una forma temporal. A
partir d’aquesta representació mental l’alum-
ne podrà visualitzar mentalment el moviment
a desenvolupar al compàs d’aquest ritme. Des
d’aleshores haurà de treballar aquest movi-
ment seguint el seu propi temps (velocitat
còmoda per a ell) i segons les seves aptituds.
En aquest sentit, és important de destacar
la importància de l’accentuació en el procés
d’internalització d’un ritme. “L’accent és

l’augment de la intensitat d’un temps” (Le
Boulch 1992). D’una banda, facilitarà l’a-
preciació d’un esquema rítmic i, d’una altra,
quan l’alumne aprèn a localitzar l’accen-
tuació d’una estructura rítmica, li permet,
en el moment de l’accent, una intervenció
conscient en la regulació del moviment (in-
tensitat, durada...).
Tan bon punt l’alumne ha treballat el patró
del moviment en un temps còmode per a ell,
començarem una fase de sincronització del
moviment amb la música fins que aconse-
gueixi de realitzar-lo de manera semiau-
tomàtica, de forma que li permeti un poste-
rior treball de reajustament en base a per-
cepcions exteriors. Aquesta automatització
d’uns certs aspectes del moviment és el que
permetrà a l’alumne dirigir la seva atenció
cap a altres aspectes de l’estructura rítmica,
tot enriquint el moviment amb diferents ma-
tisos expressius (durada, velocitat, intensi-
tat, forma etc.).
A causa de la quantitat i variabilitat de rit-
mes que s’utilitzen a les classes, la pràctica

de la dansa és el mitjà més directe per de-
senvolupar en l’alumnat un sentit rítmic,
orientat a dotar d’harmonia el moviment i
que serà bàsic en el desenvolupament del
sentit musical. De fet, l’estudi de determi-
nats estils de dansa es considera bàsic en
disciplines com ara la natació sincronitzada,
la gimnàstica rítmica, el patinatge artístic
etc.

Millora de les qualitats físiques

en general

La dansa, desposseïda dels seus aspectes
expressius i artístics, pot ser considerada
una activitat purament gimnàstica, ja que
suposa un desplegament de capacitats físi-
ques on s’apleguen coordinació, força, equi-
libri, resistència, flexibilitat, velocitat etc.
Hem d’entendre que el condicionament físic
ha de ser condició indispensable en el treball
inicial de qualsevol estil de dansa, tant a ni-
vell educatiu com encara més a nivell artís-
tic. Aquest condicionament va destinat a un
millor aprofitament motor del cos, no obli-
dem que aquest és l’instrument de la dansa.
En els períodes de creixença ràpida, com és
el cas de l’adolescència, hi ha una pèrdua
de flexibilitat (pel fet que el desenvolupa-
ment ossi és més ràpid que el creixement
muscular). En dansa, és molt important el
desenvolupament de la flexibilitat, perquè
ens ajudarà a aconseguir el major grau
d’amplitud en el recorregut de les articula-
cions en posicions diverses, és a dir, am-
pliarà la nostra possibilitat de moviment pel
que fa a quantitat i qualitat, tot permetent, a
més a més, de realitzar accions que reque-
reixen gran agilitat i destresa. Segons que
utilitzem un sistema o un altre de treball
muscular, serà possible tonificar, o donar
elasticitat a un múscul. I en conseqüència,
en dansa el nostre objectiu principal serà
aconseguir un múscul elàstic, tot treba-
llant-lo sempre des de l’estirament màxim a
l’escurçament màxim i viceversa.

Millora de la capacitat

de control postural

Una qüestió primordial quan treballem la
dansa serà l’estudi de la “postura” correcta
per a una adequada iniciació i execució de
moviments posteriors. Hem de recordar que
per treballar correctament l’actitud de la
postura caldrà que l’alumne disposi d’un
bon esquema corporal.

El concepte de postura, segons Raimondi
(1999), és una “posició equilibrada i coordi-

nada del cos, en acció estàtica, en prepara-

ció d’un moviment, obtinguda i mantinguda

amb la màxima economia, perquè l’acció an-

tigravitatòria sigui més satisfactòria”.
Segons aquesta definició, per a Raimondi la
postura implica les condicions següents:

a) Concepte de posició espacial; no es refe-
reix obligatòriament a una posició estàti-
ca vertical.

b) Concepte d’equilibri; no obligatòriament
estàtic i referit a les imatges corporals
coordinades entre elles.

c) Concepte d’economia; entesa com a
manteniment de la posició amb la míni-
ma despesa energètica possible.

d) Concepte de benestar; entès com a mi-
llor funcionament del cos per a un des-
gast i sofriment menors.

La dansa clàssica, que serveix de base a al-
tres estils de dansa, ha fet de l’estudi de la
postura l’element fonamental sobre el qual
descansa la seva tècnica. “De la mateixa

manera que el músic combina de diverses

maneres les set notes de la gamma, el ba-

llarí treballa sobre les cinc posicions i totes

les postures que li ha llegat la tradició

acadèmica, modificant-les, tot augmentant

sense pausa el seu propi vocabulari i el de

la dansa en general”. (Serge Lifar 1955).
En la dansa clàssica, els passos són el fruit
de l’encadenament de diferents combina-
cions d’aquestes postures. Cada postura es
treballa amb un control corporal molt rigo-
rós, tot incidint en la precisió de cada con-
tracció muscular, per tal d’aconseguir l’efec-
te òptic desitjat, que normalment acostuma
a ser d’aparença relaxada i etèria, i de facili-
tat en l’acció. En aquest sentit, la posició
inadequada de qualsevol segment corporal
(fins i tot d’un dit de la mà) podria descom-
pondre l’efecte de suavitat i harmonia bus-
cat.
En els centres de secundària, seria impen-
sable i desaconsellable el treball d’una
tècnica pura de dansa clàssica en tota la
seva extensió. Tanmateix, el treball d’uns
certs elements, com ara el control corporal
en determinades posicions i postures bàsi-
ques, tot incidint en els aspectes d’equilibri,
benestar i economia, pot ser positiu i trans-
ferible a l’execució d’altres estils de dansa
més lliures i a d’altres pràctiques motrius,
incloent-hi les activitats de la vida diària.
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Beneficis de la pràctica
de la dansa en l’àmbit
socioafectiu de l’adolescent
L’estudi del cos en relació amb el movi-
ment no pot centrar-se únicament en els
seus aspectes fisiològics i mecànics; cal
entendre el cos com a “cos propi”, és a dir,
com a un ésser situat corporalment en el
món, en definitiva un ésser social, on els
aspectes psicològics i emocionals mar-
quen el significat de qualsevol acció. Se-
gons això, cada persona ha d’aprendre a
viure en el seu entorn i aquest comença al
seu propi cos.
No oblidem que els nostres alumnes adoles-
cents es troben ficats en un procés de canvis
fisiològics, morfològics, psicològics i emo-
cionals que els obliguen a adaptar-se nova-
ment al seu cos i a definir la seva identitat
davant del món que els envolta.
L’adolescent, el pensament del qual va sent
progressivament més lògic, abstracte, hi-
potètic i reflexiu, s’interroga sobre el que
s’esdevé en ell i sobre el que esperen els al-
tres d’ell. Aquest procés d’anàlisi i reflexió
interior, que serà el que l’ajudi a formar la
seva personalitat o manera d’identificar-se
en el món, anirà acompanyat d’una gran in-
seguretat en ell mateix, que es traduirà en ti-
midesa, introversió i reaccions emocionals
desequilibrades.
En aquest sentit, la pràctica de la dansa
pot aportar a l’adolescent els beneficis se-
güents:

� Millora en el coneixement
i acceptació del propi cos (formació d’una
imatge corporal positiva)

� Millora en el procés de comunicació (de-
senvolupament de l’expressió no verbal).

� Millora en el procés de socialització (inte-
gració i cooperació).

� Canalització i alliberament de tensions
(utilitat en l’àmbit recreatiu).

� Desenvolupament del sentit estètic i de la
creativitat.

Millora en el coneixement

i acceptació del propi cos

(formació d’una imatge

corporal positiva)

L’esquema corporal implica un coneixement
del propi cos, tanmateix, els factors psicolò-
gics i emocionals completen aquesta per-
cepció, i menen a la creació d’una “imatge
corporal” que reflecteix les relacions afecti-

ves amb el propi cos, és a dir, com ens sen-
tim nosaltres mateixos enfrontats al món
que ens envolta. En aquest sentit, cal dir
que la imatge corporal de cadascú té relació
amb la dels altres. El fet d’observar els altres
és necessari per formar la nostra pròpia
imatge corporal.
L’autoestima va relacionada amb el grau de
valoració de la nostra imatge corporal; Ber-
nabé Tierno (1996) la defineix com “la
suma de la confiança en un mateix i el res-

pecte que hom s’atorga finalment i està en

estreta relació amb l’opinió que un es forma

de si mateix segons l’acceptació de què

gaudeix per part dels altres”.
D’altra banda, una imatge positiva de nosal-
tres mateixos ens inclinarà a tractar els al-
tres amb benevolència i respecte, cosa que
fomentarà l’estimació dels altres. Per això,
la imatge corporal i la personalitat van estre-
tament unides.
L’adolescent ha d’acceptar els canvis que
s’estan produint en la seva imatge i so-
bretot ha de sentir que els altres l’accep-
ten, per vèncer la seva por al ridícul.
Tendeix a comparar-se amb els seus
companys i sobretot amb la imatge que té
com a ideal i que varia segons les èpoques
i les modes.
El fet d’exalçar una determinada imatge
corporal porta de vegades a un menysvalo-
ració de la pròpia, sobretot quan ho fem en
referència al concepte de bellesa corporal.
Aquest menysvaloració desemboca en
molts casos en complexos corporals, que
de vegades es compliquen i arriben fins i tot
a patologies, com ara l’anorèxia i la bulí-
mia, que actualment experimenten un apo-
geu preocupant.
El treball de la dansa, enfronta els alum-
nes a la mirada dels altres amb robes
ajustades, necessàries, d’altra banda, per
traslluir tots els matisos del moviment.
No oblidem que un dels símptomes que
denoten la no acceptació de la imatge
corporal és la reticència a la utilització de
robes que marquin la figura. Aquest en-
frontament del nostre cos amb la mirada
dels altres, focalitzant l’atenció cap a al-
tres aspectes que no són merament els
que fan referència a la constitució física,
com ara expressió, ritme, creativitat etc.,
aconsegueix de fer desaparèixer, en mol-
tes ocasions, els complexos corporals,
quan l’adolescent descobreix que passen
desapercebuts per als altres.

És tasca del professor reforçar positiva-
ment la resposta particular i original de
cada alumne, mai no hi ha res mal fet, en-
cara que els moviments bàsicament siguin
iguals per a tothom, cadascú hi imprimirà
el seu propi caràcter, la seva pròpia forma
d’entendre i sentir el moviment. És molt
important, per a l’autoestima de l’alumne,
que el professor valori positivament aques-
tes dades. L’experiència ens diu que quan
els alumnes ballen en grup, descobreixen
els seus companys i es descobreixen ells
mateixos des d’altres perspectives. No és
estrany observar canvis importants i posi-
tius en el concepte que el grup té sobre els
altres quan es veuen enfrontats a situa-
cions diferents, com és el cas que ens ocu-
pa. De vegades ens sorprèn descobrir la
creativitat d’una persona tímida, el sentit
del ritme del company menys dotat física-
ment o la mediocritat d’aquells que en al-
tres aspectes són envejats pels seus com-
panys, cosa que, en definitiva, redunda en
l’autoestima de cada un.
Aquest enriquiment en la valoració dels al-
tres, es veu afavorit, perquè normalment
l’acció de ballar inspira estats d’ànim posi-
tius, que l’acompanyen; així es potencien
activitats d’acostament, empatia i respecte
cap als altres i cap a un mateix.
No oblidem que si els altres ens coneixen i
ens valoren, podrem conèixer-nos, accep-
tar-nos i valorar-nos millor nosaltres ma-
teixos.
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Millora en el procés de comunicació

(desenvolupament de l’expressió

no verbal)

Podem considerar expressió no verbal totes
aquelles dades del capteniment que, sense
ser estrictament verbals, emeten informació
d’un individu. Segons Forner (1987), po-
dem considerar elements de la comunicació
no verbal (CNV) els gestos, les postures,
l’orientació espacial del cos, les particulari-
tats somàtiques naturals o artificials i també
l’organització de les relacions de distància-
proximitat entre individus.
L’home s’ha expressat amb el cos des dels
seus orígens. En les poblacions primitives,
la dansa és un mitjà essencial per participar
en les manifestacions emocionals de la tri-
bu, i pot ser considerada com un llenguatge
social. La necessitat d’expressar-se és una
de les més importants per a l’ésser humà. La
dansa és un mitjà privilegiat en el pla de
l’expressió no verbal ja que implica factors
emocionals que permeten als adolescents
tornar a trobar una certa soltesa gestual que
tot al llarg de la infància han anat perdent.
Un altre aspecte positiu de la dansa és que
aconsegueix d’eliminar inhibicions en la ca-
pacitat d’expressió, mitjançant el contacte
físic com a forma de comunicació social.
Inhibicions que suposen una barrera expres-
siva en els adolescents, accentuada sobre-
tot quan s’enfronten al sexe contrari.
És important deixar clar que la dansa no és
un element expressiu en ell mateix, tal com
podem entendre el mim i la dramatització,
sinó que l’expressió respon a un procés molt
més complex: la capacitat de comunicar a
través de la dansa, ve com a resultat de la
traducció personalitzada d’una determinada
emoció en moviment corporal; així es pot

produir una comunicació inconscient amb el
qui observa, atès que les expressions de les
emocions fan que aquestes es transmetin
d’una persona a una altra; d’aquesta mane-
ra es produeix un contagi emocional, que
pot inspirar diferents estats d’ànim.
La dansa ha de conciliar l’aspecte expressiu
i un determinat formalisme (tècnica) que
permeti passar de la mera expressió emocio-
nal a una comunicació conscient, (que tam-
bé impliqui la transmissió d’un missatge
estètic).
El fet d’incidir en l’observació de la CNV en-
riquirà la nostra expressió, tant en la seva
aplicació a la dansa com en la resta d’àm-
bits. Tot i que hi ha un aprenentatge social
pel que fa a aquesta qüestió, és possible mi-
llorar-lo amb un aprenentatge intencional.
Encara que les conductes són sovint el re-
sultat de reaccions inconscients, és possible
que siguin conscientment controlades per
aquells que han après i coneixen els efectes
dels senyals no verbals.

Millora en el procés

de socialització

(integració i cooperació)

“La nostra pròpia imatge corporal adquireix

les seves possibilitats i la seva existència

solament gràcies al fet que el nostre cos no

es troba aïllat. Un cos és, necessàriament,

un cos entre d’altres cossos.” (Paul Schil-
der 1989).

Una de les principals característiques de
l’ésser humà és que primer que tot és un és-
ser social, per això hem de potenciar activi-
tats on es reforci la sensació de grup i on es
puguin desenvolupar valors fonamentals per
a la convivència, com ara el respecte, la in-
tegració i la cooperació.
L’adolescent sent una certa predilecció per
les activitats grupals perquè li permeten
descarregar-se de la seva inseguretat per
fondre’s en el grup. Durant la dansa, els par-
ticipants es troben en estat de perfecta so-
cialització, en actuar com un organisme
únic, i això permet promoure relacions hu-
manes de tipus valuós. És un fet que la
vivència compartida de situacions que im-
pliquen noves experiències i sensacions
crea llaços d’unió entre els participants.
El fet que cadascú tingui el seu paper en la
dansa grupal, fa que cada persona se senti
important i indispensable perquè tot funcio-
ni bé; així, tots s’integren en un procés en

què cada peça és fonamental. Això els aju-
darà a sentir-se iguals davant una finalitat a
aconseguir, sense que aquest fet impliqui
una discriminació respecte a d’altres, atès
que no té una càrrega competitiva.
En una dansa grupal és important que tots
facin un esforç per adaptar-se entre ells, i
saber cedir en determinats casos, tot desco-
brint que amb l’aportació de tothom són ca-
paços de dur a terme una cosa que un de sol
mai no hauria pogut fer. Amb aquesta mena
de treball, per tant, s’aconseguirà de fomen-
tar valors com ara integració, respecte, to-
lerància i cooperació.
Una de les principals fonts de conflicte en
les relacions humanes és la falta de capaci-
tat per posar-se en el lloc de l’altre a l’hora
d’intentar de comprendre com se sent. Cal
fer entendre als nostres alumnes que segons
la nostra cultura i educació viurem les cir-
cumstàncies d’una forma o una altra, mai
de la mateixa manera, i que aquesta diversi-
tat pot ser font de riquesa en les relacions
humanes.
En aquest sentit, l’estudi de diferents dan-
ses folklòriques, que són el reflex del caràc-
ter i la cultura d’un poble, permetrà de valo-
rar les diferències i semblances amb els
altres, com a base d’actituds flexibles que
incidiran fora i dintre de la vida escolar.

Canalització i liberalització

de tensions (utilitat

en l’àmbit recreatiu)

Les dinàmiques que impliquen molta despe-
sa energètica realitzada de manera divertida,
són ideals com a mitjà per eliminar tensions
acumulades, que d’una altra forma podrien
canalitzar-se negativament i ser font de con-
flictes emocionals. La dansa, és una de les
pràctiques més eficaces per superar estats
d’ànim depressius. L’eficàcia d’aquest exer-
cici sembla radicar en el seu poder per can-
viar la condició fisiològica provocada per
l’estat d’ànim negatiu, ja que posa el cervell
en un nivell d’activitat incompatible amb
l’estat emocional que l’aclapara.
Un dels principals objectius del treball de la
dansa ha de ser el gaudi i la diversió. Els
alumnes poden descobrir una forma de diver-
tir-se sanament i espontàniament, que no
només és vàlida a la classe, sinó que pot ser
traslladada al seu àmbit de recreació social.
En aquest sentit, si observem la forma de ba-
llar dels joves en el seu ambient de lleure,
veurem que es troba lligada estretament al ti-
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pus de música del moment i marcada en
gran part per la forma de ballar dels seus
ídols musicals. Observem també, que totes
aquestes tendències s’alimenten de patrons
motrius i elements bàsics de la dansa moder-
na, que són remodelats contínuament amb
les aportacions espontànies dels joves.
Així doncs, en un moment en què l’adoles-
cent sent una forta tendència al mimetisme
dintre del grup de la seva edat, per descarre-
gar-se de la seva inseguretat, podem afirmar
que el treball de la dansa moderna entra
plenament en el seu món d’interessos, ja
que li resultarà útil per sentir-se més inte-
grat en els moments d’oci i, d’aquesta ma-
nera, en desinhibir-se ballant, podrà allibe-
rar tensions que en algun cas podrien ser
causa de conflicte.
El professor ha d’adaptar al màxim aquestes
classes al gust dels participants, i ha de re-
bre amb interès les aportacions dels alum-
nes pel que fa a músiques, passos de ball,
coreografies, etc.
En aquest mateix sentit, podem dir que els
balls de saló també entren en el seu món
d’interessos, ja que actualment tenen la utili-
tat d’integrar els alumnes en una moda de di-

vertimento social (no oblidem l’apogeu dels
ritmes llatins), i que a més a més els resulten
atractius perquè són fàcils d’executar.

Desenvolupament del sentit

estètic i de la creativitat

Parlarem de sentit estètic entès com a sen-
sibilitat per copsar la bellesa natural o de
l’art humà, intentant d’evitar models i
cànons prefixats i sense atendre a utilitaris-
mes i eficiències. Aquesta sensibilitat sola-
ment es podrà adquirir a base de desenvolu-
par la capacitat de percepció i valoració de
les expressions artístiques.
L’aspecte qualitatiu (qualitat) de la sensibi-
litat estètica creix paral·lelament a l’obser-
vació quantitativa de les diferents manifes-
tacions artístiques. El desenvolupament del

sentit estètic és un pas important en el camí
de la creativitat, tanmateix per poder crear,
en el nostre cas, cal conèixer i dominar
prèviament els elements bàsics del llenguat-
ge del moviment dansat.
Cal deixar clar que l’estudi i la pràctica dels
aspectes coreogràfics de la dansa, ajuda
però no implica necessàriament l’ensenya-
ment de la creativitat, ja que continuem
sense saber respondre la pregunta següent:
És possible ensenyar la creativitat? El que sí
que afirmem és que podem ajudar l’alumne
a augmentar la qualitat de la seva percepció
i l’interès per la innovació i la varietat
d’alternatives. Potser, però, la creativitat,
com diu Muska Moston (1988) “potser sigui

una qüestió d’habilitat intuïtiva singular,

potser pugui desenvolupar-se i cultivar-se

com ho proposen els psicòlegs, l’important

és que aquest fenomen existeix com a part

de la conducta humana”.
De fet, si busquem, tots tenim necessitat de
fer-nos sentir, de fer emanar aquesta energia
emocional i intel·lectual que portem dins i que
és símptoma de la nostra originalitat. Quan
aconseguim de traduir-la en una creació
pròpia i singular, sens dubte ens sentim bé.

Consideracions finals

La nostra experiència en introduir la dansa
en les classes d’Educació Física, en qualse-
vol de les formes que hem reflectit, ha estat
veritablement motivant i gratificant per als
alumnes. Hem constatat com s’anaven mo-
dificant i enriquint les seves maneres i mit-
jans de comunicació, així com l’estructura
de la seva personalitat, com es creaven lla-
ços d’unió entre companys, en viure junts
noves sensacions i experiències, de quina
manera ballant han millorat les seves capa-
citats motrius i creatives; el més important,
però, és que tot això s’ha aconseguit en un
clima alegre i divertit, que reforça la carac-
terística més important de la dansa, i el fet
és que ballar produeix plaer, i potencia acti-

vitats d’acostament, empatia i respecte en-
vers els altres i envers un mateix.
Finalment, podem afirmar, que la dansa és
un element valuós en un procés de formació
de l’ésser humà, destinat a aconseguir per-
sones segures d’elles mateixes, amb possi-
bilitats d’actuar en el món i responsables en
la seva relació amb els altres.
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La percepció de les trajectòries de pilotes

entre els 9 i els 18 anys

Resum

El treball estudia la capacitat de percebre les trajectòries des
de la infància fins a l’edat adulta. I de quina manera poden in-
fluir en la capacitat de percepció algunes variables com ara el
tipus d’esport practicat, l’habilitat i l’experiència en la pràctica
del futbol, el sexe del subjecte o l’estat de la funció visual.
La mostra estava composta per 98 nois i noies voluntaris,
d’entre 9 i 18 anys, amb experiència diversa en la pràctica es-
portiva. Es va avaluar la Percepció de les Trajectòries, com a
combinació de la Precisió i l’Anticipació de la presa de la deci-
sió, llançant pilotes de futbol en una zona de caiguda. El sub-
jecte havia de decidir on cauria la pilota amb el màxim
d’anticipació i precisió possible.
L’estudi de la mostra revela diferències significatives en la per-
cepció de les trajectòries d’acord amb l’edat, el tipus d’esport
practicat i el sexe del subjecte.
La percepció de les trajectòries millora amb l’edat, és millor en
esportistes amb pilota i jugadors de futbol i futbol sala, i és mi-
llor en nois que no pas en noies. D’altres variables, com ara la
pràctica esportiva total i l’habilitat futbolística, semblen estar
relacionades directament amb l’eficiència en la percepció de
les trajectòries de pilotes de futbol.
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Abstract

This work studies the capacity to trace trajectories from infancy to

adult age and how some variables can influence this capacity of

perception as well as the type of sport practised, the ability and

experience in playing football, the sex of the subject or the state of

the visual function. The sample was made up of 98 boys and girls

volunteers, with different sporting experience. The perception of

trajectories was judged on a combination of Precision and

Anticipation in making a decision, tossing footballs into a landing

area, The subject had to decide where the ball was going to land

with the best anticipation and precision possible. The study

revealed significant differences in the perception of trajectories in

respect to the age, the type of sport practised and the sex of the

subject. The perception of trajectories improved with age, is best

in sports people with ball and players of football and indoor

football, and is better in boys than girls. Other variables such as

total sporting practice, and football ability appear to be directly

connected to the efficiency in the perception of the trajectories of

footballs.
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Introducció
La percepció de les trajectòries de pilotes
entre els 9 i els 18 anys
La percepció de les trajectòries de pilotes és
una tasca visual molt complexa, que implica
la major part de les habilitats visuals de
l’individu. Per estimar el punt on caurà una
pilota, el subjecte ha d’utilitzar els seus mo-
viments oculars (seguiments, moviments
sacàdics, reflexos oculovestibulars i vergèn-
cies), la percepció de la profunditat (este-
reòpsia), la percepció del contrast, l’agu-
desa visual estàtica i dinàmica, l’acomoda-
ció, l’amplitud del camp visual i la visualit-
zació (Loran, 1997).
S’han dut a terme nombrosos estudis sobre
la capacitat de l’ésser humà de percebre tra-
jectòries, mitjançant protocols analítics en
situacions de laboratori com, per exemple,
columnes de LED que simulaven la caiguda
de pilotes (von Hofsten i cols., 1992), car-
rils per on es deixava caure una pilota que
s’havia d’interceptar (Dunham, 1977), o bé
ombres que es dilataven o expandien per si-
mular objectes que s’allunyaven del subjec-
te o s’hi aproximaven (Bootsma, 1991). Un
altre grup d’estudis s’ha realitzat utilitzant
vídeos o filmacions en lloc de trajectòries
reals (Olave, 1990 i Williams, 1968) i en al-
tres s’han utilitzat pilotes, però seleccionant
un cert tipus de trajectòries poc freqüents en
situacions reals (Lee i cols., 1983), i limi-
tant els temps d’observació de la trajectòria
(Montagne i cols., 1993), o bé s’ha modifi-
cat el volum de la pilota durant les traject-
òries per analitzar-ne aspectes concrets (Sa-
velsbergh i Bootsma, 1994).
Bard (1974) va definir la precisió i l’antici-
pació de la presa de decisió com les varia-
bles principals d’eficiència en la percepció
de les trajectòries.
Sillero i Rojo (2000), van validar un test que
avaluava les variables esmentades de forma
aïllada, basant-se en experiències prèvies
de Bard (1974) i Olave (1990). Amb el pro-
tocol esmentat també es podia avaluar, en
una situació molt pròxima a les condicions
reals de joc, la percepció de les trajectòries
com a combinació de la precisió i l’antici-
pació de la presa de decisió. Aquest test és
el que s’utilitzarà en el present treball per
estudiar l’evolució de la capacitat de perce-
bre les trajectòries des de la infància fins a
l’edat adulta i com poden influir en la capa-
citat de percepció algunes variables com ara
el tipus d’esport practicat, l’habilitat i
l’experiència en la pràctica del futbol, el

sexe del subjecte o l’estat de la funció vi-
sual.

Material i mètodes

La mostra estava composta per 98 subjec-
tes voluntaris (82 nois i 16 noies), d’entre 9
i 18 anys (M = 13,9; DT = 2,56). Els pares
van ser informats prèviament dels propòsits
i els protocols dels tests i van autoritzar que
els seus fills participessin en l’experiment i
que les dades fossin utilitzades amb finali-
tats d’investigació.
Es va determinar una zona de caigudes amb
nou quadrats de 3 metres de costat cada un
(Figura 1), marcats a terra amb cinta adhe-
siva de color groc fluorescent. La màquina
llançapilotes (JUGS Pitching Machine,
JUGS Company. Tualatin, OREGON) es va
col·locar a una distància 25 metres de la
vora més pròxima de la quadrícula.
En començar la seva trajectòria, la pilota ac-
tivava un dispositiu amb dos cronòmetres,
el primer dels quals era aturat pel subjecte
quan creia saber la zona on cauria la pilota
(Temps de Presa de Decisió), i el segon era
aturat per l’investigador en el moment en
què la pilota tocava a terra (Temps Total de
la Trajectòria). El polsador que activava el
subjecte disposava de nou tecles disposa-
des de forma semblant a la quadrícula de
caiguda de la pilota (3 x 3). Quan el subjecte
premia un botó, la decisió quedava enregis-
trada i era anotada per l’investigador (Cai-
guda Decidida). S’anotava també la zona de
Caiguda Real de la pilota. Si la pilota queia
sobre una línia es consideraven correctes to-
tes les quadrícules contigües a la línia.
Les pilotes utilitzades van ser 10 Adidas
Questra (de mida # 4) que eren inflades dià-
riament a una pressió de 0,9 atmosferes.
Es va fer un senzill qüestionari als subjec-
tes per tal de conèixer-ne l’edat, sexe, acti-
vitat esportiva que practicaven i dedicació
a aquesta abans d’ésser avaluada la capa-
citat de percebre les trajectòries de pilotes
de futbol.
Es van realitzar tres assaigs, com a pràctica,
abans de registrar 5 llançaments amb el
subjecte col·locat primer en posició lateral
dreta (A), després frontal (B), i, finalment,
lateral esquerra (C) en relació amb la tra-
jectòria de la pilota. (Vegeu Figura 1).
El nivell d’experiència del subjecte en la
pràctica del futbol es va determinar mitjan-
çant el test “Juggling-1" (Van Rossum i Wij-
benga, 1993) en el qual el subjecte havia de

donar el major nombre de tocs sense que la
pilota caigués a terra, sense límit de temps;
la puntuació màxima era 100.
Finalment, es va registrar l’Agudesa Visual
(AV) monocular i binocular mitjançant el
Test d’Acostament Progressiu (TAP) (Sille-
ro, 1999 i Sillero i Bennett, 2000) en què
s’acostava al subjecte una “E” situada en el
centre d’una targeta blanca fins que
s’encertava la direcció cap on apuntaven les
barres de la “E”.
La totalitat de les proves es van fer en un pa-
velló cobert amb il·luminació central natu-
ral. Les condicions d’il·luminació ambient
durant cada una de les sessions de presa de
dades van ser mesurades amb un luxímetre
corregit al sinus, model Lunasix (Gossen,
Alemanya). Totes les preses es van realitzar
sota condicions lluminoses dintre del rang
fotòpic baix (Newman, 1975) entre 100 i
3.600 lux (M = 1.634 lux; DT = 1.041
lux).

