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Reiniciem el Fòrum Cagigal 

Els quatre números d’aquest any 2003 han estat dedicats principalment a la publicació d’articles ja acceptats i que s’havien acumulat a la nostra

redacció, retardant-se la seva publicació. En aquest moment ens hem posat pràcticament al dia i això comportarà que els treballs que es

presentin a partir d’ara es publicaran en un termini més raonable de temps. Aquest és el nostre objectiu.

El nou equip editorial ha estat treballant en la línia de definir els diferents continguts de la revista Apunts i les maneres de fer-los públics. Per

aquesta raó, a banda de les normes de presentació d’originals, hem posat un èmfasi especial en definir els apartats que constitueixen els àmbits

temàtics de publicació i la forma de realitzar els números monogràfics. Amb aquesta editorial volem tancar aquest període definitori de la nova

etapa d’Apunts, reiniciant dos apartats que considerem de gran interès i que tenen un format més obert i imprevisible que els altres. Són el

“Fòrum Esport, Ciència i Cultura” que porta el nom de J.M.Cagigal i l’apartat d’“Opinió”.

Respecte del Fòrum ja vàrem dir en la primera editorial que preteníem que fos un espai de diàleg i de debat, amb uns formats que ho facilitessin i

que podien ser –apuntàvem- publicar un diàleg o una entrevista entre dos autors. En Guillermo Pérez –membre del Consell Editorial– i jo, hem

pres la iniciativa d’experimentar en una d’aquestes formes de participació, construint un diàleg amb l’estructura que es detalla en la presentació

del Fòrum d’aquest número.

Val a dir que en redactar els nostres escrits ho fèiem amb plena consciència de prendre una iniciativa de participació en la introducció de

continguts i de posicionaments professionals personals en el marc acadèmic de la revista. També érem conscients que això significava

l’obertura de la participació activa dels membres del Consell Editorial en totes les dinàmiques de la revista, no limitant-se només als temes

d’organització i administració, cosa que considerem digne d’encomi.

El tema escollit per aquest primer diàleg sorgeix d’una conversa tinguda mentre passejàvem pels voltants de l’INEFC, en els espais tranquils de la

muntanya de Montjuïc. La idea de parlar amb calma de les coses i dels temes professionals que ens preocupen és la que se’ns va imposar en aquell

context. Vàrem considerar que, més enllà de les nostres limitacions, calia treure a la llum del nostre Fòrum les qüestions més crítiques i bàsiques

pel que fa a l’organització del treball i de la formació dels tècnics de les ciències de l’activitat física i l’esport. El producte d’aquell propòsit són el

conjunt dels escrits que configuren el Fòrum d’aquest número. El que hi ha en ells és, més que cap altre cosa, el desig de contribuir a activar i obrir

un debat sobre les qüestions que plantegem, deixant-lo obert al pensament dels lectors i a futures reflexions; cosa que considerem necessària pel

simple fet que hi ha moltes ciències i molts sabers implicats en l’àmbit que ens ocupa i que nosaltres, no obstant el nostre esforç de donar una visió

justificada, sabem que ens haurem deixat coses i, presumiblement, no haurem perfilat suficientment alguns temes. 

Pel que fa a l’estructura de dues perspectives que es contrasten i es comenten pot ser una manera d’organitzar el diàleg, però ben segur que n’hi

poden haver d’altres. Hem de dir, en aquest sentit, que aquesta forma d’organització del debat és la que ha sorgit donats els plantejaments i els

interessos de cadascú. En aquest sentit destaca, d’una banda, l’interès concret d’en Guillermo Pérez en l’entrenament esportiu i la seva

organització de cara a la competició i l’alt rendiment i, de l’altra, el meu interès més general i centrat en la formació dels diferents tècnics que

exigeix l’univers ampli de l’activitat física i l’esport.

De cara a futurs fòrums, ja estem treballant a fi d’aconseguir altres col·laboracions que alimentin de manera contínua, si pot ser, aquest apartat.

Animem tothom, però especialment els membres del Consell Assessor, a prendre iniciatives i a fer propostes al Consell Editorial sobre temes i

persones que podrien participar en futurs debats.

Pel que fa a l’apartat d’Opinió, que també reiniciem en aquest número, pensem que ha de ser un espai on es presentin temes d’actualitat amb un

format lliure que s’adeqüi a les idees que es volen exposar. Aquest apartat, no cal dir-ho, pot actuar també de fòrum, organitzant-se diàlegs i debats

amb escrits que podrien aparèixer en números consecutius o dins d’un mateix número. Sigui com sigui, la idea és oferir aquest espai de participació

amb l’esperança que tingui també continuïtat i que mostri les inquietuds de tots aquells que entrin en contacte amb aquesta publicació.

JOSEP ROCA I BALASCH

EDITORIAL



Avaluació i tractament interdisciplinari
de trastorns fòbics en el context de
l’activitat física i de l’esport:
presentació d’un cas de fòbia a l’estrès físic

§ FERNANDO GIMENO MARCO

Doc tor en Psi co lo gia.
Pro fes sor de Psi co lo gia de l’Entre na ment.
Fa cul tat de Cièn cies de la Sa lut i de l’Esport.
Uni ver si tat de Sa ra gos sa

§ FRANCISCO JOSÉ SARASA OLIVÁN

Espe cia lis ta en Me di ci na de l’Edu ca ció Fí si ca i l’Esport

Resum
En aquest ar ti cle es pre sen ta el pro cés

d’a va lua ció i trac ta ment in ter dis ci pli na ri

–met ge/psicò leg– d’un cas de fòbia a es tí -

muls d’es forç fí sic (estrès fí sic). La me to -

do lo gia d’a va lua ció uti lit za da es basa en

l’“anà li si fun cio nal del com por ta ment” i

en pro to cols mèdics con sis tents en la rea -

lit za ció de pro ves car diolò gi ques i res pi -

ratò ries en repòs, i la va lo ra ció de la res -

pos ta car dio res pi ratò ria du rant l’es forç,

mit jan çant la rea lit za ció d’un test d’es forç

so bre ci cloerg òme tre. En la fase de trac ta -

ment es van apli car tècni ques d’ex po si ció

gra dua da en viu, de con trol de l’ac ti va ció i 

de ma neig d’au toins truc cions. Al cap de

13 ses sions d’en tre na ment, rea lit za des

du rant 24 set ma nes, es cons ta ta en l’es -

portista l’ex tin ció de la res pos ta con di cio -

na da d’an sie tat i pànic da vant els es tí -

muls fòbics, al ho ra que l’ad qui si ció d’un

ade quat re per to ri de con duc tes d’en -

frontament a les si tua cions te mu des. Els

re sul tats es man te nen en el se gui ment

rea lit zat als 9 me sos.

Introducció

Ara com ara, hi ha un con sens ge ne ra lit -

zat, tant en la po bla ció, es pe cial ment de

so cie tats in dus tria lit za des, com en la co -

mu ni tat cien tí fi ca, so bre la re la ció di rec ta

en tre: pràcti ca d’ac ti vi tat fí si ca es por ti va i

sa lut men tal (Bidd le, 1993; De vís i Pei ró,

1993; Ba rrio pe dre, Era ña i Ma llol, 2001;

Can tón, 2001; Friz zo de Go doy, Bec ker,

Va no ni de Go doy, Vac ca ri i Mi che lli,

2001; Moya i Sal va dor, 2001); i en tre

pràcti ca d’ac ti vi tat fí si ca es por ti va i sa lut

fí si ca (Rich ter, 1981; Fa gard, 1985;

Gold berg, 1985; Ander son, 1996; Prior,

Barr, Chow i Faulk ner, 1996; Se rra,

1997; Bij nen, FCH., 1998; C. Blan chet,

2002).

Tan ma teix, prac ti car l’es port no es tro ba

exempt de pos si bles con se qüèn cies ad -

ver ses, tant de na tu ra le sa fí si ca com psi -

colò gi ca. En el cas de les pri me res, com a

exem ple, es pot as sen ya lar l’e xistència de

com pli ca cions car dio vas cu lars (la mort

sob ta da de l’es por tis ta), res pi ratò ries

(asma d’es forç, pneu motò rax es pon ta ni),

os teoar ti cu lars (le sions di ver ses). Per això 

és im pres cin di ble la de tec ció pre coç de

fac tors de risc i/o pa to lo gies, prèvia a la

rea lit za ció d’ac ti vi tat fí si ca, amb la qual

cosa es mi ni mit za el risc d’a ques ta pràcti -

ca, en ca ra que és cert que és im pos si ble

de ter mi nar una ex clu sió to tal de qual se vol 

risc, per tal com exis tei xen si tua cions que, 

amb les tècni ques ha bi tuals, són im pos si -

bles de de tec tar. Altres si tua cions d’insa -

lubritat de la pràc ti ca es por ti va són les re -

la cio na des amb la rein cor po ra ció pre coç a 

l’es port des prés de pe río des de ma lal tia o

le sió, fet que pot su po sar un risc si la re -

cu pe ra ció de l’es por tis ta no ha es tat l’a de -

qua da.

Pel que fa a les pos si bles con se qüèn cies

ne ga ti ves de ti pus psi colò gic, te nen una

es pe cial re llevà ncia les re la cio na des

amb l’in cre ment de l’estrès ne ga tiu, com 

pas sa en els ca sos on la pràcti ca es por ti -

va com por ta ob jec tius i ex pec ta ti ves ina -

de qua des o poc rea lis tes (per exem ple:

re duc ció ex ces si va de pes, fi tes es por ti -

ves ina bas ta bles...). Així, po den tro -

bar-se as so ciats a la pràcti ca es por ti va

ex ces sos o dèfi cits de la con duc ta (com

ara, ex cés d’en trenament, tras torns ali -

men ta ris –anorè xia, bu lí mia–...) i tras -

torns d’an sie tat i/o de l’es tat d’ànim.
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Abstract

In this work we analyse the problems in the

sport practice and, particularly, the

conditioned anxiety problems. In this way, we

present the interdisciplinary –doctor and

psychologist– treatment of a phobic problem

related with internal physical stress signals in

a young athlete. We used a combined

assessment methodology with “functional

analyse behaviour” and medicine tests like

cardiology and respiratory tests in quite and in

effort situations. We designed and applied a

treatment using in vivo graduated exposure

technique, auto-instructional technique and

arousal control techniques. Treatment was

effective and after 13 interventions, during 24

weeks, the athlete developed a normal life and

a normal sport activity. After 9 months this

results were maintained.

Key words

Physical stress phobia, In vivo graduated

exposure technique, Auto-instructional

technique, Arousal control techniques, Sport

Psychology, Sport Medicine

Fòbia a l’estrès fí sic, Tècni ca d’ex po si ció en 
viu, Tècni ca d’au toins truc cions, Tècni ques
de con trol de l’ac ti va ció, Psi co lo gia de
l’Esport, Me di ci na de l’esport
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D’al tra ban da, la de fi cient ad he sió a

pau tes d’ac ti vi tat fí si ca, que for men part 

del pa quet te rap èu tic, en ca sos amb de -

ter mi nats tras torns de com por ta ment

(com per exem ple en el cas de per so nes

amb de pres sió se ve ra, amb escàs con -

tac te amb la rea li tat o pro pen ses al suï -

ci di) pot con tri buir a un de te rio ra ment

d’a ques tes pa to lo gies men tals.

De for ma més es pe cí fi ca, les de man des

ca rac te rís ti ques de la com pe ti ció es por ti -

va po den afa vo rir la vul ne ra bi li tat de les

per so nes que s’hi de di quen a de sen vo lu -

par tras torns de com por ta ment que re que -

rei xin una in ter ven ció psi colò gi ca es pe cí fi -

ca. En aquest sen tit, s’han ob ser vat fòbies 

es pe cí fi ques en l’ac tua ció es por ti va, com

ara en al guns ten nis tes fòbia a pu jar a la

xar xa, en ju ga dors de beis bol a tor nar la

pi lo ta al llan ça dor (pit cher) des prés de re -

bre una pi lo ta (Sil va, 1994). El de no mi -

na dor comú d’a quest tras torn de com por -

ta ment és una por irra cio nal da vant la

presè ncia o an ti ci pa ció d’es tí muls con -

crets, amb el con se qüent com por ta ment

d’e vi ta ció d’a quests es tí muls, i així s’es -

devé que, pre ci sa ment aquest com por ta -

ment d’e vi ta ció, es con ver teix en el pro -

ble ma.

La fòbia a si tua cions d’a va lua ció (an sie -

tat d’a va lua ció) i més con cre ta ment a la

com pe ti ció es por ti va és un tras torn de

com por ta ment que pot tro bar-se tant en

l’àmbit de l’es port de com pe ti ció com

en el con text de la pre pa ra ció de pro ves

fí si ques per a l’ac cés a un lloc de tre ball

(Gi me no, 2000). En tots dos ca sos, les

con se qüèn cies per a les per so nes que el

pa tei xen po den tra duir-se en una se rio sa 

li mi ta ció o in ca pa ci ta ció per a la con se -

cu ció d’ob jec tius trans cen dents per al

de sen vo lu pa ment per so nal i/o pro fes sio -

nal. D’al tra ban da, les “fòbies es pe cí fi -

ques” po den afa vo rir el de sen vo lu pa -

ment d’al tres tras torns de com por ta -

ment, com ara l’a go rafò bia, en el cas de

no ser abor da des en l’e ta pa ini cial del

seu de sen vo lu pa ment i/o quan no s’ex -

pe ri men ta una mi llo ra mit jan çant el

trac ta ment.

La clas si fi ca ció dels tras torns fòbics pro -

po sa da a les no so lo gies psi quià tri ques de

la CIE-10 (OMS, 1992) i del DSM-IV

(APA, 1994) fa ci li ta la uni fi ca ció del llen -

guat ge en re fe rir-nos als di fe rents ti pus de

tras torns, en ca ra que no és l’ei na més útil

per al trac ta ment des d’u na orien ta ció

cog ni ti vo con duc tual. En lloc d’as sig nar

els sub jec tes a unes ca te go ries de ter mi na -

des a par tir d’uns símp to mes o sen yals,

mit jan çant l’a va lua ció de la con duc ta es

pre tén, com s’ex po sa més en da vant en

aquest es tu di, es ta blir amb més exac ti tud

les va ria bles re la cio na des amb l’a pa ri ció

i/o man te ni ment del com por ta ment pro -

ble ma en cada cas con cret i es ta blir, d’a -

cord amb aques ta anà li si, les hipò te sis de

la in ter ven ció psi colò gi ca, tot fa ci li tant

d’a ques ta ma ne ra l’a va lua ció de l’e fec te

de la in ter ven ció (Lla no va, 1986; Fer nán -

dez-Ba lles te ros, 1994). En par ti cu lar,

mit jan çant la me to do lo gia cog ni ti vo con -

duc tual s’a va luen, tant les si tua cions am -

bien tals com les res pos tes mo to res, fi -

siolò gi ques i cog ni ti ves que fun cio nen

com a es tí muls an te ce dents aver sius as -

so ciats al com por ta ment d’e vi ta ció, i així

es pos si bi li ta la de li mi ta ció exac ta del

tras torn en cada per so na (Le vis i Rour ke,

1991). Aquest pro cés d’a va lua ció es co -

neix com a “anà li si fun cio nal del com por -

ta ment”.

D’a cord amb l’ar gu men ta ció pre ce dent,

re la cio na da amb les pos si bles con se qüèn -

cies ne ga ti ves de la pràcti ca d’ac ti vi tat fí -

si ca i es port, sem bla rao na ble afir mar que 

l’a ten ció i el ser vei a l’es por tis ta re que rei -

xen la rea lit za ció d’u na ava lua ció ini cial i

con ti nua da en el temps, que con si de ri to -

tes les va ria bles de na tu ra le sa tant fí si ca

com psi colò gi ca, in vo lu cra des en la con -

se cu ció dels ob jec tius que pre tén (ob jec -

tius es por tius, de sa lut, pro fes sio nals...)

(Gi me no i Bu ce ta, 1994). En aquest sen -

tit, l’a va lua ció in ter dis ci plinà ria en tre el

met ge i el psicò leg, tots dos es pe cia lis tes

en aquest àmbit de l’es port, pot ser al ta -

ment fruc tí fe ra, es pe cial ment en els ca -

sos, com s’ha des crit an te rior ment, en

què les con se qüèn cies de la pràcti ca es -

por ti va re sul tin de sig ni fi ca ti va gra ve tat

per a l’esportista.

En aquest es tu di es pre sen ta l’a va lua ció

me di co psi colò gi ca i la in ter ven ció en la

con duc ta con se güent, rea lit za da en un

cas de fòbia a l’estrès fí sic; hom ha uti lit -

zat ex po si ció gra dua da en viu, tècni ques

de con trol de l’ac ti va ció, i au toins truc -

cions. L’ex po si ció en viu és una tècni ca

d’e ficà cia con tras ta da en el trac ta ment de 

res pos tes d’e vi ta ció (Kaz din, 1992; Cres -

po i Cru za do, 2000). Aques ta eficà cia

s’in cre men ta: si el pro cés d’ex po si ció es

rea lit za prin ci pal ment so bre els es tí muls

fòbics que te nen més càrre ga emo ti va o es 

tro ben as so ciats a una res pos ta d’e vi ta ció

més in ten sa (Le vis i Rour ke, 1991); i si el

pro cés de con tra con di cio na ment que es

per se gueix a tra vés de l’ex po si ció en viu és 

re for çat amb l’ad qui si ció d’un re per to ri de

con duc tes al ter na tiu als com por ta ments

d’e vi ta ció de carà cter an sio gen. Tots dos

re qui sits són con tem plats en l’a pli ca ció

d’a ques ta tècni ca en l’estudi de cas se -

güent.

Procés
d’intervenció psicològica

Sub jec te

EF és un home de 22 anys, sol ter, ocu -

pat en l’am plia ció de la seva for ma ció

acadè mi ca, pro ce dent de la For ma ció

Pro fes sio nal, bran ca Admi nis tra ti va.

Con ser va una àmplia i po si ti va xar xa de

su port so cial com pos ta per mem bres del 

seu en torn fa mi liar, acadè mic i es por tiu. 

Impli cat en la pràcti ca del ci clis me des

dels 12 anys, arri ba a par ti ci par en com -

pe ti cions d’àmbit re gio nal amb re sul tats 

dis crets. Com pa gi na aques ta ac ti vi tat

es por ti va amb un al tre ti pus d’ac ti vi tats

fí si ques rea lit za des en l’àmbit de les

clas ses d’Edu ca ció Fí si ca i d’un gimnàs

on as sis teix per com ple tar la seva pre pa -

ra ció fí si ca. Als 16 anys, rea lit zant un

test de 1.000 me tres en una clas se

d’Edu ca ció Fí si ca, en arri bar a la meta

se sent molt ma re jat, és por tat im me dia -

ta ment a un hos pi tal i és in gres sat amb

ta quicàrdia. El psi quia tre que l’ atén li

pres criu an sio lí tics du rant 3 me sos.

Pas sa da aques ta cri si, con ti nua prac ti -

cant ci clis me amb una alta de di ca ció i

com pro mís, par ti ci pant en com pe ti cions 

i mi llo rant pro gres si va ment la seva for -

ma fí si ca. Com a con se qüèn cia d’a ques -

ta pre pa ra ció, re dueix el seu pes en

14 kg (de 70 kg a 56 kg) en tres anys. A

l’e dat de 19 anys, en rea lit zar exer ci ci fí -

sic in tens, co men ça a no tar que es ma -
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re ja i que ex pe ri men ta una in ten sa an -

sie tat. El seu met ge de cap ça le ra atri -

bueix aques ta dis fun ció a un tras torn

ano rèxic, raó per la qual és adre çat a

l’es pecialista de psi quia tria on li tor nen

a pres criu re an sio lí tics du rant els 4 me -

sos se güents.

Als 20 anys a cau sa de les di fi cul tats per 

prac ti car ac ti vi tat fí si ca i per por tar una

vida nor mal de ci deix re có rrer a un cen -

tre de me di ci na espor tiva.

Ava lua ció mèdi ca

En l’a nam ne si re fe reix un qua dre de di fi -

cul tat res pi ratò ria que no s’a jus ta a la

clí ni ca de qua dres res pi ra to ris fre qüents

en l’es por tis ta (asma d’es forç). La clí ni -

ca tam poc no res pon a al tres pa to lo gies

que, pel fet de ser d’o ri gen car diolò gic,

pu guin do nar lloc a símp to mes res pi ra -

to ris. Apor ta pro ves com ple ment àries

rea lit za des en al tres cen tres (elec tro car -

dio gra ma de repòs, eco car dio gra ma i

HOLTER car díac) que són nor mals, i que 

fan des car tar una pa to lo gia car diolò gi ca

que po gués con train di car la pràcti ca es -

por ti va (mio car dio pa tia hi pertròfi ca,

sín dro mes de preex ci ta ció, val vu lo pa -

ties...). Per tant, des d’un punt de vis ta

diagnòstic, l’a nam ne si orien ta des del

pri mer mo ment a una absència de tras -

torns org ànics. S’in for ma anticipa da -

ment al pa cient de la im pres sió

diagnòsti ca ini cial, en ca ra que, atès que 

no exis teix cap es tu di d’es forç, es re co -

ma na rea lit zar-ne un per com ple tar l’es -

tu di.

En el pro cés d’a va lua ció mèdi ca rea lit -

zat, s’in clou una ex plo ra ció com ple ta

per apa rells, i es posa un èmfa si es pe -

cial en  l’aparell res pi ra to ri i car dio vas cu -

lar. L’ex ploració no pre sen ta ano ma lies.

En l’elect rocardiograma de repòs no

s’ob jec ti ven tras torns, de la ma tei xa ma -

ne ra que en les xi fres de ten sió ar te rial

de repòs. L’espiro metria de repòs pre -

sen ta va lors ab so lu ta ment nor mals per a 

la seva edat. Es rea lit za un es tu di ci -

nean tro pomè tric complemen tari.

Fi nal ment, es fa un test d’es forç en ci -

cloerg òme tre mecà nic, car la re pro duc ti -

bi li tat del test és més fàcil, amb l’a fe gi tó

que el pa cient uti lit za ha bi tual ment la bi -

ci cle ta; es pres su po sa que l’a dap ta ció

serà mi llor. El test s’en fo ca a les ca rac te -

rís ti ques del pa cient (ci clis ta d’al guns

anys de pràcti ca), i a la va lo ra ció que es

de sit ja de rea lit zar (Mar ti nes Caro,

1990).