Anàlisi de les dades

Es va estimar el Coeficient d’Agudesa Visual
(AV) de Snellen, monocular i binocular, a
partir dels resultats en el TAP, tenint en
compte la il·luminació ambient en el mo-
ment de realitzar el test (Sillero i Bennett,
2000). Es va considerar la visió com “Cor-
recta” quan el Coeficient d’AV de Snellen es-
tava entre 0,66 i 1,30; “Excel·lent” quan
era superior a 1,30 i “Ambliop” quan era in-
ferior a 0,66 o l’AV monocular de tots dos
ulls diferia en 0,4 (Ciuffreda i cols., 1991).
Per obtenir el Coeficient de Percepció de
Trajectòries (CPT) es va multiplicar el Coefi-
cient d’Anticipació (CAn) pel Coeficient
d’Encerts (CAc) (Sillero i Rojo, 2000). El
CAn en cada llançament es va obtenir res-
tant a la unitat el quocient del Temps de
Presa de Decisió dividit pel Temps Total de
la Trajectòria (Vegeu Fórmula 1). Cal fer no-

25 m

9

3 x 3 m

A

B

C

6 3

8 5 2

7 4 1

Figura 1.

Disposició dels diferents elements del test.



tar que la relació entre el CAn i el Temps de
Presa de Decisió és inversa; d’aquesta for-
ma, els subjectes amb temps de presa de
decisió menors tindran millors CAn.
El CAc de cada intent es va basar en un sis-

tema de puntuacions que atorgava 1 punt
per encert, “0,5” si la quadrícula de “caigu-
da decidida” era adjacent a la de “caiguda
real”, “0,25” si s’errava de 2 quadrícules, i
“0” si l’error era de 3 quadrícules o més.
Després d’obtenir els CPT, CAn i CAc de
cada llançament es van obtenir les mitja-
nes en les diferents posicions i la mitjana
general.
Es va considerar la pràctica esportiva total
del subjecte com el producte de les hores de
pràctica setmanals per l’antiguitat de la
pràctica per les 52 setmanes de l’any.
Després d’obtenir els valors de CPT, CAn i
CAc de cada subjecte, es va realitzar un
ANOVA unilateral segons l’edat, el tipus
d’esport, l’estat de visió i el sexe i, en els ca-
sos en què es van obtenir diferències signifi-
catives, es van realitzar tests de compara-

cions múltiples amb el test post hoc HSD
Tukey per determinar entre quines catego-
ries es trobaven les diferències esmentades.
Es van calcular els coeficients de correlació
de producte-moment de Pearson entre els
valors de CPT, CAn i CAc dels diferents sub-
jectes i variables contínues, com ara la
Pràctica Total Esportiva, l’Habilitat Futbo-
lística en el test Juggling-1 i l’Edat del sub-
jecte.

Resultats

A les figures 2a-2d es mostren els valors
mitjans del CPT, CAn i CAc segons el bloc
edat (cada dos anys), tipus d’esport, sexe i
l’estat de la visió. Els valors mitjans i els
resultats de l’ANOVA es poden veure a la
taula 1.
Les comparacions múltiples realitzades mit-
jançant Test post hoc HSD Tukey donen di-
ferències significatives: Per a l’Edat, en el
CAn entre 9-10 anys i 15-16 i 17-18 anys;
entre 11-12 anys i 17-18; i entre 13-14
anys i 17-18; en el CAc entre 9-10 anys i
13-14, 15-16 i 17 i 18; i en el CPT entre
9-10 anys i 13-14, 15-16 i 17 i 18; en-
tre 11-12 anys i 17-18 anys; i entre 13-14 i

17-18 anys. Per a l’Esport, en el CAc entre
futbol i esport sense pilota i sedentaris; i en
el CAn entre esport amb pilota i esport sense
pilota. Per a l’Estat de Visió, únicament en
el CAc entre els subjectes amb visió Correc-
ta i Ambliops.
Apareixen Coeficients de Correlació de Pear-
son moderats, però significatius (p < 0,05),
entre la Pràctica Total Esportiva i el CAn
(r = 0,302), CAc (r = 0,270) i CPT (r =
0,386), entre l’Habilitat Futbolística (Test
Juggling-1) i el CAc (r = 0,368) i CPT (r =
0,274); i entre l’edat i el CAn (r = 0,451),
CAc (r = 0,419) i el CPT (r = 0,577).

Discussió

L’estudi fa palès que existeix una millora mar-
cada i progressiva en la percepció de les tra-
jectòries amb l’edat entre els 9 anys i els 18.
De la mateixa manera que en qualsevol altra
tasca de caràcter perceptiu, l’experiència
prèvia acumulada amb els anys sembla deter-
minar l’efectivitat del subjecte en la percepció
de les trajectòries de pilotes. Això concorda
amb altres estudis que revelaven la millora en
la destresa per a entomar pilotes amb l’edat
(Dunhan, 1977).
En haver-se limitat la mostra als 18 anys, no
es pot determinar si en aquesta edat es troba
el màxim rendiment en la percepció de les
trajectòries. Tanmateix, és possible que con-
tinuï millorant amb l’edat i l’experiència fins
que, a causa principalment de la degeneració
del sistema visual, les capacitats perceptives
de l’individu comencin a decaure.
Encara que les anàlisis “post hoc” no revelin
diferències significatives des del punt de vis-
ta estadístic en aquest punt, sembla que el
grup dels esportistes amb pilota i els juga-
dors de Futbol i Futbol Sala van obtenir mi-
llors resultats en la Percepció de les Trajec-
tòries que no pas els subjectes sedentaris i
els esportistes sense pilota. L’explicació po-
dria ser que els subjectes amb millors condi-
cions visuals per percebre la bola s’orien-
tessin de manera natural vers la pràctica
d’esports amb pilota; tanmateix, és més
possible pensar que, com defensaven Bard i
cols. (1994), l’experiència en esports amb
pilota milloraria l’organització dels patrons
de recerca, la velocitat, la idoneïtat i preci-
sió dels processos de decisió, la qualitat de
l’anticipació perceptiva, la capacitat d’utilit-
zar la informació perifèrica i el cost de les
operacions de presa de decisió.
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Figura 2.

a) CPT, CAn i CAc en funció de l’edat. b) CPT, CAn y CAc segons tipus d’esport. c) CPT, CAn i CAc en funció

del sexe. d) CPT, CAn i CAc en funció de la visió.

CAn = 1 – Temps de Presa de Decisió/
Temps Total de la Trajectòria

(1)



El que sembla quedar demostrat és que els
esportistes amb pilota anticipen més la de-
cisió que no pas els esportistes sense pilota i
que els futbolistes tenen major nombre
d’encerts que no pas els esportistes sense
pilota i els sedentaris.
S’ha trobat que els resultats de les persones
amb visió deficient (Ambliops) són pitjors en
el CAn, CAc i CPT comparats amb les de visió
Correcta i Excel·lent; tanmateix, les diferèn-
cies esmentades només són significatives en
la precisió de la Presa de Decisió (CAc) del
subjecte. L’explicació d’aquest punt podria
estar en el fet que el sistema visual disposa
de diferents mecanismes per a obtenir infor-
mació (von Hofsten, 1992). En el cas que un
d’ells es vegi afectat, el subjecte perfecciona
els altres amb la pràctica per aconseguir de
ser eficient en la tasca. D’altra banda, cal
considerar que molts dels individus de la
mostra són nens que no tenen desenvolupa-
da la capacitat de percebre la capacitat de
les trajectòries. Aquests nens cometen errors
per inseguretats pròpies de l’edat, indepen-
dentment de l’estat de la seva funció visual, i
això podria desvirtuar els resultats obtinguts
en aquesta categoria.
Les diferències en el CAn, CAc i CPT d’acord
amb el sexe dels subjectes podrien ser degu-
des al fet que existien diferències significati-
ves (F = 7,44; p < 0,05) entre l’edat de les
noies (M = 12,38; DT = 2,58) i la dels nois
(M = 14,22; DT = 2,45). Tanmateix, con-
corden amb els resultats d’alguns treballs
en què es va obtenir una major eficiència
per entomar pilotes en nens que no pas en
nenes (Dunham, 1977). La diferència se-
xual esmentada en la capacitat de percebre
les trajectòries podria ser deguda a una me-
nor experiència de les noies en esports de pi-
lota. Seria interessant realitzar un estudi
amb mostres d’edats semblants i amb expe-
riència similar en la pràctica esportiva.
Finalment, la quantitat de Pràctica Esporti-
va (a causa de la millora perceptiva general i
de presa de decisió que genera) i l’Habilitat
Futbolística (com a indicatiu de l’expe-
riència en la pràctica del futbol) semblen in-
fluir lleument però directament en l’efi-
ciència del subjecte en la Percepció de les
Trajectòries de Pilotes.

Conclusions

Com qualsevol altra tasca perceptiva, la pre-
dicció de la trajectòria del vol d’una pilota,
millora amb l’experiència. L’experiència es-

mentada sembla produïda principalment
per l’edat del subjecte i per la pràctica
d’esports amb pilota, i fa que es millori, so-
bretot, l’anticipació de la presa de la decisió
i, en menor mesura, la precisió de la presa
de decisió.
La percepció de les trajectòries podria tam-
bé estar influïda per la salut del sistema vi-
sual; tanmateix, l’adaptabilitat del sistema
visual fa que el subjecte rendibilitzi al
màxim les seves habilitats visuals. Seria
convenient realitzar, en el futur, estudis amb
subjectes adults, amb la capacitat de perce-
bre les trajectòries consolidades, per tal de
valorar la incidència que té la qualitat de la
funció visual en la percepció de les trajec-
tòries.
Les diferències sexuals obtingudes en la
percepció de les trajectòries haurien de ser
estudiades més àmpliament.
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CPT CAc CAn

M F P M F P M F P

Grup

d’edat

9 a 10 0,199

6,834 0,000

0,588

8,464 0,000

0,109

12,78 0,000

11 a 12 0,256 0,674 0,174

13 a 14 0,291 0,778 0,226

15 a 16 0,317 0,781 0,247

17 a 18 0,379 0,765 0,292

Esport

Cap 0,180

3.589 0,009

0,634

5,607 0,000

0,285

2,517 0,047

E. sense pilota 0,187 0,714 0,258

E. amb pelota 0,277 0,750 0,381

Futbol 0,249 0,815 0,306

F. sala 0,236 0,745 0,312

Sexe
Fem. 0,142

16,62 0,000
0,660

7,428 0,008
0,213

11,774 0,001
Mas. 0,238 0,754 0,324

Visió

Correcta 0,225

1,989 0,143

0,763

3,703 0,028

0,209

0,552 0,577Excel·lent 0,235 0,741 0,313

Ambliop 0,178 0,657 0,283

Taula 1.

Valors mitjans i resultats de l’ANOVA per a diferents variables.



Importància de la velocitat de sortida

de la pilota i de la precisió com a paràmetres

d’eficàcia en el llançament en salt

a distància en l’handbol

Resum

En aquest estudi s’analitza la velocitat de sortida de la pilota i la pre-
cisió, en la seva localització en la porteria, com a paràmetres deter-
minants de l’eficàcia del llançament en salt a distància en handbol.
Es realitza un estudi fotogramètric bidimensional (2D) per calcular la
velocitat de la pilota, en el moment de perdre contacte amb la mà
executora, i es contrasten els resultats amb els obtinguts en estudis
similars. Igualment, s’analitza la precisió de la pilota, tenint en
compte que el blanc a localitzar és variable (grandària, forma, loca-
lització, etc.). Els espais eficaços, per localitzar la pilota en la porte-
ria, dependran en cada moment: a) de la posició del porter i les pos-
sibilitats de moviment fins que la pilota es trobi fora de l’abast
d’aquest, i b) de la posició de la pilota en el moment de sortida de la
mà del llançador.
Després de realitzar un estudi previ, en què s’analitzen antecedents
d’investigació relatius a les zones de més dificultat d’intervenció per
al porter, es procedeix a la definició d’espais de major o menor eficà-
cia, mitjançant l’assignació de puntuació (entre 0 i 10 punts), a dife-
rents zones de la porteria, d’acord amb la dificultat d’accés per part
del porter en les seves intervencions.
L’anàlisi dels resultats mostra que les taxes de velocitat obtingudes
són similars a les obtingudes en estudis amb les mateixes caracterís-
tiques metodològiques. A més a més, la precisió no es veu afectada
per la velocitat de sortida de la pilota, el moment del llançament i la
posició del porter.
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Abstract

This article analyses the speed and precision of the ball when it

leaves the hand, in order to be located in the goal, as the main

parameters of the effectiveness of a long-distance throw in handball.

A photogrametric, bidimensional (2D) study is carried out in orde to

calculate the speed of the ball, just it leaves the thrower´s hand; then

the results are contrasted with the ones obtained in other similar studies.

Equally, the ball precision is investigated bearing in mind that the target

we find is variable (size, shape, location, etc.). effective areas from

which to score a goal will differ every time due to: a) the position of the

goalkeeper and the chance he will move around until the ball is out of

his reach and b) the position of the ball at the moment when it leaves

the thrower´s hand.

After carrying out a previous study, in which the antecedents related

to the highest difficulty zones for the goalkeerer to cover are

analysed, we proceed to define areas with greater or lesser

effectiveness, signing points between 0 to the 10 to the different

zones of the goal, according to the difficulty the goalkeeper has in

accesing them in order to intervine with the ball.

The analysis of the result shows that the speed rates which have been

obtained are similar to those obtained in studies carried out using the

same methodological characteristics. Furthermore, the precision does

not appear to be affected by the speed with the ball leaves the hand,

the moment of throwing the ball nor by the position of the goalkeeper.
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Introducció

El llançament a porteria

en el context general

del joc d’handbol

En el joc de l’handbol, de la mateixa mane-
ra que en altres esports col·lectius, el llan-
çament a porteria suposa la fase de culmi-
nació de tota la construcció de l’anomenat
cicle de joc en atac (Antón, 1990). El seu
resultat condiciona l’èxit o el fracàs de les
accions que el precedeixen i la possibilitat
d’aconseguir l’objectiu per excel·lència del
joc, el gol. Suposa, a més a més, l’acte final
dels encadenaments tècnics i/o tàctics, in-
dividuals i/o col·lectius, d’un equip i, per
tant, la manifestació de la seva eficàcia. De
fet, la materialització objectiva de l’èxit, va-
lorada en el resultat, resideix, prioritària-
ment, en la determinació final d’aquesta
acció del joc. D’aquí ve la importància que
adquireix en el context general de l’alta
competició esportiva.
És objectiu prioritari el coneixement, de for-
ma precisa, dels mecanismes que definei-
xen el funcionament del llançament, la seva
estructura i les seves possibilitats d’aplica-
ció, mitjançant l’establiment d’estratègies
d’aprenentatge i/o entrenament que garan-
teixin un adequat procés de formació o es-
pecialització del jugador, tot permetent el
desenvolupament de les habilitats motores
especialitzades en el seu més alt nivell
d’aplicació al joc de màxima competència.
Això comporta una adequació contínua a les
exigències del joc modern en els màxims ni-
vells d’especialització esportiva i en la
pràctica que se’n fa en la competició real.
Si analitzem el llançament de llarga distàn-
cia, 9-10 m de la porteria, comprovem que
fonamentalment està supeditat al gran es-
pai que hi ha entre la porteria i la pilota en el
moment en què aquesta perd el contacte
amb la mà. El porter, en aquest cas, disposa
de més temps per realitzar la intervenció
respecte als llançaments realitzats a
distàncies més curtes, cosa que suposa me-
nor avantatge per al llançador i, per tant,
més avantatge per al porter. En aquest cas,
hem de considerar com a paràmetre
d’eficàcia que el temps que triga la pilota,
des que surt de la mà fins que traspassa la
línia de porteria entre pals, ha de ser inferior
o si més no, no gaire superior al temps de

reacció (TR), (temps que transcorre des que
es produeix l’estimulació, l’aparició de
l’estímul, fins que es produeix l’inici del mo-
viment), i no gaire superior al temps de mo-

viment (TM), (temps des de l’inici fins al fi-
nal de la resposta motora, que necessita el
porter per realitzar la seva intervenció),
d’aquesta manera es veu obligat a utilitzar
estratègies d’anticipació en les seves inter-
vencions i, per tant, a assumir un nivell de
risc més alt, cosa que suposaria, en principi,
un avantatge inicial superior per a l’atacant
respecte del porter.
En investigacions precedents, que analitzen la
velocitat de sortida de la pilota en un llança-
ment en l’handbol, destaquem les realitzades
per Pokrajac (1980), on s’estudia el temps
que triga la pilota a arribar a la porteria des
que es desprèn de la mà del llançador. Les da-
des oscil·len entre 0,36 i 0,51 segons per a
llançaments realitzats a 10 m de distància,
mentre que per a llançaments a distàncies de
9 m, les dades oscil·len entre 0,32 i 0,46 se-
gons. Bayer (1987), en un estudi amb meto-
dologia similar, obté valors que oscil·len entre
0,40 s i 0,60 s, per a llançaments de 10 m, i
valors que oscil·len entre 0,36 s i 0,68 s, per
a llançaments des de 9 m.
En aquest cas, si coneixem el temps que tri-
ga la pilota a arribar a la porteria, cal, igual-
ment, conèixer el temps mínim que necessi-
ta el porter, perquè la seva intervenció sigui
eficaç. En aquesta línia, Zeier (1987) realit-
za estudis en què analitza el temps de reac-
ció i el temps de moviment en porters d’elit.
Els valors obtinguts oscil·len entre 0,57 s,
0,49 s i 0,39 s. Pokrajac (1980), en estudis
similars, obté valors que oscil·len entre
0,63 i 0,69 s tenint en compte que, en
aquest cas, els valors expressen el resultat
total de la suma de TR i TM.
De la comparació de tots dos estudis obte-
nim dades que indiquen que un llançament
on la pilota assoleixi una velocitat superior a
20 ms-1, i sigui realitzat a una distància de
la porteria de 9 m o inferior, obligarien, en
cas d’estar localitzada eficaçment, que el
porter utilitzés estratègies d’anticipació per
poder interceptar la pilota.
Les dades anteriors semblen fer palès que
l’eficàcia del llançament a distància depèn,
en un percentatge molt elevat, de la veloci-
tat de sortida de la pilota i, paral·lelament,
de la precisió o localització de la pilota en la
porteria en funció de la posició del porter
(Fleck i col., 1992), a més a més de les que
corresponen a factors de tipus tàctic d’ade-
quació del moment, tipus de llançament,
distància, angle, característiques del llança-
dor, oponents, etc. En aquest cas, relacio-
nats entre ells, haurien de ser els objectius

de referència sobre els quals s’han de cons-
truir totes les formes d’aplicació del llança-
ment i, en gran mesura, l’entrenament del
llançador, des d’una perspectiva tècnica, ha
de basar-se en la millora prioritària d’a-
quests dos paràmetres.
Un dels sistemes més utilitzats, per a
l’anàlisi de la velocitat de sortida de la pilo-
ta, és el descrit per Filliard (1989) que posa
l’èmfasi en la utilització del Radar de fun-

cionament per efecte Doppler en l’obtenció
de mesures de velocitat de la pilota en
l’handbol. En aquest aparell destaca la ca-
pacitat per mesurar la velocitat d’objectes
mòbils en una situació esportiva, amb la uti-
lització, mitjançant un radar fàcil i simple de
manejar, que permet de calcular les veloci-
tats de la pilota durant el transcurs d’un par-
tit. L’obtenció de les dades es fa de forma di-
recta en el joc real, sense necessitat d’uti-
litzar mesures en laboratori o fora de la com-
petició. Aquest instrument de mesurament
ha estat utilitzat en diferents modalitats es-
portives, on l’obtenció immediata de la velo-
citat pot suposar una dada rellevant per a la
mateixa competició (tennis, futbol, volei-
bol, etc.).
Utilitzant aquest mateix instrument de mesu-
ra, en una línia d’investigació similar, es tro-
ben els treballs de Pokrajac (1980). En
aquests s’analitza el llançament a porteria en
salt en jugadors que pertanyen a diferents se-
leccions nacionals. Els resultats ofereixen da-
des interessants i mostren que la velocitat de
sortida de la pilota en jugadors danesos és de
21,13 ms–1, en jugadors polonesos és de
18,80 ms–1 i en jugadors australians entre
18,05 i 25,00 ms–1. Bretagne (1980), pel
mateix procediment, obté resultats d’entre
17,50 i 25,55 ms–1 per als llançaments realit-
zats sense saltar i d’entre 18,61 i 26,38 ms–1

en llançaments realitzats en salt.
Un altre sistema important de mesurament
de la velocitat de la pilota és el que va fer ser-
vir Holt (1969), denominat Hale Reac-

tión-Performance Timer, que mesura el
temps entre 1/100 per segon i que a diferèn-
cia del radar per efecte Doppler s’utilitza fora
del context de competició, és a dir, en condi-
cions de laboratori. L’instrument es posa en
funcionament cada vegada que s’inicia el
llançament de la pilota des del lloc determi-
nat per fer-ho, aleshores s’obre el circuit i co-
mença a funcionar el rellotge que ens indi-
carà, en el moment final, el temps trans-
corregut. Tan bon punt la pilota arriba a la
seva destinació (un blanc situat a una



distància determinada) el circuit es tanca i el
rellotge s’atura i indica el temps emprat per
la pilota des del començament del moviment
fins a la zona de contacte. En aquest cas, cal
adequar el gest analitzat a les necessitats
que marca el sistema, que pot diferir del que
s’utilitza en la mateixa competició.
Zeier (1987) confirma les dades anteriors
en obtenir, en estudis similars, que en llan-
çaments a distància de 8 metres la veloci-
tat de sortida oscil·la entre 20,50 ms–1 i
22,22 ms–1. Igualment, els llançaments
dels millors jugadors austríacs i danesos
arriben a unes velocitats de sortida d’apro-
ximadament 22,00 ms–1 (Muller, 1980;
Mikkelsen i Olesen, 1976). Jöris i col.
(1985) obtenen velocitats de 17,2 ms–1 en
un estudi realitzat amb 56 jugadores
d’handbol, i aquest és un dels pocs estudis,
en aquesta línia, trobats realitzats amb
equips femenins d’handbol.
Un treball que mereix ser ressaltat és el rea-
litzat per Bayer (1987). En aquest estudi es
descriuen els resultats obtinguts, en investi-
gacions realitzades en llançaments a porte-
ria, en funció de la distància i la velocitat de
la pilota, i es determina el temps que aques-
ta triga a arribar a la porteria en cada un
dels casos (taula 1).
Pel que fa a la precisió, en la localització de
la pilota en la porteria en zones eficaces, ja
indicàvem a l’inici de l’exposició que seria
determinada per múltiples variables que inci-
deixen en cada moment concret del joc i que
fan que els criteris d’eficàcia siguin difícils de
determinar. Algunes de les variables més

destacades són: la situació i posició del por-
ter en el moment del llançament, la situació i
posició del llançador, l’antropometria del
llançador, del/s defensor/s i del porter, etc.
L’objectiu del llançament, en qualsevol cas,
serà l’elecció adequada de les zones de loca-
lització de la pilota i la mateixa localització
d’aquesta en la porteria, això, junt amb una
velocitat de la pilota òptima, suposarà
l’augment dels nivells de dificultat de les in-
tervencions del porter i, per tant, de les pos-
sibilitats d’èxit atacant. Davant de llança-
ments amb poca precisió i localitzacions en
la porteria accessibles per al porter, caldria
augmentar la velocitat del llançament i/o re-
duir-ne la distància, perquè el porter no pu-
gui aturar la pilota sense utilitzar tècniques
d’anticipació, cosa que suposaria més com-
promís en assumir un risc superior.
En aquest sentit, caldrà analitzar les zones i
angles de la porteria que suposen més difi-
cultat per a les intervencions del porter (sen-
se valorar la situació i posició d’aquest) i que
estan determinats fonamentalment per tres
factors: a) paràmetres antropomètrics del

porter, b) aspectes energètics-capacitat de

moviment del porter i c) situació de la pilota

en el moment del llançament respecte a la

porteria. Els primers determinaran les
distàncies dels diferents espais en la porte-
ria, els segons, les possibilitats de moviment
fonamentalment determinades en el moment
de reacció i per l’eficàcia de les implicacions
de les articulacions en la intervenció i, els ter-
cers, els espais de la porteria de més dificul-
tat en funció de la situació de la pilota i els
dos paràmetres referits anteriorment.
Zeier (1987), en el seu estudi, valorava la
relació existent entre el porter i la porteria,
aportant dades significatives a tenir en
compte. Si prenem com a referència un por-
ter de 185 cm d’alçada i 190 cm d’enver-
gadura (considerada des de la punta del dit
d’una mà fins a la punta del dit de l’altra mà,
estant en posició dempeus amb els braços
en creu) i amb el porter situat al centre de la
porteria, les distàncies que s’originen des
dels punts més distals del cos fins als pals i
el travesser de la porteria, ens indicaran les
zones de més dificultat (en distància) per
aturar la pilota. La capacitat de moviment
del porter es veurà dificultada per les articu-
lacions que hagin de participar en l’acció i
els angles que formin els diferents segments
afectats pel moviment.
La majoria dels estudis trobats relacionats
amb la precisió del llançament a porteria en

l’handbol, utilitzen blancs estàtics com a dia-
nes de diferents grandàries amb diverses zo-
nes de puntuació determinades per cercles
concèntrics, algunes situades en la porteria
(una diana o diverses) i d’altres, com a re-
ferències de localització. Pauwel (1976) uti-
litza cercles de 0,5 m de diàmetre. Jöris i col.
(1985) utilitzen una zona de 40 x 40 cm on
havien de fer blanc. Carreras (1992) utilitza
un test de precisió marcant a la porteria
d’handbol quatre quadrats de 55 x 55 cm.
Rouard i Carré (1987) utilitzen cinc cercles
concèntrics progressius de 18,5 en 18,5 cm
(equivalent a la pilota d’handbol masculí).
En el nostre estudi es van plantejar tres ob-
jectius clars d’investigació:

a) Determinar la velocitat de sortida de la
pilota en un llançament en salt en
l’handbol.

b) Determinar la precisió en la localització
de la pilota en la porteria en un llança-
ment en salt amb velocitat de sortida
màxima.

c) Comprovar la relació existent entre la
precisió en la localització de la pilota en
la porteria i la velocitat de sortida de la
pilota.

d) Deduir, en base a les dades obtingudes,
aplicacions pràctiques per a l’entrena-
ment del llançament en l’handbol.

Material i mètodes

L’estudi va ser realitzat amb 16 jugadors
d’handbol, que en el moment de realització
de l’experiment militaven en la Divisió
d’Honor masculina de la Lliga ASOBAL
Espanyola. L’edat mitjana era M = 22,68
anys SD = 2,55, pes M = 87,31 SD = 9,34
i alçada M = 1,86 m SD = 0,07. Tots els
subjectes eren dretans, per tal d’evitar
errors de digitalització en interposar-se el
cos amb el braç executor en algun moment
del llançament.
Cada subjecte va realitzar un total de 9 llan-
çaments a porteria en 9 condicions dife-
rents, determinades per la posició del por-
ter, respecte a la porteria, i pel moment
d’aparició de la imatge d’aquest:

� Condició 1: Porter situat al centre de la
porteria i aparició de l’estímul a 0 segons
del moment d’enlairament del peu de ba-
tuda amb el terra.

� Condició 2: Porter situat al centre de la
porteria i aparició de l’estímul a 0,1 s del
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Distància de

llançament

Velocitat

de la pilota

Durada

del vol

10 m

27,77 ms
–1

0,40 s

20,00 ms
–1

0,50 s

16,66 ms
–1

0,60 s

13,88 ms
–1

0,75 s

9 m

27,77 ms
–1

0,36 s

19,44 ms
–1

0,45 s

16,66 ms
–1

0,54 s

13,88 ms
–1

0,68 s

7 m

27,77 ms
–1

0,28 s

19,44 ms
–1

0,35 s

16,66 ms
–1

0,42 s

Taula 1.

Velocitats i durada del vol de la pilota en llança-

ments a porteria en handbol des de diferents

distàncies, segons l’estudi desenvolupat per Bayer

(1987).



moment d’enlairament del peu de batuda
amb el terra.

� Condició 3: Porter situat al centre de la
porteria i aparició de l’estímul a 0,2 s del
moment d’enlairament del peu de batuda
amb el terra.

� Condició 4: Porter situat a l’esquerra, res-
pecte de la porteria, (dreta, respecte al
llançador) i aparició de l’estímul a 0 s de
l’enlairament del peu de batuda.

� Condició 5: Porter situat a l’esquerra, res-
pecte de la porteria, (dreta, respecte al
llançador) i aparició de l’estímul a 0,1 s
de l’enlairament del peu de batuda.

� Condició 6: Porter situat a l’esquerra, res-
pecte de la porteria, (dreta, respecte al
llançador) i aparició de l’estímul a 0,2 s
de l’enlairament del peu de batuda.

� Condició 7: Porter situat a la dreta, res-
pecte de la porteria, (esquerra, respecte
al llançador) i aparició de l’estímul a 0 s
de l’enlairament del peu de batuda.

� Condició 8: Porter situat a la dreta, res-
pecte de la porteria, (esquerra, respecte
al llançador) i aparició de l’estímul a 0,1 s
de l’enlairament del peu de batuda.