Cal es men tar aquí que hi ha múl ti ples

pro to cols de test d’es forç en cicloer -

gòmetre (Fe rre ro, 1989). La ma jo ria s’o -

rien ten cap a la va lo ra ció fun cio nal de

l’es por tis ta i es di vi dei xen en di rec tes i

in di rec tes. Tan ma teix, el plan te ja ment

ini cial en aquest pa cient era com pro var

el com por ta ment car diolò gic, de la ten -

sió ar te rial, i res pi ra to ri du rant l’es forç i,

en con se qüèn cia, es va va lo rar la rea lit -

za ció d’un test que tin gués com a ob jec -

tiu per me tre d’as so lir fre qüèn cies car -

día ques ele va des, però d’u na ma ne ra

pro gres si va. Una al tra de les ca rac te rís -

ti ques del test ha via de ser que fos fàcil -

ment re pro duï ble, amb vis ta a ava lua -

cions com pa ra ti ves pos te riors. Això va

mo ti var que s’u ti lit zés un test d’es forç

pro gres siu amb graons de tres mi nuts,

amb aug ments de 60 watts. Es mo ni to ra 

l’en re gis tra ment elec tro car diogr àfic, amb

de ri va ció CM5, i la ten sió ar te rial, mit -

jan çant es fin go manò me tre de mer cu ri

(se gons tau la 1).

En el pri mer mi nut de la pro va co men ça

amb un qua dre d’hi per ven ti la ció que es

man té tot al llarg d’a ques ta. El tra ça ment

de l’ECG du rant la pro va és ab so lu ta ment

nor mal. En el mi nut 6 s’a tu ra la pro va per -

què re fe reix que no pot res pi rar. En aquest 

mo ment no hi ha al te ra cions en la con -

duc ta de la fre qüèn cia car día ca, de la ten -

sió ar te rial, ni del tra ça ment elec tro car -

diogr àfic. L’aus cul ta ció pul mo nar és nor -

mal. L’es pi ro me tria pos tes forç és ab so lu -

ta ment nor mal.

Les da des ob tin gu des van ser d’ab so lu ta

nor ma li tat car diolò gi ca i res pi ratò ria; es

de ses ti ma l’e xistència de pa to lo gia orgà -

nica, cosa que con fir ma va la im pres sió de

la pri me ra con sul ta. D’al tra ban da, l’ú nic

símp to ma que va pre sen tar el pa cient va

ser la hi per ven ti la ció, que com és ben sa -

but, és una for ma de ma ni fes ta ció clí ni ca

d’an sie tat. Per això es pro po sa al pa cient

una ava lua ció psi colò gi ca, tot ex pli cant-li

d’u na for ma en te ne do ra les da des ob tin -

gu des en el nos tre exa men i les con clu -

sions que ens in vi ten a con si de rar l’e -

xistència d’un pro ble ma d’ín do le psi colò -

gi ca.

Als 22 anys, com que con ti nuen les di fi -

cul tats per prac ti car ac ti vi tat fí si ca i per

por tar una vida nor mal, EF va al des patx

d’un psicò leg es por tiu.

Ava lua ció con duc tual

L’a va lua ció es va por tar a ter me mit jan -

çant una en tre vis ta i una ses sió d’ac ti vi tat

fí si ca en un parc.

En el marc de l’en tre vis ta, EF des criu la in -

ten sa an sie tat que ex pe ri men ta quan rea -

lit za qual se vol mena d’es forç fí sic con ti -

nuat o in tens (per exem ple có rrer, anar en

bi ci cle ta o tre ba llar amb màqui nes o pe sos 

en un gimnàs). En con cret as sen ya la:

n Res pos tes cog ni ti ves: por as so cia da a

la rea lit za ció d’es forç fí sic; pen sa ments

an ti ci pa to ris en aques ta di rec ció (“em

tro ba ré ma la ment i no po dré res pi rar,

cau ré a te rra...”, “se gur que no po dré

aguan tar”...).

n Res pos tes fi siolò gi ques: in cre ment de

l’ac ti va ció simp àti ca (do lor d’es tó mac,

vòmits, ten sió mus cu lar tant du rant el

dia com de nit, fre qüent ne ces si tat im -

pe rio sa d’a nar al la va bo).

n Res pos tes mo trius: hi pe rac ti vi tat

(rea lització de tas ques no pre vis tes,

deam bu lar per casa sen se sa ber què

fer...).

La set ma na se güent a la rea lit za ció de

l’en tre vis ta d’a va lua ció, EF és acompa -

MINUT WATTS

FREQÜÈNCIA

CARDÍACA

TENSIÓ

ARTERIAL

0  30  96 130/65

1  60 122

2  60 130

3  60 136 170/70

4 120 144

5 120 148

6 120 160 180/70

n TAULA 1. 
Re sul ta ts del test so bre ci cloer gòme tre.



nyat a un parc per rea lit zar un en tre na -

ment con sis tent en una cur sa con tí nua

suau, a un rit me de 7 min/km. EF co men -

ta que està molt ner viós, i que està preo -

cu pat per veu re com reac cio na ran ell i el

seu cos. Trans co rre guts els pri mers 50

me tres, l’an sie tat d’EF aug men ta, s’hi

ob ser ven di fi cul tats per res pi rar, una ex -

pres sió fa cial de preo cu pa ció i un com -

por ta ment ver bal d’e vi ta ció, ar gu men -

tant el seu ma les tar i la seva in ca pa ci tat

per con ti nuar co rrent. Hom li in sis teix

per què con ti nuï co rrent, però sen se arri -

bar als 200 me tres s’a tu ra, s’as seu i con -

ti nua res pi rant de ma ne ra agi ta da, tot

ver ba lit zant “ja t’ho vaig dir”, “no ho puc

fer, això”.

A més a més d’a quest pro ble ma, EF in for -

ma que cada ve ga da li cos ta més de sor tir

al ca rrer, tant de nit amb els seus amics,

com du rant el dia, prin ci pal ment en zo nes 

de la ciu tat allun ya des de casa seva i en

ca rrers con co rre guts, on hi hagi mol ta

gent i molt trànsit.

EF co men ta que tots dos pro ble mes són

molt de sa gra da bles i mo lests per a ell,

per què ob ser va que cada ve ga da “van a

més”, que li im pe dei xen de por tar una

vida nor mal, es pe cial ment amb ac ti vi tats

que li agra den: fer es port i sor tir amb els

seus amics. Per aques ta raó la seva mo ti -

va ció és alta per im pli car-se en tot allò

que se li pro po si.

Pro gra ma

d’in ter ven ció

La in ter ven ció o en tre na ment psi colò gic

es va pro lon gar du rant 24 set ma nes; es

van rea lit zar 13 ses sions d’“in ter ven ció

di rec ta” amb EF i se gui ments te lefò nics

d’”ava lua ció i as ses so ra ment” quan el

pe río de in ter ses sions era su pe rior a una

set ma na. Els ob jec tius de la in ter ven ció i

les tècni ques uti lit za des per a la con se cu -

ció apa rei xen des crits a la tau la 2. El

con tin gut de les 9 ses sions es re cull a la

tau la 3.

Els re sul tats ob tin guts re flec tei xen una

ca pa ci tat d’es forç su pe rior, que de pas sa 

els va lors ob tin guts en la pri me ra ava -

lua ció, so bre tot pel que fa a la du ra da de 

la pro va i absència de qua dre d’hi per -

ven ti la ció. Si a aquest fet hi afe gim la

dada d’in terès, que el pa cient por ta va

deu dies sen se prac ti car exer ci ci a cau sa 

d’un pro cés in fec ciós res pi ra to ri i fe bre,

en te nem que el re sul tat ad qui reix una

ma jor di men sió.
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OBJECTIUS TÈCNIQUES UTILITZADES

n Aju dar EF a com pren dre què li pas sa i, així, com pren dre el ti pus

d’en trenament que ha de rea lit zar.

n Con se qüèn cia de l’an te rior, re for çar la mo ti va ció i la con fian ça d’EF

amb vis ta a l’en tre na ment.

Infor ma ció i ex pli ca ció de l’“anà li si fun cio nal del com por ta ment“ i del

pro cés de “con tra con di cio na ment”.

Di rec ta ment, acon se guir una mi llo ra en el con trol de l’ex cés de ten sió

mus cu lar, i in di rec ta ment mi llo rar el con trol de l’a ten ció, amb l’ob jec tiu

de re duir els ni vells d’an sie tat, tant en si tua cions quo ti dia nes no pro vo -

ca do res d’estrès com en la si tua ció fòbi ca.

Pro ce di ment abreu jat de re la xa ció pro gres si va (Bern stein i Bor ko -

vec, 1983; Bu ce ta, 1987) i res pi ra ció ab do mi nal (Cau te la i Gro den,

1985).

Con trol de l’an sie tat du rant la rea lit za ció de tas ques d’es forç fí sic

con ti nuat (cur sa con tí nua, cur sa amb can vis de rit me i bi ci cle ta amb

in ten si tat crei xent). De for ma més es pe cí fi ca, es pre tén que EF s’a -

cos tu mi a uti lit zar un “iti ne ra ri de l’a ten ció” que in ter fe rei xi de ma ne -

ra efi caç amb els pen sa ments au tomà tics ca rac te rís tics de l’an ti ci -

pa ció de por.

Adqui si ció d’u na ru ti na con duc tual du rant la rea lit za ció de tas ques

d’es forç fí sic con ti nuat (cur sa con tí nua, cur sa amb can vis de rit me i bi -

ci cle ta en in ten si tat crei xent) ba sa da en la fo ca lit za ció de l’a ten ció

so bre re ferè ncies ex ter nes, uti lit za ció d’au toins truc cions i “pa rau les

clau” i ma nio bres d’a de qua ció de l’ac ti va ció fi siolò gi ca (mit jan çant

la res pi ra ció i mo vi ments d’a de qua ció de la po si tu ra) (Mor gan,

 Horstman, Cymer man i Sto kes, 1983; Gi me no, 1997).

Con trol de les res pos tes cog ni ti ves. Es pre tén, en con cret, que EF ad -

qui rei xi un re per to ri de res pos tes cog ni ti ves que li per me tin de con tra -

res tar i sub sti tuir les ela bo ra cions men tals dis fun cio nals que apa rei xen 

du rant la cri si fòbi ca.

Com a es tratè gies com ple ment àries de les an te riors, en tre na ment per

a l’ad qui si ció i uti lit za ció d’au toins truc cions, tant de carà cter ‘mo ti va -

cio nal’ (“en da vant”, “bé”, “som-hi”) com fa ci li ta do res de con duc tes de

con trol claus (“res pi ra”, “mira”, “col zes en re re”). A més a més de l’en -

tre na ment en au toins truc cions, EF va ser en tre nat en la uti lit za ció d’un

en fo ca ment men tal fun cio nal per al ma neig de les pos si bles ame na -

ces i la fal ta de con trol per ce bu des abans o du rant la pro va (“no més

em que den –n– me tres”, “puc aca bar”, “puc acos tu mar-me i re sis tir

l’es forç”).

Re duc ció pro gres si va de la in cidè ncia dels es tí muls pre sents en la si -

tua ció fòbi ca. Es pre tén, en pri mer lloc, que l’es por tis ta s’a cos tu mi a la

si tua ció, i que aques ta per di la ca pa ci tat d’e vo car an sie tat; i, en se gon

lloc, que in cre men ti la pròpia eficà cia en la uti lit za ció de les es tratè gies

d’en fron ta ment prèvia ment en tre na des per tal de sub sti tuir el com por -

ta ment anò mal en aques ta si tua ció per una pau ta de com por ta ment al -

ter na ti va fun cio nal.

Expo si ció gra dual i uti lit za ció de les es tratè gies d’en fron ta ment

des cri tes an te rior ment (Eche bu rúa i Gar ga llo, 1993).

n TAULA 2. 
Objec tius de la in ter ven ció i tècni ques uti lit za des.
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SESSIÓ

I LLOC

TREBALL REALITZAT I RESULTATS DE L’ENTRENAMENT

EN EXPOSICIÓ GRADUADA EN VIU TASQUES INTERSESSIONS

1

des patx

(set ma na 1)

Entre vis ta ini cial d’a va lua ció (des cri ta en l’a va lua ció del

cas).

2

parc

(set ma na 1)

Ava lua ció mit jan çant una pro va de cur sa con tí nua rea lit za da

en un cir cuit de te rra en un parc de la ciu tat.

3

des patx

(se tma na 2)

Entre na ment en re gu la ció de l’ac ti va ció fi siolò gi ca mit jan çant

res pi ra ció ab do mi nal i “Entre na ment en Re la xa ció Mus cu lar

Pro gres si va”.

Ses sions d’en tre na ment a casa uti lit zant un pro to col que

com bi na la uti lit za ció de res pi ra ció ab do mi nal i l’“Entre na -

ment en Re la xa ció Mus cu lar Pro gres si va” (4 ses sions/set -

ma na).

4

parc

(se tma na 3)

n Entre na ment per a la uti lit za ció d’e xer ci cis de res pi ra ció i d’au -

to re gu la ció mus cu lar du rant la cur sa con tí nua.

n Entre na ment de l’a ten ció per a la uti lit za ció d’es tí muls in -

terns i ex terns du rant la cur sa con tí nua.

n Elec ció i uti lit za ció de “pa rau les clau” i au toins truc cions, per

re for çar la uti lit za ció de les tècni ques an te riors.

n Expo si ció pro gres si va: Cur sa con tí nua en cir cuit de te rra, tot 

in cor po rant-hi la uti lit za ció de les es tratè gies an te riors.

Distància re co rre gu da: 175 me tres.

Ses sions d’en tre na ment a casa uti lit zant un pro to col que

com bi na la uti lit za ció de res pi ra ció ab do mi nal i l’“Entre na -

ment en Re la xa ció Mus cu lar Pro gres si va”. En fi na lit zar la

ses sió s’hi in cor po ra l’”as saig a ima gi na ció“ de la uti lit za ció

de la ru ti na de l’ aten ció du rant la cur sa con tí nua (4 ses -

sions/set ma na).

5

parc

(se tma na 4)

n Entre na ment per a la uti lit za ció d’e xer ci cis de res pi ra ció i

d’au to re gu la ció mus cu lar du rant la cur sa con tí nua.

n Entre na ment de l’a ten ció per a la uti lit za ció d’es tí muls in -

terns i ex terns du rant la cur sa con tí nua.

n Uti lit za ció de “pa rau les clau” i au toins truc cions, per re for çar

la uti lit za ció de les tècni ques an te riors.

n Expo si ció pro gres si va: Cur sa con tí nua en cir cuit de

 terra, tot in cor po rant-hi la uti lit za ció de les es tratè -

gies an te riors. Distància re co rre gu da: 400 me tres,

 descans ac tiu (ca mi nant du rant 50 me tres), 200 me -

tres.

n Ses sions d’en tre na ment a casa uti lit zant un pro to col que

com bi na la uti lit za ció de res pi ra ció ab do mi nal i l’“Entre na -

ment en Re la xa ció Mus cu lar Pro gres si va”. En fi na lit zar la

ses sió s’hi in cor po ra l’“as saig en ima gi na ció” de la uti lit za ció

de la ru ti na de l’a ten ció du rant la cur sa con tí nua (3 ses -

sions/set ma na).

n Tres en tre na ments de cur sa con tí nua set ma nals (ex po si -

ció pro gres si va); arri ba a rea lit zar pel seu comp te 500 m + 

300 m.

6

parc

(se tma na 6)

n Entre na ment per a la uti lit za ció d’e xer ci cis de res pi ra ció i 

d’au to re gu la ció mus cu lar du rant la cur sa con tí nua.

n Entre na ment de l’a ten ció per a la uti lit za ció d’es tí muls in -

terns i ex terns du rant la cur sa con tí nua.

n Uti lit za ció de “pa rau les clau” i au toins truc cions, per re for çar

la uti lit za ció de les tècni ques an te riors.

n Expo si ció pro gres si va: Cur sa con tí nua en cir cuit de

 terra, tot in cor po rant-hi la uti lit za ció de les es tratè -

gies an te riors. Distància re co rre gu da: 800 m + 400 m +

100 m.

n Ses sions d’en tre na ment a casa uti lit zant un pro to col que

com bi na la uti lit za ció de res pi ra ció ab do mi nal i l’“Entre na -

ment en Re la xa ció Mus cu lar Pro gres si va”. En fi na lit zar la

ses sió s’hi in cor po ra l’“as saig en ima gi na ció” de la uti lit za ció

de la ru ti na de l’a ten ció du rant la cur sa con tí nua (2 ses -

sions/set ma na).

n Tres en tre na ments de cur sa con tí nua set ma nals (ex po si ció

pro gres si va); arri ba a rea lit zar pel seu comp te 1.000 m +

400 m + 200 m.

7

parc

(se tma na 8)

Expo si ció pro gres si va: Pas seig per una avin gu da de la ciu tat,

un di ven dres a la tar da (alta con currència de gent i de trànsit),

dis tan ciant pro gres si va ment la presè ncia i el su port del psicò -

leg. En aquest en tre na ment s’in cor po ren pau tes de con trol de

l’a ten ció si mi lars a les que EF uti lit za du rant els en tre na ments

de cur sa con tí nua al parc. La du ra da d’a ques ta ses sió d’en tre -

na ment va ser de 90 mi nuts.

n Ses sions d’en tre na ment a casa uti lit zant un pro to col que

com bi na la uti lit za ció de res pi ra ció ab do mi nal i l’“Entre na -

ment en Re la xa ció Mus cu lar Pro gres si va”. En fi na lit zar la

ses sió s’hi in cor po ra l’“as saig en ima gi na ció” de la uti lit za ció

de la ru ti na d’a ten ció du rant la cur sa con tí nua i du rant el

pas seig per un ca rrer con co rre gut de la ciu tat (2 ses -

sions/set ma na).

n Tres en tre na ments de cur sa con tí nua set ma nals (ex po si ció

pro gres si va), arri ba a rea lit zar pel seu comp te 1.000 m +

400 m + 400 m.

n TAULA 3. 
Des crip ció de la in ter ven ció per sessions.
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SESSIÓ

I LLOC

TREBALL REALITZAT I RESULTATS DE L’ENTRENAMENT

EN EXPOSICIÓ GRADUADA EN VIU TASQUES INTERSESSIONS

8

par c

(se tma na 10)

n Expo si ció pro gres si va: Cur sa con tí nua en cir cuit de te rra, tot 

in cor po rant-hi la uti lit za ció de les es tratè gies an te riors.

Distància re co rre gu da: 1.500 m + 200 m + 200 m.

n Ses sions d’en tre na ment a casa uti lit zant el pro to col que

com bi na la uti lit za ció de res pi ra ció ab do mi nal i l’“Entre na -

ment en Re la xa ció Mus cu lar Pro gres si va”. En fi na lit zar la

ses sió s’hi in cor po ra l’“as saig en ima gi na ció” de la uti lit za ció

de la ru ti na de l’a ten ció du rant la cur sa con tí nua (2 ses -

sions/set ma na).

n Qua tre pas seigs set ma nals de 60 mi nuts (temps mí nim) per

un ca rrer con co rre gut de la ciu tat.

n Tres en tre na ments de cur sa con tí nua set ma nals (ex po si ció

pro gres si va); arri ba a rea lit zar pel seu comp te 1.500 m +

400 m + 200 m.

9

par c

(se tma na 14)

n La pe rio di ci tat quin ze nal s’in te rromp per uns dies de va can -

ces i un viat ge que EF rea lit za amb la seva fa mí lia.

n Expo si ció pro gres si va: Cur sa con tí nua en cir cuit de te rra, tot 

in cor po rant-hi la uti lit za ció de les es tratè gies an te riors.

Distància re co rre gu da: 1.500 m + 800 m + 200 m.

n Ses sions d’en tre na ment a casa uti lit zant un pro to col que

com bi na la uti lit za ció de res pi ra ció ab do mi nal i l’“Entre na -

ment en Re la xa ció Mus cu lar Pro gres si va”. En fi na lit zar la

ses sió s’hi in cor po ra l’“as saig en ima gi na ció” de la uti lit za ció

de la ru ti na de l’a ten ció du rant la cur sa con tí nua (2 ses -

sions/set ma na).

n Els pas seigs per un ca rrer con co rre gut de la ciu tat s’e li mi -

nen com a fei na en dei xar de cons ti tuir un pro ble ma per a

EF; hom com pro va que de for ma na tu ral rea lit za des pla ça -

ments pro lon gats i per llocs con co rre guts.

n Tres en tre na ments de cur sa con tí nua set ma nals (ex po si ció

pro gres si va); arri ba a rea lit zar pel seu comp te 1.500 m +

800 m + 200 m.

10

par c

(se tma na 17)

n Una grip que va afec tar EF va mo ti var que se li acon se llés

de pren dre’s una set ma na de des cans.

n Expo si ció pro gres si va: Cur sa con tí nua en cir cuit de te rra, tot 

in cor po rant-hi la uti lit za ció de les es tratè gies an te riors.

Distància re co rre gu da: 1.900 m + 300 m + 200 m.

n Les ses sions d’en tre na ment a casa uti lit zant un pro to col que 

com bi na la uti lit za ció de res pi ra ció ab do mi nal i l’“Entre na -

ment en Re la xa ció Mus cu lar Pro gres si va” es dei xen en

aquest mo ment a la dis cre ció d’EF, en com pro var que hi ha

un bon do mi ni d’a ques tes tècni ques.

n Tres en tre na ments de cur sa con tí nua set ma nals (ex po si ció

pro gres si va), ex cep te la set ma na de des cans per grip; arri -

ba a rea lit zar pel seu comp te 1.900 m + 300 m + 300 m.

11

par c

(se tma na 19)

Expo si ció pro gres si va: Cur sa con tí nua amb 3 can vis de rit me,

en pu ja da, en cir cuit de te rra, tot in cor po rant-hi la uti lit za ció de

les es tratè gies an te riors. El cir cuit uti lit zat te nia una distància

de 2.500 me tres i es va fer amb una breu pau sa; ca mi na va 20

me tres al fi nal de cada pu ja da.

Dos en tre na ments de cur sa con tí nua i un amb 3 can vis de rit -

me en pu ja da set ma nals (ex po si ció pro gres si va); arri ba a rea -

lit zar pel seu comp te 2.200 m + 400 m + 200 m. El cir cuit amb

can vis de rit me es va rea lit zar com plet en to tes les oca sions;

EF va in for mar que cada ve ga da po dia fer-lo més ràpid en tro -

bar-se mi llor fí si ca ment.

12

par c

(se tma na 21)

Cur sa con tí nua en cir cuit de te rra, tot in cor po rant-hi la uti lit -

za ció de les es tratè gies an te riors. Distància re co rre gu da:

2.400 m + 500 m.

Dos en tre na ments de cur sa con tí nua i un amb 3 can vis de rit -

me en pu ja da set ma nals (ex po si ció pro gres si va); arri ba a rea -

lit zar pel seu comp te 2.500 m + 500 m. Acon se gueix de rea lit -

zar el cir cuit amb can vis de rit me com plet sen se atu rar-se.

13

par c

(se tma na 24)

Cur sa con tí nua en cir cuit de te rra, tot in cor po rant-hi la uti lit -

za ció de les es tratè gies an te riors. Distància re co rre gu da:

3.000 m.

Dos en tre na ments de cur sa con tí nua i un amb 3 can vis de rit -

me en pu ja da set ma nals (ex po si ció pro gres si va); arri ba a rea -

lit zar pel seu comp te 3.000 m. El cir cuit amb can vis de rit me el

rea lit za com plet sen se atu rar-se.

14

parc

(se gui ment

als 7 me sos,

set ma na 52)

Cur sa con tí nua en cir cuit de te rra, tot in cor po rant-hi la uti lit -

za ció de les es tratè gies an te riors. Distància re co rre gu da:

3.000 m, amb un can vi a rit me crei xent els 200 úl tims me -

tres.

15

Cen tre

de Me di ci na

(se gu mient

als 7 me sos,

se tma na 54)

Es re pe teix el ma teix test d’es forç que es va rea lit zar a la pri -

me ra ava lua ció, en ca ra que en aquest cas es de sen vo lu pa

fins que el pa cient arri ba a l’es go ta ment. Els re sul tats es mos -

tren a la tau la 4.

n TAULA 3. 
(Con ti nua ció.)



Conclusió i discussió final
Un cop en lles ti des les 13 ses sions del

pro gra ma d’in ter ven ció, s’ob ser va, mit -

jan çant les dues ses sions de se gui ment,

trans co rre guts 7 me sos, l’absència de la

res pos ta con di cio na da d’an sie tat-evi ta ció

en presè ncia d’e xer ci ci fí sic con ti nuat,

tant en la mo da li tat de cur sa con tí nua

com en ci cloerg òme tre, en tots dos casos

amb intensitat creixent.

Alho ra, s’ob ser va el de sen vo lu pa ment

d’un con so li dat re per to ri de con duc tes

d’en fron ta ment en aques ta ma tei xa si tua -

ció, i l’absència de la res pos ta d’an sie tat

con di cio na da al des pla ça ment per llocs

concorreguts de la ciutat.

Fi nal ment, apor tem a con ti nua ció el co -

men ta ri d’EF, en l’úl ti ma ses sió d’en tre na -

ment-ava lua ció rea lit za da en el cen tre de

me di ci na es por ti va: “Esta va for ça ner viós,

per què per a mi era un rep te fer aques ta

pro va, pre ci sa ment al ma teix lloc i amb la

ma tei xa màqui na en què vaig te nir fa

temps el pro ble ma. En co men çar a pe da le -

jar m’he anat tran quil·lit zant i he arri bat al

fi nal es for çant-me tot el que he po gut”.

“Con ti nua ré en tre nant, per què vull mi llo rar 

la meva for ma fí si ca.”
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MINUT WATTS

FREQÜÈNCIA

CARDÍACA

TENSIÓ

ARTERIAL

0  30 133 125/65

1  60 146

2  60 149

3  60 150 160/65

4 120 164

5 120 166

6 120 166 180/70

7 180 169

8 180 173

9 180 174 190/75

10 210 184

n TAULA 4. 
Re sul tats test so bre ci cloerg òme tre.



Programació dels exercicis físics
en infants amb excés de percentatge
de greix corporal
§ ÓSCAR OSWALDO ESCOBAR MONTOYA

Lli cen ciat en Edu ca ció Fí si ca.
Espe cia lis ta en Edu ca ció per a la sa lut.
Espe cia lis ta en Edu ca ció Fí si ca: Acti vi tat Fí si ca i Sa lut 

Resum
La infància és un pe río de trans cen den tal

en el pro cés de for ma ció, en el qual les

dis ci pli nes pe dagò gi ques han de con tri -

buir al de sen vo lu pa ment ade quat de les

di fe rents di men sions dels és sers hu mans,

tot apro fun dint en el co nei xe ment de les

ca rac te rís ti ques que es pre sen ten du rant

cada una de les eta pes d’a quest pe río de.

L’Edu ca ció Fí si ca, que té com a re fe rents

la pro mo ció de la sa lut i la pre ven ció

primà ria de la ma lal tia, ha de fer seu

aquest pe río de del pro cés vi tal humà, ha

d’in ter ve nir-hi des dels pri mers anys de

vida, mit jan çant pro gra mes que por tin a

fer que les co mu ni tats i els in di vi dus ac -

tuïn de ma ne ra més sa lu tí fe ra i dis mi nuei -

xin la pre va len ça dels fac tors de risc. 

Al text es pro po sen un se guit de pau tes i

es tratè gies adre ça des als/les lli cen -

ciats/des en Edu ca ció Fí si ca i a al tres pro -

fes sio nals de les cièn cies apli ca des a les

ac ti vi tats fí si ques, in te res sats/des en el

pro cés d’i ni cia ció es por ti va amb in fants

que pre sen ten ex cés de per cen tat ge de

greix cor po ral.

Presentació

Avui dia pro li fe ren a les ciu tats les ins ti tu -

cions que ofe rei xen pro gra mes per què els

in fants1 es fa mi lia rit zin amb la pràcti ca

d’un o de di ver sos es ports. No obs tant

això, no es té en comp te que l’èpo ca en

què s’han de co men çar a in tro duir no ves

ex pe rièn cies en el camp de les ac ti vi tats

fí si ques va ria d’un es port a un al tre i d’u na 

per so na a una al tra. 

Per tant, sen se te nir pre sents va ria bles

com ara la ta lla, la mas sa cor po ral, l’e -

dat, la per so na li tat o qual se vol al tre as -

pec te d’un in fant, en ca mi nar-lo cap a un 

es port per al qual no es pos seei xen les

ap ti tuds ne cess àries, pot con duir-lo a

for mar imat ges ne ga ti ves d’ell ma teix i

a sen tir-se des co rat jat per prac ti car una

ac ti vi tat fí si ca.

En aquest sen tit, ara com ara s’ac cep ta

que un ex cés de mas sa gras sa es tro ba

re la cio nat ne ga ti va ment amb l’e xer ci ta -

ció fí si ca i l’au to con cep te dels in fants,

mo tiu pel qual és in dis pen sa ble te nir

pre sent les va ria bles re la cio na des amb

la re duc ció del tei xit adi pós a l’ho ra de

pro gra mar les ac ti vi tats fí si ques que s’u -

ti lit za ran en el pro cés d’i ni cia ció es por ti -

va. (Qua dre 1)
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Abstract

The child hood is a trans cen den tal pe riod in the

pro cess of for ma tion, in which the pe da go gi cal

dis ci pli nes should con tri bu te to the ade qua te

de ve lop ment of the dif fe rent di men sions of

hu man beings, dee pe ning in the know led ge of

the cha rac te ris tics pre sent in each of the sta ges

of this pe riod. The Physi cal Edu ca tion in its

re fe ren ce to pro mo te health and the pri mary

pre ven tion of the ill ness should take pos ses sion

of this pe riod of the vi tal hu man pro cess, ta king

part from the ear lier years of life through

pro grams that get the com mu ni ties and

in di vi duals to act in a more healt hful way and

de crea se the pre va len ce of risk fac tors.

In the text we pro po se a se ries of ru les and

stra te gies lea ding the Physi cal Edu ca tion

tea chers and ot her pro fes sio nals of ap plied

scien ces to the physi cal ac ti vi ties in te res ted

in the spor ti ve ini tia tion with in fants that

have an per cen ta ge ex ces si ve of body fat.

Key words

Infants, Per cen ta ge of body fat, Ge ne ral

dyna mic ae ro bic long-lasting en du ran ce and

the free fatty acids.

Infants, per cen tat ge de greix cor po ral,
re sistència aerò bi ca dinà mi ca ge ne ral de
llar ga du ra da i àcids gras sos lliu res

n Pa ra ules cla u

5 A 6 ANYS 6 A 8 ANYS 8 A 9 ANYS 10 A 12 ANYS

Tennis

Na ta ció Esgri ma Llui tes Ci clis me

Pa ti nat ge

ar tís tic

Te nis

de taula
Vo lei bol

Acti vi tats

atl èti ques

Gimnàsti ca Bàsquet Bo xa

Fut bol Hal te ro fília

n QUADRE 1.
Edat òpti ma en què co men ça la fa mi lia rit za ció amb els es ports.

Fo to gra fia pre sa de  F. Dawn
Par ker i Oded Bar-Or, “Ju ve -
ni le Obe sity”, a: The physi cian
and sport me di ci ne, vol. 19,
núm. 6 (juny de 1991).

1 Pe río de del pro cés vi tal humà que dura fins a l’i ni ci de la pu ber tat (mo ment en què es pro duei xen can vis a ni vell de

ma du ra ció se xual).



Generalitats
de l’excés
de massa grassa
en l’infant 
L’ex cés de greix cor po ral, tant en els in -

fants com en les per so nes adul tes, té

com a ca rac te rís ti ca co mu na que l’e qui -

li bri energ ètic po si tiu és la prin ci pal

cau sa d’a quest fe no men. L’in fant obès

pot ser pro pens a pa tir ma lal ties si

man té aques ta con di ció fins a l’e dat

adul ta. Com més temps duri l’ex cés de

mas sa gras sa de l’in fant més gran serà

la pos si bi li tat que es con ver tei xi en un

adult obès, però si es pre nen les me su -

res ade qua des per re duir aquest pro ble -

ma en edats pri me ren ques po dria evi -

tar-se l’o be si tat en el fu tur. La pre va len -

ça d’ex cés de tei xit adi pós en les per so -

nes s’in cre men ta amb l’aug ment de l’e -

dat, és a dir, que es tro ben més obe -

sos a la pu ber tat que en la infància.

Tan ma teix, s’ha cons ta tat una més

gran mal·lea bi li tat de l’ex cés de per cen -

tat ge de greix cor po ral ini ciat en l’e ta pa

ju ve nil da vant de la d’i ni ci en la

infància, la qual es con si de ra de di fí cil

ma neig. 

No han es tat es ta blerts estàndards exac -

tes per als per cen tat ges de greix per me -

sos. Mal grat tot, el Na tio nal Cen ter for

Health Sta tis tics (NCHS) ha es ta blert,

en un es tu di de la po bla ció dels USA, en

in di vi dus de tots dos se xes que es tro ben 

en edats en tre els 2 i els 18 anys (ve geu

fi gu ra 1), la mit ja na (per cen tat ge 50)

dels va lors de la su matò ria del gruix dels 

plecs cu ta nis de les zo nes sub es ca pu lar

i tri ci pi tal (ve geu els qua dres 2 i 3),

a par tir del qual es po den es ta blir els

 següents per cen tat ges de greix cor po -

ral ideals per a ho mes i do nes. (Qua -

dre 4)

Diagnòstic
de l’excés
de massa grassa
El cri te ri més en cer tat per de ter mi nar l’ex -

cés de mas sa gras sa és la va lo ra ció del

per cen tat ge de greix o grau d’a di po si tat

cor po ral. El mèto de més uti lit zat, per la

seva fa ci li tat de ma neig, baix cost i grau

de pre ci sió és el me su ra ment dels plecs

cu ta nis. 

El pro ce di ment ge ne ral con sis teix a me su -

rar el gruix dels plecs cu ta nis de les zo nes

sub es ca pu lar i tri ci pi tal (ve geu fi gu ra 2),

su mar pos te rior ment aquests va lors i uti -
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Edat
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n QUADRE 2.
Per cen tils de les su matò ries del gruix dels plecs cutanis tri ci pi tal i sub es ca pu -
lar, de noies en tre els 6 i els 17 anys, per a va lo rar el grau d’a di po si tat cor po -
ral (Pres de Lan ge skin fold ca li per ope ra tor’s ma nual).
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n QUADRE 3.
Per cen tils de les su matò ries del gruix dels plecs cutanis tri ci pi tal i sub es ca pu -
lar, de nois en tre els 6 i  els 17anys, per a va lo rar el grau d’a di po si tat cor po ral
(Pres de Lan ge skin fold ca li per ope ra tor’s ma nual).
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n FIGURA 1.
Can vis en el gruix dels plecs cuta nis de les zo -
nes sub es ca pu lar i tri ci pi tal en nois i noies en -
tre 2 i 18 anys d’e dat. (Pres  de Jack H. Wil mo -

re i Da vid L.  Cos till, Physio logy of sport and exer -

ci ce. Cham paing: Hu man Ki ne tics, 1994,

p. 407).

HOMES DONES

 6 anys 11 %  6 anys 15 %

 7 anys 11 %  7 anys 16 %

 8 anys 12 %  8 anys 17 %

 9 anys 13 %  9 anys 18 %

10 anys 13 % 10 anys 19 %

11 anys 15 % 11 anys 19 %

12 anys 13 % 12 anys 19 %

n QUADRE 4.
% de greix cor po ral ideal.
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lit zar les for mu les ade qua des per a la

fran ja d’e dat co rres po nent, pro po sa des

per Boi leau, Loh man i Slaugh ter

(1985). En el nos tre cas, no més fa ríem

ser vir les re la cio na des amb l’e dat es co -

lar, pe río de en el qual té lloc la ini cia ció

es por ti va. (Qua dre 5)

D’al tra ban da, aquests ma tei xos au tors

pro po sen d’al tres fór mu les per a cada

sexe (Slaugh ter i d’al tres, 1988), que es 

po den uti lit zar du rant tot el pe río de de

la infància en els nois i noies que te nen

una su matò ria de plecs cu ta nis de les

zo nes sub es ca pu lar i tri ci pi tal su pe rior

a 35 mm. (Qua dre 6)

Par ti cu lar ment, he op tat per uti lit zar

aques ta es tratè gia com a parà me tre per

de ter mi nar si hi ha so bre mas sa gras sa o

obe si tat. Aquests dos ter mes s’u sen so vint 

de for ma in dis tin ta, però tècni ca ment te -

nen sig ni fi cats di fe rents. So bre mas sa

gras sa es de fi neix com el per cen tat ge de

mas sa gras sa ac tual que su pe ra el per cen -

tat ge de greix ideal d’a cord amb el sexe i

l’e dat, però sen se as so lir ni so bre pas sar

els per cen tat ges de greix que es po den ob -

te nir a par tir dels va lors re sul tants de la

su matò ria dels plecs cu ta nis de les zo nes

sub es ca pu lar i tri ci pi tal que apa rei xen al

per cen til 25 de les tau les del Na tio nal

Cen ter for Health Sta tis tics (NCHS) (ve geu 

qua dres 2 i 3), per què a par tir d’a quest

per cen tat ge en avall els in fants han de ser

con si de rats com a obe sos. 

Un cop de ter mi nat el per cen tat ge de greix

cor po ral ac tual es pot ob te nir la mas sa cor -

po ral ideal, uti lit zant el pro ce di ment se -

güent: 

n Cal cu lar la mas sa del greix, mul ti pli cant 

el per cen tat ge de greix cor po ral ac tual

per la mas sa to tal (kg) de l’in di vi du i di -

vi dint el re sul tat per 100.

n Tro bar la mas sa ma gra, sos traient de la

mas sa to tal de l’in di vi du la mas sa del

greix. 

n Fi nal ment, per ob te nir la mas sa cor -

po ral ideal, es di vi deix la mas sa ma -

gra ac tual pel per cen tat ge de mas sa

ma gra ideal (per ob te nir aquest úl tim

parà me tre, es pren el va lor de 100%

com el to tal de tota l’es truc tu ra cor po -

ral i se sos treu el % de gras sa ideal per 

al sexe i l’e dat), el qual al ho ra, es tro -

ba di vi dit per 100. Alter na ti va ment,

es pot cal cu lar la quan ti tat de pèrdua

de mas sa gras sa, res tant de la mas sa

a

b

c

n FIGURA 2.
Lo ca lit za ció (a) i me su ra ment dels plecs cu -
ta nis de les zo nes sub es ca pu lar (b) i tri ci pi -
tal (c). (Fo to gra fies pre ses de Lan ge skin foid

ca li per ope ra tor’s ma nual.)
NENS

n 6-11 anys

% GREIX:

1,35 x (suma dels va lors dels plecs cu ta nis sub es ca pu lar i tri ci pi tal) – 0.012 x (suma dels va lors

dels plecs cu ta nis sub es ca pu lar i tri ci pi tal)2 – 3,4. 

n 12 anys

% GREIX:

1,35 x (suma dels va lors dels plecs cu ta nis sub es ca pu lar i tri ci pi tal) – 0.012 x (suma dels va lors

dels plecs cu ta nis sub es ca pu lar i tri ci pi tal) 2  – 4,4. 

NENES

n 6-10 anys

% GREIX:

1,35 x (suma dels va lors dels plecs cu ta nis sub es ca pu lar i tri ci pi tal) –  0.012 x (suma dels va lors

dels plecs cu ta nis sub es ca pu lar i tri ci pi tal) 2  – 1,4. 

n 11-12 anys

% GREIX:

1,35 x (suma dels va lors dels plecs cu ta nis sub es ca pu lar i tri ci pi tal) – 0.012 x (suma dels va lors

dels plecs cu ta nis sub es ca pu lar i tri ci pi tal) 2  –2,4.

n QUADRE 5.

NENS

n % GREIX:

0.735 x (suma dels va lors dels plecs cu ta nis sub es ca pu lar i tri ci pi tal) + 1.6 

NENES

n % GREIX:

0.546 x (suma dels va lors dels plecs cu ta nis sub es ca pu lar i tri ci pi tal) + 9.7

n QUADRE 6.



cor po ral ac tual el va lor de la mas sa

cor po ral ideal. 

Per exem ple, una nena de 9 anys d’e dat

que té una mas sa cor po ral ac tual de 37

qui lo grams i una su matò ria de plecs cu ta -

nis de 35 mm (un gruix de 21 mm al plec

tri ci pi tal i de 14 mm a ni vell sub es ca pu -

lar), mit jan çant l’e qua ció co rres po nent al

seu sexe i edat, es cal cu la que el seu per -

cen tat ge de greix cor po ral ac tual és de

31,15%, la seva mas sa gras sa co rres pon

a 11,5 kg, la mas sa ma gra a 25,5 kg i la

seva mas sa cor po ral ideal ha d’es tar prop

de 31 kg; per la qual cosa haurà de re duir

6 kg apro xi ma da ment. 

Així, els cri te ris per de ter mi nar la so bre -

mas sa gras sa i l’o be si tat in fan til van

més enllà del sim ple me su ra ment de la

mas sa i la ta lla cor po ral. No obs tant

això, po den ser útils les tau les d’in di ca -

dors de crei xe ment que re la cio nen l’es -

ta tu ra per a l’e dat i la mas sa per a la ta -

lla, ja que un in fant que té una es ta tu ra

bai xa per a l’e dat i una mas sa ele va da

per a l’es ta tu ra, és més pos si ble que tin -

gui un ex cés de mas sa gras sa. Tan ma -

teix, cal re con èi xer que la uti lit za ció de

les tau les es men ta des de ve ga des és li -

mi ta da, per què els in fants d’a vui són

més alts, pos seei xen més mas sa cor po -

ral i es tan mi llor de sen vo lu pats que els

de fa al guns anys, mo tiu pel qual les da -

des de re ferè ncies que apa rei xen a les

tau les no ser vei xen per ca rac te rit zar al -

gu nes po bla cions.

Orientacions
per a la programació de
l’exercici físic en infants
amb excés de percentatge
de greix corporal

Les es tratè gies per re duir el tei xit adi pós

dels in fants no són di fe rents de les que se 

se guei xen amb els adults. Con sis tei xen a

mo di fi car les con duc tes re la cio na des

amb l’a li men ta ció i els hàbits d’ac ti vi tat

fí si ca. És im por tant as sen ya lar que la

die ta pres cri ta ha de ser equi li bra da i

con te nir prou ca lo ries per per me tre el

crei xe ment i el de sen vo lu pa ment nor mal

de l’in fant, ja que les res tric cions ca lò ri -

ques dràsti ques, que pro duei xin una

pèrdua su pe rior a dues lliu res (0,907 kg) 

per set ma na po den cau sar re tard del

crei xe ment i al te ra cions en el de sen vo lu -

pa ment cor po ral. 

En se lec cio nar els con tin guts o exer ci cis

fí sics per a cada una de les parts de la ses -

sió, s’ha de te nir molt en comp te que si -

guin del grat dels par ti ci pants, car la mo ti -

va ció és pro ba ble ment el fac tor més im -

por tant per què el pro gra ma d’e xer ci cis fí -

sics tin gui èxit. Així, l’e lec ció de con tin -

guts di ver tits que pro por cio nin un rep te i

que pro duei xin els efec tes per als quals

han es tat dis sen yats, és una de les tas -

ques més cru cials en la pro gra ma ció d’e -

xer ci cis fí sics. Alho ra, con èi xer la in fluèn -

cia dels di fe rents mèto des i re cur sos a uti -

lit zar du rant el pro gra ma d’e xer ci cis fí sics

té una con se qüèn cia im por tant en la

pràcti ca, en el sen tit que cal em prar mèto -

des i re cur sos que pos si bi li tin uti lit zar el

màxim pos si ble d’àcids gras sos lliu res

(AGL) com a com bus ti ble (Esco bar,

1999). 

L’ob jec tiu prio ri ta ri de l’en tre na ment de 

la con di ció fí si ca per als in fants amb ex -

cés de mas sa gras sa en la ini cia ció es -

por ti va ha de ser el de sen vo lu pa ment

de la re sistència aerò bi ca dinà mi ca ge -

ne ral de llar ga du ra da, sen se dei xar de

ban da l’en si nis tra ment de les ca pa ci -

tats que en aques ta eta pa del pro cés vi -

tal humà te nen les se ves fa ses sen si -

bles, atès que en aques tes edats els in -

di vi dus pre sen ten con di cions fa vo ra -

bles per a aques ta mena d’es for ços, tal

i com ho de mos tren les in ves ti ga cions;

els nens i ne nes as so lei xen des dels pri -

mers se gons de càrre ga rit mes es ta bles

(steady rate) de con sum d’o xi gen amb

la qual cosa s’as se gu ra l’es ta bli ment

del me ta bo lis me aerò bic (ve geu fi gu -

ra 3).