� Condició 9: Porter situat a la dreta, res-
pecte de la porteria, (esquerra, respecte
al llançador) i aparició de l’estímul a 0,2 s
de l’enlairament del peu de batuda.

Els llançaments es van realitzar a una
distància de 9 metres respecte de la porteria
i just en la perpendicular imaginària que di-
videix la línia de porteria en dues meitats
iguals. Els llançaments es van executar de
forma consecutiva, fins a concloure les nou
condicions proposades, i quan va finalitzar
el subjecte 1 va procedir el subjecte 2 i així
successivament. Als llançadors se’ls va indi-
car que la pilota havia de sortir, en tots els
llançaments, amb la major velocitat possi-
ble i, a més a més, en cada condició experi-
mental, li van ser indicades les zones de pre-
ferència (amb més puntuació) on havia de
localitzar la pilota en la imatge projectada
de la porteria i el porter en una pantalla de
projecció.
El disseny utilitzat es correspon amb un dis-
seny d’investigació intrasubjecte-multiva-
riat (3X3) (Pereda, 1987) on les variables
independents es concreten en dos: moment
d’aparició de l’estímul (amb tres nivells dife-
rents) i posició del porter, respecte de la por-
teria (amb tres nivells diferents).
Per determinar les zones de preferència de lo-
calització de la pilota en la porteria es van se-

guir com a referència els estudis realitzats per
Zeier (1987), i es va establir un esquema on
s’assignaven puntuacions a cada zona de lo-
calització, d’acord amb l’eficàcia teòrica. La
posició del porter es va determinar després de
realitzar un estudi previ, en què es van analit-
zar 20 porters de màxima categoria nacional,
mitjançant la visualització de vídeos de partits
de màxima competició esportiva.
Per a obtenir els enregistraments s’utilitzaren
tècniques fotogramètriques bidimensionals
(2D) indirectes emprant una càmera de ví-
deo, Panasonic SVHS NV MSY, situada amb
una orientació de 90º respecte a la trajec-
tòria teòrica del desplaçament descrita pels
jugadors. Es va filmar a una freqüència de
50 imatges per segon i amb una resolució i
qualitat d’imatge de 307.200 píxels, amb
ajustament manual de les òptiques i l’ob-
turador. A més a més, es va utilitzar un ordi-
nador portàtil 486 a 60 MHz, un vídeo pro-
jector d’imatge, una catifa interruptor, la

pantalla de projecció, una pilota d’handbol
homologada i el programa informàtic disse-
nyat per Moreno i col. (1997).
Amb l’objecte d’evitar errors imputables a la
localització de la càmera, es va seguir el
protocol descrit per Plajenhoef (1971) i per
Zernicke i Gregor (1979), en què indiquen
que la posició d’aquesta ha de ser com més
allunyada millor, respecte del subjecte, per
tal d’impedir l’efecte de deformació produït
per l’increment de mida dels elements més
propers a la càmera. Es van evitar situa-
cions que poguessin veure’s interferides pel
desplaçament de mòbils en tallar l’eix òptic.
Per al calibratge de la filmació es va dispo-
sar d’un fàcil sistema de referències per a la
consegüent obtenció de les coordenades bi-
dimensionals (2D). Aquest va consistir en la
disposició espacial de quatre pals de fusta,
amb les distàncies conegudes, entre elles i a
la càmera, i dins del camp d’execució del
gest tècnic (figura 1).
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Figura 1.

Esquema del sistema de referències utilitzat en la filmació del gest.



Per al tractament de dades posterior es va
utilitzar el programa informàtic CIBORG,
desenvolupat a la Universitat de Granada
(Gutiérrez, 1990 i Soto, 1995). Es van digi-
talitzar i emmagatzemar a l’ordinador les

coordenades planes dels 21 punts que com-
ponen l’estructura esquemàtica del jugador
més un punt 22 que defineix el centre
geomètric de la pilota i que va servir per de-
terminar la velocitat i la posició d’aquesta.

Per a la generació de resultats es van utilit-
zar diferents rutines de càlcul incorporades
a l’estructura del sistema d’anàlisi utilitza-
da, descrites per Gutiérrez (1990), i d’altres
desenvolupades amb caràcter específic per
a aquest estudi. El tractament estadístic es
va gestionar amb el programa Statgraphics
7.0 i la base de dades Microsolf Excel-97.
A més a més, hi van participar tres subjectes
observadors, que es van encarregar d’anotar
la localització de la pilota a la porteria en un
full de registre elaborat per a la tasca es-
mentada i la posterior obtenció de les pun-
tuacions, i un subjecte que es va encarregar
de manejar i manipular el material. A la figu-
ra 2 es recull un esquema del protocol utilit-
zat.

Resultats i discussió

Els resultats obtinguts es van analitzar ini-
cialment mitjançant una estadística des-
criptiva, basada en tècniques d’anàlisi de
tendència central i dispersió de dades, en
què han estat utilitzades respectivament la
mitjana (M) i la desviació típica (SD). Amb
posterioritat, es va utilitzar una anàlisi infe-
rencial mitjançant l’estudi de variància mul-
tifactorial entre els nivells de la variable i, fi-
nalment, el tractament estadístic inferencial
conclòs amb una prova de contrasts.
El càlcul de la velocitat lineal de la pilota es
va realitzar mitjançant la determinació de la
primera derivada de les posicions espacials
dependents del temps, i es va obtenir la fun-
ció mitjançant l’algorisme de Splines elevat a
la cinquena potència, utilitzant el desenvolu-
pament de càlcul expressat per Gutiérrez
(1998). El procés de càlcul d’aquestes varia-
bles s’ha realitzat a través d’imatge de vídeo
amb una freqüència de 50 Hz, i que poste-
riorment han estat interpolades a 100 Hz.
La velocitat obtinguda és conseqüència del
càlcul de tres intervals de temps correspo-
nents amb el temps que coincideix amb el
moment en el qual la pilota perd contacte
amb la mà executora i 0,01 s abans i des-
prés d’aquest; posteriorment, es realitza la
mitjana aritmètica de les tres velocitats ins-
tantànies dels temps descrits.
Els resultats posen de manifest l’existència de
diferències significatives en la velocitat de sor-
tida resultant de la pilota a nivell p = 0,01 i
en la velocitat de la component horitzontal a
nivell p = 0,05, encara que no es manifesten
diferències significatives en la component ver-
tical de la velocitat.
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Figura 2.

Esquema del protocol utilitzat en la realització de l’experiment.

VSpilota (R) (ms–1) VSpilota (X) (ms–1) VSpilota (Y) (ms–1)

Condició M SD M SD M SD

1 19,059 4,178 18,421 4,928 –1,262 4,117

2 19,147 3,515 18,832 3,671 –1,772 2,871

3 17,614 3,513 17,375 3,747 –0,751 2,568

4 19,386 3,152 18,804 3,904 –2,681 3,279

5 18,297 3,497 17,683 3,999 –2,538 3,592

6 17,214 3,847 16,734 4,192 –2,440 2,868

7 20,539 3,799 20,251 3,971 –0,655 3,278

8 20,539 6,014 20,304 6,111 –1,271 2,721

9 20,307 3,870 20,151 3,971 –1,356 2,019

F = 2,754

p = 0,0079**

F = 2,543

p = 0,0136*

F = 1,158

p = 0,3305

Subjectes n = 16. Llançaments = 144. (**p � 0,01) (*p � 0,05).

Taula 2.

Resultats relatius a la velocitat de sortida de la pilota a la resultant –Vspilota(R)–, a la component horit-

zontal –Vspilota(X)– i a la component vertical –Vspilota(Y)–.



Els majors nivells de velocitat de la pilota
es produeixen quan el porter es troba situat
a la dreta, respecte a una visió des de la
porteria, amb independència del moment
en què era presentat l’estímul. La mitjana
dels valors màxims en aquesta condició ex-
perimental mostra 20.539 ms–1 respecte
al mínim de 17.214 ms–1 que es dóna en la
condició en la qual el porter es troba a
l’esquerra respecte de la porteria (taules 2,
3 i 4 i figura 3).
El fet que la velocitat de sortida de la pilota
sigui superior quan el porter se situa a la
dreta, respecte a una visió des de la porteria
(esquerra respecte a la visió del llançador),
pot ser provocat per la necessitat d’utilitzar
més temps per desenvolupar la cadena cinè-
tica i algunes condicions compensatòries,
necessàries per a una correcta execució
mecànica del gest, en el cas de llançar a
l’esquerra (respecte a una visió des de la
porteria).
En els llançaments realitzats en el punt fe-
ble (costat contrari al del braç executor) la
cadena cinètica implica una major rotació
del tronc i una compensació en sentit con-
trari dels malucs i membres inferiors. En
canvi, si s’obliga a llançar al punt fort, és a
dir, a la dreta del llançador en jugadors dre-
tans, amb el porter situant a la seva esquer-
ra en la porteria, la cadena cinètica implica-
da és més natural, i s’assembla, pel que fa a
la dinàmica dels segments superiors del sis-
tema, a la que s’utilitza en els llançaments
de javelina (Navarro, 1994). En aquests
s’implica, bàsicament, una rotació més des-
plaçament del tronc cap al davant, associat
a una participació important dels músculs
rotatius de l’espatlla en cicle estirament-es-
curçament, sense que hi hagi una rotació
excessiva del tronc, on la línia d’espatlles es
mou paral·lela o gairebé paral·lela a la por-
teria, cosa que permet que la velocitat de
sortida de la pilota, en les condicions es-
mentades, sigui superior (figura 4), i en
aquest cas es justifiquen els resultats ob-
tinguts.
Els valors de velocitat de sortida de la pilota,
obtinguts en el nostre estudi, són lleugera-
ment inferiors als obtinguts en estudis simi-
lars. La possible explicació d’aquestes da-
des la podem trobar en la diferència de
nivell de qualificació dels jugadors. En els
estudis revisats, les mostres es corresponen
amb jugadors del màxim nivell, respecte del
nivell mitjà de la mostra utilitzada en el nos-
tre estudi. A més a més, es poden imputar

les diferències existents a la metodologia
utilitzada.
El càlcul de la precisió, localització de la pi-
lota en blancs eficaços de la porteria, es va
realitzar mitjançant l’assignació de puntua-
ció a diferents espais de la porteria. Per
fer-ho, es van tenir en compte criteris de di-
ficultat d’intervenció del porter descrits per
Zeier (1987). Cada observador anotava la
localització de l’impacte de la pilota i com a
conseqüència s’assignava la puntuació se-
guint la taula d’assignació. Posteriorment,
se seleccionava la puntuació quan coincidia
en tots tres observadors, o almenys en dos, i
en cas de no ser coincident amb cap d’ells
es calculava la mitjana aritmètica. La pun-
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Condició 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 x – – – – – – – –

2 – x – – – – – – –

3 – – x – – – ** ** *

4 – – – x – * – – –

5 – – – – x – * * –

6 – – – – – x ** ** **

7 – – – – – – x – –

8 – – – – – – – x –

9 – – – – – – – – x

*** p� 0,001. ** p � 0,01. * p � 0,05.

Taula 3.

Resultats de la prova de contrasts per determinar el

nivell de significació entre les nou condicions experi-

mentals en la variable VSpilota(R).

Condició 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 x – – – – – – – –

2 – x – – – – – – –

3 – – x – – – * * *

4 – – – x – – – – –

5 – – – – x – * * *

6 – – – – – x ** ** **

7 – – – – – – x – –

8 – – – – – – – x –

9 – – – – – – – – x

*** p � 0,001. ** p � 0,01. * p � 0,05.

Taula 4.

Resultats de la prova de contrasts per determinar

el nivell de significació entre les nou condicions

experimentals en la variable VSpilota(X).
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Figura 3.

Representació gràfica de la velocitat de sortida de

la pilota en la component resultant.
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Figura 4.

Representació gràfica de l’acció dels malucs i les espatlles en funció de la trajectòria del llançament (es-

quema A: a punt fort del llançador, i esquema B: b punt feble del llançador.



tuació oscil·lava entre valors de 0 a 10
punts, tal com es mostra a la figura 5.
Els resultats obtinguts mostren que no
existeixen diferències significatives, pel
que fa a la precisió, entre les nou condi-
cions experimentals a què es va sotmetre
els subjectes. El valor màxim obtingut
coincideix amb el porter situat al centre de

la porteria i la imatge apareix a 0,1 s de
l’enlairament del peu de batuda i el valor
mínim amb el porter situat al centre i la
imatge a 0 s i 0,2 s, de l’enlairament, res-
pectivament. En qualsevol cas, es pot afir-
mar que el moment d’aparició de l’estímul
i la situació del porter no afecten la preci-
sió en la localització de la pilota en blancs
estàtics eficaços definits en la porteria
(taula 5 i figura 6).

Conclusions

Els valors de velocitat de sortida de la pilota
i els alts nivells de precisió obtinguts impli-
quen que el porter haurà de fer servir tècni-
ques d’anticipació, en les seves interven-
cions, en necessitar més temps de movi-
ment que l’utilitzat per la pilota des que es
desprèn de la mà del llançador fins que tras-
passa la línia de porteria entre pals.
L’entrenament de la velocitat de sortida de
la pilota ha d’afavorir l’obtenció de valors
superiors a 20 ms–1 per reduir al màxim les
possibilitats d’intervenció del porter. A més
a més, conèixer aquest factor ha de ser un
referent per a l’entrenador i per al mateix ju-
gador, per tal de valorar en cada situació de
joc les seves possibilitats d’èxit i ajustar la
distància òptima individual de llançament.
Que els valors de velocitat de la pilota siguin
superiors quan aquesta es localitza a la dre-
ta (punt fort del llançador), des d’una visió
del llançador, ha de ser un factor a tenir en
compte per l’atacant, en l’elecció del llança-
ment, i per al porter i/o defensors en les es-
tratègies de protecció o oferiment a utilitzar
en les seves intervencions. En qualsevol
cas, la capacitat de salt i, per tant, de major
temps de vol afavoreixen la realització cor-
recta de la cadena cinètica del llançament,
tot reduint les diferències de velocitat entre
la localització de la pilota al punt fort o al
punt feble del llançador.
Els alts valors de puntuació obtinguts en to-
tes les condicions experimentals ens fan
pensar que, tant el protocol utilitzat com les
condicions, no han creat gaire incertesa en
l’execució del gest del llançador ni en la pre-
sa de decisions. Possiblement, en situació
real de joc, la incertesa no estigui tant en la
posició que adopta el porter sinó en els indi-
cadors que manifesta en els seus desplaça-
ments i en el temps que triga a manifestar el
desplaçament esmentat, així com en la pos-
sible acció defensiva d’altres oponents.
Aquest haurà de ser un aspecte prioritari a

treballar en la formació de jugadors i en el
seu entrenament en l’alt rendiment.
En futurs estudis seria convenient utilitzar
una metodologia que contemplés el factor
oposició, bé establint plafons de puntuació,
referents al porter, en situacions aleatòries,
tant de direcció de desplaçament, a través
d’imatges animades i mitjançant la utilitza-
ció de tècniques de simulació o similars, o
bé en condicions reals en la intervenció del
porter, en la de defensors o en totes dues.
L’entrenament de la precisió del llança-
ment ha d’adequar-se al màxim a la situa-
ció real exigida en el joc. En aquesta línia
hauran de plantejar-se situacions amb lo-
calització de blancs variables pel que fa a:
forma, mida, posició en la porteria, priori-
tat, etc. i amb exigències de màxima veloci-
tat de sortida.
En l’aprenentatge i entrenament del llança-
ment és important que l’esportista adquireixi
un patró automatitzat i eficaç del gest mecà-
nic i, paral·lelament, que sigui capaç d’ade-
quar-lo a situacions canviants d’exposició.
Per fer-ho, la varietat de les formes d’exe-
cució ha de ser motiu d’entrenament des dels
primers nivells, tot ampliant els recursos de
la tècnica del jugador per a la seva aplicació
eficaç d’acord amb l’elecció.
La velocitat de la pilota i la precisió han de
ser considerats paràmetres bàsics de refe-
rència de l’eficàcia del llançament a distàn-
cia a porteria en l’handbol. En la formació
del jugador d’handbol han de ser dos objec-
tius d’entrenament prioritaris.
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Condició M SD

1 7,47 2,00

2 8,09 1,61

3 7,47 1,50

4 7,69 0,95

5 7,78 0,93

6 7,67 0,99

7 8,06 0,96

8 7,94 0,98

9 7,93 0,90

F = 0,580

p = 0,7926

Subjectes n = 16. Llançaments = 144.

Taula 5.

Resultats corresponents a la precisió en la localit-

zació de la pilota en la porteria (Precisió).
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Figura 5.

Representació gràfica de les puntuacions assigna-

des en funció de la posició del porter en les dife-

rents condicions experimentals.
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Representació gràfica de les puntuacions obtingu-

des en funció de la localització de la pilota en la

porteria.
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Influència de la pràctica d’activitat física

en els aspectes físics del paraplègic

sedentari

Resum

La majoria d’estudis consideren que entre el 10 i el 15% de la pobla-
ció espanyola presenta alguna discapacitat. A Espanya, aproxima-
dament 480.000 persones que tenen menys de 65 anys presenten
alguna mena de discapacitat i les últimes dades estadístiques reco-
llides reflecteixen que hi ha 110.000 persones menors de 65 anys,
usuàries de cadira de rodes, de les quals només 2.400 disposen de
llicència federativa de la Federació Espanyola d’Esports per a Mi-
nusvàlids Físics, és a dir un 2,2%.
Si observem, tant el nombre summament elevat de lesionats me-
dul·lars com el seu creixent augment de dia en dia, es crea la neces-
sitat imperiosa que aquest col·lectiu aprengui a potenciar al màxim
les parts del cos que no han sofert cap alteració, així com aquelles al-
tres que poden ser rehabilitades en més o menys grau.
En aquest estudi ens hem marcat l’objectiu següent:

� Determinar la influència de l’exercici físic aeròbic sobre la condi-
ció física de les persones afectades per una lesió medul·lar.

Es va observar que el programa, destinat fonamentalment a la millo-
ra de la resistència del grup de subjectes sedentaris, va aconseguir
millores significatives tant en els factors vinculats a la resistència
–freqüència cardíaca submàxima (fcsub), velocitat incremental màxi-
ma (vimax) com en els vinculats a la força explosiva (dimax)–.
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Abstract

Most studies estimate that between 10 and 15% of the Spanish

population have some handicap. In Spain, about 480.000 people under

65 years of age, show some type of handicap and the latest statistics show

that there are 110.000 people under the age of 65 who use wheel chairs,

of whom only 2.400 possess a federated licence of the Spanish federation

of sport for the physically handicapped, i.e. 22%. If we look both at the

extremely high number of spiral injuries and the daily ever increasing

numbers, we believe in the absolute necessity that this group should learn

to strengthen to the maximum those parts of the body that have not

suffered any damage, and also those parts that may be restored to a

greater or lesser extent.

In this study, we have tried to reach the following objective:

To determine the influence that aerobic physical exercise has on the

physical condition of people affected by a spinal injury.

We noticed how the programme, fundamentally aimed at improving the

endurance of the group of sedentary subjects, achieved significant

improvements, both in the factors associated with endurance –sub maxim

heart rate, increasing maximum speed, and explosive force.

To sum up, after the study, the programme of physical training

undertaken, improves physical performance and, as a result, the level

of physical condition of the group of spirally injured, and the level of

physical condition of the group of paraplegic sportspeople, is much

higher than that found in sedentary paraplegics, as was to be expected.

Key words

handicapped, paraplegic, training, physical condition, physical activity.
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Un cop fet l’estudi, vam concloure que el
programa d’entrenament físic realitzat mi-
llora el rendiment físic i, conseqüentment, el
nivell de condició física del grup de lesionats
medul·lars estudiats, i que el nivell de con-
dició física del grup de paraplègics esportis-
tes és molt superior al trobat entre els pa-
raplègics sedentaris, com calia suposar.

Introducció

La majoria d’estudis consideren que entre el
10 i el 15% de la població espanyola pre-
senta alguna discapacitat. A Espanya, apro-
ximadament 480.000 persones que tenen
menys de 65 anys presenten alguna mena
de discapacitat i les últimes dades estadísti-
ques recollides reflecteixen que hi ha
110.000 persones menors de 65 anys,
usuàries de cadira de rodes, de les quals no-
més 2.400 disposen de llicència federativa
de la Federació Espanyola d’Esports per a
Minusvàlids Físics, és a dir un 2,2%.
Pel que fa al futur, cal parlar d’un previsible
creixement del nombre de discapacitats fí-
sics, de forma especial com a conseqüència
d’accidents de trànsit.
Si observem, tant el nombre summament
elevat de lesionats medul·lars com el seu
creixent augment de dia en dia, es crea la
necessitat imperiosa que aquest col·lectiu
aprengui a potenciar al màxim les parts del
cos que no han sofert cap alteració, així com
aquelles altres que poden ser rehabilitades
en més o menys grau.
Les persones afectades per una paraplegia
depenen de la part superior del cos per po-
der realitzar la major part de les activitats de
la vida diària. La seva mobilitat reduïda els
proporciona un baix nivell de condició física,
cosa que incrementa el risc de patir, entre
d’altres coses, deficiències cardiovasculars,
musculoesquelètiques i obesitat.
Aquesta realitat fa que la millora del nivell
de condició física dels paraplègics sedenta-
ris, mitjançant la pràctica d’activitat física,
els ajudi a aconseguir més independència
en totes les tasques quotidianes i, en defini-
tiva, una millora en la seva qualitat de vida.
Després d’haver realitzat la revisió biblio-
gràfica pertinent, hem de ressaltar l’escas-
setat de treballs publicats sobre la població
objecte del nostre estudi, fonamentalment
quan aquesta ha abandonat el centre hospi-
talari on ha estat tractat. A nivell nacional
vam trobar investigacions que examinaven
l’impacte de l’activitat física o l’esport en el

procés de socialització de la persona amb
discapacitat tot proporcionant-li molts be-
neficis psicològics i socials. A nivell interna-
cional vam trobar estudis comparatius entre
esportistes discapacitats i esportistes no
discapacitats, però molt pocs que fessin re-
ferència a la condició física dels paraplègics
sedentaris d’edat avançada abans.

Objectiu

Amb aquesta base, doncs, ens hem marcat
l’objectiu següent:

� Determinar la influència de l’exercici físic
aeròbic sobre la condició física de les per-
sones afectades per una lesió medul·lar.

Mètode

Mostra

Per a realitzar el treball present hem utilitzat
dos grups de persones.

1. El grup de les persones sedentàries del
nostre estudi va estar format per 15 per-
sones (35,8 ± 7 anys) els quals havien
de tenir una lesió medul·lar a nivell dor-
sal o lumbar, una paraplegia o paraparè-
sia, sense problemes associats i sense
rebre un tractament farmacològic gaire
sever que modifiqués els canvis produïts
en la seva condició física a causa dels
efectes secundaris que poguessin apa-
rèixer.
No havien de realitzar cap mena d’ac-
tivitat física.

2. El grup de paraplègics esportistes va es-
tar format per 12 esportistes (30,6 ± 4
anys) amb una lesió medul·lar a nivell
D6-Dl2, els quals entrenen cap a 8 me-
sos l’any i fa una mitjana de 6,3 que rea-
litzen activitat física regular. No va mos-
trar tants problemes, per tal com duia a
terme activitat física regularment.

Procediment

La mostra del col·lectiu d’usuaris de cadira
de rodes procedeix del CAMF d’Alcuescar
(Càceres). L’objectiu del centre és oferir i
obtenir una millor i més gran qualitat de
vida i de benestar social per al resident.
Un problema que es troba en el món de
l’activitat física adaptada és l’escassetat
d’instruments de mesurament i control es-
pecífics estandarditzats i útils, i sobretot en

l’aplicació tècnica quotidiana del profes-
sional.
Davant d’aquesta realitat es va estudiar la
fiabilitat d’un test incremental de la veloci-
tat de desplaçament d’usuaris en cadira de
rodes i una prova de desplaçament horitzon-
tal després d’un impuls.
Test incremental de la velocitat de despla-
çament: TEST-POSTEST. És un test físic in-
cremental màxim progressiu i continu. El
subjecte es desplaça en una cadira de ro-
des, mitjançant impulsos regulars dels seus
membres superiors, (Faber Light, 930 base)
proveïda d’un velocímetre adaptat i calibrat
a la circumferència de les rodes, realitzat so-
bre una pista d’atletisme sintètica de 400
metres. La velocitat de desplaçament inicial
va ser d’1km/h; s’incrementava 1km/h cada
200 metres fins que el subjecte no podia
mantenir la velocitat predeterminada per al
tram que recorria. Es va registrar contínua-
ment la Freqüència cardíaca (Fc) cada 5 se-
gons mitjançant un cardiotacòmetre i es va
relacionar la velocitat mitjana de cada tram
de 200 metres amb l’última Fc correspo-
nent a cada tram.
La prova de velocitat incremental es va apli-
car en tres ocasions abans de l’aplicació del
programa d’exercici amb els propòsits
d’estudiar la reproductibilitat de la prova i
controlar el possible fenomen d’aprenen-
tatge dels subjectes. Entre l’aplicació de
dues administracions van passar almenys
72 hores, per evitar que la fatiga hi influís.
Es va aplicar una significació mitjana de
0,05.
Prova de desplaçament horitzontal després
d’un impuls: consisteix a obtenir la màxima
distància en un impuls que realitzen des de
la cadira de rodes partint de la posició
d’aturat i en una superfície llisa. Es col·loca
el subjecte a la cadira en una posició estàti-
ca i hom li fixa l’esquena al respatller de la
cadira, perquè els músculs abdominals no
intervinguin en l’esforç. Es va prendre el mi-
llor de tres impulsos. Es realitza al comen-
çament del període d’entrenament i en fina-
litzar els dos mesos d’entrenament.

Programa d’entrenament

Vam plantejar un període d’entrenament de
dos mesos per comparar amb altres estudis
que apareixen a la literatura científica (Pla-
tonov, 1990; García Manso, 1996).
Dos dels paràmetres més utilitzats i més ac-
ceptats per al control de l’entrenament són



el consum màxim d’oxigen i la freqüència
cardíaca. El primer paràmetre és més vàlid,
però requereix un seguit de condicions que
en dificulten l’ús generalitzat. La Fc és un
bon paràmetre per la seva fàcil aplicació i la
seva alta correlació lineal amb el consum
d’oxigen en proves d’esforç incrementals,
tant en persones normals com en para-
plègics (Ogata, 1994).
El control de la intensitat de l’exercici físic
mitjançant la Fc es pot expressar amb per-
centatges respecte a la freqüència cardíaca
màxima (Fcmax) o a la freqüència cardía-
ca de reserva màxima (FCRmax) (índex de
Karvonen). L’American College Sport Medi-
cine recomana l’ús de FCRmàx per a la pres-
cripció individualitzada de l’exercici.

% FCRmax=100 x (FC – Fcrepòs)/
(Fcmax – Fcrepòs).

Una altra forma habitual de controlar la in-
tensitat de l’exercici és el mesurament de la
velocitat de desplaçament, com la relació
entre l’espai recorregut i el temps invertit a
recórrer-lo. En usuaris de cadira de rodes és
fàcil mesurar la V de desplaçament mitjan-
çant un velocímetre instal·lat i calibrat en
una de les rodes.

El programa d’entrenament consistia en
cinc dies setmanals d’entrenament mixt
en una cadira de rodes: dos dies d’entrena-
ment a intervals, és a dir, 8 repeticions de
50 segons al 85%-90% de la FCRmax, i
descansar fins baixar al 70% de la FCRmax
i tres dies d’entrenament extensiu de 2 re-
peticions de 20 minuts al 75-80%, amb
una pausa intermèdia fins a baixar al 70%
de la FCRmax.

Tractament de les dades

Programa estadístic SPSS per a Win-
dows (6.1).
Fiabilitat del test-retest intraobservador:
error metòdic (1-2, 2-3), coeficient de varia-
ció associat a l’error metòdic, coeficient de
correlació intraclasse (ICC).
Anàlisi descriptiva de les dades, aplicació
de les proves t de Student, prova de Kendall,
proves t per a mostres independents.

Resultats

Es va observar que el programa, destinat fo-
namentalment a la millora de la resistència
del grup de subjectes sedentaris, va aconse-
guir millores significatives tant en els factors
vinculats amb la resistència (fcsub, vimax)
com en la força explosiva (dimax). Les dades
van revelar un augment d’un 54% de la Vi-
max, un descens d’un 23% de la Fcmax per
efectuar un mateix esforç absolut, un des-
cens de la Fcrepòs i un increment d’un
12,8% en la força explosiva.
En l’estudi individualitzat, cal destacar el
guany del subjecte sedentari 4, ja que la mi-
llora en la distància recorreguda és d’un
300% de la prova inicial a la prova final del
test de velocitat incremental. Aquest sub-
jecte aconsegueix un gran increment de la
distància amb una freqüència cardíaca
màxima propera a l’aconseguida al test ini-
cial, tot assolint un gran augment de la seva
autonomia i més possibilitats en les seves
activitats diàries. (Fig. 1)
Continuant amb l’estudi individualitzat,
la millora del subjecte sedentari 9 en la
distància recorreguda és d’un 66% de la
prova inicial a la prova final del test de velo-
citat incremental. Aquest subjecte aconse-
gueix una distància superior amb més inten-
sitat de treball, tot mantenint la mateixa
freqüència cardíaca màxima. (Fig. 2)
Comparats els resultats obtinguts entre els
subjectes sedentaris no entrenats, els se-

dentaris entrenats i els jugadors de bàs-
quet, a la figura 3 es pot observar com han
variat les mitjanes de la velocitat incre-
mental màxima al test de velocitat in-
cremental.
A la figura 4 també s’observen diferències
en les distàncies mitjanes obtingudes en el
test de velocitat incremental.
A la figura 5 es troben els resultats en les
distàncies mitjanes obtingudes en la prova
de desplaçament horitzontal després d’un
impuls.