A més a més, en ca ra que els in fants tin -

guin con sums màxims d’o xi gen ab so luts

més pe tits que no pas els adults (ve geu

fi gu ra 4), els me nors pre sen ten una alta

efi cièn cia me tabò li ca aerò bi ca,2 cosa

que els ga ran teix po der exer ci tar-se en

ni vells su pe riors del seu po ten cial aerò -

bic màxim du rant un temps pro lon gat,

sen se in cre men tar les con cen tra cions de

lac tat. D’al tra ban da, com que pos seei -

xen dipò sits de glu co gen bai xos es pot as -

se gu rar que uti lit zen una més gran quan -

ti tat d’AGL. Aques ta pre ferè ncia per la

uti lit za ció d’AGL per part dels pre pu be -

rals es de mos tra mit jan çant les da des de
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2 Man te nir el ni vell d’in ten si tat co rres po nent a l’es tat es ta ble del lac tat..

Tiempo de ejercicio (min)
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n FIGURA 3.
Di ferè ncies en el curs del temps del con sum d’o xi -
gen a l’i ni ci d’un tre ball sub màxim en tre un noi i
un adult. (Pres de S. K. Po wers i E. T. How ley,

Exer ci se physio logy “Theory and ap pli ca tion to fit ness

and per for man ce”, 2a ed., USA: Wm. C. Brown

Com mu ni ca tions, Inc., 1994, p. 53).
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n FIGURA 4.
Con sum màxim d’o xi gen ab so lut i re la tiu en
nois i noies en tre 6 i 16 anys d’e dat.  (Pres de

W. D. McArdrle, F. I. Katch i V. L. Katch, Exer ci ce 

Physio logy “Energy, nu tri tion and hu man per for man -

ce”, 5a ed., Lippn cot Wi lliams and Wil kins,

2001, p. 240).
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les con cen tra cions san guí nies de gli ce rol

lliu re, per què no so la ment es tro ben ni -

vells més ele vats, sinó que tam bé s’ob -

ser va que s’i ni cia més aviat l’in cre ment

del gli ce rol plasm àtic (Bar, Or i d’al tres,

1994) da vant de càrre gues de re -

sistència aerò bi ca dinà mi ca ge ne ral de

llar ga du ra da. es tro ben es pe cial ment

qua li fi cats per uti lit zar, mit jan çant

aques ta for ma de tre ball, els AGL, per què 

no arri ben a quo cients res pi ra to ris (pro -

duc ció de diò xid de car bo ni/con sum d’o -

xi gen) ele vats en es for ços màxims, i per

això s’hi pot pre veu re un grau d’o xi da ció

d’AGL més alt, sem pre i quan no su pe rin

l’es tat es ta ble del lac tat, per què a ni vells

d’in ten si tat su pe riors, la bai xa ge ne ra ció

de diò xid de car bo ni ens in di ca in di rec ta -

ment que el bi car bo nat està amor tint

menys àcid làctic i, com a con se qüèn cia,

s’in cre men ten les con cen tra cions de lac -

tat i n’in gres sarà una me nor quan ti tat a

les cèl·lu les adi po ses, això fa que es tor -

nin a es te ri fi car els tri glicè rids, per què el

lac tat es trans for ma en gli ce rol-3-fos fat i

s’u neix als AGL que s’han ge ne rat de la

lipò li si oca sio na da per les hor mo nes con -

tra re gu la do res, amb la qual cosa dis mi -

nueix l’a lli be ra ment d’AGL des del tei xit

adi pós (ve geu fi gu ra 5).

En aques tes edats s’ha d’u ti lit zar pre fe -

rent ment el mèto de con ti nuat, tot man te -

nint cons tant la in ten si tat, ja que així s’a -

pro fi ta més econò mi ca ment la ca pa ci tat

de ren di ment exis tent, par ti cu lar ment en

els in fants no en tre nats. 

Mit jan çant aquest mèto de, cal in sis tir

pri mer que tot en el vo lum de tre ball i no

en la in ten si tat. Han d’e vi tar-se les in ten -

si tats sub màxi mes i màxi mes, així com

els can vis de rit me i els es prints in ter me -

dis i fi nals, per què els in fants pre sen ten

una ca pa ci tat li mi ta da per eli mi nar el

lac tat i ne ces si ten mas sa temps de re cu -

pe ra ció, amb la qual cosa es li mi ta la rea -

lit za ció d’es for ços pro lon gats. Igual ment, 

com he co men tat an te rior ment, es dis mi -

nueix l’a lli be ra ció dels AGL des del tei xit

adi pós, atès que les su pe riors con cen tra -

cions de lac tat ge ne ra des per aquest ti -

pus de tre ball per me ten la nova es te ri fi -

ca ció dels tri glicè rids, i en con se qüèn cia

no s’u ti lit za ran els sub strats es men tats

com a font energ èti ca prin ci pal. A més a

més, és im por tant res sal tar que da vant

dels con tin guts d’en tre na ment es pe cí -

fics, els in fants ge ne ren més quan ti tat de

lac tat (ve geu la Fi gu ra 6), mo tiu pel qual

hau ran de ser uti lit zats exer ci cis ines pe -

cí fics o ge ne rals quan el propò sit d’a -

quest tre ball és la re duc ció de l’ex cés de

mas sa gras sa. 

Res pec te de la in ten si tat de l’e xer ci ci fí -

sic és molt im por tant as sen ya lar que els

in fants per ce ben l’es forç d’u na ma ne ra

menys fa ti gant que els adults (vege fi gu -

ra 7), fe no men re la cio nat amb els me -

nors ni vells de pro duc ció d’àcid làctic del 

pre pu be ral. Aquest fet sug ge reix que no

s’u ti lit zi l’es ca la d’es forç per ce but de

Borg per con tro lar la in ten si tat del tre -

ball. En el seu lloc, re sul ta més ade quat

en els in fants de ter mi nar el ni vell d’es forç 

mit jan çant l’ob ser va ció d’ex pres sions

que rea lit zem quan ens exer ci tem, com

ara par lar, can tar o pan tei xar; que es tan

di rec ta ment re la cio na des amb l’aug ment 

de l’e qui va lent ven ti la to ri per a l’o xi gen i

la re duc ció de l’e qui va lent ven ti la to ri per

al diò xid de car bo ni, va ria bles fi siolò gi -

ques que ens per me ten de de ter mi nar la

in ten si tat de tre ball, per què a me su ra

que les ne ces si tats me tabò li ques s’in cre -

men ten les se ves mo di fi ca cions són més

no ta bles.

De ma ne ra pràcti ca po dem dir que la in -

ten si tat és ade qua da, si men tre es rea lit -

zen exer ci cis fí sics de re sistència aerò bi -

ca dinà mi ca ge ne ral de llar ga du ra da els 

in fants són ca pa ços d’en tau lar una con -

ver sa mit jan çant fra ses com ple tes sen se 

que arri bi a fal tar l’ai re. Si po den can tar

men tre es tan exer ci tant-se, han d’aug -

men tar la in ten si tat. Si pan tei xen, es tan

tre ba llant mas sa dur i ne ces si ten min var 

la in ten si tat.

Exis tei xen d’al tres al ter na ti ves per con tro -

lar la in ten si tat de l’es forç: el me su ra ment 

de la fre qüèn cia car día ca, la va lo ra ció de

les con cen tra cions de lac tat, el càlcul de

la des pe sa energ èti ca i la ra pi de sa de des -

pla ça ment, que con si de ro re que rei xen

una més gran ex pe rièn cia pro fes sio nal i la

uti lit za ció de mit jans tec nolò gics per què

re sul tin apro piats com a es tratè gies de

con trol.

So bre el pri mer parà me tre, he d’as se n ya -

lar que a cau sa de la pe ti ta mida del cor,
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n FIGURA 5.
Lipò li si i efec te del lac tat en l’a lli be ra ció dels
AGL cap al to rrent san gui ni. (Pres de S. K. Po -

wers i E. T. How ley, Exer ci ce physio logy “Theory

and ap pli ca tion to fit ness and per for man ce”, 2a ed.,

USA: Wm. C. Brown Com mu ni ca tions, Int.,

1994, p. 101.)
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n FIGURA 6.
Ge ne ra ció de lac tat en in fants de 9 anys da vant 
de càrre gues de re sistència es pe ci fi ques i ines pe -
cí fi ques.  (N: Ne da dors en tre nats. A: at le tes en -

tre na ts. O: no en tre nats). (Pres i adap ta t de J.

Wei neck, Entre na mien to óp ti mo, Bar ce lo na, His pa -

no-Eu ro pea, S.A., 1988, p. 147.)
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n FIGURA 7.
Per cep ció de l’es forç fí si c i edat. (Pres i adap ta t de 

J. Wei neck, Entre na mien to óp ti mo, Bar ce lo na, His -

pa no-Eu ro pea, S.A., 1988, p. 147.)
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els in fants te nen me nor vo lum sist òlic i un

nom bre de pul sa cions per mi nut su pe rior

al dels adults, tant en repòs com da vant

qual se vol ni vell de càrre ga ab so lu ta (ve -

geu fi gu ra 8). En con se qüèn cia, re sul ta

més di fí cil el con trol de la in ten si tat de

l’es forç lle vat que es comp ti amb re cur -

sos, com ara un mo ni tor de fre qüèn cia

car día ca.

El ni vell d’in ten si tat haurà d’es tar per

sota o prop del 80% del con sum màxim

d’o xi gen, per què en aquest ni vell d’es -

forç s’es tarà tre ba llant sen se so bre pas -

sar l’es tat es ta ble del lac tat o per sota

d’a quest. És molt im por tant te nir pre -

sent, si es pre tén de me su rar les con cen -

tra cions de lac tat per tal de de ter mi nar

aquest ni vell d’in ten si tat, que els in fants 

de me nor edat biolò gi ca i es tat d’en tre -

na ment in fe rior, ge ne ren menys lac tat.

D’a cord amb Ce ra ni, els va lors màxims

es tro ben en tre 4 i 8 mmol/l en el rang

d’e dat en tre els 6 i els 9 anys (Na va rro,

1998). Per con tra, els en tre nats i els

que ma du ren pre coç ment mi llo ren

els pro ces sos me tabò lics anaerò bics i

pro duei xen una quan ti tat su pe rior de

lac tat.

Per cal cu lar la fre qüèn cia car día ca d’en -

tre na ment en aquests per cen tat ges de la

potè ncia aerò bi ca màxi ma, re co ma no

uti lit zar la fór mu la se güent, pro po sa da

per Kar vo ne:

FCE = (FC màx - FC de repòs) x

% d’in ten si tat / 100 + FC de repòs

La fre qüèn cia car día ca màxi ma es cal cu la 

de for ma més ob jec ti va mit jan çant una

pro va per va lo rar la potè ncia aerò bi ca

màxi ma que faci ser vir un pro to col d’es -

forç màxim, atès que els re sul tats d’es tu -

dis lon gi tu di nals sug ge rei xen que, du rant

la infància, aques ta va ria ble fi siolò gi ca

no més dis mi nueix 0,5 ba tecs per any

(Wil mo re i d’al tres, 1994) i fins i tot al gu -

nes in ves ti ga cions han in di cat que la fre -

qüèn cia car día ca màxi ma no can via du -

rant aques ta eta pa del pro cés vi tal humà

(Row land i d’al tres, 1999). Així doncs, la

fór mu la 220 – edat,  no és apro pia da per

cal cu lar aques ta va ria ble de ma ne ra in di -

rec ta. Mal grat tot, Do no so i Sán chez han

de sen vo lu pat una equa ció per pre dir la

fre qüèn cia car día ca màxi ma (Oso rio,

1991), que re sul ta més apli ca ble per als

in fants: 

FC màx = 212 – (0,69 x edat)

Una al tra de les al ter na ti ves per con tro lar

la in ten si tat és mit jan çant la de ter mi na ció 

de la des pe sa energ èti ca, la qual es cal cu -

la a par tir del con sum màxim d’o xi gen ob -

tin gut de la rea lit za ció d’u na pro va en què

s’ha de ter mi nat la potè ncia aerò bi ca

màxi ma. Per a la va lo ra ció d’a ques ta va -

ria ble fi siolò gi ca s’han ideat mol tes pro -

ves. Tan ma teix, ha de se lec cio nar-se un

ti pus de pro va que re sul ti apta per a la

per so na que es va lo rarà, se gons la seva

edat, sexe, es tat de sa lut i ni vell de con di -

ció fí si ca. 

Par ti cu lar ment, re co ma no fer ser vir pro -

ves que sol·li ci tin la mus cu la tu ra de la for -

ma més si mi lar pos si ble a la que s’u ti lit -

zarà en els exer ci cis de re sistència aerò bi -

ca dinà mi ca ge ne ral. A més a més, en el

cas par ti cu lar de l’in fant, els re sul tats

d’in ves ti ga cions rea lit za des en la dèca da

dels vui tan ta han de mos trat que les pro -

ves de camp de cur ta du ra da, com ara la

dels 800 o 1.000 me tres, con duei xen

ràpi da ment a una so brecà rre ga psi co fí si -

ca en el pre pu be ral, per què aquest ti pus

d’es forç anaerò bic ge ne ra al tes con cen tra -

cions de ca te co la mi nes (10 ve ga des més

quan ti tat per ge ne rar la ma tei xa quan tia

d’àcid làctic que els adults) que re pre sen -

ten un estrès di fí cil de su por tar (Wei neck,

1988). 

A cau sa del que aca bem de dir, les pro -

ves de camp de més du ra da, com ara la

dels vuit, dot ze o quin ze mi nuts d’es forç

fí sic, per me ten es bri nar amb més va li de -

sa el con sum màxim d’o xi gen de l’in fant,

car el per cen tat ge d’e ner gia apor tat per

la via me tabò li ca anaerò bi ca que darà en

se gon pla.

Un cop ava luat l’in fant, la des pe sa ener -

g èti ca pot cal cu lar-se a tra vés del pro ce -

di ment se güent:

n Con ver tei xi el va lor ob tin gut de con sum

màxim d’o xi gen a METs màxims. Si el

con sum màxim d’o xi gen de ter mi nat es

tro ba ex pres sat en li tres d’o xi gen usats

per mi nut, mul ti pli qui per mil per ob te -

nir mil·li li tres per mi nut i des prés di vi -

dei xi el re sul tat per la mas sa cor po ral

del sub jec te en qui lo grams. El va lor ob -

tin gut s’ex pres sa en mil·li li tres d’o xi gen

uti lit zats per qui lo gram de mas sa cor -

po ral per mi nut.

n Di vi dei xi aquest re sul tat per 3,5 mil·li li -

tres d’o xi gen uti lit zats per qui lo gram de

mas sa cor po ral per mi nut i ob tindrà

METs.

n Trans for mi els METs màxims en qui lo -

ca lo ries uti lit za des per cada qui lo gram

de mas sa cor po ral per hora, sim ple -

ment can viant la uni tat.

n Fi nal ment, detemini a quin ni vell d’es -

forç s’e xer ci tarà la per so na; aquest ni -

vell haurà de ser un per cen tat ge del va -

lor ob tin gut de qui lo ca lo ries usa des per 

cada qui lo gram de mas sa cor po ral

per hora, i mul ti pli qui’l per la mas sa

cor po ral del sub jec te en qui lo grams,

per  obtenir les qui lo ca lo ries uti lit za des

per cada hora. Si ad di cio nal ment de sit -

ja con èi xer el nom bre de qui lo ca lo ries

usa des per mi nut, divideixi el re sul tat

per 60.

Al re sul tat ob tin gut mit jan çant el pro ce -

di ment des crit an te rior ment per cal cu lar 

la des pe sa energ èti ca to tal, se li ha de

res tar el va lor de la taxa me tabò li ca ba -

sal co rres po nent al pe río de de temps

equi va lent a l’es forç, per tal de tro bar la

des pe sa energ èti ca neta (quan ti tat d’e -
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ner gia uti lit za da per rea lit zar l’es forç fí -

sic per da munt dels  re que ri ments ba -

sals). Per fer-ho, de ter mi nem en pri mer

lloc la taxa me tabò li ca ba sal, uti lit zant

les equa cions de la FAO-OMS-UNU

 corresponents al sexe i al rang d’e dat

de l’in fant (ve geu qua dre 1) i pos te rior -

ment, mit jan çant una re gla de tres, es

de dueix la quan ti tat co rres po nent al pe -

río de de temps equi va lent a l’es forç. 

Aques ta for ma de cal cu lar la in ten si tat de 

l’es forç ens per met de con tro lar la re duc -

ció con tí nua de mas sa gras sa, atès que el 

cost energ ètic que pro por cio na cada un

dels exer ci cis fí sics que es rea lit zen du -

rant di ver ses ses sions és acu mu la tiu i

quan s’a con se gueix un equi li bri energ ètic 

ne ga tiu de 3.500 Kcal, aquest dèfi cit

calò ric ge ne ra la pèrdua de 453,6 g de

tei xit adi pós. 

Per cal cu lar la ra pi de sa de re co rre gut co -

rres po nent a una de ter mi na da in ten si tat

es fan ser vir les equa cions pro po sa des

per l’Ame ri can Co lle ge of Sports Me di ci -

ne per a ac ti vi tats que es po den rea lit zar

a un rit me re gu lar, com ara có rrer i ca mi -

nar. Tot i amb això, aques tes fór mu les es

fo na men ten en el fet que per trans por tar

cada qui lo gram de mas sa cor po ral per

me tre re co rre gut so bre una su per fí cie ho -

rit zon tal cada mi nut, un adult uti lit za ca -

mi nant, apro xi ma da ment 0,1 ml · kg–1 ·

min–1 i quan co rre n’u ti lit za el do ble, és a

dir, 0,2 ml · kg–1 · min–1 (ACSM, 2000).

Aques tes da des, però, no són apli ca bles

als in fants, per què aquests són menys

econò mi cs que els adults quan rea lit zen

aques ta mena d’ac ti vi tats, atès que re -

que rei xen 20-30% més d’o xi gen per uni -

tat de mas sa cor po ral a una de ter mi na da

ra pi de sa de re co rre gut (McArdle i d’al -

tres, 2001), fins i tot si l’es tat es ta ble del

lac tat de l’in fant té lloc en el ma teix con -

sum d’o xi gen re la tiu que l’a dult (Wil mo re 

i d’al tres, 1994). 

En con se qüèn cia, l’ús de les equa cions

es men ta des con dueix a errors en la pre -

dic ció de la in ten si tat d’es forç de l’in -

fant. Tan ma teix, du rant la infància es

podrà cal cu lar la ra pi de sa de re co rre gut

de ma ne ra di rec ta per a qual se vol ti pus

de tre ball de re sistència aerò bi ca dinà -

mi ca ge ne ral, de ma nant-li a l’in fant que

s’e xer ci ti en di fe rents per cen tat ges de la

fre qüèn cia car día ca d’en tre na ment du -

rant 7 mi nuts so bre un te rreny prèvia -

ment me su rat (2 mi nuts per què es ta bi -

lit zi el nom bre de pul sa cions per mi nut

co rres po nent a la in ten si tat sol·li ci ta da i

5 mi nuts per cal cu lar la distància mit ja -

na re co rre gu da per mi nut en el ni vell de

càrre ga es men tat). Per exem ple, una

nena de 9 anys ha rea lit zat els se güents

ni vells d’es forç ca mi nant i co rrent, cada

un du rant 7 mi nuts de tre ball con ti nu

(ve geu qua dre 2), tal com ho he ex pli cat 

al parà graf an te rior. S’ha de ter mi nat la

seva ra pi de sa de des pla ça ment a cada

rit me i els seus co rres po nents va lors de

lac tat al fi nal de cada càrre ga, es ti mant

que el seu llin dar de lac tat3 es tro ba

quan su pe ra el 80% de la seva fre qüèn -

cia car día ca d’en tre na ment, ni vell per

da munt del qual arri ba a 2,8 mmol/l a

una ra pi de sa de re co rre gut mitjà de

7,75 km/h, per la qual cosa hom li re co -

ma na d’e xer ci tar-se a una ra pi de sa de

re co rre gut de 7,08 km/h o in fe rior, atès

que a les in ten si tats es men ta des s’es -

tarà tre ba llant sen se so bre pas sar l’es tat

es ta ble del lac tat i no dis mi nuirà l’a lli be -

ra ció dels AGL des del tei xit adi pós. 

La Na tio nal Asso cia tion for Sport and

Physi cal Edu ca tion dels USA re co ma na

que els in fants acu mu lin en tre 30 i 60 mi -

nuts d’ac ti vi tat fí si ca per dia en for ma

con tí nua o in ter mi tent (Zwi ren, 2001),

com a es tratè gia per com ba tre el se den ta -

ris me, per què en els úl tims anys s’ha in -

cre men tat l’ex cés de mas sa gras sa en tre

els in fants que són inac tius fí si ca ment

(DHHS, 1996). 

D’al tra ban da, des del punt de vis ta de

l’en tre na ment fí sic se sug ge reix, com a

re qui sit mí nim per ob te nir les adap ta -

cions biolò gi ques que es pre sen ten quan 

es rea lit zen con tin guts de re sistència

aerò bi ca dinà mi ca ge ne ral, en tre elles

les mo di fi ca cions de la com po si ció cor -

po ral, que els in fants su por tin una càrre -

ga con tí nua de 15 a 20 mi nuts d’ac ti vi -

tat fí si ca a in ten si tats d’es forç que no so -
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INTERVAL

D’EDAT

(anys) HOMES DONES

6-10 (22,7 x M*) + 495 (22,5 x M) + 499

10-12 (17,5 x M) + 651 (12,2 x M) + 746

* M re pre sen ta la mas sa cor po ral (kg). Per a per so nes amb ex -

cés de mas sa gras sa, la mas sa a uti lit zar haurà de tro bar-se mit -

jan çant la fór mu la (Excés de mas sa gras sa en kg) x 0,25 + mas -

sa cor po ral ideal..

n QUADRE 7.
Equa cions per al càlcul de la taxa me tabò li ca
ba sal  (FAO-OMS-ONU).

% de FCE N.º de P/M mmol/L km/h

50 140-143 1,7 5,76

60 153-156 1,7 6

70 164-168 1,9 6,48

75 173-175 2,3 7,08

85 185-187 2,8 7,75

90 192-194 3,3 8,72

Nota: el seu va lor de lac tat màxim és de 4,3 mmol/L.

n QUADRE 8.
Va ria bles d’u na pro va d’e fi cièn cia me tabò li ca aerò bi ca.

3 Per de ter mi nar el llin dar de lac tat s’u ti lit za la pro pos ta de Coy le (1984), el qual, du rant un tre ball pro gres siu, es ta bleix amb els va lors de lac tat ge ne rats a in ten si tats bai xes, la lí -

nia de base i iden ti fi ca la càrre ga im me dia ta ment an te rior a la que oca sio na un in cre ment d’un mmol/l o més per da munt de la lí nia es men ta da, com a ni vell d’in ten si tat co rres -

po nent al llin dar de lac tat .



bre pas sin l’es tat es ta ble del lac tat o que

es tro bin per sota d’a quest, tres cops per 

set ma na. 

Per arri bar al que aca bem de dir, l’ob jec -

tiu prin ci pal ha de ser de sen vo lu par una

mo ti va ció, a llarg ter mi ni, pels exer ci cis fí -

sics de re sistència aerò bi ca dinà mi ca ge -

ne ral de llar ga du ra da. Per això caldrà co -

men çar des d’e dats ten dres a rea lit zar es -

for ços d’1, 2 o 3 mi nuts, amb pau ses ac ti -

ves d’un mi nut, mit jan çant ac ti vi tats en

for ma de joc, per no cau re en la mo no to -

nia, amb mi res a acon se guir d’e xe cu tar

tre balls con ti nus de du ra da su pe rior un

any rere l’al tre. L’es tratè gia per acon se -

guir-ho pas sa per càrre gues d’uns quants

mi nuts que, co men çant amb 5 mi nuts

apro xi ma da ment als 6 anys, s’in cre men -

ta ran suc ces si va ment, tot aug men tant les

distàncies co ber tes en un 10% cada dues

ses sions, fins arri bar a rea lit zar un temps

to tal de càrre ga d’uns 20 mi nuts (fita que

cal acon se guir abans de l’i ni ci de la pu -

ber tat). 

Així, la ca pa ci tat aerò bi ca pot mi llo rar

no ta ble ment i la des pe sa energ èti ca re -

sul ta sig ni fi ca ti va per oca sio nar un de se -

qui li bri energ ètic ne ga tiu a llarg ter mi ni

que con duei xi a la re duc ció de l’ex cés de

tei xit adi pós. 

Cal no obli dar que el plaer de l’en tre na -

ment de la re sistència aerò bi ca dinà mi -

ca ge ne ral de llar ga du ra da depèn de la

seva for ma d’e xe cu ció, per la qual cosa

ha de ser va riat i atrac tiu a l’e dat del par -

ti ci pant. A més a més, és molt im por tant 

la uti lit za ció de mit jans com ara pa tins,

bi ci cle tes i d’al tres, que sol·li ci ten la

ima gi na ció i per me ten la di ver sió de l’in -

fant. Així ma teix, l’ús de jocs per de sen -

vo lu par aquests con tin guts acos tu ma a

ser molt mo ti vant per a ells (ve geu fi gu -

ra 9). 

Fi nal ment, cal te nir pre sent que els in -

fants pro duei xen més quan ti tat de ca lor

me tabò li ca per qui lo gram de mas sa cor -

po ral que no pas els adults, en ac ti vi tats

fí si ques com ca mi nar i có rrer. Així, com

més pe tit és l’in fant més gran és l’ex cés

de pro duc ció de ca lor, mal grat que el

nom bre de glàndu les su do rí pa res ac ti -

ves per den si tat d’àrea de pell és molt

més gran, per què la pro por ció to tal de

suor cal cu la da per uni tat d’àrea de su -

per fí cie cor po ral és més pe ti ta en els in -

fants. A més a més, la tem pe ra tu ra cor -

po ral a la qual co men ça la suor (llin dar

de suor) és con si de ra ble ment més alta,

cosa que im po sa una càrre ga ex tra als

al tres me ca nis mes ter mo re gu la dors, a

l’ho ra de rea lit zar exer ci cis de re -

sistència aerò bi ca dinà mi ca ge ne ral de

llar ga du ra da en for ma con tí nua en am -

bients ca lo ro sos. 

És a dir, els in fants amb ex cés de mas sa 

gras sa hau ran d’hi dra tar-se ade qua da -

ment, per què l’aug ment de la seva tem -

pe ra tu ra cor po ral és més ac ce le rat

(Bar-Or, 1995). Una re gla ge ne ral, és

que els in fants pren guin en tre 100 i

150 cc cada 20 - 30 mi nuts, en ca ra

que no tin guin set. A més a més, Bar-Or 

re co ma na que be guin fins que no tin -

guin set, i des prés han d’in ge rir en tre

100 i 125 cc, els me nors de 10 anys, i

en tre 200 i 250 els d’e dat i pes cor po -

ral su pe riors. Les be gu des no han d’ex -

ce dir 5 mEq/l de sodi, 4 mEq/l de po tas -

si i 25 g/l de glu co sa (Zwi ren, 2001).

Així ma teix, han de ser agra da bles per

als in fants. Aquests s’es ti men més el

gust de raïm que no pas el de ta ron ja o

poma, o ai gua. 

apunts 74 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (14-22)

activitat física i salut

21

Meta

Inicio

a b
c

n FIGURA 9.
Estratè gies didà cti ques per de sen vo lu par els con tin guts de re sistència aerò bi ca dinà mi ca ge ne ral que re duei xen la mo no to nia i in cre men ten la mo ti va ció
dels in fants: a) mun tar en bi ci cle ta, b) trans por tar una pi lo ta for mant fi gu res, i c) des pla çar-se pel la be rint. [Pres: a) de V. Ba rra llo, Edad y de por te, Edi to rial 

Des clee de Brou wer, Edi to rial la Gran Enci clo pe dia Vas ca, 1990, p. 33; b) i c) de J. Wei ner, Fút bol to tal. “El en tre na mien to fí si co del fut bo lis ta”, Bar ce lo na, Edi to -

rial Pai do tri bo, vol. 1].
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de les activitats extraescolars
en un centre d’educació secundària

� CARLES GONZÁLEZ ARÉVALO
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Resum

Aquest article és un exemple de fins a quin punt el propi
alumnat d’un centre de secundària es pot involucrar en un
projecte de creació i dinamització d’una associació d’a-
lumnes. Els resultats d’una investigació on es demostra la
disminució de la participació de l’alumnat en activitats es-
portives fora de l’horari lectiu fa replantejar-nos una opció
de model esportiu extraescolar que afavoreixi la participa-
ció de l’alumnat en la gestió i organització de les activitats
dins l’entorn escolar, però fora de les hores lectives. Un
ambiciós projecte que ha donat els seus fruits i que a més,
pretén obrir una via de continuïtat per a tot l’alumnat entre
l’Educació Física escolar i els clubs esportius, gimnasos o
entitats que ofereixen pràctica esportiva en edat escolar
fora de l’escola.

Introducció

Aquesta experiència arrenca el curs 99-00 però, tot plegat va començar
un temps abans i a partir de tres moments diferenciats, però íntimament
relacionats. El primer arran d’un treball d’investigació al voltant de la
pràctica esportiva dels joves de 12 anys en horari extraescolar en passar
de Primària a Secundària. El “Congrés de l’Esport i l’Educació Física en
edat escolar a la ciutat de Barcelona” que es va celebrar el 1998 va ser
un segon punt de partida. Algunes de les conclusions a què es va arribar
donaven una possible sortida als joves com a gestors de la seva pròpia
activitat. Tot això, juntament amb altres experiències, com ara la realit-
zació de crèdits variables a l’ESO, que donaven protagonisme als alum-
nes, organitzant i autogestionant activitats lúdiques i esportives van ser
els trets de sortida d’aquesta apassionant aventura que volem compartir
amb tots vosaltres.
Així doncs, hem dividit l’article en quatre parts: les tres primeres consti-
tueixen els tres punts de partida assenyalats i la quarta l’experiència de-
senvolupada, que va consistir en el disseny d’un model d’autogestió de
les activitats extraescolars d’un centre de secundària per part del mateix
alumnat.

Punt de partida 1: “El pas de l’educació
primària a l’educació secundària obligatòria:
un motiu de canvi en la relació del jove amb
l’esport? (C. González, 1999)

Aquest projecte d’investigació neix a partir de dues consideracions:
una constatació i una inquietud professional. La constatació és una si-
tuació real: l’Ajuntament de Montmeló (municipi en el qual es va de-
senvolupar l’experiència) assegura des de fa uns anys que el nombre de
nois i noies que practiquen esport en horari extraescolar (tant a les
escoles com als clubs, i a les instal·lacions municipals) ha baixat consi-
derablement, sobretot a partir dels 12 anys. Els tècnics de l’Ajunta-
ment comenten que si bé abans el “trencament” amb l’esport extraes-
colar es produïa als 14 anys, ara aquest tall es produeix als 12 anys,
coincidint amb la incorporació d’aquests alumnes a l’Educació
Secundària Obligatòria.
Aquest fenomen és generalitzable al conjunt del comportament esportiu
dels joves (De M. Knop, 1996; N. Puig, 1996; M. Sisjord, i B. Van Reu-
sel, 1997).
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Abstract

This article proves to which extent the students of a secondary

education school can create and get involved into a Students

Association. It’s the result of an investigation that shows that the

decrease of the students’ participation in sports activities after

school makes rise again the subject of a sports option after

school, that favors the participation of the students in the

management and organization of the activities, within the school

environment, but after the class schedule. It is an ambitious

project that has proved to be fruitful and that, moreover, tries to

open continuity to the whole body of students in Physical

Education at schools, sport clubs, gyms or other entities which

offer sport activites to young students outside the environment of

their own school.

Key words
Educative transition, Students’ Association, Self management,

Sport activities, Center of secondary compulsory education,

After-school sports pattern

Transició educativa, Associació d’alumnes,
autogestió, Activitats esportives, Centre de
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A partir d’aquesta constatació, sorgeix la
inquietud professional: donar resposta a
aquesta preocupació, conèixer-ne les cau-
ses i posar-hi remei, tot afavorint que la
majoria de joves s’interessin per la pràcti-
ca d’activitat física fora del marc obligato-
ri de l’institut.

“D’altra banda, cal destacar que la hipòtesi
de la investigació es basa en el fet que la
pràctica esportiva juvenil està molt relacio-
nada amb el procés de socialització dels
seus protagonistes; no l’hem de considerar
com un fet aïllat, sinó profundament lligat
als esdeveniments que marquen la transi-
ció de la infància a la vida adulta” (N. Puig
i M. Masnou, 1990, p. 219).

Aquesta cita descriu perfectament els
components del nostre marc teòric: La
pràctica esportiva juvenil (marcada pel
propi itinerari esportiu de cada jove) es
troba molt lligada amb el procés de socia-
lització dels seus protagonistes (Puig i Za-
ragoza, 1990); no l’hem de considerar
com un fet aïllat, sinó profundament lligat
a les transformacions que produeix una
transició educativa molt important: el pas
de l’educació primària a la secundària. O
dit d’una altra manera, el pas de l’edat in-
fantil a l’adolescència.

La transició educativa
com a clau interpretativa
dels comportaments

En general, s’entén per “transició” un can-
vi caracteritzat per una notòria disconti-
nuïtat respecte del passat.
Transitar suposa passar d’una etapa a
una altra, fer-se gran, diferent, canviar
d’estatus, tenir altres exigències, noves
il·lusions, noves perspectives… Es tracta
d’un estat insegur enmig de dues segure-
tats: en canviar d’etapa se senten una
mica sols, insegurs, estranys… encara
que sigui provisionalment, fins que acon-
segueixen adaptar-se a la nova situació.
La coincidència del final i l’inici d’una eta-
pa evolutiva (el pas de l’etapa infantil a
l’etapa adolescent) amb el final i el princi-
pi d’una etapa de caràcter educatiu (el
pas de l’etapa de Primària a l’etapa de Se-
cundària) es converteix en una transició
especialment delicada perquè se sumen

massa components de canvi alhora (Fu-
nes, 1999, p. 14-18).

“El alumno, cuando pasa a un centro de

Secundaria, cambia no sólo de conteni-

dos, asignaturas o profesores, sino tam-

bién de sistemas de reglas, usos, costum-

bres y relaciones” (San Fabián Maroto,
1999, p. 25).

A continuació us trobareu una llista dels
canvis que són viscuts pels mateixos
alumnes amb el trànsit de Primària a Se-
cundària als dotze anys.

� Accés a l’ensenyament secundari obli-
gatori (1r d’ESO).
Amb el pas de Primària a Secundària
als 12 anys s’acceleren una sèrie de si-
tuacions que abans, amb el sistema
educatiu anterior, es vivien als 14 anys,
coincidint amb 8è d’EGB, és a dir, en
un moment més avançat del procés de
socialització.

� Es produeix un canvi de centre. Hi ha
pocs centres que tinguin la Primària i la
Secundària en un mateix edifici. Les ex-
cepcions responen a models d’escoles
privades, normalment històriques reli-
gioses.

“El funcionamiento, la cultura, institucio-

nal y la organización de los institutos se en-

cuentran excesivamente distantes del

mundo escolar de Primaria; y el hecho de

cursar Primaria y Secundaria Obligatoria

en el misma escuela es un factor que faci-

lita el éxito, al menos académico, de algu-

nos alumnos” (Funes, 1999, p. 18).

� Passen d’un ensenyament organitzat
d’una manera més generalista, centrat
en l’alumne, a un ensenyament més
especialitzat, centrat en l’assignatura:
el més important són els continguts
curriculars, el programa, el llibre de
text… (San Fabián Maroto, 1999, p.
25-30).

� Canvi en el rol a l’escola: passen de ser
els “més grans” de Primària a ser els
“més petits” de Secundària (han de
conviure en el mateix edifici amb com-
panys de fins a 18 anys). Alguns alum-
nes esperen el canvi amb il·lusió (estan
avorrits de l’escola primària) però per a

d’altres suposa un trauma passar a
“l’escola dels grans”.

� Els pares tenen molt menys contacte
diari amb l’escola secundària que amb
l’escola primària.

“Para los padres, los profesores de secun-
daria suelen tener nombres pero no caras”
(Waddell, 1994, p. 37).

� Els pares acostumen a implicar-se en
l’organització d’activitats extraescolars
a Primària mitjançant les AMPAS. Quan
els seus fills accedeixen a Secundària,
es deslliguen de la gestió de les activi-
tats extraescolars.

� Necessitat de prendre decisions sobre
la pròpia formació: és la primera vega-
da que els alumnes han de decidir part
del seu currículum. Fins ara el currícu-
lum dels alumnes era un aspecte total-
ment tancat per l’administració. Amb
la inclusió dels anomenats “crèdits va-
riables” (part variable del currículum
oficial) el jovent de 12 anys comença
a decidir per sí mateix, amb l’ajut de la
família i del suport de l’acció tutorial,
segons els seus interessos i neces-
sitats.

� Canvis en la relació professorat-alum-
nat: en l’etapa de Primària els alumnes
acostumen a tenir un “mestre generalis-
ta” que els dóna la majoria de les assig-
natures (tot i que n’hi ha algunes, po-
ques, que són impartides pels mestres
especialistes) i atén a un grup específic
d’alumnes. Això suposa una metodolo-
gia d’ensenyament, una forma de com-
portament, una personalitat, unes “ma-
nies” determinades… Ara, a Secun-
dària, tindran un professor per assigna-
tura. Deu professors diferents amb deu
“històries” diferents. Es tracta del pas
d’una relació més familiar a una altra en
la qual el contacte és més distant.
Adaptar-se a aquesta nova forma de
funcionar no resulta gens fàcil amb
12 anys (abans aquest fet s’esdevenia
als 14 anys).

� L’organització de l’escola primària con-
vida al control (mestres, pares…); en
canvi, a l’institut és fàcil deixar-se
arrossegar per un aparent “descontrol”.
Amb el pas a secundària augmenta el
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grau de llibertat de l’alumne, d’alguna
manera, guanya independència. Potser
aquesta nova situació demana més or-
dre a nivell intern (menys mobilitat a
l’aula i per tant més control de movi-
ments), però deixa més llibertat a l’exte-
rior (Gimeno Sacristan, 1996, p. 95-
101) L’alumne no se sent tant “pressio-
nat” pel mestre o pels pares… fins i tot
pot arribar a passar desapercebut. Un
detall que crida l’atenció són determi-
nats hàbits d’ordre i disciplina que por-
ten de l’escola i que acaben desaparei-
xent de l’institut a les poques setmanes.
Per exemple, tenen el costum de posar
les cadires al damunt de les taules quan
acaben les classes, llencen els papers a
les papereres, aixequen la mà per par-
lar, controlen l’esborrador i el guix….
A l’institut no tenen “sentiment d’aula”.
Ja no és la seva aula. No viuen aquest
espai com a propi. És un espai de pas
que, a més, és compartit amb altres
grups que van a fer alguna altra assig-
natura.

� A més hi ha grups d’alumnes que han
de fer front a una “doble transició”: ens
estem referint als alumnes en desavan-
tatge sociocultural. Alguns centres re-
ben alumnes que han de superar obsta-
cles afegits: una llengua diferent de la
materna, una cultura diferent, proble-
mes familiars, econòmics…

Amb el rerefons dels canvis que hem as-
senyalat sobre els joves de 12 anys i que
afecten llur socialització, serà més fàcil
d’entendre els seus comportaments es-
portius.

Resultats

de la investigació

En aquest apartat us farem un resum de les
conclusions més importants a les quals
vam arribar en finalitzar l’estudi i que mar-
quen una línia d’actuació posterior.

� L’anàlisi de les entrevistes realitzades
demostren que la transició educativa
que suposa passar de 6è de primària a
1r d’ESO és viscuda com a traumàti-
ca. L’organització de l’escola primà-
ria, la relació de l’alumne amb els

mestres i els temors transmesos pels
més grans són aspectes que fan que
l’alumnat es faci una idea del salt a se-
cundària com d’un “salt al buit”, amb
desconcert, desconfiança i, fins i tot,
por a la incertesa. Podem afirmar que
els alumnes que passen a secundària
amb només 12 anys estan en un mo-
ment delicat del seu procés de socia-
lització i afronten el canvi amb més di-
ficultats.

� Saltar a un nivell acadèmic superior
provoca que gran part de l’alumnat hagi
d’interrompre el seu itinerari esportiu
(Puig, 1996) per l’increment de la difi-
cultat i per la sensació que hi ha un ma-
jor grau d’exigència i, per tant, que ca-
len més hores de dedicació al treball
acadèmic.
Una dada important és que tots els
alumnes entrevistats han practicat acti-
vitats esportives en algun moment de la
seva vida. Els qui no practiquen esport
en l’actualitat es van deslligar en passar
a secundària. En canvi, els qui actual-
ment realitzen pràctica esportiva han
continuat practicant l’esport de sempre
malgrat el canvi d’etapa.

� La competició es converteix, una ve-
gada més, en el “leitmotiv” de la
pràctica esportiva dels joves: manifes-
ten que els agrada competir, parlen de
moments bons i dolents en la competi-
ció, alguns van deixar altres activitats
esportives perquè no competien… Pel
que fa als qui porten practicant un es-
port des de petits, estan federats i te-
nen un cert nivell de pràctica, el pas a
secundària no ha afectat aquesta acti-
vitat i no es plantegen deixar de practi-
car-lo
Els joves que no són gaire hàbils en la
pràctica esportiva, que sovint són re-
butjats pels entrenadors, que tenen
gairebé tancades les possibilitats de
practicar un esport competitiu (a
Montmeló l’oferta es troba restringida
al futbol o al bàsquet) i que practiquen
esport per ocupar el seu temps lliure,
tendeixen a deixar la pràctica esporti-
va en passar a secundària.
Sembla ser que el simple fet de practi-
car activitat física per passar-ho bé,
per ocupar el temps de lleure o

per mantenir un estat de salut, no és
suficient perquè els joves puguin gau-
dir dels beneficis de la pràctica espor-
tiva.

Punt de partida 2:
Congrés de l’Esport
i l’Educació Física en edat
escolar a la ciutat de
Barcelona, 1998

Amb el lema “Imagina una escola més es-
portiva i un esport més educatiu”, es van
definir els objectius del Congrés de l’Esport
i l’Educació Física en edat escolar a la ciu-
tat de Barcelona en tres grans blocs:

� Situació actual de l’EF i l’esport en edat
escolar a la ciutat de Barcelona.

� Potenciar el debat ciutadà entorn del
tema de l’esport en edat escolar.

� Establir eixos estratègics i les línies
d’actuació, encaminats a fomentar els
valors educatius de l’esport.

Línies d’actuació

� “Donar a l’alumnat el poder d’actuar:
passar de l’esport per a ells i per elles a
l’esport amb ells i amb elles. Afavorir
els processos de participació de l’a-
lumnat en la presa de decisions i en to-
tes les funcions de l’organització. Tots
han de ser membres actius i els joves i
les joves han de ser, a més, protagonis-
tes en la construcció de l’associació
esportiva en el centre escolar propi. De
consumidors de l’esport, els esportistes
esdevenen aprenents de la responsabili-
tat col·lectiva, de l’exercici de la lliber-
tat i de l’autoorganització democràtica:
ciutadans actius i responsables. L’es-
port escolar esdevé un espai nou de re-
lació entre professorat i alumnat i de
nous vincles entre joves i adults”

Propostes

� “Que el professorat d’educació física
orienti, coordini i impulsi l’activitat físi-
ca extraescolar i, en el cas concret de
l’ESO, fomenti la creació d’associacions
esportives del mateix alumnat que faci-
litin l’autoorganització”.
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� “Instituir un procés de constitució d’as-
sociacions esportives d’alumnes als cen-
tres de secundària. Establir una xarxa de
coordinació de ciutat entre tots els alum-
nes de secundària. Cal preveure la parti-
cipació d’exalumnes en aquestes orga-
nitzacions, que també poden preveure
activitats culturals de lleure”.

Punt de partida 3:
Les primeres passes cap
a l’autogestió d’activitats
esportives

Una sèrie de petites experiències d’au-
togestió d’activitats ens van animar a
pensar que seria possible confiar en
els joves i que, ben orientats i sobre-
tot motivats, són capaços de fer moltes
coses.
La més rica va ser la proposta d’un crèdit
variable (currículum optatiu) de l’àrea
d’Educació Física titulat “Planificació,
Organització i execució d’una festa re-
creativa” (I. Gelabert; C. González i M.
González, 1995), on els alumnes que es-
collien aquest crèdit organitzaven una fes-
ta recreativa per a tota la resta de com-
panys del centre un dia concret. L’èxit de
la proposta va adquirir tal dimensió que a
partir de la primera edició es va “institu-
cionalitzar” el dia de la festa recreativa, a
final de curs, i va esdevenir des d’alesho-
res un dia lectiu de caire festiu. A l’IES
Montmeló aquest crèdit va per la cinque-
na edició i els resultats han estat molt fa-
vorables.