Discussió

Característiques de la mostra

La distribució percentual segons el sexe de
la mostra estudiada (82% homes i 18% do-
nes) és similar a la detectada en la població
de lesionats medul·lars dels Estats Units per
Triechmann (1988) i l’espanyola pel Centre
de Paraplègics de Toledo. Així mateix, les
dificultats, i en ocasions la impossibilitat,
d’efectuar pel cap baix dos trams de 200
metres en el test de velocitat incremental,
va indicar el baix nivell de condició física ini-
cial en els subjectes estudiats, característic
de les persones inactives i dependents
d’una cadira de rodes (Shephard i Davis,
1987, 1988; Davis, 1993). Aquest nivell
baix de condició física es manifesta particu-
larment en persones amb lesions medul·lars
severes o superiors a T3 (Kofsky, 1983; Da-
vis, 1993).

Aplicabilitat de la prova de veloci-

tat incremental

La freqüència cardíaca màxima obtinguda
en les proves incrementals depèn del tipus
d’acció motora desenvolupada (caminar,
córrer, pedalejar, etc.), ja que cadascuna es
caracteritza per implicar diferents quanti-
tats de massa muscular, positures corpo-
rals, etc. (Magel i col., 1975; McArdle i col.,
1978 i Vander i col., 1984, citats per
McArdle, 1990). Així, atès que els resultats
han mostrat una excel·lent reproductibilitat
de la prova per estimar la freqüència cardía-
ca màxima i la velocitat incremental màxi-
ma, aquesta prova pot ser útil per determi-
nar la Fcmax esmentada i orientar els
programes d’entrenament. En aquest sentit,
el programa d’entrenament aplicat ha estat
efectiu i s’hi ha emprat la Fcmax esmentada
com a variable en la prescripció de l’exercici
físic.
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D’altra banda, l’aplicació de la prova va re-
querir material fàcilment accessible, i la me-
todologia va poder aplicar-se sense proble-
mes a la població d’usuaris de cadira de
rodes altament sedentaris.
Tanmateix, el protocol aplicat als subjectes
estudiats no va permetre d’obtenir un nom-
bre suficient de dades, és a dir, de trams de
200 metres, per poder estudiar el possible
punt d’inflexió de la relació entre la velocitat
incremental i la freqüència cardíaca. Pa-
ral·lelament, després d’observar el baix grau
de condició física inicial, que va implicar
l’execució dels diferents trams en períodes
de temps que van oscil·lar entre els 12 i els
2,4 minuts, treball clarament de re-
sistència, es planteja la possibilitat d’adap-
tar el protocol amb trams més curts, per
exemple de 100 metres, ja que el dotzè
tram s’efectuaria a una velocitat de 12 km/h
i caldrien, doncs, 30 segons per fer-lo.
Aquest últim període de temps de 30 segons
permetria l’adaptació de la freqüència car-
díaca a l’esforç implicat en el tram esmen-
tat. De tota manera, en subjectes amb una
millor condició física caldrien els trams uti-
litzats ja que són capaços d’adquirir veloci-
tats incrementals superiors.

Efectes de l’entrenament físic

Convé de ressaltar que durant el desenvolu-
pament de l’estudi no es van registrar modi-
ficacions en el tractament farmacològic de
cap dels voluntaris. D’altra banda, es va
constatar l’aplicació del principi d’unitat
funcional i el de multilateralisme de l’en-
trenament. Així, es va observar que l’entre-
nament físic no solament va induir respostes
en la condició física sinó també en aspectes
psicosocials, tema que es va estudiar en una
altra investigació.
En relació amb els principis d’entrenament
de multilateralisme i unitat funcional, es va
observar que el programa destinat fonamen-
talment a la millora de la resistència va acon-
seguir millores significatives tant en els fac-
tors vinculats a la resistència (Fcsub i Vimax)
com a la força explosiva (DImax). En aquest
sentit, Gerasimov (1973) també va observar
augments de la força entre el 20% i el 50%
després de 15 a 32 dies d’entrenament de
resistència. El mateix autor va detectar tam-
bé que els entrenaments de resistència ha-
vien incrementat la velocitat dels subjectes
entrenats entre un 15% i un 40%. Nilson i
col. (1975) va obtenir millores del 18% de la

força mesurada com a repeticions de màqui-
na de pressió sobre banc i un 80% de la re-
sistència dinàmica després de 7 setmanes
d’entrenament de resistència en paraplègics.
Addicionalment, la millora després d’un pe-
ríode d’entrenament fonamentalment de re-
sistència de diferents qualitats físiques (re-
sistència, força resistència abdominal, força
explosiva i velocitat) en persones amb un ni-
vell de condició física inicial baix ha estat
descrita per diferents autors (Bell, 1988;
Nelson, 1990; Sale, 1990; Platonov, 1994;
Rodríguez i col., 1995). Coherentment, les
persones estudiades en aquesta investigació
que partien amb un nivell de condició física
inferior van ser les que van obtenir més incre-
ments percentuals tant en resistència com en
força. Per exemple, al test de velocitat incre-
mental, els subjectes que partien amb un ni-
vell menor (4 i 9) van arribar a millorar fins a
un 207% la seva velocitat incremental (VI)
respecte als valors inicials; en canvi, els sub-
jectes amb un nivell inicial superior (3 i 5)
van millorar un 46%. Aquesta manera de mi-
llorar simultàniament la força i la resistència
del tronc i els membres superiors és de vital
importància per a les persones dependents
d’una cadira de rodes, per tal de poder supe-
rar les dificultats i limitacions de la vida dià-
ria cosa que incideix, per tant, en la seva
qualitat de vida.
La majoria de les activitats quotidianes re-
presenten un esforç submàxim per a les per-
sones que les executen, i la capacitat de
dur-les a terme amb la major facilitat possi-
ble i el fet que realitzar-les suposi un esforç
percentual menor s’associa amb un incre-
ment de la salut o qualitat de vida de les
persones. En aquest sentit, Dallmeijer i col.
(1996) van relacionar el nivell d’esforç re-
querit per realitzar determinades tasques
quotidianes estandarditzades d’un grup de
tetraplègics mitjançant el mesurament de la
freqüència cardíaca, amb el seu nivell de
condició física avaluat mitjançant la punta
del consum d’oxigen i la força isomètrica
màxima. Van observar que un nivell de ca-
pacitat física més elevat en tetraplègics es
relaciona amb una major facilitat física
d’aquests per realitzar les activitats quoti-
dianes, atès que aquestes comporten menys
estrès –“physical strain”– (Dallmeijer i col.,
1996).
En el nostre estudi, després del període
d’entrenament, els subjectes estudiats van
mostrar un descens del 8,6% de la freqüèn-
cia cardíaca per desenvolupar un esforç ab-

solut similar de caràcter submàxim, una de-
terminada velocitat de desplaçament, i això
implica un esforç cardíac menor per a una
mateixa activitat. De fet, aquesta minva sig-
nificativa estadísticament expressada en
%FCRmax va ser del 23%, coherent amb les
observacions de McArdle (1990). Tot i que
cal ser prudent i considerar que la freqüèn-
cia cardíaca corresponent a un determinat
esforç submàxim pot variar uns 35 batecs

57������Educació Física i Esports (66) (54-59)

12

10

8

6

4

0

2

7,29
8,22

11,46

SNE SEN JB

Figura 5.

SNE SEN JB
0

50

100

150

200

124,6 128,9

184,6

f/c

Figura 4.

Fcmax.

0,71

1,11

3,33

m
/s

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
SNE SEN JB

Figura 3.

Mitjanes de la velocitat incremental màxima en el

test de velocitat incremental



per minut en persones normals no usuàries
de cadira de rodes (McArdle i col., 1990),
en el nostre estudi la freqüència cardíaca
submàxima va mostrar un índex de repro-
ductibilitat excel·lent entre els tres mesura-
ments (ICC = 0,96).
Així mateix, part d’aquest descens pot ser atri-
buït a la pendent menor de la recta que rela-
ciona la freqüència cardíaca amb l’increment
de la càrrega en càrregues pròximes al màxim
tant expressades com a velocitats properes al
màxim (Conconi i col., 1982; Gusi, 1994; Ló-
pez i col., 1995) o com a potències de treball
–watts– (Wahlund H., 1948; Hoffmann i col.,
1994). De tota manera, el descens es va po-
der observar en totes les anàlisis gràfiques in-
dividuals i l’anàlisi conjunta de la mostra va
indicar que va ser significatiu estadísticament
i rellevant des de les perspectives del control
de l’entrenament i, sobretot, de la qualitat de
vida de l’individu.
Addicionalment, es va observar un descens
significatiu de la Freqüència Cardíaca de
repòs després de l’entrenament. Aquest
descens i la millora de l’economia del siste-
ma cardiovascular és característic des de les
4-6 setmanes d’entrenament fonamental-
ment aeròbic en sedentaris (Hollman i Het-
tinger, 1980; Brown, 1972) que és associat
amb una modificació de l’equilibri entre
l’activitat tònica de l’accelerador simpàtic i
les neurones depressores parasimpàtiques a
favor d’un major domini vagal (McArdle i
col., 1990; p. 285). Així mateix, Davis i col.
(1991), després d’entrenar 24 paraplègics
inactius durant 24 setmanes, van associar
increments de la resistència amb augments
del volum cardíac.
Paral·lelament, la capacitat d’esforç màxim,
avaluada com a velocitat incremental màxi-
ma de desplaçament, va augmentar un
54,4% amb l’entrenament programat. Re-
sulta il·lustratiu que un dels subjectes fos
incapaç de desplaçar-se 200 metres a la ve-
locitat mínima abans del programa d’entre-
nament, i que posteriorment pogués despla-
çar-se 600 metres amb intensitats superiors
i, doncs, retardar l’aparició de la fatiga. És a
dir, va aconseguir més autonomia amb les
implicacions biopsicosocials que això impli-
ca. Per tant, l’entrenament va ser útil per
augmentar la capacitat d’esforç dels lesio-
nats medul·lars estudiats i en va permetre
una millora de la qualitat de vida.
Fitzgerald (1990) va descriure que els ho-
mes paraplègics entrenats són capaços de
fer esforços continuats durant més de 20

minuts, atès que obtenen el seu estat d’e-
quilibri o estacionari (“steady-state”); les
dones mostraven un descens brusc. Els ho-
mes estudiats en el nostre estudi van trigar
6 setmanes a ser capaços de realitzar esfor-
ços continuats durant 20 minuts, i les dones
van incrementar la seva capacitat d’esforç,
però no van poder aconseguir-ho durant el
procés d’entrenament de dos mesos.
McArdle i col. (1990) indiquen que el can-
sament produït per un esforç amb potències
submàximes similars realitzat pels membres
superiors és més gran que l’efectuat per les
cames. Els autors esmentats associen
aquesta observació amb la dificultat de rea-
litzar grans volums de treball tant en el tre-
ball extensiu com en l’intensiu.
El control indirecte dels efectes de l’entre-
nament sobre l’impuls mecànic i la força
explosiva dels subjectes sobre la cadira de
rodes, mitjançant el mesurament de la
distància de desplaçament, va indicar un
augment significatiu del 12,8%. D’una
banda, aquest augment pot haver contri-
buït parcialment a l’increment de la veloci-
tat incremental màxima ja que el subjecte
era capaç de recórrer més espai amb una
mateixa freqüència de moviments. De fet,
la prova de Kendall va indicar la concor-
dança entre els subjectes que havien incre-
mentat més la DImax i els que van augmen-
tar més el seu Vimax i van disminuir el seu
FCsub. En aquest sentit, Davis i col. (1984)
van observar millores tant en la força com
en la resistència d’11 paraplègics després
d’un entrenament fonamentalment de for-
ça isocinètica durant 8 setmanes.
De l’altra banda, va poder contribuir a
l’esforç percentual menor (Fcsub) requerit en
una determinada velocitat ja que el percen-
tatge de força màxima aplicada en un esforç
pot condicionar el percentatge d’implicació
de cada una de les diferents vies energèti-
ques; així, un esforç que requereixi d’un per-
centatge menor de la força màxima és més
susceptible d’utilitzar un percentatge supe-
rior d’energia per la via aeròbica i pot retar-
dar la fatiga (Ehlenz i col., 1990; pàg. 66).
Encara que la prova de concordança de
Kendall no descarta aquesta hipòtesi,
l’anàlisi estadística mitjançant regressió li-
neal no la va confirmar.
Segons Ehlenz i col., “per a càrregues infe-
riors al 20% de la capacitat màxima de for-
ça, no té efecte una millora de la força re-
sistència basada en l’entrenament de força
màxima, a causa que la font energètica és

aeròbica”. En canvi, la força explosiva
depèn fonamentalment de la força màxima
(Schmidtbleicher, 1980) i la velocitat màxi-
ma de contracció. En aquest sentit, la força
explosiva necessita fibres de contracció
ràpida i vies energètiques predominants di-
ferents de les requerides per a la força re-
sistència que utilitza prioritàriament d’altres
fibres musculars (Ehlenz i col., 1990). Així,
és coherent que la relació entre l’augment
de l’expressió indirecta de la força explosiva
amb la velocitat incremental màxima, de-
pendent en part de la força resistència –200
metres cada tram–, no sigui lineal.
En conjunt, una part del descens de la Fcsub i
els augments de la Vimax i DImax podrien rela-
cionar-se amb una millora de la tècnica i la
força de propulsió per tal de recórrer més
distància amb cada impuls. De fet, programes
d’entrenament de 2 mesos de durada han su-
posat millores en l’eficàcia de moviment i eco-
nomia de cursa, en l’eficàcia de la tècnica de
maneig de la cadira i, per tant, increments en
la distància i la velocitat de translació amb un
mateix esforç (Coley, 1981; Legros, 1992).
Encara que els subjectes estudiats estan
acostumats a desplaçar-se normalment en ca-
dira de rodes a velocitats baixes, no estan
acostumats a desplaçar-se a les velocitats re-
querides en el programa d’entrenament i de
valoració. Des de la perspectiva biomecànica,
els subjectes amb més anys d’entrenament fí-
sic i tècnic mostren desplaçaments per impuls
de la cadira de rodes més llargs (Gossey i col.,
1997). Des de la perspectiva fisiològica, algu-
nes persones són capaces d’obtenir alts con-
sums d’oxigen, però solament són capaços
d’empènyer a velocitats baixes (Campbell,
1992). Ensems, en incrementar la velocitat
de translació disminueix la rellevància del pes
desplaçat i augmenta la de la velocitat del ca-
nell i la tècnica (O’Connor i Roberston, 1998),
probablement a causa de la inèrcia adquirida
sobre un artefacte amb rodes que no implica
grans desplaçaments verticals del centre de
gravetat.

Conclusions

El programa d’entrenament físic realitzat
millora el rendiment físic i, conseqüent-
ment, el nivell de condició física del grup de
lesionats medul·lars estudiats.
El nivell de condició física del grup de pa-
raplègics esportistes, és molt superior al tro-
bat entre els paraplègics sedentaris, com
era d’esperar.
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Fiabilitat de la prova d’equilibri

amb ulls tancats PEOC 5-30

en alumnes de primer cicle de l’ESO

Resum
L’objectiu d’aquest estudi va ser identificar el
mètode més fiable de mesurament de la prova
d’equilibri amb ulls tancats PEOC 5-30. Amb
aquesta finalitat, es van avaluar 92 alumnes
de 1er cicle de l’ESO. Durant una classe
d’Educació Física els professors van explicar
les característiques de l’estudi als seus alum-
nes, van mostrar la PEOC 5-30, i van realitzar
una pràctica per parelles. En les dues setma-
nes següents, i amb un interval de 7 dies, els
professors van aplicar la prova en dues oca-
sions a grups de 12 alumnes seleccionats a
l’atzar. Amb l’objecte d’identificar quin tipus de
mesurament era el més fiable, es va valorar la
fiabilitat de 6 mesuraments. Utilitzant només
els tres primers intents: el millor valor, la mitja-
na i la mitjana dels dos millors valors. Tenint
en compte els 5 intents: el millor valor, la mit-
jana i la mitjana dels tres millors valors. Es van
realitzar comparacions de mitjanes i es van ob-
tenir els CCI de cada mesura. En la comparació
de mitjanes no es va trobar cap diferència sig-
nificativa. La mitjana dels 5 intents va resultar
ser la mesura més fiable amb un CCI igual a
0,83 i 0,82 per a 1r i 2n curs respectivament.
En conclusió, la PEOC 5-30 és una prova
d’equilibri aplicable i fiable en alumnes de
1er cicle de l’ESO.

Introducció
L’equilibri estàtic és l’habilitat per mantenir
la posició del cos en un mateix lloc, cosa que
és òbviament essencial per a realitzar qual-
sevol execució motriu (Baumgartner i Jack-
son 1999). L’equilibri depèn dels tres canals
semicirculars de l’orella, dels receptors pro-
pioceptius localitzats en músculs i articula-
cions, i de la percepció visual (Bass 1939, ci-
tat a Baumgartner i Jackson 1999). Fleish-
man (1964) diferencia entre l’equilibri es-
tàtic mesurat amb els ulls oberts i un altre
amb els ulls tancats. En valorar aquest últim
tipus d’equilibri, poden detectar-se amb més
facilitat els problemes produïts per deficièn-
cies en el sistema vestibular, propioceptiu o
neurològic (SNC), atès que s’evita la com-
pensació mitjançant la visió (Rodríguez et al.

1998a).
Ara com ara existeixen diferents proves
d’equilibri estàtic, encara que aquestes te-
nen uns certs aspectes criticables. El test
“flamenc” (Conseil de l’Europe 1988), que
compon la bateria Eurofit, té una fiabilitat
desconeguda (Kirby 1991). La prova stork

stand o la Bass stick, a més a més
d’utilitzar material com el test “flamenc”,
es troben mancats d’especificitat, perquè
el subjecte ha de mantenir equilibri sobre
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Abstract

The aim of this study was to identify the most

reliable method of measurement in the

balance test with eyes closed PEOC 5-30. To

this end, we tested 92 students in the first

cycle of ESO. During a PE class, the teachers

explained to the students the characteristics

of the study and showed the PEOC 5-30,

performing a practice session in pairs. In the

following two weeks, with an interval of seven

days, the teachers applied the test on two

occasions to groups of 12 students randomly

selected. With the aim of identifying what

type of measurement was most reliable, we

valued the reliability of 6 measurements.

Referring only to the first 3 attempts: the

highest value, the average and the average of

the two highest values. Referring to the 5

attempts: the highest value, the average and

the average of the three highest values. We

compared averages and obtained the CCI of

each measurement. In the comparison of

measurements we found no significant

difference. The average of the five attempts

turned out to be the most reliable average

with a CCI equal to 0.83 and 0.82 for the

first and second course respectively.

In conclusion, the PEOC 5-30 is a test of

balance, applicable and reliable in children

of the first cycle of ESO.

Key words

balance, physical condition, tests, reliability,

adolescent, ESO.
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un peu amb flexió plantar durant un mà-
xim d’1 minut, amb la qual cosa la claudi-
cació pot generar-se a partir de la fatiga
muscular.
Un bon test ha de ser vàlid i fiable. En el
cas de l’equilibri les proves tenen una vali-
desa lògica, mentre que la fiabilitat test-re-
test (estabilitat), quan la variable a mesu-
rar és el temps en què es manté una posició
determinada, depèn del nombre d’intents
que es comptabilitzen i de la mena de me-
sura utilitzada (mitjana de tots els mesu-
raments, millor intent o mitjana entre la
selecció d’un grup de les mesures obtin-
gudes).
La proposta d’aquest estudi va ser identifi-
car el mètode més fiable de mesurament de
la prova d’equilibri amb ulls tancats PEOC
5-30 en alumnes de primer cicle de l’ense-
nyament secundari obligatori.

Material i mètodes

Subjectes

Es va avaluar l’equilibri de 92 alumnes
sans de primer cicle de l’ESO pertanyents
a un institut de Barcelona i un altre de Po-
llença (Mallorca); eren 24 barons i 23 do-
nes de 1r curs i 22 barons i 23 dones del
2n.

La PEOC 5-30

(prova d’equilibri amb ulls tancats

de 5 intents de 30 segons)

Objectiu:

� Valorar l’equilibri estàtic general del cos
sense visió.

Terreny:

� Pla, dur, de material aïllant del fred.

Material:

� Suport fix (paret, espatllera, etc.), cronò-
metre i placa de suro o fusta (si cal).

Condicions:

� L’alumne descalç i vestit amb roba cò-
moda.

Preliminars:

� L’alumne es recolza en el suport fix per
adoptar la posició inicial d’equilibri.

Descripció

� Posició inicial: l’alumne en posició erecta,
s’aguanta sobre un peu i amb els ulls tan-

cats. La cama lliure flexionada, i amb el
genoll orientat cap al costat, de manera
que la planta del peu faci contacte amb
la banda interna del genoll de la cama de
suport.

� Desenvolupament: l’alumne es deixa anar
del suport, posiciona les extremitats su-
periors als costats del cos sense tocar-lo
(figura 1), i intenta de mantenir l’equilibri
durant tot el temps possible (com a
màxim 30 segons).

Instruccions per a l’alumne

� “Hauràs de col·locar-te en aquesta posi-
ció (mostrar posició inicial) i tancar els
ulls. Un cop que hagis triat el peu de su-
port, hauràs de fer-lo servir en tots els in-
tents”.

� “Quan estiguis en equilibri deixaràs suau-
ment el suport, col·locaràs els braços al
costat del cos sense tocar-lo (mostrar po-
sició), i tractaràs de mantenir la posició
fins que jo t’indiqui que ha acabat
l’intent”.

� “L’intent acaba quan es completen 30 se-
gons, s’obren els ulls, se separa la planta
del peu del costat interior del genoll, es
mou el peu de suport pivotant sobre
el taló, es toca el suport, o es flexiona el
genoll”.

� “Hauràs de fer aquest exercici 5 ve-
gades”.

Instruccions per a l’examinador

� L’examinador ha de col·locar-se a prop de
l’alumne, de manera que pugui controlar
la posició i oferir seguretat en cas de dese-
quilibri amb risc de caiguda.

� Posa en marxa el cronòmetre en el mo-
ment en què l’alumne deixa anar el su-
port, i l’atura cada vegada que s’acaba un
intent, com hem explicat abans.

� Cada cop que s’acaba un intent, ha de
prendre nota del resultat en el formulari
de registres.

� Valoració de la prova: s’obté el temps
mitjà (segons) dels 5 intents en què va
restar en equilibri.

Procediments

Durant una classe d’Educació Física, els
professors van explicar les característiques
de l’estudi als seus alumnes, van mostrar la
PEOC 5-30, van realitzar una pràctica per
parelles, i es van administrar la prova ells
mateixos. En les dues setmanes següents, i

amb un interval de 7 dies, els professors van
aplicar la prova en dues ocasions a grups de
12 alumnes seleccionats a l’atzar. L’admi-
nistració de la prova la van realitzar indivi-
dualment en un recinte tancat separat de la
resta d’alumnes.
En l’anàlisi estadística es van realitzar
comparacions de mitjanes i es va estudiar
la fiabilitat test-retest (coeficient d’esta-
bilitat) mitjançant el càlcul del coeficient
de correlació intraclasse (CCI), utilitzant
el comandament reability del paquet
estadístic SPSS versió 9. També es va
calcular el coeficient de correlació de
Pearson atès que, fins als anys 70, era
l’estadístic més utilitzat en els estudis de
fiabilitat de proves de condició física
(Baumgartner 1989). Amb l’objecte d’i-
dentificar quina mena de mesurament era
el més fiable, es va valorar la fiabilitat de
6 mesuraments. Utilitzant només els tres
primers intents: el millor valor, la mitjana
i la mitjana dels dos millors valors. Tenint
en compte els 5 intents: el millor valor, la
mitjana i la mitjana dels tres millors va-
lors.

Figura 1.

Posició d’equilibri de la PEOC 5-30.



Resultats

A les taules 1 i 2 es descriuen els resultats.
Inserir taules 1 i 2.

Discussió

L’objectiu d’aquest estudi era valorar la fia-
bilitat de la PEOC 5-30. La comparació de
mitjanes no va resultar significativa en cap
de les 6 mesures preses, encara que en 5
d’elles, el valor de la segona aplicació va ser
lleugerament superior a l’obtingut en la pri-
mera. Això mostra un cert aprenentatge en
realitzar la prova.
Pel que fa als coeficients d’estabilitat, la mit-
jana dels 5 intents va resultar ser la mesura
més fiable, tant en el primer curs (CCI =

0,83; r = 0,77) com en el segon (CCI =
0,82; r = 0,72). Aquests valors coincideixen
amb el coeficient d’estabilitat trobat en una
altra prova d’equilibri amb ulls tancats,
l’estudi de fiabilitat de la qual en adults va
donar un CCI = 0,82 (Rodríguez et al.
1998b). La resta de mesures van mostrar
coeficients moderats o baixos, cosa que
qüestiona la fiabilitat d’altres proves
d’equilibri que utilitzen en la seva valoració
tres intents en lloc de cinc (Fleishman 1964;
Grahn Kronhed i Möller 1998; Suni et al.
1996). En el nostre cas, utilitzant els tres pri-
mers intents, només va resultar amb una fia-
bilitat acceptable (CCI = 0,82) el cas de la
mitjana en primer curs, cosa que fa palès que
potser en aquesta mena de proves no convé

prendre el millor valor per comptabilitzar el
temps d’equilibri tal com es fa en altres tests.
Pel que fa a l’aplicabilitat de la prova, pren-
dre com a variable el temps en lloc dels in-
tents té l’avantatge que cap subjecte ha de
sotmetre’s a realitzar més de 5 intents. En
un altre tipus de tests, com ara el “flamenc”,
podem trobar-nos amb persones que tenen
poc equilibri i que necessiten diversos in-
tents per mantenir la posició estàtica fins a
completar un minut. Aquesta situació pot
resultar provocadora d’estrès, amb la conse-
qüent pèrdua de motivació per part del sub-
jecte. Un altre fet que fa més aplicable la
PEOC 5-30 sobre altres proves d’equilibri és
que no necessita material específic (com ara
llistons o plataformes).
En conclusió, la PEOC 5-30 és una prova
d’equilibri aplicable i fiable en alumnes de
1er cicle de l’ESO.
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1r d’ESO 2n d’ESO

1a aplicació 2a aplicació 1a aplicació 2a aplicació

x s x s p x s x s p

Amb els 3 primers intents

Millor valor 11,1 8,7 12,9 7,6 0,29 1,23 8,6 13,9 10,4 0,29

Mitjana 7,3 6,3 8,4 4,7 0,33 7,7 5,0 9,3 7,3 0,11

Mitjana dels 2 millors valors 9,2 7,7 10,5 6,4 0,29 9,8 6,9 11,3 8,4 0,22

Amb els 5 intents

Millor valor 12,9 8,6 14,7 7,8 0,27 18,0 9,4 17,6 10,2 0,73

Mitjana 7,4 5,4 8,0 3,5 0,47 9,3 5,2 10,1 7,1 0,32

Mitjana dels 3 millors valors 9,5 7,3 10,6 5,0 0,27 12,6 7,7 13,0 8,4 0,66

Mitjanes i desviacions estàndar en segons.

Taula 1.

Mitjanes, desviacions i grau de significació de la comparació de mitjanes (T-Student) de la prova d’equilibri

amb ulls tancats PEOC 5-30.

1r d’ESO 2n d’ESO

ICC r ICC r

Amb els 3 primers intents

Millor valor 0,66 0,51** 0,63 0,47**

Mitjana 0,82 0,72** 0,61 0,48**

Mitjana dels 2 millors valors 0,79 0,75** 0,62 0,45**

Amb els 5 intents

Millor valor 0,71 0,55** 0,75 0,60**

Mitjana 0,83 0,77** 0,82 0,72**

Mitjana dels 3 millors valors 0,82 0,74** 0,79 0,65**

Tots els valors de r van ser significatius (* p < 0,01; ** p < 0,001).

Taula 2.

Coeficients d’estabilitat (fiabilitat test-retest) de la prova d’equilibri amb ulls tancats POEC 5-30: ICC

(coeficient de correlació intraclasse) i r (coeficient de correlació de Pearson) per a alumnes de 1r i 2n

curs de l’ESO.



La formació del gerent públic de l’esport

Resum

Aquest article analitza les necessitats for-
matives dels gerents públics de l’esport, i
també enumera les diferents àrees formati-
ves que incideixen directament en la funció
de gestió i aporta una aproximació al currí-
culum professional idoni en l’àmbit de la
gestió esportiva. Alhora, identifica les man-
cances que pateixen actualment els gestors
públics sobre les matèries curriculars direc-
tament implicades en la seva professió.
Aquestes conclusions i aproximacions estan
fonamentades en l’estudi empíric sobre
l’opinió de 33 gestors d’esports de diferents
municipis de la Comunitat Valenciana, des-
prés d’aplicar l’ARENA1 (Qüestionari per a
l’anàlisi de la professió del gestor i situació
de la gestió esportiva municipal).