Una experiència
innovadora: Un model
d’autogestió de les
activitats extraescolars
per alumnes de secundària

A partir dels tres punts de partida assen-
yalats anteriorment, l’IES Montmeló es
planteja una opció que pretén donar res-
posta a les línies d’actuació i conclusions

del Congrés que s’han esmentat en el se-
gon apartat d’aquest article.

Objectius generals

1. Crear l’Associació d’Alumnes de l’IES
Montmeló.

2. Fomentar l’associacionisme entre els
joves.

3. Dissenyar una oferta complementària
d’activitats extraescolars per a la comu-
nitat escolar (esportives i/o culturals).

4. Facilitar l’accés a la pràctica d’activi-
tats extraescolars a tots els joves de
Montmeló, sobretot en la vessant lúdi-
ca i de salut.

5. Garantir una certa continuïtat entre
l’oferta d’activitats de les escoles de
Primària i les de l’IES.

Què es va fer?

Aquestes són les passes que vam seguir
per posar en funcionament l’Associació
d’Alumnes de l’IES Montmeló:

1. Fer un recull normatiu1 que d’alguna
manera ens donés el suport legal necessa-
ri per continuar endavant amb el projecte.
Es van extreure tots els articles que feien
referència a les associacions d’alumnes
des de la LODE de dret a l’educació
(1985) fins a la LOGSE d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu (1990), passant
pel ROC (reglament orgànic dels centres
de secundària) de 1996.
Un altre punt de referència important és
la llei 7/1997, de 18 de juny, d’associa-
cions (DOGC núm 2423) i el decret
197/1987, de 19 de maig, d’associa-
cions d’alumnes.
2. Rebre assessorament (fiscal, compta-
ble, jurídic, publicacions…).
Hi ha entitats que s’encarreguen d’asses-
sorar associacions i que ens poden ajudar
a gestionar la nostra associació. En el nos-
tre cas, ens vam adreçar a aquestes dues
entitats, que disposen d’un servei gratuït
d’assessoria legal, jurídica, econòmica...
a disposició dels joves:

� Casal d’Associacions Juvenils de Barce-
lona.2

� Centre d’informació i serveis a l’estu-
diant de Catalunya (CISEC).3

3. Fundar legalment l’associació d’a-
lumnes:
S’havia d’escollir una Junta Directiva d’en-
tre els alumnes interessats a formar-ne
part i es va aixecar l’acta fundacional de
l’associació (cal la signatura de tres perso-
nes adultes). En aquest sentit, la implica-
ció de l’AMPA va ser total, perquè els
alumnes eren menors de 18 anys i legal-
ment necessitàvem la signatura de tres
persones adultes.
Un cop fundada l’associació només calia
aprovar-ne els estatuts. Aquí teniu un
quadre resum amb els aspectes més des-
tacables (vegeu figura 1).
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1 Al final de l’article pot trobar-se aquest recull normatiu útil per a garantitzar la viabilitat del projecte.
2 Es pot visitar el Casal a aquesta pàgina web: http://www.casalbcn.info/casal/ct/index.htm
3 Es pot visitar el Centre d’Informació a aquesta pàgina web: http:/www.cisec.org/

Fundació
� Mínim 3 persones majors d’edat

� S’escull la JUNTA DIRECTIVA

Socis
� Alumnes matriculats: establir una quota

� Drets i deures

� Condició i pèrdua de la condició de soci

Òrgans de govern
1. Assemblea general de socis:

� Ordinària: mínim un cop l’any

� Extraordinària: proposada per la

Junta Directiva o bé pel 10 % dels

socis.

2. Junta directiva (per a 2 persones)

� Fins a 8 persones

� Reunió una vegada al mes

3. Òrgan gestor

� La Junta designa l’Òrgan Gestor: com-

posat per 3 persones majors d’edat.

� Supleixen els òrgans rectors.

� Vetlla per la correcta gestió econò-

mica.

Mitjans Econòmics
� Quotes obligatòries.

� Aportacions voluntàries.

� Subvencions.

� FIGURA 1.

Resum dels estatuts d’una associació d’a-
lumnes.



4. Establir lligams de col·laboració amb
totes les entitats de Montmeló.
Una altra qüestió a resoldre era parlar
amb les entitats del poble per donar-nos
a conèixer i establir possibles relacions i
convenis amb l’Ajuntament, les escoles
de Primària, l’AMPA de l’IES, la Direcció
de l’IES… (cessió d’instal·lacions, per-
sonal…).
5. Passar una enquesta sobre els hàbits
de la pràctica esportiva dels alumnes de
l’IES.
Els mateixos alumnes que van formar part
d’aquella primera Junta Directiva van ela-
borar una enquesta per intentar conèixer
la repercussió que podia tenir la iniciativa
i sobretot saber quin tipus d’activitats es
podien oferir. La resposta va ser espe-
rançadora: van contestar un total de
400 alumnes. Podríem destacar, com a
conclusió significativa, l’alt grau d’accep-
tació de la proposta, atès que molts alum-
nes van manifestar la seva intenció de
pertànyer a l’associació.
6. Dissenyar una oferta d’activitats extra-
lectives a la comunitat escolar.
Tenint en compte les propostes recollides
en l’enquesta i essent conscients que la
nostra oferta havia de ser complementària a
la que es feia al poble, vam fer una primera
proposta de possibles activitats a realitzar.
En aquest sentit, cal fer una reflexió
prèvia. Una de les activitats que més èxit
va tenir a les enquestes va ser la possibili-
tat que l’IES pogués participar en alguna
competició externa contra altres instituts.
Tot i ser així, vam considerar que portar a
terme aquesta activitat suposava un pro-
blema organitzatiu important, car l’en-
frontament amb altres instituts suposava
desplaçaments fora del poble, obertura
del centre en dissabtes… Vam pensar que
no calia ser massa ambiciosos en aquesta
primera fase.

Amb quines instal·lacions

comptàvem?

Gràcies a la col·laboració i les facilitats de
la direcció del centre, vam tenir a la nostra
disposició les instal·lacions de l’IES: vesti-
dors, poliesportiu i pistes exteriors, biblio-
teca, aules d’informàtica, cantina, aula
d’idiomes…

A més, vam demanar a la direcció un es-
pai físic com a espai de treball de l’Asso-
ciació. Es va habilitar una aula com a lo-
cal de l’Associació d’Alumnes a l’IES amb
un petit mobiliari per guardar documenta-
ció i material divers.
A més, fruit de les excel·lents relacions
amb l’ajuntament, vam tenir la possibili-
tat d’utilitzar algunes de les seves ins-
tal·lacions per a les nostres activitats.

Proposta

d’activitats esportives

� Activitats no competitives:
� Es va fer una activitat poliesportiva

que permetés practicar en situació
real i amb un component més lúdic,
tot allò que es treballa des de l’àrea
d’Educació Física.

� També es va posar en marxa una acti-
vitat de patins en línia i skate.

� Una activitat amb molt d’èxit va ser
una combinació de modalitats esporti-
ves amb suport musical: concreta-
ment aeròbic i funky.

� Lligues internes interclasses o inter-
cursos d’un o més esports en la franja
dels dimecres al migdia, aprofitant
que les classes finalitzaven a les
12.30 hores.

� Activitats puntuals: organització de
diades de l’esport (fi de trimestre, fi de
curs, torneigs de 3x3 …).

Activitats

culturals

� Organització d’un taller d’iniciació a la
dramatització i un taller d’informàtica
centrat en l’ús d’Internet

� Organització de concursos de dibuix, li-
teraris…

� Organització de xerrades, conferències,
debats…

� Dinamització d’un espai propi de l’asso-
ciació dins la revista de l’institut.

� Obertura de la biblioteca a l’hora del
pati i també en horari no lectiu.

� Col·laboració amb la tutoria d’activitats
complementàries en dies de caire fes-
tiu, tan assenyalats com “el dia de Cas-
tanyada”, Nadal, Carnestoltes, Sant
Jordi, les activitats esportives de l’últi-

ma setmana de curs, la festa recreativa
del crèdit variable de 4t d’ESO...

� Col·laboració en l’organització dels viat-
ges de fi de curs.

� Col·laboració amb actes organitzats per
l’ajuntament: “Trobada d’entitats a fa-
vor de la solidaritat”, “Mitja marató
Montmeló-Montornés”, “Parc de Na-
dal”...

� Participació de l’associació d’alumnes
en el Consell de delegats (delegats de
curs i alumnes membres del Consell
Escolar).

En la figura 2 podeu trobar la temporalit-
zació de les activitats que es van posar en
marxa entre els mesos d’abril, maig i juny
de 2000.

Com es van aconseguir

els ingressos?

Quotes

L’aspecte econòmic és un tema sempre
preocupant i ens havíem de plantejar com
resoldre’l. Una part important dels ingres-
sos procedien de les famílies. D’una ban-
da, de les quotes per ser soci de l’Associa-
ció i d’una altra de les mateixes activitats.
Totes dues quotes havien de ser molt bai-
xes, amb la intenció de cobrir les despe-
ses mínimes de funcionament.

Ajuts

Econòmicament l’AMPA de l’IES també va
ser un punt de referència. Sempre estaven
darrere per ajudar-nos allà on a vegades
nosaltres no podíem arribar.
L’ajuntament i la direcció de l’IES ens van
proporcionar recursos materials i d’equi-
paments que indirectament suposen un
estalvi econòmic important.

Subvencions

La Generalitat de Catalunya ofereix cada
any subvencions en forma d’ajut econò-
mic a les associacions d’alumnes de cen-
tres no universitaris. Igualment el Consell
Comarcal del Vallès Oriental també ofe-
reix ajuts a experiències relacionades amb
els joves de la comarca. En aquesta línia,
el febrer de l’any 2000, aquest Consell va
atorgar a l’Associació una subvenció de
50.000 pessetes (300 ) per haver donat
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suport a un “projecte pedagògic o iniciati-
va de millora de la qualitat de l’ensenya-
ment, tenint l’alumne com a eix central”.

Altres

Tot i que vam pensar en la possibilitat de
gestionar la Cantina (el centre té un espai
dissenyat per a aquesta funció) problemes
de caire organitzatiu ho van fer impossi-
ble.
Hi ha una altra font possible d’ingressos
atípics, en moments puntuals o durant el
curs: venda de samarretes, gorres, adhe-
sius… que a més permeten vendre la
imatge de l’Associació.

Problemes previstos

En dissenyar el model de funcionament de
l’Associació vam detectar una sèrie de
punts febles que vam tenir en compte i als
quals calia donar una sortida viable.

L’ assegurança

Un primer tema que ens va preocupar des
del principi va ser la responsabilitat civil
de l’alumnat que realitzava activitats dins
l’institut, però fora d’hores lectives. En un

primer moment l’AMPA va considerar la
possibilitat que es pogués fer una autorit-
zació del pare/mare conforme es feia res-
ponsable davant un accident, tot i que a la
vegada la intenció anava cap a la possibi-
litat de contractar una pòlissa d’assegu-
rances a una empresa asseguradora.

La responsabilitat:

a l’hora d’obrir i tancar portes,

claus, alarmes…

Va ser fonamental la implicació de
l’AMPA en el projecte. Des d’un principi i
des d’un punt de vista legal, sempre havia
d’haver una persona més gran de 18 anys
quan hi hagués activitats. A l’hora de con-
feccionar els horaris de les activitats, la
prioritat era tenir una mare o un pare dis-
posats a fer-se càrrec de les activitats.
Aquesta persona vetllava per l’obertura i
tancament de portes, alarmes...

La neteja dels diferents espais

Des del punt de vista organitzatiu la neteja
del centre ens podia suposar un problema
si no pensàvem en aquest aspecte. D’al-
guna manera les activitats i els espais que
ocupaven eren una prioritat. Parlant amb

l’empresa que feia la neteja del nostre IES
vam arribar a pactar un ordre de neteja
d’espais compatible amb la nostra pro-
posta

Cura del material i dels espais

A més de la mare o el pare responsable hi
havia d’haver un alumne responsable de
l’associació que fes tasques de coordina-
dor general de les activitats: organitzar els
espais, vetllar pel bon funcionament de
les activitats, vetllar pel bon ús del mate-
rial i les instal·lacions, d’obrir i tancar ves-
tidors...

La manca de formació

dels monitors

Aquest era un tema especialment preocu-
pant. Una estructura així requeria uns
tècnics amb un mínim de formació, però
també una sensibilització especial vers el
fet de pertànyer com a voluntari a una as-
sociació i disposats a responsabilitzar-se
del que suposava treballar desinteressa-
dament al seu servei. D’una banda, vam
seleccionar alumnes que disposaven d’u-
na titulació concreta (dins o fora de l’asso-
ciació, que estiguessin disposats a col·la-
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

De 12:45 a 13:45 Lliga interna
(futbol sala
i bàsquet)

Taller de Jocs
Expressius

De 13:45 a 14:30 Lliga interna
(futbol

i bàsquet)

Taller de Jocs
Expressius

De 17:15 a 18:15
Escola poliesportiva
(voleibol, handbol,

tennis taula,
hoquei…)

(2 monitors)

Aeròbic/Funky

i Jazz (rotació)

Patins in line

Malabars

Escola
poliesportiva

(Voleibol,
Handbol, Tennis
taula, Hoquei…)

(2 monitors)

Aeròbic/Funky

i Jazz
(rotació)

Patins in line

Malabars

De 18:30 a 19:30 Internet 1 Internet 2 Internet 1 Internet 2

� FIGURA 2.

Proposta d’activitats (abril, maig i juny de 2000).



borar) i d’una altra els oferíem la possibili-
tat de formar-se. En aquest sentit, una
part del pressupost de l’associació estava
pensat per cobrir parcialment o totalment
cursos de formació als quals es poguessin
inscriure els monitors col·laboradors. Du-
rant aquesta primera experiència, hi va
haver dues alumnes que van realitzar un
curs d’aeròbic subvencionat per la matei-
xa associació

La manca de continuïtat

del model

Potser estem davant d’un dels punts
més delicats del model. Tothom sap que
projectes com aquest depenen molt de
les persones que s’hi posen al davant.
Però també sabem que en aquest cas les
persones, sobretot els alumnes i les ma-
res o pares dels alumnes, no sempre es-
taran a l’IES. Un dia o un altre se n’ani-
ran. Per poder resoldre aquesta pro-
blemàtica vam pensar que hi hagués
una renovació anyal de la Junta Directi-
va, amb representació de tots els nivells
a partir de 2n cicle. D’aquesta manera, a
mesura que van sortint alumnes perquè
acaben 2n de batxillerat, n’entren de
nous a partir de 3r d’ESO i, d’aquesta
manera, continua la rotació. També l’ex-
periència ens diu que els alumnes, quan
arriben a 1r i sobretot, a 2n de batxille-
rat, tenen molta feina lectiva que impos-
sibilita que puguin dedicar gaires hores
a l’Associació.
A mitjà/llarg termini i essent molt ambi-
ciosos, la idea que permetria una conti-
nuïtat pràcticament assegurada seria que
alumnes que han deixat l’institut, com a
exalumnes tinguessin l’oportunitat de
continuar col·laborant amb l’Associació.
Tot un repte de futur.

Valoració de l’experiència

Tots els qui d’una manera o una altra es-
tem lligats al món de l’ensenyament sa-
bem que l’educació no passa per un dels

seus millors moments. Tot són crítiques (a
la LOGSE, a la Llei de Qualitat de futura
implantació, al professorat, als equips di-
rectius...) i des de tots els àmbits de la co-
munitat educativa: pares i mares, profes-
sorat, alumnat...
Potser un dels discursos més de moda és
el que diu que l’alumnat no té interès per
res, que no té iniciatives, que no vol parti-
cipar en res relacionat amb l’institut, que
no és responsable...
L’ IES Montmeló no és un institut “ideal”.
Algú pot pensar que l’experiència ha estat
realitzada en un marc idíl·lic, amb alum-
nes brillants... És un centre molt normal,
on hi ha alumnes amb baix rendiment
acadèmic, alumnes que no volen ser-hi,
però s’hi veuen obligats fins als setze anys
i que, en alguns casos, generen conflic-
tes... Tanmateix, ens trobem amb alum-
nes que mostren interès pels seus estudis,
responsables, participatius...
Precisament com a professor penso que
aquesta experiència ha estat la més enri-
quidora de la meva trajectòria professio-
nal, perquè he pogut constatar que amb
dedicació i motivació pots extreure tot el
potencial que porta dins l’alumnat. Ells
han estat, són i seran els grans protago-
nistes d’aquesta meravellosa aventura pe-
dagògica. Potser experiències d’aquest ti-
pus fan possible col·laborar en l’adqui-
sició de les famoses competències bàsi-
ques de què tant parla l’administració
educativa. Potser l’Educació Física pot
contribuir-hi més del que els polítics
creuen. Aquest és un bon exemple.

“Si pensem com era la vida al centre abans
i després de la creació de L’AA podrem par-
lar del que aquesta significa per l’IES
Montmeló.
Així observem com la permanència dels
alumnes s’allarga en el temps, els
veiem com en acabar les classes, de forma
autònoma, organitzen activitats pels altres
companys, omplen l’espai amb anuncis,
convocatòries i reunions. Demanen, oferei-
xen i col·laboren. És un brogir de rialles,
nervis i sobretot de satisfaccions.

La creació d’un espai real de comunicació
entre l’alumnat i la institució permet la ca-
nalització d’inquietuds, promou la coope-
ració, incentiva la participació en les diver-
ses activitats que es realitzen al llarg del
curs i fomenta l’estimació del centre fent
seu el dia a dia.” (M. Eugènia Anta i Ten,
directora de l’IES Montmeló)
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Definició de conceptes clau:

1. Activitats complementàries

Són activitats que es realitzen en el marc de l’horari escolar, estan organitzades pels centres educatius d’acord amb el seu

projecte educatiu. Són diferents de les activitats lectives (LOPEGC, 1995 de Participación, evaluación y gobierno de los

centros).

2. Activitats extraescolars

Encaminades a potenciar l’obertura del centre al seu entorn i a procurar la formació integral de l’alumnat en aspectes referits a l’am-

pliació del seu horitzó cultural, la preocupació per la seva inserció en la societat o l’ús del temps lliure. Són fora de l’horari lectiu, vo-

luntàries per a l’alumnat i buscaran la implicació activa de tota la comunitat educativa.

LODE (1985). Ley Orgánica de Derecho a la Educación

Artículo 7.2., b)

“Las asociaciones de alumnos asumirán, entre otras, las siguientes funciones…

b) Colaborar en la labor educativa de los centros y en las actividades complementarias y extraescolares de los mismos”

Artículo 57, h)

“El Consejo Escolar tendrá la función de participar en la aplicación de la línea pedagógica global del Centro y fijar las directrices para

las actividades extraescolares”

LOGSE (1990). Ley de Ordenación General del Sistema Educativo

Artículo 57.5

“Las administraciones locales podrán colaborar con los centros educativos para impulsar las actividades extraescolares y promover

la relación entre la programación de los centros y el entorno socioeconómico en que éstas desarrollan su labor”

ROC (1996) Reglament Orgànic dels Instituts de Secundària

Article 6. De l’ús dels centres

6.1. El Departament d’Ensenyament o, si s’escau, l’Administració titular vetlla per l’ús social dels edificis i instal·lacions dels insti-

tuts d’educació secundària fora de l’horari escolar, d’acord amb la normativa vigent.

6.2. Les associacions de pares d’alumnes poden realitzar en els instituts d’educació secundària les seves activitats i programes de

formació, de la manera que estigui establerta a la normativa vigent.

6.3. Els instituts d’educació secundària fomentaran la utilització de les seves instal·lacions. Els ingressos que s’obtenen són apli-

cats a les despeses de funcionament del centre i han de donar, com a mínim, cobertura a tota la despesa generada.

6.4. En tot cas, cal garantir el normal desenvolupament de les activitats de l’institut.

Article 11. La programació general de l’institut

11.1. La programació general del centre inclou els aspectes següents:

d) La programació anual de les activitats extraescolars.

ANNEX:

Recull normatiu que fa referència a l’organització de les activitats extraescolars
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Article 34. El Consell Escolar del centre

34.2. Són competències del consell escolar:

i) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars complementàries, de les

activitats extraescolars i serveis, si escau, amb la col·laboració de les associacions de pares d’alumnes. Aprovar-ne

la programació i avaluar-ne l’execució.

l) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives, així com aque-

lles accions assistencials a les quals el centre pot prestar la seva col·laboració, escoltades les associacions de pa-

res i les associacions d’alumnes.

n) Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i material escolar, i la seva renovació, així com vetllar per la seva con-

servació.

Article 46. El coordinador d’activitats i serveis escolars

46.1. Correspon al coordinador d’activitats i serveis escolars la coordinació general de les activitats escolars complementàries i de

les activitats extraescolars del centre i, si s’escau, de la residència, sota la dependència del cap d’estudis.

46.2. En particular, són funcions del coordinador d’activitats i serveis escolars:

c) Elaborar la programació anual de les activitats extraescolars.

d) Donar a conèixer als alumnes la informació relativa a les activitats escolars complementàries i a les activitats extraesco-

lars.

g) Distribuir els recursos econòmics destinats pel pressupost del centre entre les activitats escolars complementàries i les

activitats extraescolars.

ANNEX

(Continuació.)



Estimació de cabals òptims i mínims
per a l’ús del ràfting a l’Alt Tajo

§ LUIS RUIZ JI MÉ NEZ
Lli cen ciat en Edu ca ció Fí si ca i Esports

§ DIE GO GAR CÍA DE JA LÓN
Doc tor Engin yer de Monts.
Esco la d’Engin yers de Monts.
Uni ver si tat Po litè cni ca de Ma drid

Resum
La crei xent de man da d’usos re crea tius en

els rius i de for ma es pe cial de les ac ti vi -

tats nàu ti ques, tant com pe ti ti ves com de

tu ris me ac tiu, exi geix una res pos ta rao na -

da pel que fa a les ne ces si tats de ca bals

cir cu lants pels rius. Les Con fe de ra cions

Hi drogr àfi ques, com a ges to res del re curs

“ai gua”, han de coor di nar les di fe rents de -

man des de l’ús d’aquest re curs te nint en

comp te unes exigè ncies rao na des dels di -

fe rents usua ris. En aquest tre ball pre sen -

tem per pri me ra ve ga da a Espan ya una

me to do lo gia adap ta da a les ne ces si tats

d’aquest ti pus d’usos re crea tius.