Introducció

Avui dia, en un mercat tan summament
competitiu, on l’adaptació contínua al mer-
cat exigeix constants canvis per tal d’acon-
seguir el desenvolupament i el creixement
de les empreses, la formació ha esdevingut
un factor clau per a l’èxit. Una de les princi-
pals contribucions de la formació és aconse-
guir que les persones suportin millor i de
manera més eficient aquests canvis organit-
zatius. Segons Heyes & Stuart (1996),
d’altres aspectes que fan de la formació un
element estratègic en l’empresa són els se-
güents:

a) Motiva el personal.
b) Obre nous canals de comunicació entre

individus, grups i empresa.
c) Millora de l’execució de les activitats de

l’organització, tot afavorint l’adequació
professional de les persones a les exigèn-
cies dels seus llocs de treball.

d) Afavoreix el desenvolupament professio-
nal de la persona, mitjançant la integra-
ció dels seus interessos individuals amb
els objectius de l’organització.

e) Creació i manteniment d’una cultura cor-
porativa, marc de referència de totes les
decisions empresarials i element integra-
dor del personal.

f) Generació del canvi, a partir del fet d’ac-
ceptar-lo com a filosofia i del reconeixe-
ment de la qualificació com a mitjà per
afrontar eficientment l’evolució tecnolò-
gica.

Tanmateix, cal tenir en compte que una ac-
ció formativa aïllada, encara que pugui ser
eficient en un moment determinat, no con-
tribueix a sostenir l’evolució contínua de
l’organització. Per fer-ho, cal un pla de for-
mació continuat, que afavoreixi l’adaptació
del personal de l’empresa a les noves de-
mandes del mercat i propiciï un avenç eficaç
(Heyes & Stuart, 1996). Igualment, aquesta
acció haurà d’anar adreçada a tots els impli-
cats directament o indirectament en l’orga-
nització, des de directius i caps intermedis a
subordinats, per tal que es produeixi una
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cultura formativa en tots els àmbits de l’em-
presa.
Al capdavall, perquè la formació i el desen-
volupament dels recursos humans siguin
una variable del canvi de l’organització, ha
de concretar-se en un pla de formació inte-
gral, permanent i general.
La formació facilita l’èxit de les empreses,
genera sinergies, inclou àmbits individuals i
col·lectius, així com totes les àrees de l’em-
presa, i integra la idea d’empresa de forma
global.
La formació serveix a les empreses per moti-
var els treballadors, i transferir coneixe-
ments que millorin els resultats i objectius
empresarials. En resum, les principals tas-
ques de la formació, segons Salanova
(1999), són:

� Anàlisis de necessitats i diagnòstics.
� Determinar el tipus d’entrenament més

apropiat.
� Disseny i planificació del programa de for-

mació.
� Elaboració de recursos docents.
� Obtenció de recursos interns.
� Obtenció de recursos externs.
� Planificació i assessorament de desenvo-

lupament individual.
� Entrenament centrat en el rendiment en

el treball.
� Formació a l’aula.
� Desenvolupament grupal i organitzatiu.
� Investigació en formació.
� Desenvolupament i assessorament als di-

rectius com a clients interns.
� Gestionar la funció o departament de for-

mació i desenvolupament.
� Autodesenvolupament professional.

Per planificar la formació amb èxit cal te-
nir sempre en compte quatre factors
bàsics:

� Comptar des del primer moment, amb el
suport i la implicació dels membres de la
direcció.

� Aconseguir que la necessitat de formació
sigui compartida per tots com una part fo-
namental del negoci de l’empresa.

� Comptar amb la participació del receptor
de les accions de formació, és a dir amb el
treballador.

� Disposar d’un departament de recursos
humans i de formació que desenvolupi
un paper actiu i de servei a l’organit-
zació.

Segons Mullins (1999) la formació és vital
per a l’empresa i per al seu futur i la millor
formació serà aquella que s’adapti a la
persona que ha de ser formada, sense obli-
dar quina mena de coneixements hom de-
sitja de transmetre; la formació ha de per-
metre de canviar actituds dels empleats
per tal de motivar-los a utilitzar les noves
tècniques, prendre la iniciativa en el tre-
ball, ser receptius als canvis, ser resolu-
tius, creatius i crear un ambient de con-
fiança.
Mullins i Fill (1999) argumenten que hi ha 4
tipus de formació clarament definits:

a) Formació de l’output: aquesta mena de
formació se centra al voltant de l’individu,
la millora és realitzada a l’interior de
l’organització. Només s’inicia quan un nou
equip, producte o persones són introduï-
des en l’organització.

b) Formació del task: implica determinats
empleats, que són enviats a realitzar cur-
sos de formació específica.

c) Formació de performance: sorgeix quan
l’organització ha crescut substancial-
ment i està ben establerta.

d) Formació estratègica: es produeix quan
l’organització reconeix i porta a terme la
formació com una part integral de la di-
recció de recursos humans. És una part
integral en la filosofia i la cultura de
l’organització.

Una necessitat creixent en les empreses és
que els treballadors necessiten implicar-se
en un procés de formació contínua o re-for-
mació tot al llarg de les seves carreres pro-
fessionals. Per tant, les empreses que co-
mencen a implantar formació continuen
fent-ho durant anys posteriors a la seva im-
plantació.
En aquest sentit, el procés formatiu ha de
ser prospectiu, és a dir, ha de garantir no so-
lament les necessitats actuals sinó també
les futures o pròximes, atenta als canvis tec-
nològics, als nous mètodes d’avaluació i
control, etc. (Salanova, 2000).

Per què formar? Formem a treballadors per
canviar les seves habilitats, coneixements i
actituds. D’aquesta manera ells canviaran la
seva manera de fer les coses.

Formació d’habilitats

Desenvolupament del staff

Disenyat per augmentar l’immediata
efectivitat en els treballadors per la:

) Millora de les seves habilitats manuals.
) Millora de les seves habilitats tècniques

Disenyat per la millora de l’efectivitat a llarg
termini per:

) Augment de les habilitats mentals.
) Canvi en les actituds.

a

b

a

b

Desenvolupament de l’organització
Disenyat per realitzar les tasques a través de
l’organització. Ha de sorgir de:

) Introducció de noves tecnologies.
) Canvis en l’organització dels negocis,

productes i resultats.
) Canvis en la gestió, ex. TQM, atenció al

client, processos, etc.

a

b

c

Tipus de formació
• Formació d’habilitats.
• Desenvolupament del staff.
• Desenvolupament de l’organització.

PLANS DE FORMACIÓ
MOTIVACIÓ DELS EMPLEATS

Figura 1.

Per a què i per què formar (Mullins, 1999).

ANÀLISI
DE NECESSITATS DISSENY AVALUACIÓ

Tasques
Persones

Organització

Pla instrucció
Clima aprenentatge

Didàctica

Criteris
Moments
Mètodes

Figura 2.

Fases del procés formatiu.



Anàlisi de les necessitats
formatives
En la literatura sobre formació s’accepta de
manera generalitzada la importància de la
realització d’una adequada anàlisi de ne-
cessitats formatives (Tannenbaum i Yulk,
1992). La formació que està enfocada de
manera inadequada no serveix als propò-
sits de l’organització ni als de les persones
que es formen i per fer-ho cal una identifi-
cació de necessitats formatives. Tanma-
teix, els estudis realitzats (Saari, 1988, Sa-
lanova et al. 1993) mostren que solament
un baix percentatge de les empreses realit-
zen aquesta mena d’anàlisis i si les rea-
litzen no estan gaire sistematitzades ni for-
malitzades.
Així doncs, sembla clar que un ús adequat
dels recursos de formació requereix una mi-
nuciosa anàlisi de necessitats per determi-
nar on es necessiten canvis i si la formació
pot complir amb les exigències que es plan-
tegen en una situació concreta d’una orga-
nització.
L’anàlisi de necessitats s’ha conceptualit-
zat com la discrepància entre la tasca ac-
tual i l’estàndard de tasca desitjat (Thare-
nou, 1991). D’altres autors (Dipboye,
1994), ofereixen una equació, en la qual
les necessitats de formació equivalen a
l’execució desitjada menys la realització
present o actual, és a dir, com més gran
sigui la diferència entre la realització desit-
jada i la present més grans seran les neces-
sitats de formació. Aquesta conceptualitza-
ció implica que la formació tractarà
d’acostar la distància entre els dos estats,
el real i el desitjat, però sempre que la cau-
sa de la diferència esmentada es relacioni
amb una falta de coneixement o de saber
dels treballadors.
En aquest article intentarem d’identificar
les diferents àrees de coneixements direc-
tament relacionades amb el perfil laboral
del gestor d’esports, introduint-hi les matè-
ries curriculars afins. Recomanarem l’a-
daptació en els cicles superiors universita-
ris i també les necessitats de canvi en els
mecanismes d’oposició de les administra-
cions públiques.

Necessitats formatives

del gestor públic de l’esport

Les necessitats formatives detectades en els
gestors públics de l’esport van ser identifica-
des a l’estudi empíric elaborat per López &

Luna (1999); s’hi indiquen set àrees o
matèries de coneixements fonamentals i di-
rectament relacionats amb l’exercici i fun-
cions d’aquest professional de l’esport.
Aquestes són:

a) Àrea d’Instal·lacions i equipaments es-
portius.

b) Àrea de Recursos Humans.
c) Àrea econòmica i de comptabilitat.
d) Àrea de comunicació i màrqueting.
e) Àrea de Planificació d’activitats.
f) Àrea jurídica.
g) Àrea de noves tecnologies i informàtica.

Posteriorment, cada una de les àrees va ser
analitzada pels gestors, tot determinant les
matèries de més importància en cadascuna.
Paral·lelament, van realitzar una autoava-
luació, quantificant els seus coneixements
en cada àrea.

Àrea d’instal·lacions

i equipaments esportius (EID)

L’àrea d’instal·lacions i equipaments espor-
tius és, junt amb la de planificació d’activi-
tats i màrqueting, de les més importants se-
gons les opinions dels gestors públics de
l’esport. En concret, el 87% afirma que to-
tes les matèries relacionades amb aquesta
àrea de coneixement són molt importants en
la formació.
Les matèries de coneixement més destaca-
des en instal·lacions i equipaments espor-
tius són, per ordre d’importància:

� Característiques tècniques i qualitats dels
equipaments esportius.

� Normativa dels equipaments i instal·la-
cions esportives.

� Planificació d’equipaments i instal·lacions
esportives.

� Manteniment dels equipaments i ins-
tal·lacions esportives.

� Procediment d’adquisició dels equipa-
ments (elaboració de plecs de condi-
cions).

Àrea de Recursos Humans

Dintre d’aquesta àrea destaquen les matè-
ries següents:

� Organització i direcció de personal.
� Legislació laboral.
� Tècniques de negociació.
� Motivació laboral.
� Selecció de personal.

Àrea econòmica i de comptabilitat

Dintre d’aquesta àrea destaquen les matè-
ries següents:

� Llei de pressuposts de l’estat.
� Comptabilitat bàsica.

Àrea de comunicació i màrqueting

Destaquen les matèries següents:

� Anàlisi de mercats.
� Condicionaments socials.
� Canals d’informació.
� Relacions amb mitjans de comunicació.
� Qualitat i millora de la imatge.

Àrea de Planificació d’activitats

En aquesta àrea destaquen les matèries se-
güents:

� Planificació estratègica.
� Estructures organitzatives.
� Control i avaluació.
� Models d’organització.
� Recursos humans.

Àrea Jurídica

Destaquen:

� Llei de l’esport de la C. Valenciana.
� Llei de l’esport estatal.
� Associacionisme esportiu.
� Responsabilitat civil i penal.
� Normativa sobre piscines d’ús públic.

Àrea de noves tecnologies i informàtica

Destaquen:

� Full de càlcul.
� Processador de textos.
� Bases de dades.
� Internet.
� Programes i tecnologies relacionats amb

la gestió d’instal·lacions esportives.

En termes generals, els gestors van valorar
totes les àrees de coneixement amb una
puntuació d’1 a 10, tot reflectint, com es
pot comprovar a la figura 3, que les àrees
d’Equipaments i Instal·lacions Esportives i
la de Planificació d’Activitats són les més
importants amb una puntuació de més de
9 punts, seguit de la de Recursos Humans
i Màrqueting amb una mica més de 8
punts, la Jurídica amb més de 7 i, ja més
lluny, la de Comptabilitat i Informàtica.
(Figura 3).

Gestió esportiva
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La valoració realitzada sobre les diferents
àrees de treball determinarà les matèries
curriculars de més importància per a la
gerència esportiva, i per tant, acostaran a
un tipus de professió amb uns coneixements
clarament definits.
Per buscar les necessitats a nivell formatiu
va comparar les valoracions realitzades so-
bre la importància que tenia cada àrea amb
els coneixements que els gestors afirmaven
posseir en cadascuna.
Els resultats es mostren a la figura 4 on,
com afirmen Luna, R. & López, A. (1999) la
major diferència s’observa en l’àrea de
Màrqueting de l’esport, amb una diferència
de 3,23 punts. Aquesta matèria és conside-
rada fonamental però amb un nivell molt
baix de coneixements. Una cosa similar pas-
sa amb l’àrea d’Informàtica, on existeix una
diferència de 3,10 punts. Malgrat tot, preo-
cupa que en una de les dues àrees classifi-
cades com a vitals en la gerència de l’esport,
com ara l’àrea d’Equipaments i Instal·la-
cions Esportives, es produeixi un desequi-
libri de més de 2 punts, diferència massa
elevada, segons els mateixos sotmesos a en-
questa.

Conclusions
i recomanacions

En primer lloc, esmentar que caldria apro-
fundir constantment sobre la gestió i el ge-
rent de l’esport, conèixer la realitat d’a-
questa “recent” professió amb la finalitat de
determinar-ne el futur i situar-la dins del
mercat professional amb l’estatus i la im-
portància que es mereix.
Conèixer i identificar les matèries curriculars
que componen aquesta professió ajudarà al
reconeixement professional en el mercat i a
assolir el nivell de reconeixement desitjat
dintre de l’administració.
La formació és una de les variables més im-
portants, en el mercat actual, per a l’obtenció
d’uns resultats òptims en l’organització, i per
tant, conèixer i determinar les matèries que
componen una professió serà fonamental per
al desenvolupament d’aquesta professió.
Per això, considero que les tres accions més
importants seran:

L’anàlisi de necessitats

i Pla de formació continuada

Anàlisi periòdica de les necessitats formati-
ves dels gerents d’esports i, d’acord amb els

resultats, elaborar un pla de formació i reci-
clatge per disminuir les mancances formati-
ves observades anteriorment en les diferents
àrees que componen la gestió de l’esport.

Adaptació del pla d’estudis

de les Facultats d’Educació

Física o Ciències de l’Activitat

Física i l’Esport

Els continguts de l’especialitat de Gestió
Esportiva de les Facultats de Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport han d’adap-
tar-se més a la realitat professional de la
gestió, i també ampliar els continguts i
matèries de forma teòrica i pràctica. Per
fer-ho caldria prendre un seguit de mesu-
res com ara:

� Ampliar els continguts curriculars i que
aquests estiguin adaptats a la realitat de
la gestió actual.

� Organitzar períodes de pràctiques en cen-
tres públics i privats.

� Acostar els alumnes a la realitat mitjan-
çant visites a instal·lacions esportives,
xerrades amb gestors, seminaris teori-
copràctics, etc.

Temari d’oposicions

Aquest és un aspecte que preocupa conside-
rablement. Fins ara, en totes les publica-
cions de bases que es referien a la plaça
d’un Gestor d’Esports, el temari era compost
per multitud de temes que no tenien res a
veure amb la realitat d’aquesta professió.
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Figura 4.

Valor mig de les diferències entre l’avaluació de la importància de l’àrea i el grau de coneixements.
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Valoració de les àrees de gestió segons el grau de coneixements i la valoració de la seva importància (R.

Luna i A. López, 1999).

Jurídica

Equipaments
i instal·lacions esportives

Planificació d’activitats

Màrqueting

Recursos humans

Informàtica

Comptabilitat

Importància Coneixement



Més aviat s’assemblaven a les places que
convoca el Ministeri d’Educació o la Conse-
lleria d’Educació per a professor d’educació
física.
En aquest apartat es pretén d’enumerar
totes les matèries que els subjectes en-
questats han considerat pròpies d’un ges-
tor i que tot professional d’aquesta branca
hauria de dominar. Això queda reflectit a
la figura 3, on s’enumeren totes les matè-
ries que han estat valorades d’1 a 5; 1 és
matèria gens important i 5 és matèria molt
important. Únicament se citaran les que
han estat valorades entre 4 i 5, i per tant
haurien de figurar en qualsevol de les ba-
ses d’oposicions que sortissin publicades
pels motius que hem esgrimit abans. (Fi-
gura 5).
Amb tot el que acabem d’exposar, la propos-
ta del temari seria:

General:

1. Drets i Deures fonamentals dels es-
panyols.

2. Organització territorial de l’Estat.
3. Les Corts Generals.
4. El Govern i l’Administració.
5. Estatut d’Autonomia.
6. Llei del procediment administratiu

comú.
7. Llei de pressupostos de l’Estat.
8. Llei de contractes de les Administra-

cions públiques.

Específic:

9. L’ordenament jurídic esportiu.
10. Legislació europea en matèria d’es-

ports.

11. Administració de l’Estat: legislació i
competències en matèria d’esports.

12. Administració autonòmica i local: le-
gislació i competències en matèria
d’esports.

13. L’activitat esportiva segons la Llei de
l’Esport de la Comunitat Valenciana.

14. Jurisdicció esportiva a la Comunitat
Valenciana.

15. Organització i estructures de l’esport a
l’Estat Espanyol.

16. Organització i estructures de l’esport a
la Comunitat Valenciana.

17. Reial Decret sobre normativa higieni-
cosanitària de piscines d’ús públic.

18. Les titulacions esportives en el territori
espanyol.

19. L’estructura associativa de l’esport en
el context internacional.

20. L’estructura associativa de l’esport en
el context nacional.

21. Planificació estratègica.
22. Direcció i lideratge.
23. Organització i direcció empresarial.
24. Els recursos humans com a variable fo-

namental en la gestió d’instal·lacions
esportives.

25. La direcció i organització del personal.
26. El clima organitzatiu.
27. La selecció de personal.
28. Màrqueting de l’esport.
29. El patrocini esportiu.
30. Comunicació i informació.
31. Qualitat dels serveis esportius.
32. Control i Avaluació del Servei Esportiu.

33. Elaboració d’informes.
34. Planificació d’activitats esportives.

35. Planificació d’equipaments esportius.
36. Planificació d’Instal·lacions Esporti-

ves: la piscina coberta.
37. Planificació d’Instal·lacions Esporti-

ves: el pavelló polivalent.
38. Planificació d’Instal·lacions Esporti-

ves: camps de futbol.
39. Planificació d’Instal·lacions Esporti-

ves: la pista d’atletisme.
40. Planificació d’Instal·lacions Esporti-

ves: espais auxiliars.
41. Pla de manteniment d’instal·lacions

esportives.
42. L’energia a les instal·lacions esportives.
43. El tractament de l’aigua de les pis-

cines.
44. La gestió esportiva: fórmules de gestió

indirectes.
45. La gestió esportiva: fórmules de gestió

directes i mixtes.
46. Concepte d’esport. L’esport com a

mitjà educatiu.
47. L’esport en edat escolar.
48. Esport i tercera edat.
49. L’animació esportiva.
50. Activitat física i salut.
51. Esport per a tothom.
52. L’esport per lliure.
53. L’esport federat i de competició.
54. Organització de Jocs Esportius Locals.
55. La planificació d’esdeveniments espor-

tius.
56. Projecte de viabilitat d’una instal·lació

esportiva.
57. El projecte de gestió d’una instal·lació

esportiva.
58. Tipologia de les Instal·lacions Espor-

tives.
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Figura 5.

Matèries més valorades pels gestors.

a: Administració de l’Estat; Legislació i competències en matèria d’esports; b: Administració autonòmica i local. Legislació i competències en matèria d’esports; c:

Organització i estructures de l’esport; d: Planificació d’activitats esportives; e: Planificació d’equipaments esportius; f: Manteniment d’instal·lacions esportives; g:

Màrqueting de l’esport; h: Recursos Humans; i: Informàtica; j: Comptabilitat; k: Direcció i lideratge; l: Seguretat i higiene laboral; ll: Esport per a tothom; m: Ergonomia;

n: L’esport en edat escolar; n2: Comunicació; o: Qualitat dels serveis esportius; p: Llei de procediment administratiu; q: Constitució Espanyola; r: Llei de bases de

règim local; s: Política esportiva; t: Esport federat; u: Esport per a tothom; v: Normatives europees en esports; w: Fórmules de gestió; x: Tipologia instal·lacions

esportives; y: Activitat física i salut; z: Associacionisme esportiu; a1: Llei de contractes de les AAPP; b1: Llei d’hisendes locals; c1: Llei general pressupostària.

MATÈRIES DE CONEIXEMENT

Sèrie 1



59. Característiques tècniques i qualitats
dels equipaments esportius.

60. Normativa bàsica d’equipaments es-
portius.

61. Normativa bàsica d’instal·lacions es-
portives.

62. Ergonomia en les Instal·lacions Espor-
tives.

63. Pla d’emergència d’una Instal·lació
Esportiva.

64. El paviment esportiu dels pavellons
poliesportius.

65. Seguretat i Higiene en Instal·lacions
Esportives.

66. L’aprofitament de l’espai natural per a
l’esbargiment i el lleure.

67. Utilització dels espais no estrictament
esportius.

68. Barreres arquitectòniques i equipa-
ments esportius.

69. Control i Avaluació d’Equipaments
Esportius.

70. Control i Avaluació d’Instal·lacions
Esportives.

71. Variables socials, econòmiques i his-
tòriques de la localitat.

72. Estructura organitzativa, de la locali-
tat, en matèria d’esports.
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La lluita lleonesa d’antany:

els “aluches”

Resum

La Lluita lleonesa, coneguda popularment
com “Aluche”, pertany a l’àmbit dels esports
de combat. Aquesta modalitat de lluita tradi-
cional de Lleó ha evolucionat al llarg del se-
gle XX fins al punt d’haver passat de ser un
passatemps i un entreteniment de les festes i
romeries a convertir-se en un esport especta-
cle que tracta de ser senyal d’identitat de la
cultura lleonesa.

Introducció

La Lluita Lleonesa o Aluches (en endavant),
com popularment és coneguda, és un dels es-
ports autòctons més antics de tots els que per-
viuen a tota Espanya. De suposat origen astur i
preromà, els aluches conserven una mica el re-
gust rural i primitiu amb què van néixer. Cada
estiu, coincidint amb les festes patronals dels
pobles, tornen els lluitadors als prats i a les
eres a practicar la luche. Els rotlles d’aluches,
típics d’una zona molt concreta de la muntanya
i la ribera lleoneses, es remunten de forma,
més o menys, coneguda al segle XIV, època en
què la repoblació presentava sovint conflictes
fronterers pels pasturatges del bestiar. Les llui-
tes entre ramaders, pastors i llauradors, com a
conseqüència de la disputa de les pastures per
al bestiar, es coneixen ja des del segle X. En
aquella època, les collites no eren abundants i
tenien un risc molt alt de perdre’s per la clima-
tologia, els incendis, les plagues, etc. El bes-
tiar, en canvi, era més rendible i podia dur-se
d’un lloc a un altre, segons les circumstàncies,
perquè no hem d’oblidar que les guerres eren
una cosa quotidiana. Les disputes i baralles per
les pastures entre pastors i ramaders o amb els
agricultors provocaven lluites amistoses i no
tan amistoses. Així va néixer la llegenda de les
luches i també les migracions ramaderes d’on
va sorgir la Mesta. Aquesta és una de les mol-

tes raons per les quals, des de sempre, s’ha
parlat dels pastors com a practicants, trans-
missors i responsables de la pràctica de la llui-
ta lleonesa. Així ens ho explica José González:
“... Efectivament, allà, a Extremadura, a les

pletes de l’Alcudia i de la Serena, he vist desa-

fiaments de pastors nostres amb altres de les

cabanyes de Perales i de Bornos, i són ells, els

lluitadors, els que decideixen les caigudes

dubtoses.”
Els desgreuges entre pastors i pagesos que-
den ben resumits en una sentència lleonesa
que diu: “els llauradors són dolents per na-
turalesa i si tenen el temps de franc, com
els pastors, són la maldat mateixa.” És ben
cert que els aluches i la seva pràctica han
tingut des de sempre molta relació amb de-
terminades professions com ara els rama-
ders, pastors, moliners, picapedrers, lle-
nyataires, etc.
Es podria dir que veient l’evolució de la Lluita
Lleonesa es van coneixent els canvis econò-
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mics i socials en què s’ha vist immergit Lleó.
A més a més, els aluches és l’únic esport de
combat que resta viu a la Península Ibèrica
de totes les modalitats de lluita que existien
fins i tot el segle XX, com ara: lluita de la creu
(Salamanca), vueltas o marañas (Muga de
Sayago-Zamora), engarrucha i aluches (Can-
tàbria), loita (Galícia), luchas o vueltas (Za-
mora), galholfa (nord de Portugal), baltu

(Astúries), valto (Concejo de la Lomba-Lleó),
valtío o aluchas (La Cepeda-Lleó), lluita del
Roncal (Pirineus), lluita menorquina (Ba-
lears), etc.
Què són els aluches? Són un esport de com-
bat en el qual dos adversaris, amb presa fixa
a sengles cinturons de cuir, tracten de “tirar”

(abatre) el contrari a terra mitjançant un se-
guit de “manyes” (tècniques de la lluita lleo-
nesa).
La forma d’agafar-se és tal com expliquem a
continuació:

� La mà dreta va col·locada a la meitat de
l’esquena del contrari, per sota del braç
esquerre d’aquest, el polze per dintre del
cinyell i la resta de dits envoltant-lo per
fora, i tancant la presa junt amb el polze.
(Fig. 1)

� La mà esquerra va col·locada per damunt
del braç dret del contrari, en la meitat late-
ral-davantera del costat dret del contrari,
el polze per fora, de dalt cap avall, envol-
tant el cinyell, i la resta de dits per dins del
cinyell de baix a dalt, tot tancant la presa
junt amb el polze. (Fig. 2)

Venç el primer que en 3 minuts de combat té
més puntuació o suma dues caigudes (sinò-
nim de punt), que és la cosa més habitual.
Les diferents formes de puntuar són:

� Caiguda sencera: quan s’aconsegueix de
fer tocar el contrari amb la zona que va
des dels glutis fins a la zona cervical.
(Fig. 3)

� Caiguda mitjana: quan el contrari es deixa
anar del cinturó; toca el terra amb el pit o
amb la zona del costat. (Fig. 4)

Però els luches no sempre van ser com són
avui en dia; en coneixem tan sols referències,
més o menys descriptives i fiables, de l’últim
quart del segle XIX. Fins a 1930 aproximada-
ment, les formes d’agafar i de puntuar eren
molt variades; la riquesa motriu i les varietats
luctatòries que això suposava eren tantes
que, de vegades, fins i tot en localitats veïnes
s’"aluchaba“ de forma diferent. Les maneres
d’agafar-se els lluitadors eren:

� Hi havia presa lliure a pantalons de saial
(una tela molt resistent), presa a cinyell i
bossa dels pantalons, presa a la trinxa dels
pantalons, a un cinyell a la cintura i un al-
tre cinyell a la cama, presa a braç, presa a
cinyell, però amb amollaments d’una mà...

Pel que fa a les caigudes vàlides o permeses
per guanyar:

� En uns llocs només era vàlida per puntuar
la caiguda d’esquena, en altres era a cos
estès, en alguns tot just tocant amb una
mà o un genoll a terra ja es perdia, hi havia
llocs en què estava permès deixar-se anar,
però sense fer “manya” amb el braç; es
vencia fent caure una vegada i en altres
pobles dues vegades...

Aquestes aluches del primer terç del segle XX

eren l’activitat festiva, recreativa i indispen-
sable en qualsevol romeria de les festes dels
pobles. Si no hi havia lluites la festa no era
festa; sense aluches no hi havia emoció. El
rotlle de luches acostumava a començar amb
el repte llançat a l’aire, unes vegades “hi ha
qui lluiti? o em calço”, d’altres “Campoher-
moso, a tots a correré i a lucharé”, “Riaño i
un agregao a tots”, etc. (l’“agregao” era un
bon lluitador d’un altre poble, però que
aquell dia lluitava amb els locals, era, com si
diguéssim, el fixatge estrella). L’interès i
l’ambient que es vivia per part del públic con-
gregat en aquell indret vorejava sovint la bo-
geria; el grau de tensió i interès es justificava
per una identificació a ultrança de l’honor fa-
miliar del lluitador amb els del propi poble,
els de la pròpia vall o comarca, els de la mun-
tanya, etc. Fidel González ens comenta:

“El cas més espectacular a què vaig tenir l’honor

d’assistir va ser el dels cinc germans, que ana-

ven sortint un darrere l’altre, eliminant ells tots

sols els millors contrincants de tota la comarca.

Quan va caure l’últim i el millor dels cinc (sem-

pre acostumaven deixar per al final els millors

lluitadors de tots dos costats), va sortir al rotlle

el seu pare, com un lleó a defensar els seus ca-

Figura 2.

Agafada mà per davant.

a)

b)

c)

Figura 1.

Agafada mà per darrera.

Figura 3

Caiguda sencera esquena.

Figura 4.

a) Mitja caiguda costat; b) Mitja caiguda boca

a baix; c) Mitja caiguda lliure.



dells. El prao va tremolar d’entusiasme i

d’emoció; es van estremir les pedres, i la multi-

tud que presenciava l’espectacle es va quedar

sense respiració. També al prao es va tallar la

respiració de tots els espectadors: tothom esta-

va pendent d’aquella parella que, enmig del rot-

lle, es batia com dos lleons que defensen la ma-

teixa presa. Aquí defensaven l’honra del seu

bàndol: aquí defensaven l’honor i la glòria de

tots els seus: de la seva vall, del seu poble, de la

seva comarca i de tots els seus fills. I la glòria, el

picapunt i l’honor van anar, en aquella tarda

memorable, repartida per un igual per a aquells

dos colossos que es batien a la gespa com dos ti-

tans, fent-nos recordar aquelles antigues com-

peticions dels gladiadors romans davant els

seus emperadors i als circs, que bé podrien ha-

ver estat una fidel anticipació d’aquests rotlles

que, a l’aire lliure, han repetit durant dècades i

més dècades proeses com la que ara descrivim.

Aquella tarda, el rotlle de Crémenes no va tenir

campió. Tots dos contrincants van combatre fins

a quedar-se sense forces, tots dos van combatre

com dos cadells panteixants i furiosos, sense ce-

dir gens del seu terreny, i tots dos van procurar

utilitzar les seves elegants i fines “manyes” amb

gala i mestria sense precedents en aquestes llui-

tes, agradant als espectadors que seguien emo-

cionats i en silenci una competició tan renyida.

Però tots dos van haver d’abandonar sense el llo-

rer de la victòria. I tots dos van abandonar pan-

teixants i orgullosos, com gall que no triomfa en

corral d’altri, però que no és expulsat del propi.

L’àrbitre de l’aluche va haver de donar per nul·la

la competició quan ja els espectadors comença-

ven a impacientar-se i quan, a la llum tènue

d’un fanal i de dues llanternes velles, els era poc

menys que impossible seguir tot el procés de tan

renyida contesa. M’estic referint al rotlle de

Sant Joan, a Crémenes, l’any 1929. L’àrbitre i

organitzador del rotlle era Santiago Tejerina”.

Una descripció molt gràfica de com s’organit-
zava i es desenvolupava el rotlle de lluita la te-
nim en escrits d’àmbit folklòric com aquest,
publicat al “Mensajero Leonés” el 18-9-
1903:

“... el dia 15, a la romeria de la Verge del Roblo,

el número principal del programa el constituei-

xen els aluches tan típics al país. Un rotlle ge-

gantí, la formació del qual no deixa d’oferir algu-

nes dificultats, deixa al mig una parella de llui-

tadors, vestits amb uns pantalons ad hoc, els

quals es traurà el vençut per cedir-los al nou at-

leta que surti després. Els mossos de Salamón

desafien cada any els dels altres Ajuntaments i

consideren el seu més gran orgull aconseguir

que ningú no se’ls emporti la victòria. Els dos

combatents s’aferren, amb alguns tempteigs

previs, agafant-se ben fort de la cintura del con-

trari. Comença la lluita, que és força renyida;

ningú no cedeix; després d’una aparent immobi-

litat, comencen les posicions inversemblants,

les paradoxes estàtiques, a les quals succeeix

novament l’equilibri produït per esforços mus-

culars iguals, que aplicats en el mateix sentit,

bastarien per engegar en orri la nostra catedral.

Finalment, un dels dos es rendeix, l’altre redo-

bla els seus esforços, i el primer es desploma;

després s’apressa a aixecar-se i abandonar el

rotlle, mentre el vencedor roman ajagut al bell

mig del cercle, arrencant brins d’herba amb aire

displicent, com a persona a qui el triomf obtin-

gut no l’envaneix ni el preocupa.

Continua l’aluche. Un altre mosso surt a la pa-

lestra, amb els pantalons de l’anterior, i aquesta

vegada succeeix un incident que promou un

conflicte de difícil solució. Els pantalons s’es-

quincen de dalt a baix per la costura lateral es-

querra i el contrincant no pot agafar-s’hi en les

condicions adequades... Què s’hi pot fer? El res-

pectable públic es considera cridat a exercir la

seva acció fiscal i tot esdevenen indicacions i

protestes, veus i clamors. El radi del cercle dis-

minueix sensiblement i cal que l’oncle Ugenio

de Las Salas, recorri la circumferència humana,

engegant bastonades a tort i a dret amb una vara

d’avellaner, a la invitació de la qual la lliça torna

a recobrar les seves dimensions primitives. El

problema se soluciona girant els pantalons de

l’inrevés, de manera que el set caigui a la dreta;

decisió sàvia, assenyada, i discreta que val vis-

ques i aclamacions a l’ancià Licurg que va tro-

bar-ne el desllorigador.

Les lluites es prolonguen gairebé indefinida-

ment i al final s’enduu la palma el poble

d’Huelde, en la persona d’un xicotàs que abat

tots els qui es presenten. Entre els balladors dis-

tingeixo un mosso que va tirar a terra 5 lluita-

dors i que, sens dubte, es va quedar amb ganes

de fer una mica d’exercici, vist el furor amb què

sacseja cames i braços.”

En aquells temps, els aluches tenien funcions
socials, com ara el fet de destacar sobre po-
bles adjacents, competir amb altres localitats;
hi havia picapunts entre grups de lluitadors

que es desafiaven d’una aluche a les següents
lluites en una altra festa. Aquest nivell tan alt
de motivació i el grau d’ansietat i interès esta-
va molt relacionat amb el fet que era només
en una època molt curta del dur any laboral
quan es podien “permetre el luxe” de diver-
tir-se i d’aplegar-se amb altres persones amb
les quals amb prou feines tenien relació la res-
ta de l’any. En definitiva, sortir de la rutina la-
boral que, a més a més, era molt dura i sacrifi-
cada. Així, podem llegir al periòdic citat
abans, el 21-8-1903, parlant d’un poble de la
muntanya de Lleó anomenat Prioro:

“... I ara anem amb els aluches. Resulten ja

molt renyits, perquè els mossos forasters sem-

pre tracten d’endur-se’ls; però hi ha uns lluita-

dors en aquest poble que cal veure’ls, i si no,

que ho diguin diversos senyors de Lleó que ho

han presenciat l’any passat i aquest, perquè

sempre pugen els banyistes de Morgovejo a pre-

senciar-ho. Aquest any, com gairebé sempre, els

mossos de Morgovejo van tractar d’endur-s’ho

tot per davant, encara que debades. El que són

aquests mossos... i és sabuda la frase d’un

home intel·ligent que va dir que, des de Villalón

al Puerto de Tarna són els més... els menys eixe-

rits... Cada any pugen a lluitar quan gairebé ja

és fosc i després diuen que les caigudes són dels

del poble i s’arma una saragata. Un dia ens

n’haurem de sentir, si les autoritats no hi posen

mà i corregeixen aquests abusos. Després vénen

al poble i comencen a insultar i a fer mal i a mo-

lestar tothom, fins i tot persones respectables,

que no es fiquen gens en aquestes coses i els

aluchadors els tracten de covards i de marietes.

Apa aquí, home! Dir això d’ells! On van aquests

capitosts, quan saben que un lluitador que te-

nim (que durant l’hivern fa de cambrer a

l’Escorial) tira els de Morgovejo tots junts i

d’altres més forts que ells?

Doncs que sàpiguen aquests, que a Prioro no

tornen a pintar-la. I sempre i onsevulla que van

fan el mateix, i els tenen en tan mala reputació,

que tindran que... fúmer el camp. Ja diversos

anys els veïns s’han queixat d’ells a l’autoritat. I

sobretot que no tornin a insultar la joventut

d’aquest poble, perquè té millor sang que ells i

més formalitat i prudència i millor fama a tot

arreu.

El primer dia d’aluches “el cambrer” va tirar-ne

6 i el segon dia en va tirar 13. Elías Escanciano,

el primer dia en va tirar 7 i el segon dia en va ti-

rar 4. Aquests i alguns dels altres van ser els que

més es van lluir; els caiguts en els dos dies re-

sultaren ser 18.”

En els nostres dies han canviat moltes coses,
però aquest ambient de vivències continua
latent. Cal tenir en compte que en els últims
anys el públic que assisteix als rotlles ha
crescut en progressió geomètrica, fins arribar
a les 40.000 persones que cada estiu vénen,
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pagant entrada, a gaudir amb els seus
“ídols”. Aquest volum de públic és més im-
portant si tenim en compte que el 80% de les
poblacions on se celebren els rotlles tenen
menys de 200 habitants i en algunes d’elles
es congreguen fins a 4.000 persones, multi-
plicant per 20 la seva població. Com a con-
clusió podem dir que els aluches és l’esdeve-
niment esportiu que més gent mou en els
mesos compresos entre juny i setembre en
aquestes zones, o millor dit, és l’únic esdeve-
niment esportiu amb seguiment per part del
públic durant aquests mesos.
De tota la província lleonesa és, únicament,
en la zona Nord-oriental (zona enfosquida) on
més arrelament tenen els aluches. També la
zona central limítrofa amb Lleó capital és lloc
de lluita a causa, sobretot, que la migració de
les gents cap a la capital, (fins als anys 60), va
emportar-se la cultura i les tradicions pròpies,
entre les que es troben els aluches. Els rotlles
d’aluches se celebren en tres zones:

� Muntanya Central 1.339 km2

� Muntanya Oriental 2.387 km2

� Terra de Lleó 1.986 km2

Aquestes zones suposen 5.712 km2 que és
més del 30% de la província lleonesa. La ma-
jor part d’aquestes zones és muntanya mitja-
na o alta, però pel que fa a la Lluita Lleonesa,
tradicionalment només existeixen 2 zones:

� Muntanya. Comprèn tot el territori que es
troba al Nord de la línia fèrria Lleó-Bilbao.

� Ribera. Comprèn tot el territori que es tro-
ba al Sud de la línia fèrria Lleó-Bilbao.

Els enfrontaments entre la muntanya i la ri-
bera, entre les ‘penyes’ i el terrer, congrega-
ven més de 5.000 persones en un poble, pro-
vocaven la bogeria dels seus aficionats i
l’entusiasme i les polèmiques que suscitaven
marcaven aquests encontres com una cosa
èpica. Per aquestes 2 zones corren els rius:
Bernesga, Torío, Curueño, Porma, Esla i Cea
(d’oest a est), que són les conques hidrogràfi-
ques més importants de la província de Lleó.
Les conques dels rius també marcaven deter-
minats enfrontaments.
En una localitat de la ribera, Mansilla de las
Mulas, les lluites tenien d’altres peculiaritats
locals. El 10-9-1903 llegim a “El Mensajero
Leonés”:

“... A la tarda començaran les festes amb la pri-

mera cursa de... rosca on la joventut gimnasta

practica un bon exercici higiènic; però la verita-

ble funció que enardeix els entusiasmes del país

és l’herència dels nostres predecessors i que el

costum immemorial ha sancionat com la indes-

tructible, aquesta popular lluita, o com si di-

guéssim, el torneig de l’edat mitjana on els ca-

vallers trencaven llances. Ara els homes de la

regió, ja des que són petits, posen el seu vigor

juvenil al servei de la festa, lluiten amb totes les

forces, mesurant les energies musculars, el seu

encert en el desenvolupament d’aquestes, en

agilitat, la seva perícia en el maneig de les

“manyes” que l’art posa a la seva disposició,

mentre que aquella apinyada assemblea de

tècnics que els envolta, formant una informe

muralla de carn i os, excitats per la passió de la

partida, tan avars de la caiguda d’un dels herois,

com de la victòria del seu altre protagonista,

qüestionen amb la calor del moment, el resultat

definitiu del torneig a peu, més ben dit de la

lluita efervescent. Allí se sospesen fins a l’últim

extrem les circumstàncies que poguessin afavo-

rir l’un i l’oportunitat dels moviments de l’altre,

per resoldre per fi, la victòria per al més fort,

potser per al més afortunat, el més decidit, no

sempre per al més destre.”

Tradicionalment, la luche no tenia categories

de pes, avui en dia n’hi ha 3: Lleugers
(menys de 66 kg), Mitjans (de 66 a 76 kg) i
Pesants (més de 76 kg); es lluitava tots con-
tra tots i, a més a més, no hi havia eliminatò-
ries, era tot continuat. El fet que un lluitador
d’aspecte senzill tirés un altre adversari molt
més fort (fins a 30 kg o més) tenia més mèrit
que no pas guanyar el rotlle. Aquesta luche

pura permetia casos com el fet que un lluita-
dor tirés 15 contraris i després el vencés un i
fos aquest qui quedés campió del rotlle. Al
contrari del que molta gent poc informada
diu, els aluches no produeixen lesions de gra-
vetat. Antonio de Valbuena ens descriu com
eren els aluches en la seva infància en el seu
poble, Pedrosa del Rey, allà pels anys 1860:

“Els qui només coneixen l’aluche des de fora,

acostumen a creure que és un exercici dur, qua-

si brutal, i que els lluitadors se sufoquen i es

maten allà forcejant. No hi ha res de més allun-

yat de la realitat que aquesta creença. A l’aluche

només treballen i se sufoquen els que no saben

lluitar. Sí, a vegades es veu que lluiten dos po-

bres nois de molta força, però que no tenen cap

“manya”; se’ls veu treballar i fer voltes i bregar i

suar, tractant de retòrcer-se l’un a l’altre, inútil-

ment, i finalment han de sortir-se del rotlle tots

dos, perquè no aconsegueixen de tirar-se. Però

el que és lluitador no se sufoca, ni sua ni a pe-

nes treballa. S’agafa i té constantment les mans

fluixes; només estreny en el moment de fer el

cop. Per a aquest, l’aluche és un exercici mode-

rat, una diversió, veritablement. Jo me’n recordo

de veure lluitar un estudiant molt conegut meu,

de bona estatura, però prim, com de vímet, atès

que estava per desenvolupar, perquè només te-

nia divuit anys. I una tarda de romeria, en cosa

de dues hores, va tirar divuit homes, tots més

forts que ell, alguns d’ells com castells. I tots els

va tirar amb la mateixa “manya”, amb la cadri-

lada, tot i que quan n’havien caigut ja tres o

quatre, anaven els altres molt previnguts per

evitar-la; però tan bon punt s’aferraven, com

que veien que no els subjectava, que els tenia

fluixos, quasi solts, oblidaven el perill, i alesho-

res queien com els anteriors. Continuaven sor-
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tint molt disposats a resistir, i continuava ell

traient a l’aire homes de set i vuit roves anome-

nats amb els augmentatius d’Angelón, Fructuo-

són, etc., tot deixant-los caure suaument a terra,

sense caure ell damunt quasi mai: a molts d’ells

semblava que els asseia a posta. Com podia fer

aquests prodigis un noi que ni per la seva edat ni

per la seva corpulència podia tenir una força

considerable, si no fos per la “manya”? Com ha-

gués pogut continuar tirant homes fins que ja no

va haver-n’hi més que lluitessin, si mentre hi es-

tava agafat, hagués estat fent força constant-

ment? Impossible. Però ell s’aferrava a un, li

deixava donar tres o quatre voltes, i quan l’altre

anava adquirint confiança en veure que no es-

trenyia, que el deixava fluix, donava el seu cop

de cadrilada i... home a terra. Es passejava o

conversava amb algun amic, o s’asseia esperant

que se’n preparés un altre; sortia un altre, i als

dos o tres minuts el posava mirant cap a les es-

trelles, perquè ja n’hi havia quan es van acabar

els lluitadors i es va desfer el rotlle. Bé: doncs

mitja hora més tard el vaig veure tan tranquil as-

segut a taula, sopant amb bona gana, i poc des-

prés de sopar, ballant com els altres, com si no

hagués lluitat."

Per això als aluches sempre hi havia dos pre-
mis, un per al que quedés campió i un altre
per al que tirés més contraris. A la ribera del
riu Esla, en un poble anomenat Villacidayo,
els premis de les aluches eren:

“Hi ha tradicionalment dos premis: un per al

que queda en el rotlle al final, perquè no hi ha

qui el tiri; sovint és un tipus fort que ha sortit al

rotlle poc abans, esperant el seu moment opor-

tú, sabent quin lluitador li aniria millor a les se-

ves “manyes”; pot succeir, doncs, que el qui

guanya el luche només en tiri un i després ningú

no s’atreveixi a sortir a lluitar amb ell. El segon

premi en importància es dóna al qui en tiri més;

és, tanmateix, el lluitador que més ha brillat

aquella tarda, el qui, l’un darrere l’altre, ha anat

tirant els seus rivals; el seu mèrit, a més a més,

rau en el fet que, teòricament, és el que més

s’ha fatigat, atès que els altres surten contra ell

frescos; si no es fa la trampa (després d’acords

secrets) d’enfrontar un lluitador mitjà amb di-

versos lluitadors que són pitjors que ell, perquè

pugui guanyar el premi que es dóna a qui més

tiri, aquest, el qui el guanya, acostuma a ser el

lluitador més brillant de la tarda.”

Les “manyes” són les diferents tècniques o
formes de tirar el contrari a terra i en això els
aluches no han canviat, perquè, òbviament,
són les mateixes d’antany. Curiosament,
cada “manya” acostuma a tenir diferents ad-
jectius en relació amb el seu nom, forma
d’executar-se, tipus de lluitador que la fa, la
seva semblança amb determinades activitats
de la vida del poble o la similitud amb alguns
arreus de pagès. Ens conta José González:

“Quan es lluitava per l’honor, per l’honra d’un

poble, per la història gloriosa dels avantpassats,

perpetuada en una joventut somniadora i entu-

siasta; quan el premi no era més que una coca

oferta per les mosses del llogaret, i els desafia-

ments de poble contra poble, de vall contra vall,

tenien emocions de grandesa èpica, aleshores

l’aluche mereixia ser viscut i assaborit. La Media

Vuelta, ràpida com un llampec. La Mediana,

que cargolava la cama dreta del lluitador a la

cama esquerra del contrari i l’acabava abatent,

d’esquena; la Dedilla, emprada per baix, que

feia caure de bocaterrosa l’enemic, el Zancajo,

arma dels forts, la Gocha, tirada per cames

llargues, però sense art, l’elegant Cadrilada, ai-

xecant i tombant l’enemic amb un mestratge ar-

tístic, bonic, el Garavito, arma favorita dels llui-

tadors de poca talla, contra els xicotassos, eren

“manyes” que entusiasmaven un públic cons-

cient. Tot aquest art preciós i fascinador anava

avalat per l’aplaudiment d’un públic que co-

mentava les “manyes”, recordant temps pas-

sats, en els quals hi havia els lluitadors de fama,

que havien estat l’orgull del seu poble i de la

seva vall.”

Les “manyes”, a la ribera, també tenien, més
o menys, els mateixos noms i s’executaven
de la mateixa manera. José Millán Urdiales
ens esmenta:

“Abans de fer el cop, els lluitadors s’observen,

de vegades durant força minuts, perquè del que

es tracta és de sorprendre l’altre; les “manyes”

compten, doncs, més que no pas la força, però,

naturalment, quan hi ha molta diferència de pes

entre dos lluitadors, el pesat té avantatge, enca-

ra que no sàpiga les “manyes” que sap l’altre.

“Mañas” són totes les tretes, claus o girs de què

se serveixen. Són com ara, diferents tipus de

travetes acompanyades d’un moviment brusc

amb la resta del cos; per això, mentre els dos

lluitadors agafats s’observen, utilitzen el temps

insinuant atacs i resistències, per descobrir les

tendències i flaqueses de l’altre. Les “manyes”

són variades i de no fàcil descripció; en gairebé

totes entren les cames com a palanca, és a dir,

una cama, i a això li diuen “trancar”; així es diu:

“trancar” per darrere, tirar la “gocha”, la “me-

diana”, falsejar-la, el “trespiés”; d’altres, sense

emprar la cama directament, són la “media

vuelta”, treure “a voleo” (és fent voltes ràpides

enlaire al rival, i després, bruscament, canviar

de direcció i per inèrcia posar-lo d’esquena),

“sacar arriba”, a la “cadrilada”, etc.”

Conclusió

Aquestes eren les lluites que se celebraven
amb l’única finalitat d’entretenir-se i passar
l’estona. Aquesta activitat va ser la principal
causa de passar-s’ho bé, la millor disculpa
per gaudir amb motiu de les festes i on el pre-
mi, la majoria de vegades, era un gall o un
massapà a mitges amb la cursa de la rosca.
Dels desafiaments del “hi ha qui lluiti? o em
calço”, sense reglamentació fixa, amb cos-
tums i normes localistes, amb diferents pre-
ses i caigudes, durada inacabable, sense cap
organització estable... s’ha passat a una, en-
cara incipient, reglamentació que intenta
“esportivitzar” l’única modalitat de lluita
autòctona i tradicional que queda a la Penín-
sula Ibèrica.
Com es pot veure, el preu que la lluita lleone-
sa va haver de pagar per no desaparèixer com
les altres lluites va ser el de perdre tota una
riquesa de varietats, de diferents maneres de
puntuar, d’accions tècniques permeses, va-
rietats normatives, valors costumistes, etc.
Però el que va guanyar no va ser poc: conti-
nuar viva.
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Les activitats físiques i esportives

des de la perspectiva de la Praxiologia Motriu

Entrevista realitzada a Pierre Parlebas per a la revista ������

per Francisco Lagardera i Pere Lavega (professors de l’INEFC de Lleida)

traduïda per Eva Vargas (Llicenciada en Educació Física)

Pierre: Quines circumstàncies el van fer madu-
rar la idea de crear la Praxiologia Motriu com a
disciplina científica dedicada a l’estudi de
l’acció motriu?

La Praxiologia Motriu va néixer d’una exigència
pràctica en formular-nos preguntes de l’estil de les
següents: com podíem arribar a saber allò que de
manera pràxica passava en una sessió d’educació fí-
sica, en un partit de futbol o durant l’ensenyament de
la natació? Quines activitats havíem d’oferir als nos-
tres alumnes i amb quins objectius? Durant quatre
anys vaig estudiar al CREPS de Bourdeus (Centre
d’Investigació en Educació Física i Esports) i a l’Es-
cola Superior d’Educació Física de París, i em vaig
convertir, igual que els meus companys d’estudis, en
un practicant demostrador, en un entrenador, en un
expert tecnòcrata.
La formació que havíem rebut en aquests centres es
limitava a un ampli coneixement descriptiu de les
tècniques esportives i a una intensa pràctica física.
No vam rebre cap coneixement rigorós sobre la natu-
ralesa pràxica de les activitats físiques, sobre els
seus mecanismes de funcionament, sobre els pro-
cessos d’aprenentatge motor o sobre l’impacte que
aquestes activitats corporals tenien en la personalitat
dels seus practicants.
L’ensenyança que vam rebre està basada en idees
preconcebudes i en costums arrelats, en dades
tècniques i descriptives sense cap verificació, cosa
que més tard ens va portar, en la pràctica, a repetir
cegament amb els nostres alumnes el que havíem
après, reproduint esquemes tècnics que tan sols es
justifiquen per obeir el principi d’autoritat.
Quan vaig ser nomenat professor d’educació física
a l’Escola Normal de Magisteri de París, vaig haver
d’ensenyar als futurs mestres a impartir classes
d’educació física ja que aquestes havien de formar
part de les seves obligacions docents. Els presen-
tava sessions d’acord amb diferents mètodes que

78

Miscel·lània

������ Educació Física i Esports (66) (78-81)

Miscel·lània

Fòrum J. M. Cagigal

En el marc del V Seminari Internacional de Praxiologia Motriu celebrat a la Corunya del 20 al 22
d’octubre del 2000, tenim de nou el privilegi de trobar-nos amb el professor Pierre Parlebas. Com de
costum, ens mostra una actitud cortesa i dialogant, el seu gest és afable, acompanyat d’una genero-
sa predisposició a compartir amb els altres els seus coneixements; reflecteix una actitud prudent i
humil, una personalitat molt singular, que manifesta la saviesa d’escoltar i observar pacientment,
subtil en els detalls, i l’afectivitat del qual s’obre de bat a bat als seus amics i col·laboradors.
Però la significació del professor desborda, sobretot, per la seva experiència, per la seva obra i per la
seva dimensió epistemològica. Escoltant i llegint Parlebas hem après que investigar és un temps
verbal associat a una actitud, a una inquietud adreçada a qüestionar-se tot allò que fem, a trobar
sentit a tot allò que realitzem i a dirigir els esforços cap a aquest horitzó de l’optimització de la nostra
intervenció pedagògica o professional. El professor Parlebas inicia la seva singladura científica en
l’àmbit de la motricitat, des de la reflexió que li susciten les situacions motrius que ell proposa, pri-
mer com a monitor, desprès com a entrenador i posteriorment com a professor d’educació física. La
seva categoria científica el porta a exercir de professor a l’Escola Normal de Magisteri de París, a
l’INSEP (INEF parisenc) i posteriorment a ocupar el càrrec de catedràtic en Humanitats a la Univer-
sitat de la Sorbona de París, prestigiosa institució de la qual ha estat degà durant els últims quatre
anys. El camí recorregut suposa més de quatre decennis dedicats a ensenyar i investigar, a reflexio-
nar i a escriure, llegat del qual nosaltres en som els beneficiaris directes.
La seva obra de més transcendència i repercussió: Contribution à un lexique commenté en sciencie

de l’action motrice (1981), ha estat ampliada recentment, l’any 1999, després d’esgotar-se la se-
gona edició francesa, i ara mateix, ja podem adquirir-la a las nostres llibreries en la seva versió es-
panyola (Juegos, deportes i sociedades. Contribución a un léxico comentado en ciencia de la acción

motriz. Barcelona: Paidotribo, 2001). Aquest esdeveniment editorial és per si sol prou important
com per a merèixer una entrevista a un autor tan rellevant, però l’obra de Pierre l’ultrapassa a ell
mateix, perquè amb el seu lent i rigorós treball ha aconseguit dibuixar els perfils d’una regió episte-
mològica que fins a la seva aportació navegava apàtrida, recolzant-se en maneres de fer i mètodes
d’altres disciplines.
No és només que des de l’aparició de la ciència de l’acció motriu (Praxiologia Motriu), disposem
d’un àmbit de la motricitat humana que defineix i conforma la nostra forma d’actuar acadèmica i
professional, sinó i principalment, perquè l’objecte de la Praxiologia Motriu és singular i necessari,
atès que es dedica a investigar i a resoldre aquella mena de problemes que, tot i ser elementals per a
qualsevol professor d’Educació Física o persona vinculada a qualsevol àmbit de la motricitat huma-
na, no poden ser resolts com els conceptes i mètodes de les ciències tradicionals i consolidades
acadèmicament. Una vegada més, la formació erudita del professor Pierre Parlebas, en humanitats,
ciències exactes... i també en educació física, li atorguen la màxima autoritat en defensar una inter-
disciplinarietat ben entesa, sense submissions ni jerarquies entre les diferents ciències, i sobretot
partint, en cada moment, de la pertinència que legitima l’objecte d’estudi de cada disciplina.
Però deixem que sigui tan rellevant personatge qui ens guiï per aquest fascinant camí de la ciència i
de la pedagogia de l’acció motriu.



estaven de moda per aquelles èpoques. Aquests
joves estudiants, en reflexionar sobre els contin-
guts d’aquest tipus d’ensenyament, em feien nom-
broses preguntes sobre els criteris d’elecció d’un
mètode o altre d’educació física o sobre l’interès
pedagògic d’un determinat esport o activitat corpo-
ral. Haig de reconèixer que sovint no sabia com
respondre d’una manera argumentada i solvent les
seves preguntes. Sovint havia de limitar-me a res-
pondre a base de banalitats i afirmacions gratuï-
tes. Va ser llavors quan em vaig adonar de la meva
profunda ignorància i de les grans llacunes en la
meva formació.

Així, doncs, va ser en l’exercici de la seva pro-
fessió com a professor d’educació física quan
es va adonar de la necessitat d’aplicar el rigor
científic al seu treball?
Certament, les circumstàncies del meu itinerari
professional em van portar a intervenir pedagògi-
cament en molts diferents nivells, des d’estudiants
de magisteri a escolars de totes les edats, des de
l’escola maternal al batxiller, passant per adoles-
cents en els centres de vacances que vaig dirigir,
fins a l’entrenament d’esportistes d’elit que prepa-
rava per a les grans competicions internacionals.
Aquestes experiències, concretes i diverses, em
van ajudar a descobrir la riquesa de les activitats
físiques, la seva envergadura social i l’impacte que
exerceixen en la personalitat dels seus practi-
cants. Però al mateix temps, em van revelar cruel-
ment la magnitud de la meva ignorància en relació
als continguts de les activitats físiques i esporti-
ves, sobre els seus mecanismes singulars de fun-
cionament o respecte de les conseqüències que la
seva pràctica provoca en persones i grups. Vaig
deduir, aleshores, que el problema residia en la
formació dels professors d’educació física i es-
ports, ja que aquests sabien mostrar i realitzar
molts exercicis, però ignoraven les raons profun-
des que justificaven una forma o altra de dur-los a
terme.
En abordar els problemes que sorgien en l’àmbit de
la pràctica i dels practicants vaig haver de qüestio-
nar-me les bases de les activitats corporals en gene-
ral i de l’educació física en particular. És per això
que, a començament dels seixanta, vaig fer públic
que era la motricitat i no el moviment, l’objecte origi-
nal de l’educació física, i a partir d’aquí, a poc a poc,
vaig anar proposant les bases de la ciència de l’acció
motriu, és a dir, de la Praxiologia Motriu.