Aques ta me to do lo gia es basa en l’esti -

mació d’uns parà me tres d’ús que ava luen

les ca pa ci tats de les lle res dels rius, apli -

cant un pro gra ma in form àtic que ens per -

met de cal cu lar ca bals òptims i mí nims

per a l’ús re crea tiu, per si mu la ció de les

con di cions hidr àu li ques del llit flu vial en

el supò sit de di fe rents ca bals cir cu lant per 

la lle ra.

Introducció

El riu Tajo, ai gües avall de la seva con -

fluèn cia amb el riu Ga llo es trans for ma en

una im por tant art èria flu vial pel que fa a la 

quan ti tat de ca bal que por ta cir cu lant per

la lle ra, i al ho ra, con ser va un pen dent pro -

nun ciat, cosa que el con ver teix en un ex -

cel·lent riu per a la pràcti ca del pi ra güis -

me i el ràfting.

La crei xent im portància de la na ve ga ció

re crea ti va per rius és una de man da de la

so cie tat ac tual. Whit ta ker i col·la bo ra dors 

(1993) han es tu diat el sig ni fi cat que te -

nen aques tes ac ti vi tats i com se’n va lo ren

els di fe rents as pec tes. En un país on els

re cur sos hidr àu lics són es cas sos i la com -

petè ncia per l’ús de l’aigua és gran, cal

jus ti fi car la sol·li ci tud de ca bals cir cu lant

pels rius per a un ús re crea tiu. La gran ex -

pe rièn cia so bre aquests pro ble mes als

Estats Units i el seu en caix le gal han es tat

con si de rats per Shelby i col·la bo ra dors

(1991).

Amb l’anàlisi de les cor bes ob tin gu des

amb aquest mèto de, s’aporta una via de

co nei xe ment so bre com és el ca bal ade -

quat per a les di fe rents pos si bi li tats d’ús

re crea tiu, tal com re flec tei xen els tre balls

al riu la Do lo res rea lit zats per Shelby i

Whit ta ker (1995).

La des crip ció dels parà me tres ana lit zats,

re la cio nats amb di fe rents usos, ens fa ci li -

ta ria una es ca la d’ús que va des de ca bal

inac cep ta ble i mí nim ac cep ta ble a òptim;

a aques ta con clu sió van arri bar Shelby i

col·la bo ra dors (1996), en l’estudi rea lit -

zat so bre els efec tes dels ca bals so bre els

ex cur sio nis tes al Parc Na cio nal de Zion,

Utah.

Els ca bals per a la pes ca i la con ser va ció

de les esp ècies han re but una aten ció con -

si de ra ble, i els pro ce di ments per a de ter -

mi nar-ne els ca bals mí nims es tro ben, en

ge ne ral, ben es ta blerts i sem pre són re co -

ne guts als USA. Per re gla ge ne ral, els ca -

bals mí nims per als pei xos i la con ser va ció 

de les esp ècies so vint són su fi cients per a

la pràc ti ca del pi ra güis me d’esbarjo, en -

ca ra que els mèto des per a de ter mi nar-ne

els ca bals apro piats no han es tat ben es -

ta blerts (Shelby and Jack son 1991).

A les àrees on els ca bals po den ser con tro -

lats per pre ses, els es tu dis de si mu la ció

ens do nen un va lor molt apro xi mat de les

re la cions en tre ca bals i apro fi ta ment re -

crea tiu; això és palès en al guns es tu dis

rea lit zats al riu Co lo ra do a l’alçada del

Grand Can yon (Shelby i Brown, 1992).

Aquest mèto de de si mu la ció ens fa ci li ta la 

pos si bi li tat d’assignar di fe rents ca bals

con tro lats des de la pre sa i al ter nar-lo se -

gons les ne ces si tats re que ri des, com ho

van de mos trar al riu Umpqua a Ore gon,

Shelby, Whit ta ker i J. Rop pe (1998).

Metodologia

Per a aques ta anà li si ha es tat em pra da la

ma tei xa me to do lo gia que la uti lit za da en

l’es ti ma ció dels ca bals ecolò gics, mit jan -

çant la si mu la ció de l’hàbi tat fí sic, amb
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Pi ra güis me, Ràfting, Ca bals mí nims,
IFIM si mu la ció hidr àu li ca, Po ten cial de
ràfting, Ca bals re crea tius

n Pa rau les clau

Abstract

The gro wing de mand for the re crea ti ve use of

ri vers and spe cially wa ter sports, be they

com pe ti tion or ac ti ve tou rism, calls for a

rea so ned reply gea red to the ne ces si ties of

ri ver wa ter ways. The Hydro grap hi cal

Con fe de ra tions, as ma na gers of the re cour se

“wa ter” ought to co-or di na te the dif fe rent

de mands for the use of this re cour se from a

base of rea so na ble re quests of the dif fe rent

users. In this work we pre sent for the first time 

in Spain a met ho do logy adap ted to the

necessities of this type of recreative uses.

This methodology is based in the estimation of

some dimensions of use that evaluate the

capacities of the flow of the rivers, applying an

informatic programme that allows us to

calculate the optimal and minimal flows  for

recreative use by simulation of the 2 hydraulical

conditions of the course under the supposed

different circulating flows of the same.

Key words

Canoeing, Rafting, Minimum flows, IFIM

Hydraulic simulation, Rafting potential,

Recreative flows



l’ú ni ca di ferè ncia d’u ti lit zar els re que ri -

ments mí nims i òptims de la na ve ga ció en

“ràfting”, en lloc de les exigè ncies d’hàbi -

tat dels pei xos que viuen a les se ves ai -

gües. Aquests re que ri ments els hem ex -

pres sat tam bé en for ma de “cor bes de pre -

ferè ncia” del ràfting, tal com s’ex po sa a la

fi gu ra 1. No més hem em prat els re que ri -

ments res pec te a la ve lo ci tat de l’ai gua i al 

ca lat, per què el sub strat del fons en te nem

que és in di fe rent per a aques ta na ve ga ció

De ma ne ra anà lo ga, a l’Hàbi tat Po ten -

cial Útil hem de fi nit el con cep te de “Po -

ten cial de Ràfting” com la suma dels

pro duc tes de la su per fí cie de cada cel·la

de càlcul, pel co rres po nent coe fi cient de 

con for mi tat. Cada ca bal cir cu lant pel llit 

de ter mi na les con di cions de ve lo ci tat i

ca lat de cada cel·la que, al ho ra, fi xen el

va lor del seu coe fi cient de con for mi tat

te nint en comp te les cor bes de preferèn -

cia del ràfting.

Amb aques ta me to do lo gia es dis po sa

d’u na eina de tre ball que per met d’abor -

dar qual se vol pro ble ma re la cio nat amb

un curs d’ai gua, tot plan te jant un con -

junt de va ria bles i la for ma en què es

veuen afec ta des pels usos que es do nen

a les ai gües.

En aquest es tu di ens ba sa rem en el

mèto de IFIM-PHABSIM, amb al gu nes

mo di fi ca cions, per què és el que in te gra

el ma jor nom bre de da des al ho ra: hi -

drolò gi ques, geo mor folò gi ques i biolò gi -

ques; es com ple ta amb allò que fa

 referència a la ca rac te rit za ció del riu i

es pe cí fi ca ment als re qui sits d’hàbi tat

dels usos re crea tius.

El mèto de IFIM, (Instream Flow Incre -

men tal Met ho do logy; PHABSIM, Physi -

cal Ha bi tat Si mu la tion) Bo vee (1978),

es fo na men ta en la ca rac te rit za ció de

l’hàbi tat per tal de veu re, a tra vés d’u nes 

cor bes que re pre sen ten la con duc ta de

la fau na aquà ti ca, quin ús fa d’a quest

hàbi tat una esp ècie o un con junt d’espè -

cies. Flec kin ger trac ta de por tar a ter me

la ca rac te rit za ció del curs d’ai gua mit -

jan çant un es tu di de les pro fun di tats i

les ve lo ci tats d’un tram, de tal ma ne ra

que de ter mi na el ca bal mí nim com a

aquell que per met una ade qua da re par -

ti ció en el tram de les di fe rents zo nes

d’ai gües cal mes i de co rrent.

Aques ta me to do lo gia trac ta de con èi xer

com és l’estructura real de la lle ra del riu

(que po dria as sem blar-se al ca nal d’un

curs ar ti fi cial d’aigua), per po der es tu diar, 

un cop co ne gut el ca bal que en cada mo -

ment hi cir cu la, una va ria ble o con junt de

va ria bles del co rrent.

Per fer-ho, es por ta a ter me una ca rac te -

rit za ció de la lle ra com a es truc tu ra in de -

pen dent del règim de ca bals. Un cop

 coneguda aques ta, es pot fer un es tu di de

si mu la ció hidr àu li ca, per veu re com es

mo di fi ca el sis te ma de va ria bles que in ter -

ve nen so bre el riu com a eco sis te ma, ele -

ment del pai sat ge o en la seva ca pa ci tat

re crea ti va.

En el nos tre cas hem se lec cio nat un tram

de riu per apli car aques ta me to do lo gia, lo -

ca lit zat ai gües avall de la Cen tral Elèctri ca 

d’Azañón (Gua da la ja ra), les coor de na des

UTM del qual són 30t 0538499 i

4506340.

Simulació hidràulica

El pro gra ma d’ordinador que hem uti lit zat

és el RIVER-2D, de sen vo lu pat per Pe ter

Stef fler (1998), a la Uni ver si tat d’Alberta, 

Ca nadà; aquest pro gra ma per met la si mu -

la ció hidr àu li ca tot se lec cio nant els ca bals 

que re sul tin més apro piats per a cada cas.

El RIVER-2D és un pro gra ma que in cor -

po ra la me to do lo gia IFIM a un mo del

hidrà ulic de si mu la ció en dues di men -

sions. Aques ta si mu la ció es basa en els

prin ci pis de con ser va ció de la mas sa i dels 

mo ments, i en una sèrie de lleis fí si ques

que re la cio nen les for ces de con trol i de

re sistències amb les pro pie tats dels fluids

en mo vi ment. La so lu ció de les equa cions

que go ver nen el mo vi ment, s’assoleix mit -

jan çant una anà li si d’elements fi nits dis -

cre ta, que re dueix a un nom bre fi nit

d’equa cions un nom bre fi nit de punts de

la xar xa es pa cio tem po ral. D’aquesta ma -

ne ra, l’àlgebra es re dueix a l’aritmètica,

que pot ser tra duï da a codi d’ordinador.

Les con di cions de con torn amb què

s’ajusta el mo del hidr àu lic del RIVER-2D

es ba sen en l’alçada i el ca bal en la sec ció

d’entrada i de l’alçada d’aigua a la sec ció

de sor ti da o d’aigües avall. De for ma es pe -

cial, cal ob te nir una re la ció en tre el ca bal

cir cu lant (per uni tat d’amplada) i l’alçada

de l’aigua a la sor ti da del tram, que nor -

mal ment s’obté em pí ri ca ment tot afo rant

a di fe rents ni vells d’aigua. En el nos tre cas 

hem ajus tat equa ció:

q = b · d 1,6666

on q és el ca bal per uni tat d’am pla da

(m2/s), b és una cons tant que ajus tem se -

gons les da des de riba i punts amb cota de 

la su per fí cie de l’ai gua, i “d” és l’al ça da de 

l’ai gua en un punt de la sec ció.

El coe fi cient de ru go si tat em prat es fixa

per les ca rac te rís ti ques gra nu lomè tri ques

i mor folò gi ques de la lle ra, i en el mo del

RIVER-2D s’avalua mit jan çant el coe fi -

cient de la “al ça da lí mit de ru go si tat efec -

ti va” (ks), atès que ten deix a man te nir-se

cons tant en un es pec tre més am pli de

pro fun di tats.

Resultats

Si mu lant di fe rents va lors de ca bal cir cu -

lant pel tram del riu Tajo, s’ob te nen di fe -

rents va lors del Po ten cial de Ràfting a

cada punt del tram i, doncs, di fe rents dis -

tri bu cions del Po ten cial de Ràfting en el

riu. Per tal de po der com pa rar les con di -

cions glo bals, per a cada ca bal cir cu lant,

po dem su mar el Po ten cial de Ràfting de
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n FIGU RA 1.
Cor bes de pre ferè ncia pro po sa des per a l’ac ti vi -
tat de ràfting per a ve lo ci tat de l’ai gua i pro -
fun di tat.

Ve lo ci tat (m/s)

Pro fun di tat (m)
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tots els punts. Així ob te nim va lors del

Po ten cial de Ràfting Glo bal per a cada

ca bal cir cu lant, el con junt dels quals

ens de fi neix una cor ba que s’ex po sa a la 

fi gu ra 2.

En aques ta cor ba es re pre sen ten si mu -

la cions de ca bal cir cu lant en tre 1m3/s i 

165 m3/s. Po dem ob ser var que hi ha

un can vi mar cat de pen dent de la cor ba 

cap als 15 m3/s, cosa que in di ca que

per a va lors su pe riors de ca bal cir cu -

lant pel llit, la po ten cia li tat del ràfting

no ex pe ri men ta aug ments sig ni fi ca tius. 

Men tre que, amb va lors in fe riors, les

dis mi nu cions d’a quest po ten cial són més

dràsti ques.

El sig ni fi cat del Po ten cial de ràfting amb di -

fe rents ca bals, afec ta di fe rent ment se gons

els punts del tram flu vial. Com a exem ple, a 

la fi gu ra 3 s’ex po sa un mapa de la lle ra on

s’as sen ya la la dis tri bu ció del Po ten cial

de Ràfting, amb dos ca bals ex trems 3 i

15 m3/s. Obser veu que, en ca ra que el riu

ad me ti el des cens en ràfting a ca bals bai -

xos, per què tin gui un po ten cial atrac tiu per

als es ports d’a ven tu ra, el riu ha de man te -

nir una fran ja con tí nua amb ca rac te rís ti -

ques òpti mes de ràfting (>0,9) i prou am -

pla per al pas de l’em bar ca ció fol ga da -

ment (>8 me tres). A la fi gu ra veiem com

amb 15 m3/s te nim una ban da am pla de

riu (més de 25 me tres) amb con di cions

òpti mes per al ràfting (co lors ver me llo -

sos), men tre que amb 5 m3/s aques ta

ban da és més es tre ta (8 me tres) i que da

in te rrom pu da di ver ses ve ga des a la mei -

tat del tram amb un frag ment de qua li tat

in fe rior.

Tam bé ens in te res sa d’i den ti fi car els

punts pro blemà tics quan el ca bal cir cu -

lant és escàs, així com els ca bals mí nims

ne ces sa ris per na ve gar sen se rea lit zar

atu ra des per man ca de ca lat. A la fi gu ra 4 

es re pre sen ten els ma pes de dis tri bu ció

del po ten cial de ràfting te nint en comp te

no més el cri te ri de ca lat, ge ne rats a par tir

de ca bals cir cu lants pe tits: 1, 3 i 6 m3/s.

En aques ta fi gu ra po dem ob ser var que per 

a un ca bal d’1 m3/s la pro fun di tat és in via -

ble en tres punts, i dei xa la ban da ver me -

llo sa in te rrom pu da. A més a més, la ban -

da es men ta da és molt es tre ta per la cons -

tric ció d’i lles la te rals (blanc). Amb 2 m3/s

les obs truc cions es re duei xen a dues i

amb 6 m3/s no més n’hi que da una.

Conclusions

Hem vist que aques ta me to do lo gia de si -

mu la ció de l’entorn flu vial apor ta als ges -

tors, guies i pa lis ta, tant si són ex perts

com prin ci piants, una va lo ra ció ob jec ti va

de les con di cions de na ve ga bi li tat del riu

en mo ment real i la va ria ció ori gi na da per

les fluc tua cions de ca bal.

Hi ha una con si de ra ble fle xi bi li tat en el

dis seny i apli ca ció de l’IFIM. L’ús efec tiu 

de l’IFIM és una eina per ava luar i quan -

ti fi car els va lors re crea tius i re que reix un 

bon co nei xe ment del pro cés de càlcul de 

l’IFIM, el con cep te del Po ten cial d’ús re -

crea tiu, i dels re que ri ments d’es bar jo i

els seus efec tes de pen dents del ca bal

cir cu lant.

Aquest mèto de està ba sat en les hipò te sis

se güents: a) pro fun di tat i ve lo ci tat són les

dues ca rac te rís ti ques més im por tants per

de ter mi nar la qua li tat del va lor re crea tiu;

b) és pos si ble de ter mi nar mí ni ma, màxi -

ma i òpti ma pro fun di tat com bi nant-les

amb la ve lo ci tat i re la cio nant-les amb les

ac ti vi tats re crea ti ves, i c) el po ten cial re -
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crea tiu o d’ús es tro ba ex pres sat en ter -

mes pon de rats de la su per fí cie del riu, do -

ta da amb una cer ta ve lo ci tat i de ter mi na -

da pro fun di tat.

L’a van tat ge d’a quest mo del és re pe ti ble

i quan ti fi ca ble i po dem exa mi nar zo nes

con flic ti ves o dub to ses amb re la ti va fa -

ci li tat.

Per aca bar, po dem con clou re que en el

tram es tu diat el ràfting té un va lor su pe -

rior amb ca bals crei xents (al menys fins a

165 m3/s), i l’activitat de ràfting co men ça

a ser atrac ti va i emo cio nant a par tir dels

15 m3/s amb ca bals cir cu lants. Tan ma -

teix, ca bals su pe riors a 15 m3/s no pro -

duei xen aug ments sig ni fi ca tius del Po ten -

cial de Ràfting. Els ca bals mí nims per po -

der na ve gar sen se in te rrup cions ni atu ra -

des co men cen a par tir de 6 m3/s.
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n FIGU RA 4.
Ma pes de dis tri bu ció del Po ten cial de Ràfting, te nint en comp te no més el parà me tre pro fun di tat, en el 
tram es tu diat ai gües avall de la Pre sa de la mi ni cen tral d’Aza ñón (pro vín cia de Gua da la ja ra). C/
UTM 30T 0538499 I 4506340.
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Anàlisi de la conducta visual
dels porters d’handbol davant de
llançaments realitzats des de 6 i 9 metres
de la porteria

§ JUAN ANTO NIO GAR CÍA HE RRE RO
Doc tor en Edu ca ció Fí si ca.
Pro fes sor Asso ciat d’Hand bol a la Fa cul tat CC Esport (Càce res).
Entre na dor Na cio nal Handbol

§ FRAN CIS CO JA VIER MO RE NO HER NÁN DEZ
Doc tor en Edu ca ció Fí si ca.
Pro fes sor Ti tu lar d’Apre nen tat ge i Con trol Mo tor.
Fa cul tat Cièn cies de l’Esport (Càce res)

§ VI CEN TE LUIS DEL CAMPO
Mes tre es pe cia lis ta en Edu ca ció Fí si ca.
Lli cen ciat en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.
Be ca ri FPI de la Jun ta d’Extre ma du ra 

§ RAÚL REI NA VAÍLLO
Lli cen ciat en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.
Be ca ri FPI de la Jun ta d’Extre ma du ra

Resum
Aquest es tu di ana lit za la con duc ta vi -

sual de por ters d’hand bol i es por tis tes

amb bai xa ex pe rièn cia en per cep ció de

mòbils, mit jan çant la pre sen ta ció en la -

bo ra to ri d’u na tas ca de per cep ció de tra -

ject òries de pi lo tes. Una màqui na llan -

ça pi lo tes, si tua da al da vant dels sub jec -

tes i a una distància de 6 i 9 me tres,

s’en ca rre ga de llan çar aleatò ria ment pi -

lo tes en di ver ses di rec cions i a di fe rent

al ça da, cap a la por te ria d’hand bol, on

se si tuen els por ters. L’ob jec tiu dels sub -

jec tes és per ce bre la tra ject òria de la pi -

lo ta i eme tre un ju di ci de va lor so bre la

zona de la por te ria per on creuen que la

pi lo ta ha so bre pas sat la lí nia de gol. Per

re gis trar la con duc ta vi sual s’u ti lit za el

sis te ma de se gui ment de la mi ra da,

men tre que per ana lit zar el ju di ci de va -

lor s’u ti lit za l’en re gis tra ment de ví deo i

en grae llats de da des. 

Introducció

La im portància que la con duc ta vi sual

pot te nir en la re so lu ció reei xi da d’u na

tas ca es por ti va ha com por tat que, en els 

da rrers anys, di fe rents in ves ti ga dors ha -

gin apro fun dit en l’es tu di d’a ques ta con -

duc ta i en la seva in fluèn cia en el ren di -

ment es por tiu (Aber nethy, 1990). Per a

Aber nethy (1991), Wi lliams, Da vids,

Bur witz i Wi lliams (1993) as so lir ni vells 

ele vats de ren di ment im pli carà ma ni fes -

tar exe cu cions pre ci ses de mo vi ments i,

igual ment, pos seir una des tre sa per cep -

ti va òpti ma. 

En el cas del porter d’handbol, l’exigència

perceptiva que demanda la seva activitat

sembla més que notable, atès que junt

amb el compromís temporal de captar i

interpretar les informacions, haurà de

realitzar una resposta motora que li

permeti de ser eficaç en l’aturada de la

pilota. 

En l’àmbit de l’hand bol s’as su meix que la

con duc ta efi caç del por ter ha de pas sar

ine lu di ble ment, per an ti ci par-se al mo -

ment del llan ça ment, per què re tar dar la

res posta fins que el ju ga dor hagi per dut

con tac te amb la pi lo ta im pli ca ria dis po sar 

de molt poc temps per po der-la atu rar.

Com sem bla lògic, el temps de vol de la

pi lo ta de ter mi narà el temps de reac ció de

què dis po sa el por ter. Aquest in ter val tem -

po ral de pendrà tant de la lon gi tud que ha

de re có rrer la pi lo ta com de la seva ve lo ci -

tat. Així, per a Czer wins ki (1994) la ve lo -

ci tat de la pi lo ta, en llan ça ments de ju ga -
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dors d’e lit, os cil·la en tre els 135 km/h per

al llan ça ment en cai gu da, i els 95 km/h

per a llan ça ments des de la po si ció, sen se

des pla ça ment ni salt. Entre aquests dos va -

lors es tro ba rien les ve lo ci tats de 110 km/h

per a llan ça ments en cursa i 120 km/h per

a llançaments en salt. 