Segons que sembla, l’acusen de rebutjar els do-
minis tècnics; ignora, la Praxiologia Motriu, les
tècniques esportives?
De cap manera. Les tècniques ludicoesportives són
indispensables, i qualsevol professor d’educació físi-
ca, tant si ho vol com si no, és també, necessària-
ment, un tecnòcrata. Però les tècniques no són sa-
grades, són, simplement, unes modalitats d’execució
concretes i precises, que afavoreixen l’adaptació de
les conductes motrius dels practicants a un context
de pràctica determinat, en funció d’un reglament, de
les característiques de l’espai i dels obstacles o de le
consignes rebudes.
Per exemple, quan vaig ser monitor i socorrista de
natació ensenyava a nedar cents de nens. Aleshores
em vaig adonar que la intensa formació tècnica que
havia rebut no em resultava gaire útil. Necessitava
crear una situació de confiança, perquè els nens prin-

cipiants aprenguessin a controlar la por de l’aigua ini-
cial, a superar l’angoixa que els provocava la impos-
sibilitat de respirar dins l’aigua. Vaig haver de recon-
siderar tota la formació rebuda per tal d’orientar la
meva intervenció pedagògica vers l’afectivitat dels
nens.
Més que una tècnica esportiva, la natació és una
conducta motriu que requereix un nivell determinat
de seguretat emocional. L’afectivitat és la clau de les
conductes motrius. La personalitat del nedador, ínte-
gra, amb les seves percepcions, expectatives, emo-
cions i pors, es posa en joc quan entra en contacte
amb el medi aquàtic. Qualsevol pràctica esportiva
implica tot el conjunt de la persona, tant la dimensió
afectiva com cognitiva, relacional o expressiva. Tota
tècnica esportiva es materialitza en una conducta, i
en concret, en una conducta motriu. Quan vaig com-
prendre aquest fet em vaig adonar que la formació
que havia rebut era insuficient i inadequada, atès que
estava escandalosament mancada d’una reflexió ori-
ginal al voltant d’aquesta problemàtica i tenia una
clamorosa absència d’un plantejament científic mí-
nim i indispensable que donés validesa a un corpus
de coneixements propi.
Podríem aportar un munt d’exemples que mostra-
rien de quina manera els tècnics han omès d’en-
senyar els processos que fan possible la realització
d’un acte motor. El meu propòsit és demostrar que
totes les tècniques ludicoesportives formen part del
mateix univers de pràctiques, l’originalitat del qual
consisteix a adreçar la motricitat vers l’èxit en la rea-
lització d’una conducta determinada. El salt de per-
xa, l’esgrima, el bàsquet o el piragüisme plantegen
situacions en què s’exigeix als practicants que
adaptin llurs conductes motrius a les característi-
ques de cada pràctica. Allò que anomenem “tècni-
ca”, respon simplement a determinades formes
d’executar les accions motrius perquè aquestes re-
sultin més eficaces.
La tècnica és una baula indispensable de la cadena
pràxica, però l’hem de posar al seu lloc. Una tècnica
esportiva representa una forma determinada de dur a
terme l’acció motriu de manera eficaç, però és no-
mes una modalitat entre moltes d’altres de possibles,
que tal vegada podrien resultar més interessants o
eficaces.

És tan important introduir noves paraules i con-
ceptes per canviar el vocabulari dels professors
d’educació física i esports?
I és clar que sí! No es tracta d’un simple problema de
vocabulari. Anomenar un fenomen és identificar-lo i,
alhora, significa donar-li existència.
Des de fa més d’un segle i mig, el concepte central
en l’educació física és el moviment. Ja des del se-
gle XIX, un dels pioners de l’educació física france-
sa, el coronel Francisco Amorós, afirmava que ca-
lia desenvolupar “una ciència raonada dels nostres

moviments”. Aquesta afirmació té sentit en el con-
text de l’època, en ple apogeu de la revolució in-
dustrial, quan la mecànica dominava el món, i hom
recorria a Newton per explicar tant el món físic com
l’humà. Però, hem de quedar-nos aquí, en ple se-
gle XXI?
En posar la noció de conducta motriu en el centre de
l’educació física, es pretén de subratllar que és tota
la personalitat del practicant la que hi ha en joc quan
aquest actua i mou el cos. Un nen que juga a futbol,
que realitza un exercici a les barres paral·leles, que
es desplaça amb una planxa de surf o que s’enfronta

a un judoka, viu totes aquestes situacions totalment
involucrat, no solament en el pla cognitiu, sinó també
de forma afectiva i relacional. La noció de conducta
motriu abraça l’encadenament unitari de tots aquests
processos que es conjuguen en una acció corporal
singular.
El concepte de conducta motriu té en compte de ma-
nera simultània i unitària les diverses dimensions de
la personalitat humana, la cognitiva, l’afectiva, la re-
lacional i la decisional, que es manifesten en la realit-
zació de qualsevol acte motor. El qualificatiu “motor”
destaca que el punt de vista adoptat és precisament
el de l’execució motriu, és a dir, la posada en joc del
cos amb totes les facetes de la personalitat. L’edu-
cació física exerceix la seva influència a través de
l’optimització de les conductes motrius, d’aquí ve la
seva importància pedagògica. Si no fos així, s’hauria
de conformar amb una simple aplicació tecnològi-
ca de les diferents especialitats esportives i tècni-
ques corporals.
No ens podem resignar a acceptar els errors i les limi-
tacions de les explicacions tradicionals. Cal suscitar
un canvi radical d’actitud, allò que podem anomenar
com a ruptura epistemològica, per tal de construir un
nou objecte científic i adoptar nous procediments
que atorguin a les pràctiques físiques una identitat
pròpia. Cal que no ens equivoquem: en aquest debat
es tracta de buscar una identitat al camp de les activi-
tats físiques.

Resulta estrictament necessari per a la Praxio-
logia Motriu, recórrer constantment a les no-
cions d’acció motriu i de conducta motriu?
Adoptar un nou vocabulari té sentit si es planteja de
forma global el problema científic que suposa l’estudi
de les activitats físiques i esportives. Pel que fa a
aquesta qüestió s’ha seguit un procediment efectuat
en dues etapes diferenciades, però relacionades es-
tretament.
La primera ha consistit a destacar que l’educació físi-
ca ha de canviar el seu paradigma. No es tracta de
descriure un ventall de tècniques esportives sinó
de construir un nou objecte científic. La segona etapa
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de J. M. Cagigal, quan aquesta es va realitzar a A Coruña, INEF de Gali-

cia, l’octubre del 2000, durant la celebració del V Seminari Internacio-

nal de Praxiologia Motriu.



reclama designar i identificar aquest nou objecte per
tal d’assegurar-ne, de la millor manera possible,
l’elaboració. Tots processos impliquen un nou com-
promís amb el nou objecte, i també situar-se en les
coordenades de l’àmbit científic.
La dificultat més gran rau en el fet d’acceptar el canvi
de paradigma, cosa que transforma les formes habi-
tuals i rutinàries de pensar, atès que les apel·lacions
continuades en contra d’un vocabulari dens i enfarfe-
gat, amaguen en realitat un refús molt més profund,
el que va en contra del canvi de perspectiva. Però, un
cop realitzada aquesta transformació, quin objecte
hem de triar? Quin és el denominador comú de totes
les activitats físiques i esportives?
Disposem d’una àmplia sèrie de termes: moviment,
motricitat, activitat motriu, pràctica corporal, acte mo-
tor..., entre molts d’altres. Tanmateix, per establir o
fundar l’educació física com una pedagogia pràctica
que respongui a situacions concretes, cal un concep-
te que es refereixi a persones identificables, de carn i
ossos, subjectes a una activitat corporal indissocia-
ble de les seves vivències. El concepte de conducta
motriu encaixa perfectament amb aquest projecte.
Per això podem definir l’educació física com la peda-
gogia de les conductes motrius.
Tanmateix, també necessitem i desitgem ultrapas-
sar el marc estricte de l’educació física, sotmesa a
normes restrictives, amb la finalitat de poder estu-
diar qualsevol mena de situació motriu, tant si es
tracta de jocs o d’esports, de pràctiques indivi-
duals o en grup, de pràctiques africanes o euro-
pees. D’aquesta manera podrem considerar una
branca o disciplina científica que proposi estudiar
el conjunt de les activitats físiques i esportives des
de la perspectiva dels processos relacionats amb
l’entrada en acció corporal.
Arribats en aquest punt, el concepte de conducta
motriu associat directament a una òptica indivi-
dual, ha de ser substituït pel concepte d’acció mo-
triu, molt més general, atès que pot ser aplicat tant
a manifestacions que protagonitzen simultània-
ment els membres d’un equip, com a les respostes
que ofereixen diversos equips enfrontats. A més a
més, quan l’objecte se centra en l’acció motriu,
permet formes múltiples de realitzar modelitza-
cions i anàlisis, segons diferents nivells i graus
d’abstracció. Aquesta possibilitat permet de definir
una ciència de l’acció motriu o Praxiologia Motriu,
que la converteix en la regió o àmbit des d’on és
possible fer intel·ligibles científicament les activi-
tats físiques i esportives.
La noció d’acció resulta capital per superar l’horitzó
de la pura biologia, molt interessant, però excessiva-
ment restrictiu. Aquesta és la raó per la qual recorrem
constantment al qualificatiu de “pràxic” (associat al
comportament, a la interacció, a la descodificació...)
per tal d’entendre que la realització tècnica de tipus

orgànic i motor, s’ha de prendre en compte en el
marc d’una acció subordinada a una intenció deter-
minada, a un sentit.
Els conceptes que han estat privilegiats, sense cap
mena d’ambigüitat possible, són els d’acció motriu,
conducta motriu, praxiologia i pràxic. Tanmateix,
això no significa que els altres termes no es facin ser-
vir o que es condemnin, sinó que, simplement, i en
funció de l’objecte assenyalat, no poden assumir un
paper principal. Són utilitzats constantment, però
com a conceptes complementaris o per posar èmfasi
en alguns aspectes de l’acció motriu.

Quins són els problemes que a hores d’ara en-
cara impedeixen que la Praxiologia Motriu
es consolidi en l’àmbit acadèmic i científic
francès, i per extensió, en la resta de països
del món?
Podem considerar dues menes de problemes. D’una
banda hi ha obstacles interns, que neixen de la ma-
teixa dificultat de dur a terme l’anàlisi científica de les
pràctiques motrius des d’un enfocament original i
propi. No esdevé una tasca fàcil adoptar un paradig-
ma nou basat en l’acció motriu. Però hem de deixar
els camins fressats per les disciplines clàssiques i
abordar l’estudi de les activitats físiques i esportives
d’una forma poc usual, des d’un nou objecte d’estudi.
Tant Bertrand During a la seva obra La crisi de les pe-

dagogies corporals (1981), com més recentment Ce-
cile Collinet a Les grands courants d’éducation physi-

que en France (2000), han fet palès de forma admira-
ble com és de difícil, per a les primeres generacions
d’investigadors, adoptar i assumir el nou punt de vis-
ta proposat. Per a l’investigador que s’endinsa en
aquesta via, li resulta indispensable mostrar-se com-
petent en diverses disciplines clàssiques com ara
biologia, lingüística, psicologia, sociologia, matemà-
tiques..., amb l’objecte d’arribar a elaborar una nova
síntesi. Cal molt de rigor i competència, tant qualitati-
vament com quantitativament. A vegades s’ha de re-
córrer a un procediment experimental, com en el cas
de l’estudi dels aprenentatges motrius i llurs trans-
ferències. Gairebé mai, però, ens podem acontentar
amb un simple discurs, atès que esdevenen neces-
saris les anàlisis, el tractament de les dades, validar
els resultats, confrontar unes dades amb les altres o
comparar els diferents plantejaments metodològics
proposats.
Aquests investigadors es troben ficats en tempteigs
metodològics innovadors, obligats a desbrossar
nous camins entre l’assaig i l’error. Es tracta d’una in-
vestigació molt més insegura, delicada i exigent,
comparada amb qualsevol altra investigació que se-
gueixi, de bell antuvi, les pautes conceptuals i meto-
dològiques avalades, acadèmicament i científica-
ment, per disciplines ja consolidades.
D’altra banda, tenim els obstacles externs, que a ho-
res d’ara són els que ofereixen més resistències al
canvi de paradigma.
En primer lloc hi ha un prejudici pertinaç segons el
qual l’esport, el joc i l’activitat física en general, repre-
senten fenòmens menors i per això no són dignes
d’un estudi científic seriós. Fa ja trenta anys, quan
proposava investigar sobre les activitats físiques i es-
portives, es podien sentir comentaris irònics i des-
pectius per part de professors d’educació física.
Actualment, aquesta actitud anacrònica sembla que
comença a fer marxa enrere.
Tanmateix, encara que la perspectiva d’investigar en
l’àmbit de les activitats físiques i esportives actual-

ment tingui una acollida millor, aquestes es localitzen
en disciplines com ara les ciències biològiques, en
primer lloc, i més recentment en ciències humanes i
socials (psicologia, sociologia, història, economia...).
Aquesta posició, molt legítima per part dels investi-
gadors externs a l’àmbit de la motricitat, és la que
també defensen a peu i a cavall els mateixos docents
universitaris de les activitats físiques i esportives,
cosa que sembla increïble, perquè amb aquest
capteniment estan negant la seva competència es-
pecífica en el seu propi àmbit. Com es pot explicar
una aital aberració? Com és possible que els matei-
xos investigadors de la motricitat facin els seus tre-
balls basant-se en els postulats d’altres disciplines?
Aquesta contradicció és deguda a un efecte per-
vers relacionat amb el desenvolupament accelerat
i inapropiat en la investigació de les activitats físi-
ques i esportives. La primera generació d’investi-
gadors que va tenir accés a la universitat, fa cap a
vint o trenta anys, no estava preparada per assu-
mir aquesta responsabilitat científica i van fer ser-
vir la via que s’havia imposat d’ençà del segle XIX,
la del recurs a les disciplines ja establertes. Era la
via més conservadora i còmoda, i encara ho és
avui en dia, la via més accessible per fer carrera
universitària. Un cop aconseguides les seves pla-
ces, aquests professors investigadors no van voler
posar en dubte els procediments que ells havien
utilitzat, van voler conservar els seus sabers, pre-
servar els seus punts de vista, presentar els seus
coneixements igual com els havien après. La pro-
va esdevé implacable, com més formem els “motri-
cistes” en la via tradicional menys els preparem
perquè arribin a ser investigadors susceptibles de
desenvolupar una ciència original i autònoma, com
ho és la Praxiologia Motriu.
L’alternativa és cruel. A mesura que el “motricista”
treballa més en la línia de les disciplines científi-
ques tradicionals, més s’allunya del seu propi ob-
jecte d’estudi, i com més treballa en la línia especí-
fica del seu propi objecte, més s’allunya del reco-
neixement universitari conformista. Ens trobem
amb el cas exemplar del “doble compromís” que va
assenyalar Gregory Bateson. El “motricista” serà
reconegut per la universitat en la mesura que es
conformi amb les disciplines científiques ja conso-
lidades, però si ho fa així es condemna a romandre
al servei de les disciplines esmentades i aleshores
no serà reconegut com a “motricista”. Quan ens
trobem immersos en aquest cercle paradoxal no-
més resta una solució, tallar d’arrel mitjançant una
ruptura epistemològica, i definir un nou objecte
d’estudi, que és el que duen a terme els investiga-
dors de la Praxiologia Motriu.
Finalment, però, és precisament aquest cop rupturis-
ta el que permet d’establir un bon equilibri. En efec-
te, la universitat constitueix el lloc on floreix l’ex-
cel·lència disciplinar, i per això la Praxiologia Motriu
és ben acollida tan bon punt s’aporten proves en rela-
ció a la pertinència del seu punt de vista i de la seva
vàlua científica. En definitiva, les anomenades Cièn-
cies de l’Activitat Física i de l’Esport, com a unitat dis-
ciplinar, ja no tenen lloc a la universitat, atès que to-
tes aquestes ciències anomenades fonamentals ja
es troben reconegudes i tenen el seu propi departa-
ment o facultat establerts oficialment. Tanmateix,
resta un lloc lliure que correspon a “la ciència de les
activitats físiques i esportives”, que és la via on la
Praxiologia Motriu pot rebre una excel·lent acollida
de la universitat.
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On rau la pertinència i originalitat de la Praxiolo-
gia Motriu i quins són els mètodes utilitzats per
aquesta disciplina per abordar les investiga-
cions en el camp de l’acció motriu?
L’originalitat científica de la Praxiologia Motriu es
troba sobretot en el seu objecte: l’acció motriu.
Ben entès que moltes altres disciplines poden es-
tudiar, si els interessa, les diferents activitats cor-
porals, els jocs i els esports. En realitat, però, cada
disciplina científica en interessar-se pel futbol no
estudiarà el mateix fenomen, perquè cadascú in-
vestigarà aquells problemes que se centrin en el
seu propi objecte d’estudi. El futbol que estudiï un
fisiòleg o un biomecànic no se centrarà en els ma-
teixos problemes que trobi en aquesta pràctica un
psicòleg o un sociòleg. L’etnògraf percebrà altres
problemes i l’economista s’interessarà per altres
aspectes d’aquesta mateixa realitat. El praxiòleg
s’interessarà probablement pels estudis realitzats
per altres disciplines, però finalment elaborarà les
seves pròpies anàlisis, tot ressaltant la seva
pròpia pertinència, interessant-se pel seu propi ob-
jecte.
La creació de tota nova disciplina sempre sembla
que topa amb algunes reticències fortes. Això, però,
no és gens estrany. Tot al llarg d’aquestes darreres
dècades, tot un seguit de noves ciències han anat im-
posant els seus punts de vista, que han modificat els
plantejaments clàssics: l’ergonomia, la proxèmica, la
psicolingüística, la semiòtica, la cinètica, l’etologia
humana, la pragmàtica... No hem d’oblidar que la psi-
cologia i la sociologia no van ser reconegudes oficial-
ment per la universitat fins a la segona meitat del se-
gle XX.
Pel que fa als mètodes d’investigació, la Praxiologia
Motriu és susceptible de poder utilitzar tots els recur-
sos metodològics que siguin factibles, tant qualitatius
com quantitatius, en funció del tema i de l’objecte de
la investigació: observació directa, experimentació,
qüestionaris, entrevistes, modelització... Pot fer ser-
vir profitosament el mètode experimental o quasi ex-
perimental per dur a terme un tipus d’investigació en
un context real on es desencadena l’acció (estudi so-
bre la dinàmica sociomotriu o sobre la transferència
en l’aprenentatge). Pot recórrer també als recents
mètodes estadístics i informàtics en el tractament de
les dades (freqüències, correlacions, anàlisi fac-
torial...).

Fins ara i de forma particular, la Praxiologia Motriu
s’ha abocat més a la modelització dels jocs i els es-
ports sociomotors i a l’elaboració de plantilles d’ob-
servació. Ha destacat la xarxa d’interacció motriu i
els universals dels jocs i dels esports, tot interes-
sant-se en el desplegament dels arbres de decisions
pràxixes i dels ludogrames dels practicants. És el
praxiòleg, però, qui decideix, perquè té llibertat per
triar el mètode més escaient per desenvolupar el seu
projecte.

Què pot aportar la Praxiologia Motriu en la for-
mació actual dels futurs llicenciats en Ciències
de l’Activitat Física i l’Esport?
Aquesta formació varia molt en funció dels centres.
Diverses universitats franceses ofereixen continguts
de la Praxiologia Motriu en els seus ensenyaments,
en el segon i tercer curs de la carrera, fins i tot, en al-
gun cas, en el primer curs.
A Espanya, alguns centres estan més avançats que
altres, perquè en alguns s’han creat laboratoris i cen-
tres d’investigació especialitzats i es defensen tesis
doctorals que basen la seva fonamentació teòrica i
metodològica en la Praxiologia Motriu (Andalusia,
Catalunya, Canàries, Galícia i el País Basc).
En alguns UFR-STAPS francesos (INEFs o facultats
en ciències de l’activitat física i l’esport a Espanya)
han estat consultats els estudiants que han seguit
ensenyaments basats en la Praxiologia Motriu i es
mostren favorables a aquesta mena de continguts.
Aquests estudiants diuen que volen aprofundir i am-
pliar llur formació en aquesta línia, cosa que encorat-
ja els professors a perseverar en aquesta línia i a
continuar enriquint-la.
La Praxiologia Motriu constitueix la columna verte-
bral en l’estudi de les activitats físiques i esporti-
ves, atès que el seu objecte és precisament analit-
zar i conèixer amb detall els trets de tota mena de
pràctiques, qualssevol que siguin. Aquest objecte,
que és l’eix de tota activitat corporal o de qualsevol
tècnica esportiva, és justament l’acció motriu i la
lògica interna que la identifica i la distingeix de les
altres. Però és que, a més a més d’oferir una pers-
pectiva unitària, permet d’identificar amb claredat
el seu objecte d’estudi, entre un immens mosaic de
peces existent en la constel·lació de les tècniques
esportives i de les noves pràctiques corporals
emergents.

Els continguts de la Praxiologia Motriu eviten que
s’eixampli la ruptura, que existeix actualment, entre
l’ensenyament teòric a les aules i les sessions pràcti-
ques efectuades al pati o a l’estadi, un procés que els
estudiants viuen de forma negativa. Cal que l’ense-
nyament teòric estigui relacionat directament amb
les activitats físiques i les tècniques esportives, per
tal com els principis teòrics tendeixen a facilitar els
aprenentatges pràctics. En aquest sentit, esdevé es-
timulant constatar que l’ensenyament de la Praxiolo-
gia Motriu desencadena processos d’ensenyament i
aprenentatge inèdits fins ara.
Les característiques de la lògica interna d’una pràcti-
ca determinada, junt amb els trets de la seva acció
motriu, susciten determinismes nous, propietats im-
pensables a priori, lleis específiques. L’univers de
l’acció motriu no és una simple reproducció subsidià-
ria d’allò que hom observa en l’àmbit del verb i
l’escriptura. Els praxiòlegs han destacat relacions es-
pacials originals i diferenciades als estudis tradicio-
nals, l’especificitat d’un mitjà amb incertesa que no
admet les formes usuals de realitzar comprovacions
o les increïbles influències socioafectives provoca-
des per les pràctiques motrius.
Fet i fet, els estudis basats en la Praxiologia Motriu,
malgrat rebre moltíssimes crítiques, permeten als
nous estudiants contemplar l’àmbit de les activitats
físiques i esportives d’una forma molt més clara i in-
novadora.
Des de la perspectiva de la Praxiologia Motriu, les ac-
tivitats físiques i esportives troben la legitimitat i per-
tinència necessària per avalar-ne i justificar-ne la
presència a la universitat. Propiciant el desenvolupa-
ment de la ciència de l’acció motriu s’obre un camp
d’estudi original que, tot aprofitant els estudis i tre-
balls ja existents, enriqueix el corpus universitari amb
una nova visió.
Ben entès que això no suposa que ens hàgim de pri-
var de les aportacions de les disciplines clàssiques
(biologia, psicologia, sociologia, història...) perquè
continuen tenint un paper rellevant en la formació
bàsica i generalista; el paper fonamental, però, per la
seva especificitat i pertinència, li pertoca a l’acció
motriu, perquè constitueix la unitat que configura un
marc comprensible i comú a totes les activitats físi-
ques i esportives, i a la Praxiologia Motriu, perquè
constitueix la disciplina científica que es dedica al
seu estudi.
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Epíleg

Un cop més vam confirmar la generositat intel·lectual de Pierre Parlebas; l’entrevista ens aporta una munió de missatges, que conflueixen en la proclama-
ció de la necessitat de ser actius, rigorosos, i si cal rupturistes, amb vells prejudicis, en transitar pels camins de la investigació i l’aplicació de les pràctiques
físiques i esportives.
El nostre terreny disciplinari necessita un radical i profund canvi de paradigma, perquè ara es troba recolzat ortopèdicament en altres ciències i disciplines,
útils i necessàries per completar el coneixement sobre l’univers de les pràctiques motrius, mancat d’especificitat i abusivament dispers.
Ens cal dotar-nos d’un tipus de coneixement pràxic que ens informi amb claredat del sentit (funció) i operativitat (mena d’eficàcia) que s’aconsegueix en
aplicar els diferents exercicis i situacions motrius, que fruit de la nostra experiència o del repertori tecnològic, plantegem o suggerim als nostres alumnes,
atletes o clients de la motricitat. A més a més, cal saber amb anterioritat aquest coneixement de forma teòrica, per tal d’aconseguir de fer congruents i com-
patibles els nostres objectius professionals o pedagògics, amb els mitjans de què disposem per fer-ho, les distintes categories de la pràctica motriu.
Es tracta d’un coneixement molt bàsic, afirmaran emfàticament els saberuts de torn, però que continua absent de les aules, de les pistes, dels pavellons es-
portius, dels laboratoris. Per què serveix mostrar-nos tan erudits en història, sociologia, psicologia, fisiologia o biomecànica, si continuem desconeixent les
beceroles de la nostra neonata disciplina?
La Praxiologia Motriu, allò que ha estat construït fins avui dia d’aquesta disciplina en procés d’elaboració, constitueix el tronc comú on han de trobar suport
les anomenades Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, els fonaments específics dels nostres estudis, els coneixements que fan original, necessària i rendi-
ble socialment la nostra llicenciatura. La granota no ho té fàcil per canviar de direcció quan ja ha fet la primera embranzida del salt, però aquest repte tan
difícil val la pena de debò. Gràcies, Pierre, per mostrar-nos amb tanta perseverança i claredat el camí; gràcies per estimular-nos a emprendre aquest viatge,
tot conjugant amb coherència i pertinència, el verb caminar.
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L’objectiu d’aquest article té dues ves-
sants. Per una banda vol aportar dades ‘ob-
jectives’ sobre quan i on van començar a te-
nir raó de ser els equips femenins a Angla-
terra, i per una altra banda, el que vol és fer
una primera anàlisi de les experiències vis-
cudes per unes quantes dones que en un
moment donat de la seva vida es van posar
en calça curta i van decidir que això del
rugbi s’havia de provar. Els marcs teòrics
referenciats en l’anàlisi de les dades són
bàsicament dos: la interpretació sociològi-
ca de Bourdieu i el pensament de la dife-
rència sexual.
El fet de ser sociòloga, professora d’educa-
ció física i jugadora de rugbi al mateix
temps, fa que el meu interès per compren-
dre el fenomen del rugbi femení vingui do-
nat per un objectiu més general. Aquest
objectiu engloba la intenció de teoritzar
sobre els processos sociològics i culturals

conseqüents al fet que aquest món no és
habitat per un sexe i la seva derivació, sinó
per dos sexes completament diferents (fe-
mella i mascle). Ras i curt, teoritzar sobre
com la societat influencia, si influencia, en
el fet de ser home o dona a l’hora de jugar
a rugbi. Aquest article no dóna solucions a
aquesta qüestió, però el que intenta és fer
una aproximació al tema des d’una ves-
sant teòrica poc comuna en aquesta àrea,
per així encetar nous plantejaments que
puguin estimular futurs debats en la disci-
plina sociològica de “gènere i esport”.
L’interès de començar la investigació des
d’un punt de vista històric, ve donat per
allò que Berger (1963) indica sobre la
importància que té la història en les re-
cerques sociològiques per aprendre so-
bre ‘el fenomen bàsic de les predefini-
cions’. Així doncs, si volem entendre com
es defineix el fenomen del rugbi femení

avui en dia i com s’interrelaciona amb el
rugbi masculí en la societat anglesa és
necessari donar compte de sota quines
circumstàncies específiques un grup de
noies, en el passat, decidiren començar
a jugar a rugbi. D’aquesta manera, un
dels principals objectius al llarg de la re-
cerca ha estat el d’analitzar en profundi-
tat els elements fonamentals que han
originat una situació propícia perquè un
grup de noies trobés motivant començar
a moure la pilota ovalada. Això correspon
al que Bourdieu (1979) anomena ‘les
condicions objectives de possibilitat’. És
a dir, quins són els elements específics
de la situació viscuda per aquestes do-
nes que han fet possible donar-los
l’oportunitat de tastar un esport nou per
a elles, però amb una història de més de
150 anys en l’àmbit masculí?
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Metodologia
El fet d’haver estat jugadora del Richmond
Rugby Club a Londres durant la temporada
1997-98 ha estat un element imprescindi-
ble per poder dur a terme aquest estudi. Ju-
gar amb el Richmond em va facilitar moltís-
sim conèixer tres dones que en el seu
temps van donar vida als primers equips de
rugbi femení. Com una bola de neu, aques-
tes tres dones em van anar introduint altres
dones que també havien començat equips
a altres indrets d’Anglaterra. D’aquesta
manera, vaig poder confeccionar una mos-
tra representativa d’aquest sector. Les do-
nes a entrevistar havien de ser dones que
havien estat involucrades en el procés de
constitució dels equips, és a dir, dones que
havien fet els contactes i els passos neces-
saris per crear un equip. La primera dada
important sobre el tema i que a més permet
contextualitzar el que aquestes dones van
fer és que el rugbi femení a Anglaterra
s’origina en l’entorn universitari i va ser du-
rant el curs 1978-79, quan es van registrar
els primers partits entre tres equips univer-
sitaris.
Entre totes les tècniques disponibles per
obtenir dades sobre el fenomen es va uti-
litzar l’entrevista semi-estructurada en
profunditat. La durada de les entrevistes
va ser d’entre una hora i una hora i mitja.
Finalment, l’estudi va estar compost de 10
entrevistes i va permetre descobrir els orí-
gens de 8 equips universitaris. Aquests
equips foren els següents: University Co-
llege London, Impirial College a Londres;
les universitats de Keele, Warwick i Loug-
borough als Middland; i al nord les univer-
sitats de York, Sheffield, i Leeds. En
aquestes entrevistes vaig deixar que les
dones parlessin tot el que volguessin de
les seves experiències en el món del rugbi
d’aquells dies, tot i que també era cons-
cient de la importància de recollir el
màxim d’informació possible sobre les da-
tes i els llocs dels esdeveniments més re-
llevants de l’època.
Una altra font important de dades ha estat
el fet de poder accedir a àlbums que conte-
nien fotos, retalls de diari i programes de
les primeres competicions, que per sort
encara guardaven algunes d’aquestes do-
nes. Això m’ha permès, d’una banda, fer
un seguiment mes rigorós dels esdeveni-
ments, i d’una altra, veure en alguns casos
com definia la premsa el que aquestes do-
nes feien.

La interpretació sociològica
de Bourdieu aplicada
al fenomen dels orígens del
rugbi femení a Anglaterra
Tres són els conceptes bàsics utilitzats en
aquesta recerca: la noció de camp; els dife-
rents tipus de capital; i l’habitus (Bourdieu i
Wacquant, 1994). Conseqüentment, l’anà-
lisi de les ‘condicions objectives de possibili-
tat’ de què aquestes dones van disposar en
la noció de camp, en aquest cas en l’esport
del rugbi, definides pels capitals i l’habitus

corresponent, és un dels majors reptes que
aquesta recerca es proposa.

La noció de camp

Contextualitzant l’època i l’entorn

on es van originar els primers

equips femenins

És difícil d’identificar amb precisió quin va
ser el primer equip que va sorgir. Com molt
bé afirmen Dunning i Sheard (1979), és un
mite que el rugbi unió masculí comencés ex-
clusivament el 1823 al poble de Rugby i
amb Webb Ellis com a únic responsable. En
el nostre cas, el que es pot afirmar és que el
rugbi femení a Anglaterra té els seus orígens
dins de les universitats i que va ser durant el
curs 1978-79 quan es tenen notícies dels
primers partits jugats regularment. Per
exemple, que en aquell curs es va jugar el
primer partit entre l’UCL i l‘Impirial College,
tots dos amb seus universitàries a Londres
ciutat. També se sap que a final d’aquell
curs, el 1979, es van jugar diferents partits
entre els equips femenins de les universitats
de Keele, Warwick i Lougborough. Un curs
més tard, les universitats de Sheefield, York
i Lancaster van formar els seus respectius
equips femenins i van jugar alguns partits
amistosos entre elles.
Les motivacions d’aquestes noies per jugar
a rugbi certament poden estar lligades a un
període d’intenses reivindicacions polítiques
i socials en el tema del gènere. A final dels
70, les universitats europees eren llocs pro-
picis perquè hi arrelessin moviments radi-
cals en favor dels drets humans i de la igual-
tat. Per exemple, la revolució sexual que va
tenir lloc a França el 1968 va tenir les seves
repercussions a la resta d’Europa durant la
dècada següent. No és per casualitat que el
1975, sota el mandat d’un govern laborista,
a la Gran Bretanya s’aprovessin quatre im-
portants lleis en relació als drets de la dona.
Les lleis sobre discriminació sexual, igualtat

en els salaris, seguretat social i pensions i
protecció en el lloc de treball. Analitzant el
que Bourdieu (1979) anomena les ‘condi-
cions objectives de possibilitat’, trobem que
no és d’estranyar que aquestes dones ‘tren-
quessin barreres de gènere’ en el món del
rugbi d’una forma ‘natural’. És a dir, que les
condiciones socials desenvolupades arran
de les reivindicacions polítiques anteriors en
qüestions d’igualtat van donar lloc al fet que
per a aquestes dones el fet de començar a
jugar a rugbi mai no va ser específicament
viscut com una lluita política en favor de la
igualtat sexual.
A més a més, com expressen en les entrevis-
tes, cap d’elles no és conscient, ni recorda
cap contratemps pel fet de ser dones que vol-
guessin jugar a rugbi. El que el servei d’es-
ports de la universitat els exigia era ser un
mínim de 15 per jugar i entrenar. Si presen-
taven prou jugadores, la universitat es com-
prometia a deixar-los samarretes, camps per
entrenar i jugar, i facilitava el transport per
desplaçar-se a jugar als camps dels equips
contraris.

Els capitals

Seguint la teoria Bourdiana trobem que són
4 els capitals definits: l’econòmic, el cultu-
ral, el social i el simbòlic. En aquest cas, es
pot considerar que el capital econòmic no és
determinant. Entre les 10 entrevistades hi
ha una gran varietat de situacions econòmi-
ques familiars. És interessant de veure que
el que és determinant és la importància que
li donen a l’adquisició de capital cultural –el
nivell educatiu assolit en aquest tipus de ca-
pital és cabdal. En el present, totes les do-
nes entrevistades desenvolupen tasques
professionals amb responsabilitat, com ara
advocada, química, o biòloga, entre altres.
Segons Bourdieu, l’alt nivell educatiu assolit
a la universitat es troba directament relacio-
nat amb la gran quantitat de capital cultural
adquirit per aquestes dones, això és prou
important com per afirmar que les relacions
que aquestes noies van establir amb els ju-
gadors de rugbi de les seves universitats
s’expliquen millor pel fet de ser tots estu-
diants i compartir unes dinàmiques i unes
vivències universitàries conjuntes que no
pas pel fet que elles, essent dones, volgues-
sin imitar els homes jugant a un esport amb
altes connotacions masculines. Per acabar
de contrastar aquesta idea fóra bo de tenir
dades sobre el que pensaven els nois que
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van viure els inicis del rugbi femení a les uni-
versitats, però això ja és tema per una altra
investigació.
Un dels aspectes més atractius del rugbi
és la propietat que té d’augmentar les rela-
cions socials, ja el sol fet que l’equip ne-
cessiti 15 jugadores en el camp, diu molt
de la facilitat per fer relacions que aquest
esport comporta. Tradicionalment, a An-
glaterra, en rugbi es juguen les dues parts
del partit i després es fa un tercer temps
als ‘club house’ al pub del club, on la cer-
vesa i les competicions alcohòliques són
les protagonistes. Hom es pot imaginar
que aquestes situacions són molt propí-
cies per fer ‘amics i amigues’. L’entrevis-
tada de la Universitat de York ho expressa
així: ‘el rugbi a Anglaterra sempre ha tin-
gut molt bona reputació, la cultura del rug-
bi és molt social’.
De moment, el capital simbòlic que repre-
senta jugar a rugbi femení en la societat an-
glesa no s’ha analitzat. Primer caldria ana-
litzar amb cura la història del rugbi masculí i
de quina manera aquest va anar adquirint
capital simbòlic a mesura que van passar els
anys i després fer la comparació amb el cas
de les noies.

Habitus

Tenint en compte les formes de capital més
importants de què disposen aquestes do-
nes, és valuós que ara analitzem com van
viure aquestes dones les experiències que el
rugbi els va oferir en aquella època, quan

era pràcticament desconegut i impensable
que algunes dones hi juguessin. Bourdieu
(1979) va crear el concepte d’habitus per
explicar com els agents humans en un camp
concret produïm pràctiques socials i alhora
som reproduïts per aquestes pràctiques.
Aquest concepte segueix el que Berger i
Luckmann (1966) van desenvolupar en la
seva obra ‘La construcció social de la reali-
tat’ quan es refereixen al caràcter dialèctic
de la realitat social. La societat ens repro-
dueix i al mateix temps també som produc-
tors d’aquesta societat.
És curiós observar com expliquen la forma
en què elles mateixes són definides en
l’ambient familiar pel fet de jugar a rugbi:
‘atípiques’, ‘tan esportista’, ‘una mica ra-
res’, ‘estranyes’, ‘inusuals’, ‘boges’. Sobre el
rugbi femení en general diuen que ‘la gent
ens tractava com si fóssim estranyes’, ‘la
majoria de la gent reaccionava com si fós-
sim inusuals’, ‘la novetat’.
‘El rugbi s’adequa a mi’ va ser un sentiment
repetit entre les entrevistades, les quals en
cap moment no van expressar el més mínim
dubte que elles, essent dones, poguessin ju-
gar a rugbi. Un punt important a tenir en
compte és que dos elements claus del rugbi
amb clares connotacions masculines –l’a-
gressivitat necessària per jugar-hi i l’alt ni-
vell de contacte físic que conté– eren els que
mes atreien les seves participants a practi-
car-lo. Una entrevistada va ser molt clara en
aquest tema ‘jo no em sento pas masculina
quan jugo, això té a veure amb el físic, la
gent confon esforç físic amb masculinitat i
pensen que una dona que està forta ha de
ser masculina’, una altra ho expressava així,
‘m’agrada l’agressivitat física que comporta
aquest esport, és quelcom que no havia ex-
perimentat mai en cap altre esport, real-
ment m’agrada’.
Seguint amb la mateixa línia d’argumen-
tació és interessant comprovar que aquestes
dones van expressar les possibles constric-
cions existents pel fet de ser dones i practi-
car una activitat socialment construïda com
a pròpia del gènere masculí. ‘Encara conei-
xes gent que pensen que les dones no hau-
rien de jugar a rugbi i aquest tipus de coses,
però aquesta gent no era la gent amb què
convivíem’, i també, ‘va haver-hi algunes
barreres, perquè a alguns homes no els
agradava la idea que les dones poguessin ju-
gar a rugbi, però això realment no ens va
afectar, ells mai no ens van aturar de ju-
gar-hi’. Aquests exemples no volen mostrar

que no va haver-hi cap mena de contra-
temps i que per a aquestes noies començar
a jugar a rugbi va ser bufar i fer ampolles. El
que vol mostrar és que aquestes dones no
van viure el problema del gènere en el rugbi
com un aspecte central quan van comen-
çar-lo a jugar a la universitat. Serà més tard,
quan necessitin anar als clubs de rugbi a de-
manar si poden establir equips femenins
que el tema del gènere esdevindrà clau per
entendre el desenvolupament del rugbi fe-
mení a Anglaterra.
D’aquí la importància d’interpretar i en-
tendre les condicions objectives de possi-
bilitat que van fer que diversos grups de
noies universitàries comencessin a jugar a
rugbi, i a fer d’aquest esport, considerat
molt masculí, el seu esport predilecte.
Igualment, també l’ús dels conceptes
Bourdians de noció de camp, capital cul-
tural i habitus són cabdals per ajudar-nos
a entendre aquest fenomen.

El pensament de la diferència

sexual aplicat al cas del rugbi

Avui en dia el pensament de la diferència
sexual és un feminisme que intenta desem-
mascarar que la igualtat política reivindica-
da per la dona suposa en molts casos renun-
ciar a les diferències de gènere. Ras i curt, si
volem ser iguals de cara a la llei hem de ‘ser’
iguals. És aquí on les feministes de la dife-
rència desemmascaren la paradoxa existent
en aquest cas. Reivindicant la igualtat es
millora la situació social de les dones davant
dels homes, però al mateix temps es reco-
neix que el gènere masculí i les activitats
masculines són les més importants i les que
tot ésser humà, independentment del sexe
amb què neixi, ha de tendir a desenvolupar.
Amb la igualtat el que es reivindica és que
les dones puguin fer les mateixes activitats
que els homes i que per tant tinguin dret al
mateix reconeixement social, econòmic i po-
lític. D’aquesta manera, potser s’oblida que
les dones haurien de demanar el mateix re-
coneixement independentment de les activi-
tats que es desenvolupin, ja que totes són
igualment necessàries per a la societat.
Mitjançant la incorporació del concepte “di-
ferència” el que aquestes teòriques intenten
explicar és que la categoria ‘dona’ necessita
ser analitzada mes enllà del límit que el sis-
tema d’oposició binària imposa –dona ente-
sa com a no-home.
Un dels elements més valuosos del pensa-
ment de la diferència sexual és la recerca
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d’un nou marc teòric capaç d’analitzar les
activitats desenvolupades per les dones sen-
se caure en la clàssica oposició binària
d’entendre el gènere. En aquest context, es
buscaria una resposta al: ‘quan jugues a
rugbi, tu què ets, com et sents, masculina o
femenina?’. L’objectiu de les teòriques de la
diferència és incloure conceptes teòrics que
siguin capaços d’anar més enllà d’aquesta
qüestió, d’ajudar-nos a entendre la plurali-
tat i la multiplicitat dels gèneres sense haver
de referir-los constantment als dos pols di-
cotòmics –o ets femenina o ets masculina.
Tal com Elam (1994) i Rivera (1994) coin-
cideixen, és necessari entendre la categoria
‘dona’ com un lloc de permanent canvi de
significat que necessita anar més enllà de la
simple oposició binària de gènere. La qües-
tió és que ‘el món és un, però el sexe que
conté són dos’, Cigarani (citat a Rivera,
1994: 208), i tots dos sexes necessiten ser
definits amb conceptes inclusius, no exclu-
sius.

Definint el gènere de les dones

que juguen al rugbi

Segons Hargreaves (1997), és important ei-
xamplar la concepció estreta de feminitat,
perquè així la categoria pugui incorporar
més tipus de dones. No hi ha cap dubte que
la concepció hegemònica de feminitat –con-
cepció arrelada en la creença que les dones
no han de practicar esports altament físics i
agressius– està sent desafiada per la pre-

sència de diferents expressions de gènere
femení que es manifesten en l’esport del
rugbi. Com una entrevistada va dir ‘totes les
dones que juguen a rugbi no han de ser llet-
ges, cepades i barroeres’. Per a les entrevista-
des, les seves experiències viscudes jugant al
rugbi mai no van posar en dubte les seves
concepcions de ser femenines. Les seves ex-
periències de ser jugadores de rugbi mai no
van fer dubtar de la seva identitat de gènere.
L’objectiu més important d’aquest article
és demostrar que els orígens del rugbi fe-
mení a Anglaterra no van explícitament lli-
gats a les lluites polítiques en temes d’i-
gualtat sexual, tot i que cal considerar que
en part és conseqüència de lluites ante-
riors. El que és interessant d’observar és
que perquè les dones trenquessin barreres
de gènere en el món del rugbi, va ser fona-
mental que diferents elements tinguessin
lloc al mateix temps –ser estudiants uni-
versitàries, i tot el que comporta, relacio-
nar-se i tenir suport per part d’alguns juga-
dors de la universitat, tenir concepcions
més obertes del que significa ser femeni-
na, etc.– i que són diversos els factors que
van actuar en favor d’iniciar un esport nou
per a dones, però alhora un dels més vells
que es coneixen des que va començar l’era
moderna.
Com a resultat de tot això, la idea d’aquest
article és la d’encetar una anàlisi més com-
prensiva sobre el fenomen de les dones que
practiquen esports, i explorar nous camins
per superar la dicotòmica i exclusiva defini-

ció de gènere, que avui en dia és encara pre-
sent en molts estudis de gènere i esport.
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Homenatge a Angelina Alós,

ceramista i mestra
Ramon Balius i Juli

Per motius molt personals, que explicaré
més endavant, vull recordar la figura huma-
na i artística de la ceramista Angelina Alós.
Com escrivia Emili Sempere, era neta i filla
de ceramista i per les seves venes hi fluïa,
en lloc de sang, esmalt, argila i foc. Durant
més de mig segle ha estat personalitat de re-
ferència en el món de la ceràmica contem-
porània, que ella havia convertit en art.
A més de la seva original, àmplia i variada
obra, va crear escola, perquè per les seves
classes van passar diverses generacions de
ceramistes.
L’Angelina havia nascut a València el 1917,
encara que ben aviat, el 1918, en guanyar
el seu pare Joan Baptista Alós la plaça de
Professor de Ceràmica de l’Escola del Tre-

ball de la Diputació de Barcelona, la família
es va traslladar a aquesta ciutat.
Va compaginar els seus estudis amb els de
ceràmica a l’Escola del Treball i entre

1937 i 1938 va rebre lliçons d’art amb
Francesc Galí, d’escultura amb Jaume Du-
rán i de modelatge en guix amb el seu
pare. L’any 1945 va obtenir, previs un
examen i concurs, la plaça de professora
de ceràmica a l’Escola del Treball, i es va
dedicar intensament a l’ensenyament de
l’ofici i a la investigació, encara que en el
centre hi mancaven molts dels mitjans
més elementals.
En jubilar-se el seu pare, va seguir com a
professora adjunta del aleshores director
del departament, en Lluís Rigal, persona
poc versada en la ceràmica. La marginació
femenina, encara vigent els anys cinquan-
ta, va impedir que en jubilar-se aquest,
l’Angelina Alós ocupés el lloc que tothom
reconeixia que li corresponia. Davant d’a-
questa insòlita situació, va sol·licitar
l’excedència; i mentre Antoni Cumella ocu-
pava la direcció del departament de cerà-

mica de l’Escola, ella creava la seva esco-
la-taller a Esplugues de Llobregat, on im-
partia cursets, treballant al principi en un
forn de llenya. Per aquesta escola varen
passar els més importants ceramistes del
nostre temps: Juli Bono, Lluís Castaldo,
Magda Martí Coll, Montserrat Sastre, Fre-
deric Gisbert, Carles Ballester i molts
d’altres. L’any 1959 és nomenada membre
de l’Académie Internationale de la Cérami-

que, donant-li així el lloc que mereixia in-
ternacionalment. El 1963 es va incorporar
novament com a mestra de taller i professo-
ra de ceràmica a l’Escola de Treball, càrrec
que va exercir fins el 1983, any de la seva
jubilació. En realitat, és des d’aquest mo-
ment quan va poder dedicar-se completa-
ment a la seva obra personalíssima. Des-
graciadament, Angelina Alós va morir de
manera inesperada l’any 1997, quan es
mantenia en el zenit del seu art.
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Pescadors
Ceràmica, 980 ºC, òxid manganès sobrecoberta

Ocells
Pasta porcellànica i esmalt 1.280 ºC

Tennista
Gres, esmalt base zinc, 1.260 ºC



La seva obra és diversa i complexa, tant en
materials com en tècniques i varietat de for-
mes; va des de peces seriades a la peça úni-
ca, passant pels murals de grans dimen-
sions. La seva extensa producció, segons
Sempere, pot englobar-se bàsicament en
quatre grans apartats: el primer, format pels
gerros deformes; el segon, el componen les
natures mortes, amb representacions de fi-
gures d’animals o simbòliques; el tercer, són
les plaques i els grans murals, de textures
rugoses, alguns dels quals són senzillament
genials; i finalment, les seves peces predi-
lectes, els plats, sols, engalzats o muntats
en un pedestal, tipus fruitera. L’Angelina
trenca amb els conceptes clàssics i modela
fora del torn objectes escultòrics. Les seves
peces adquireixen lluminositat i colorit,
molts cops metal·litzat, que ens porta al
blau de les fondàries del mar, al blau del cel,
al verd dels prats, al blanc infinit de les
neus, als reflexos de les aigües cristal·lines
del fons dels brolladors o a la infinitat dels
grocs, ocres terrosos o malves de la tardor.
En les seves obres, estripa els materials, els
fon, els deforma i els barreja: gres amb por-
cellana, amb teles i amb cúmuls de vernís.
De vegades crea formes grotesques i abs-
tractes provocant l’espectador en propo-
sar-li un nou llenguatge i una nova lectura
d’un estrany simbolisme. És important es-
mentar els aspectes més tècnics del seu tre-

ball, relacionats amb els diferents materials,
com a resultat de les seves constants inves-
tigacions, que en molts casos sembla que
han revolucionat la ceràmica contemporà-
nia. Evidentment, no tinc prou coneixe-
ments per a valorar-los.
En el seu currículum hi figuren nombrosos
viatges d’estudi a diferents països d’Europa i
Amèrica, incomptables exposicions indivi-
duals i col·lectives arreu del món i múltiples
premis nacionals i internacionals. Poden
trobar-se les seves obres a museus especia-
litzats de Barcelona, València, Itàlia, Suïssa
i Holanda i en col·leccions particulars d’Es-
tats Units, Argentina, Perú, Veneçuela, Pa-
namà, Alemanya, Gran Bretanya, Holanda,
França, Itàlia, Japó i Espanya.
Vaig conèixer l’Angelina Alós, ja jubilada,
quan em va consultar professionalment.
Era una dona menuda, educada, elegant,
fins i tot un xic coqueta, extravertida i afa-
ble, que acudia sola a la consulta –el seu
marit estava greument malalt– conduint el
seu petit automòbil. Era una imatge que
sorprenia, perquè no concordava amb la
seva producció contundent, actual, valen-
ta i alliberada, que a vegades –quan crea-
va grans murals– l’obligava a treballar en-
lairada sobre perilloses bastides. Vaig in-
teressar-me pel seu art i li vaig explicar el
meu interès per les obres d’art de temàtica
esportiva. Encara que en la seva obra eren

rars i quasi inexistents els elements figura-
tius, un bon dia hem va portar i regalar una
rajola amb la imatge d’un tennista en ac-
ció. Des d’aleshores, no em va faltar mai
per Nadal una creació esportiva de
l’Angelina Alós. Són peces realitzades
amb estimació, en diferents formats, i de
diversos esports (tennista, llançador de ja-
velina, esgrimidor, pescador submarí, es-
quiador, futbolista i tirador amb arc). Les
figures esportives són d’una gran ingenuï-
tat, però la diversitat dels materials, sem-
pre fruit de les seves recerques, dona un
important valor artístic a aquestes crea-
cions una mica insòlites. Puc presumir de
posseir una inèdita i interessant col·lecció
de ceràmiques de temàtica esportiva,
completada amb altres peces característi-
ques de l’Angelina. Vaig sentir una gran
satisfacció en comprovar que, entre les
obres de la seva última exposició antològi-
ca que li va ser oferta a Esplugues, s’hi tro-
bava una peça de gres de l’any 1990, que
epresentava uns tennistes. Vull pensar
que la meva influència havia fet arrelar la
imatge esportiva en la seva obra.
Crec que quan va morir no se li va retre
l’homenatge que es mereixia. Únicament
l’Associació de Ceramistes de Catalunya va
publicar en el diari Avui una esquela que
deia: ANGELINA ALÓS i TORMO, GRAN

CERAMISTA i MESTRA.
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Ceràmica, 980 ºC, òxid manganès sobrecoberta
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Futbolista
Ceràmica, 980 ºC, òxid manganès sobrecoberta

Esgrimidor
Ceràmica, 980 ºC, òxid manganès sobrecoberta



Josep Puig i Cadafalch,

un esportista científic
R. Balius i Juli

P. Balius i Matas

X. Balius i Matas

La portada d’aquest últim número d’������
de l’any 2001 és un homenatge a Josep
Puig i Cadafalch. Després d’un any 2000
dedicat a Domenech i Montaner i a l’espera
d’un 2002 gaudinià, l’any 2001 ha estat
declarat any Josep Puig i Cadafalch , el ter-
cer del grans arquitectes modernistes.
Josep Puig i Cadafalch va néixer a Mataró
l’any 1867. Va estudiar en aquesta ciutat
en el Col·legi de Santa Anna de les Escoles
Pies, on va acabar el batxillerat als setze
anys. En 1883 va iniciar simultàniament la
carrera d’arquitecte a l’Escola Provincial
d’Arquitectura, i la de Ciències Físico-Ma-
temàtiques a la Universitat de Barcelona. El
1884 va ingressar a l’Acadèmia de Belles
Arts, on va freqüentar les classes de pintura,
escultura, gravat, estètica i historia de l’art.
Com a arquitecte, las seves realitzacions
són nombroses i una gran part encara enri-
queix els carrers de Barcelona. S’ha escrit
molt sobre les seves obres i també sobre
projectes no consumats, com el de la Plaça
de Catalunya i el de l’Exposició Universal.
Pot ser considerat justament com un dels
pares de la Pàtria. La seva vida política, des
que, d’estudiant, va militar en el Centre
Escolar Catalanista fins que el 1917, a la
mort de Prat de la Riba, va ser designat Pre-
sident de la Mancomunitat de Catalunya, es

va manifestar essencialment per la seva ca-
talanitat. La seva tasca al front de la Manco-
munitat, especialment en el camp cultural,
va ser extraordinària. Després, l’exili fins
l’any 1942, essent aleshores primordial el
seu paper actiu en la recuperació de tradi-
cions catalanes, com la festa de Sant Jordi, i
d’institucions, com l’Institut d’Estudis Ca-
talans.
Puig i Cadafalch posseïa un esperit despert,
ple de nobles inquietuds, però, al mateix
temps, tenia un caràcter sec, amb reaccions
imprevisibles, a vegades fins i tot violentes,
en el qual destacaven la tenacitat i la intran-
sigència.
Ens consta que a Mataró, durant els anys
de joventut de Puig i Cadafalch, existia un
important moviment en pro de l’educació
física, impulsat des de l’Ajuntament per
l’alcalde Josep García Oliver, i que a les
Escoles Pies es rendia tribut tradicio-
nalment a les activitats físico-esportives.
Sabem que a poca distancia de la casa pa-
terna estava instal·lat un gimnàs que
s’anunciava en El Semanario de Mataró de
1883, sota la direcció d’un professor
de gimnàstica i amb control mèdic. El nos-
tre país, avantatjat en molts aspectes de la
ciència i la cultura a finals del segle XIX i ini-
cis del Segle passat, demostrava, també,

que la inquietud pel coneixement del nostre
cos i la seva relació amb l’entorn era viva.
Puig i Cadafalch publicà en El Semanario

de Mataró entre el 1884 i el 1885 un arti-
cle titulat “Estudio Físico sobre la Nata-

ción”, que mostrava el seu interès per una
activitat naixent, alhora admirada o rebut-
jada per la societat d’aquell temps. A la
darreria del segle XIX, la natació no existia
pràcticament com a esport. A Catalunya no
es varen iniciar les competicions fins el
1907, any en què va fundar-se el Club de
Natació Barcelona. Únicament eren admi-
rades les grans travessades i els que n’eren
protagonistes gaudien d’una certa popula-
ritat. Foren famoses les gestes de Lord
Byron, el qual en 1810 creuà l’estret dels
Dardanels, per demostrar que era factible
la llegenda d’Hero i Leandre; més tard, el
1818, va travessar Venècia per guanyar
una juguesca. Va ser popular la discussió
establerta entre els partidaris de Mathew
Webb i els del capità Boyton, sobre la pri-
macia en la travessa del Canal de la Màne-
ga, que tots dos realitzaren l’any 1875; ara
bé, el capità Boyton, citat per Puig i Cada-
falch en el seu treball, va efectuar-la abillat
amb un estrany vestit de cautxú inflable,
que li augmentava la flotabilitat i ajudat
amb un rem i una vela,
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En el moment de redactar aquest estudi,
la formació novella de Puig i Cadafalch en
arquitectura, física, matemàtiques i be-
lles arts fa d’ell un científic en potència,
amb una motivació per la recerca experi-
mental idònia per afrontar l’anàlisi del
moviment humà. La fascinació que devia
tenir per la gent capaç de desplaçar-se en
el medi aquàtic, o per l’infortuni d’altres
ofegats en l’intent, porten Puig i Cada-
falch a la redacció del primer escrit que
existeix sobre la física de la natació a Ca-
talunya.
Aquest escàs ambient natatori, fa més in-
sòlit el treball de Puig i Cadafalch, la moti-
vació del qual creiem que pot buscar-se en
un doble interès. D’una banda, la seva insa-
ciable curiositat científica, que en 1884 de-
via trobar-se a un màxim nivell, i per una al-
tra, una indubtable afecció esportiva. Diver-
sos fets ens fan pensar que Puig i Cadafalch
tenia coneixements esportius, possiblement
en un sentit educatiu i de conservació de la
salut.
Com hem esmentat, “l’Estudio Físico sobre

la Natación”, va ser publicat en El Semana-

rio de Mataró, periòdic que va sortir en
aquesta ciutat des de 1883 fins a 1885. El
treball va iniciar-se en el número del 12
d’octubre de 1884 i va perllongar-se durant

sis edicions, corresponents als dies 19
d’octubre, 1 i 16 de novembre, 14 de de-
sembre i 11 de gener de 1885.
En examinar els articles, vàrem observar
que estaven signats amb les inicials H.G..
Se sabia que el treball pertanyia a Puig i Ca-
dafalch, perquè ell ho havia revelat a Claudi
Mayol i Roca, Director que fou de la Biblio-
teca Popular de la Caixa d’Estalvis de Mata-
ró, el qual amablement i àmpliament ens va
confirmar aquest fet. Un de nosaltres creu
haver descobert el significat de les inicials
H.G.: corresponen a les inicials dels cog-
noms Puig i Cadafalch, llegits de dreta a es-
querra (Hclafadac i Giup). A més a més, el
segon dels articles està firmat amb les lle-
tres G.H., error que ningú no cometria amb
les seves veritables inicials.
Durant la seva primera època d’arquitecte,
recorria les diferents obres circulant per Bar-
celona en bicicleta; recordem que en va
col·locar una, conduïda per una dona ciclis-
ta, fet insòlit en aquell temps, en un capitell
de la porta principal de la Casa Macaya. (ve-
geu fotografia de la coberta)
Com a persona interessada en l’arqueo-
logia i l’art romànic, Puig i Cadafalch tenia
necessitat de realitzar travesses de mun-
tanya i està demostrada i documentada la
seva activitat excursionista i el seu gust

per l’aire lliure. És ben coneguda la seva
íntima relació amb les excavacions d’Em-
púries i amb la recuperació de les pintures
medievals de les esglésies pirinenques,
avui al Museu Nacional d’Art de Catalu-
nya. Fou soci del Centre Excursionista de
Catalunya, des de 1886 fins a la seva
mort, l’any 1956. Encara que havia afir-
mat que mai no havia fet cap excursió de
caràcter esportiu, en va fer moltes per tot
el país com a excursionista científic i les
feia trepitjant la seva terra i caminant
les hores que calgués. Se sap que intuí la
utilitat i la importància futura dels esports
de neu i que promogué l’ensenyament de
l’esquí als aranesos. Una magnífica expo-
sició sobre Puig i Cadafalch i l’Excursio-

nisme, organitzada pel Centre Excur-
sionista de Catalunya i presentada en-
guany a la casa Company –dissenyada
l’any 1911 per Puig i Cadafalch i avui Mu-
seu i Centre d’Estudis de l’Esport Dr. Mel-
cior Colet– ha explicat, àmpliament i molt
encertadament, la seva relació amb la
muntanya. En els seus últims anys era
freqüent trobar-lo passejant pels voltants
d’Argentona, població propera a Mataró,
amb les cames embolicades amb les
clàssiques bandes de roba dels excursio-
nistes vuitcentistes.
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