Aquests va lors en la ve lo ci tat del llan ça -

ment per a ju ga dors d’e lit no són con -

tras tats del tot per al tres es tu dis, en què

la ve lo ci tat de la pi lo ta és lleu ge ra ment

in fe rior. A la in ves ti ga ció de Po kra jac

(1980), on s’a na lit za la ve lo ci tat en el

llan ça ment en salt, els ju ga dors llan cen

en tre 76 km/h i 90 km/h. A l’es tu di de

Zeier (1987) la ve lo ci tat en el llan ça -

ment des de 8 me tres os cil·la en tre

73 km/h i 80 km/h, da des molt si mi lars

a les ob tin gu des per Mü ller (1980), Mik -

kel sen i Ole sen (1976). A la in ves ti ga ció 

de Pá rra ga, Sán chez i Oña (2001), els

va lors màxims en la ve lo ci tat de la pi lo ta 

que s’ob te nen són de 74 km/h en llan ça -

ments des de 9 me tres. 

En qual se vol cas, la ve lo ci tat de la pi lo ta

de ter mi narà l’in ter val de temps de què

dis po sa el por ter per in ter cep tar la pi lo ta,

de tal ma ne ra que si aquest in ter val tem -

po ral és ex ces si va ment re duït, l’es por tis ta 

haurà d’i ni ciar el mo vi ment abans i an ti ci -

par-se a la sor ti da de la pi lo ta. Així, quan

el por ter pre tén d’a tu rar un llan ça ment ha

de con si de rar el temps de reac ció a l’es tí -

mul i el temps de mo vi ment per rea lit zar

la seva res pos ta. Si la suma d’a quests dos 

va lors su pe ra el temps de vol de la pilota,

inevitablement haurà d’anticipar-se per

interceptar-la. 

Se gons Sage (1977), el temps de reac -

ció més ràpid es tro ba al vol tant de

170 mil·li se gons, al qual cal dria su mar el

temps que tri ga el por ter a rea lit zar la res -

pos ta mo to ra (des pla ça ment i mo vi ment

d’un o di ver sos seg ments cor po rals). Con -

si de rant que una pi lo ta llan ça da a

90 km/h des de la lí nia de 6 me tres tri ga a 

arri bar a la lí nia de por te ria 240 mil·li se -

gons, el por ter mai no podrà atu rar la pi lo -

ta si es pe ra que el llan ça dor per di con tac -

te amb aques ta. Així doncs, sem bla que

l’an ti ci pa ció és l’ú nic re curs a l’a bast del

por ter per acon se guir l’èxit en l’ac ció. 

Per a Czer wins ki (1994), l’ac tua ció del

por ter es tro barà con di cio na da per l’ob -

ser va ció del braç que rea lit za el llan ça -

ment, per tal de po der pre veu re la di rec -

ció i la tra ject òria de la pi lo ta. Això és una 

cons tant en l’en tre na ment dels por ters,

on s’in sis teix en el fet que pa rin aten ció a

di fe rents in for ma cions prèvies al llan ça -

ment per de ter mi nar-ne la lo ca lit za ció

(ti pus i al ça da de l’ar mat, orien ta ció del

llan ça dor, opo si ció més o menys pròxi -

ma, etc.). Poul ton (1957), ci tat per Aber -

nethy i Rus sell (1987), ano me narà

aques ta ac ció an ti ci pa ció per cep ti va

que, se gons Mo re no, Oña i Mar tí nez

(1998, p. 207), con sis tirà en “la iden ti -

fi ca ció per part de l’e xe cu tant d’u na cer -

ta re gu la ri tat en l’a pro xi ma ció d’es tí -

muls que por ten com a con se qüèn cia

l’ac ció fi nal i, a tra vés d’a quests es tí -

muls, pre dir l’a pa ri ció de l’ac ció es men -

ta da abans que s’es de vin gui”.

Per tant, s’as su meix que els por ters hau -

ran d’ex treu re in for ma ció prèvia al llan ça -

ment (preín dexs) i ba sant-se en aquests

triar qui na res pos ta eme tre. Ara bé, que -

den al gu nes qües tions per re sol dre, com

ara: po drien els por ters ob te nir prou in for -

ma ció de la tra ject òria de la pi lo ta com

per acon se guir de de ter mi nar la lo ca lit za -

ció del llan ça ment? Mitjançant quina

conducta visual? 

Di fe rents es tu dis han trac tat d’in da gar en

el ni vell d’e ficà cia d’es por tis tes ex perts i

inex perts, per pre dir la lo ca lit za ció de

llan ça ments o co pe ja ments (Tyldes ley,

Boots ma i Bom hoff, 1982; Wi lliams, Da -

vids i Wi lliams, 1999). Tre balls an te riors

amb por ters d’ho quei, mit jan çant tècni -

ques d’o clu sió tem po ral, in di quen que els

por ters pre deien amb més en cert els co -

pe ja ments vers els cos tats que no pas en

al ça da (Sal me la i Fio ri to, 1979). Un al tre

es tu di amb ten nis tes de mos tra que

aquests eren més pre ci sos a de ter mi nar

lo ca lit za cions la te rals que no pas en pro -

fun di tat (Day, 1980). En tot cas, sem bla

que els es por tis tes ex perts en tas ques de

dèfi cit tem po ral ten dei xen a an ti ci par la

seva resposta, tot manifestant una

predicció sobre la localització del mòbil a

interceptar. 

Te nint en comp te els temps de vol de la

pi lo ta des crits an te rior ment i les li mi ta -

cions fi siolò gi ques en el sis te ma vi sual,

sem bla que la in for ma ció so bre la lo ca lit -

za ció del llan ça ment hau ria de pro duir-se

per vi sió pe rifè ri ca (ha bi li tat per de tec tar i

reac cio nar a un es tí mul fora de la vi sió

fòvea o cen tral, se gons Wi lliams i d’al tres, 

1999). En aquest sen tit, són nom bro sos

els tre balls d’in ves ti ga ció que ar gu men ten 

la im portància de la vi sió pe rifè ri ca com a

un me ca nis me de con trol ad di cio nal a les

vies afe rents d’in for ma ció en l’e xe cu ció de 

tasques on cal una precisió espacial

elevada (Davids, 1988). 

Va ser Pai llard (1980) qui va sug ge rir dos

ca nals di fe rents de pro ces sa ment d’in for -

ma ció vi sual en tas ques de pun te ria, en

fun ció de la ve lo ci tat de l’ob jec te so bre el

qual es pre te nia de rea lit zar l’ac ció. El pri -

mer ca nal uti lit za ria la vi sió cen tral com a

mitjà d’ad qui si ció d’in for ma ció, en les

tas ques en què la ve lo ci tat de l’ob jec te so -

bre el qual es pre te nia d’ac tuar era bai xa

(qües tió que no s’as sem bla al llan ça ment

en hand bol). El se gon ca nal d’in for ma ció

uti lit za ria la vi sió pe rifè ri ca com a mitjà

d’ad qui si ció d’in for ma ció vi sual, per a les

tas ques en les quals la ve lo ci tat de l’ob -

jec te fos alta. Per tant, se gons el mo del de 

Pai llard, si es pre tén d’in ter cep tar una pi -

lo ta que s’a pro xi ma a gran ve lo ci tat s’hau -

ria de processar la informació provinent

de la trajectòria de la pilota per visió

perifèrica. 

Al nos tre tre ball vo líem me su rar l’e ficà cia

dels por ters ex perts i inex perts d’hand bol

en la pre dic ció de la lo ca lit za ció d’un llan -

ça ment so bre el qual no po den ob te nir

cap in for ma ció prèvia. Igual ment, ens in -

te res sa va d’i den ti fi car la con duc ta vi sual

que aquests dos grups de sub jec tes (ex -

perts i inex perts) manifestaven durant la

tasca.

Mètode

En aquest tre ball s’a na lit za la mo ti li tat

ocu lar ex trín se ca com una va ria ble que

de ter mi na la se lec ció de l’a ten ció vi sual

du rant el de sen vo lu pa ment d’u na si tua ció 

es por ti va. D’al tra ban da, s’es tu dia la ca -

pa ci tat del sis te ma vi sual per de ter mi nar

la lo ca lit za ció d’un llan ça ment a por te ria

des de distàncies i a ve lo ci tats si mi lars a

les tro ba des en com pe ti ció. El nostre

treball pretén d’aconseguir dos grans

objectius:
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n Estu diar la con duc ta vi sual d’un

grup de sub jec tes amb ex pe rièn cia i

sen se, com a por ters d’hand bol, du -

rant el llan ça ment d’u na pi lo ta de

tennis amb una màqui na llan ça pi lo tes 

a una ve lo ci tat si mi lar a les que hi ha

en els llan ça ments d’hand bol d’e lit

(88 km/h).

n De ter mi nar el ni vell de pre ci sió en la lo -

ca lit za ció es pa cial dels llan ça ments a

porteria.

Per con èi xer l’ús de la in for ma ció que els

por ters d’hand bol són ca pa ços d’ex treu re

ex clu si va ment del vol de la pi lo ta (sen se

po der cap tar cap in for ma ció prèvia), es va 

dis sen yar una si tua ció ex pe ri men tal en

què els sub jec tes, des de la po si ció ha bi -

tual d’un por ter da vant d’un llan ça ment a

por te ria (Fal kows ki i Enrí quez, 1979), ha -

vien de dis cri mi nar la zona de la por te ria

per on en tra va una pi lo ta de tennis llan ça -

da des d’u na màqui na llan ça pi lo tes (LOB- 

STER, mo del 401). La zona de sor ti da de

la pi lo ta va ser ocul ta da mit jan çant un

pla fó per tal d’e vi tar que els sub jec tes po -

gues sin ex treu re in for ma ció de la di rec ció

del llan ça ment per la po si ció o l’o rien ta ció 

de la màqui na llan ça pi lo tes. (Figura 1)

Els sub jec tes ha vien de si tuar-se a una

distància d’1 me tre de la lí nia de por te -

ria des d’on ha vien d’ob ser var 36 llan ça -

ments (1 sèrie de 18 llan ça ments des de 

6 me tres i una al tra sèrie de 18 llan ça -

ments des de 9 me tres). Cada sèrie de

llan ça ments va ser si tua da aleatò ria -

ment en 6 zo nes di fe rents de la por te ria,

que al ho ra va ser di vi di da en qua drats

de 20 x 20 cen tí me tres (con cre ta ment

en di rec ció a la dre ta o a l’es que rra del

sub jec te i amb una al ça da alta, mit ja na

o bai xa). En cada sèrie de llan ça ments

sem pre es llan ça ven 3 llan ça ments a ca -

das cu na de les sis zo nes pos si bles. (Fi -

gu ra 2)

Des prés de cada llan ça ment, els sub jec -

tes ha vien d’as sen ya lar amb un apun ta -

dor el qua drant per on con si de ra ven que

ha via en trat la pi lo ta a la porteria. 

Els sub jec tes que han par ti ci pat en la in -

ves ti ga ció han es tat 6 ba rons adults. Dos

d’a quests amb ex pe rièn cia com a por ters

d’hand bol du rant més de 8 anys d’en tre -

na ment i els al tres qua tre eren prac ti cants 

d’es ports in di vi duals en què no hi ha via

cap mòbil. Tots els sub jec tes, amb co nei -

xe ment pre vi dels ob jec tius de la in ves ti -

ga ció, hi van par ti ci par voluntàriament i

desinteressadament. 

Les va ria bles ob jec te d’es tu di han es tat

les se güents. Com a va ria bles de pen dents

s’han utilitzat:

n Mo ti li tat Ocu lar Extrín se ca. En con -

cret, les va ria bles neu ro mus cu lars

com ara les fi xa cions vi suals que per -

me ten d’es ta bi lit zar una àrea del joc

din tre del camp vi sual, se gons Wi -

lliams i d’al tres, 1999; els mo vi ments 

sacà dics que són els res pon sa bles de

can vis ràpids en la vi sió, i por ten una

nova part del camp vi sual a la vi sió

cen tral o fòvea, se gons Car pen ter,

1988 i Ro sen baum, 1991, i els mo vi -

ments de se gui ment, que per me ten

de se guir ob jec tes que es mouen a bai -

xa ve lo ci tat din tre del camp vi sual, se -

gons Wi lliams i d’al tres, 1999. 

n Pre ci sió en la lo ca lit za ció es pa cial d’un 

mòbil (pi lo ta de tennis) llan ça da so bre

la porteria.

Han es tat uti lit za des dues va ria bles in -

de pen dents, amb dos ni vells cadas -

cuna:

n L’ex pe rièn cia; en te sa com el nom bre

d’anys que por ta un es por tis ta exer -

cint en com pe ti ció ofi cial com a por ter 

d’hand bol. Els dos ni vells d’a ques ta

va ria ble són: por ters i sub jec tes inex -

perts.

n La distància on es va si tuar la màqui -

na llan ça pi lo tes res pec te a la por te ria. 

Els dos ni vells d’a ques ta va ria ble són:

6 me tres i 9 me tres.

Els ins tru ments uti lit zats en la re co lli da de 

les da des han es tat: 

n Sis te ma de se gui ment de la mi ra da

(ASL SE5000), que de ter mi na la lo ca -

lit za ció de la fi xa ció vi sual en cada mo -

ment del temps que té el sub jec te

analitzat. 

n Engrae llat de re co lli da de re sul tats on

es re flec tia el grau de pre ci sió que els

sub jec tes te nien a l’ho ra de de ter mi nar

la zona es pa cial per on en tra va la pi lo -

ta. L’e rror que cada sub jec te ob te nia

res pec te al lloc (qua dre) per on en tra va

la pi lo ta, es va ob te nir quan ti fi cant el

nom bre de qua drants (uni tat de me su -

ra) de di ferè ncia en l’eix X (es que rra i

dreta) i l’eix Y (a dalt i a baix).

Per tal de per me tre l’anà li si de les da des,

s’han fet ope ra tius el co men ça ment i el fi -

nal de la con duc ta vi sual dels sub jec tes.

Aques ta co men ça quan els sub jec tes rea -

lit zen el pri mer mo vi ment sacà dic per se -

guir la pi lo ta des que surt del tub de la

màqui na llan ça pi lo tes i tras pas sa l’o ber -

tu ra de la superfície que cobria aquesta. 

Es va de ter mi nar com a fi nal de l’anà li si el 

mo ment en què la pi lo ta tras pas sa va la lí -

nia de por te ria o el sub jec te rea lit za va

aquest pri mer mo vi ment ocu lar in ten cio -

nat de se gui ment de la trajectòria de la

pilota. 

El temps que s’ob te nia en fo to gra mes (amb

una fre qüèn cia de 50 fo to gra mes per se -

gon) mit jan çant un mag ne tos co pi S-VHS:

PANASONIC, mo del NV-HS1000EC, pos -

te rior ment ha es tat trans for mat en mil·li se -

gons (ms).
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n FIGURA 1.
Ocul ta ció de la màqui na llan ça pi lo tes vis ta des 
de la imat ge en re gis tra da pel sis te ma de se gui -
ment de la mi ra da uti lit zat.

n FIGURA 2.
Indi ca ció del sub jec te, del qua drant per on en -
tra va la pi lo ta.



Resultats
En re la ció

amb la con duc ta vi sual

S’ha rea lit zat una anà li si de va riàn cia

(ANOVA) per con tras tar les pos si bles di -

ferè ncies dels dos grups ex pe ri men tals

(por ters i sub jec tes inex perts), res pec te a

les va ria bles neu ro mus cu lars i a les dues

si tua cions a què van ser sot me sos:

distàncies de 6 i 9 me tres res pec ti va -

ment.

En el cas de la si tua ció de llan ça ment des

de 6 me tres a una ve lo ci tat de la pi lo ta de

24,44 m/s, el temps que aques ta tri ga va a

arri bar a la por te ria era de 240 ms. Gai re bé

cap sub jec te de la mos tra va po der ini ciar

un mo vi ment sacà dic per in ten tar de se guir

la pi lo ta per sota del temps in di cat an te rior -

ment; s’ob te nen va lors mit jans (M) de

236,32 ms i una des via ció tí pi ca (DT)

d’11,25 ms per al grup de por ters, men tre

que per al grup de sub jec tes inex perts els

va lors van ser de M = 236,47 ms i

DT = 14,86 ms res pec ti va ment. Com a

con se qüèn cia di rec ta d’a quests va lors tan

si mi lars, l’ANOVA no ha re ve lat di ferè ncies

sig ni fi ca ti ves en tre els dos grups ex pe ri men -

tals en la si tua ció de llan ça ment des de

6 me tres. 

Per a la si tua ció de 9 me tres, te nint en

comp te la ve lo ci tat de sor ti da de la pi lo ta

de la màqui na (v = 24,44 m/s), el temps

d’a rri ba da fins a la por te ria era de

360 ms. Tan ma teix, per a aques ta si tua -

ció sí que hem tro bat di ferè ncies en tre

els dos grups (F (122, 1) = 409,19;

p<0,001), amb va lors mit jans (M) de

263,68 ms i DT = 29,36 ms en el cas

dels por ters, i va lors de M = 355,35 ms i

DT = 20,04 ms per als sub jec tes inex -

perts. La fi gu ra 3 ex po sa els va lors mit -

jans tro bats per a la si tua ció de 6 metres

(esquerra) i 9 metres (dreta).

Va ser rea lit za da una nova anà li si de va riàn -

cia de me su res re pe ti des per tal d’a va luar

les di ferè ncies per a cada un dels grups en -

tre les dues si tua cions a què van ser sot me -

sos, i es van tro bar di ferè ncies en el temps

d’i ni ci del mo vi ment ocu lar sacà dic per al

grup de por ters (F (36, 1) = 7.568,18; p < 

0,01) i per al grup de sub jec tes inex perts (F

(82, 1) = 1.895,21; p < 0,001). Tan ma -

teix, la Fi gu ra 4 mos tra que, mal grat que

s’ob te nen temps su pe riors a l’i ni ci del mo vi -

ment ocu lar sacà dic per a la si tua ció de

9 me tres i en tots dos grups, po dem veu re

que, en el cas dels por ters, aquests temps

són con si de ra ble ment més pe tits que no

pas els dels sub jec tes inex perts per a

aques ta si tua ció. Veiem, a més a més, que

els temps dels sub jec tes inex perts per a

aques ta se go na si tua ció es tro ben molt

pròxims al temps lí mit es ta blert com a fi nal

de l’anà li si (360 ms), que re cor dem que era 

el temps en el qual la pi lo ta su pe ra va la lí nia 

de por te ria.

En re la ció

amb la lo ca lit za ció del llan ça ment

S’ha rea lit zat tam bé una anà li si de la res -

pos ta in di ca da pels sub jec tes des prés de

cada llan ça ment, en la qual ha vien d’as -

sen ya lar el qua drant de la por te ria per on

es ti ma ven que ha via en trat la pi lo ta.

Abans de l’anà li si hem cal cu lat, els va lors

de a) error ab so lut (E_ABS) entès com la

mit ja na dels va lors ab so luts de l’e rror,

b) error cons tant (E_CON) entès com la

di rec cio na li tat d’a quest error res pec te al

va lor cri te ri, i c) error va ria ble (E_VAR)

que ens in for ma de la va ria bi li tat de l’e -

rror, és a dir, de la dis per sió de les da des.

Per aju dar el lec tor a en ten dre cada un

d’a quests parà me tres, po dem dir que

E_ABS in for ma de “quant” error ha ob tin -

gut el sub jec te (quan ti tat error), E_CON

in for ma “cap on” s’ha di ri git aquest error

(di rec ció error), mentre que E_VAR

informa de “com” s’ha produït aquest

error (dispersió error). 

Ente nem el va lor cri te ri so bre el qual es

cal cu len cada un d’a quests ín dexs de

l’e rror com el qua drant pel qual ha pas -

sat la pi lo ta en cada llan ça ment. La uni -

tat de me su ra per quan ti fi car cada un

d’a quests parà me tres ha es tat el nom -

bre de qua drants que el sub jec te ha in -

di cat més allun yats del va lor cri te ri.

L’e rror pot ob te nir-se en l’eix X (a dalt i

a baix, amb va lors po si tius i ne ga tius

res pec ti va ment) i a l’eix Y (dre ta i es -

que rra, tam bé amb va lors po si tius i ne -

ga tius res pec ti va ment). En re sum, dis -

po sem de da des de cada un dels tres

parà me tres de me su ra de l’e rror (ab so -

lut, cons tant i va ria ble, en els dos ei xos

(X i Y), i per a les dues si tua cions a què
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van ser sot me sos (llan ça ment a 6 i

9 me tres). (Ta ula 1)

S’ha rea lit zat, en pri mer lloc, una ANOVA

mit jan çant la qual com pa rem els re sul tats

ob tin guts per a cada un dels ín dexs de l’er -

ror en tre els dos grups ex pe ri men tals, i no

se n’ob te nen di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en

cap. En una al tra anà li si ANOVA de me su -

res re pe ti des, on s’a na lit zen in tra grup les

pos si bles di ferè ncies en els ín dexs de l’e rror

en tre les dues si tua cions que han vi sua lit -

zat, tro bem di ferè ncies en E_CON_Y (F (82, 

1) = 11,37; p = 0,028). A la Tau la 1 es

pot veu re que, per al grup de sub jec tes inex -

perts, hi ha un va lor d’e rror cons tant en Y

per a la si tua ció de 6 me tres (E_CON_Y6)

de M = -0,08 uni tats, men tre que per a la

si tua ció de 9 me tres (E_CON_Y9) el va lor

és de M = 0,53 uni tats. D’a quests re sul tats 

es de dueix que, per a aquest grup, s’ha pro -

duït una va ria ció de l’e rror “cap a dalt” amb

l’aug ment de la distància a què es va pro -

duir el llan ça ment de la pi lo ta.

Discussió

Els re sul tats ob tin guts in di quen que per a

llan ça ments des de 6 me tres a ve lo ci tats

si mi lars a les tro ba des en com pe ti ció

(100 km/h apro xi ma da ment), no hi ha di -

ferè ncies sig ni fi ca ti ves en la con duc ta vi -

sual d’ex perts i inex perts, a l’ho ra de lo ca -

lit zar el llan ça ment a por te ria. En aquest

sen tit, les li mi ta cions fi siolò gi ques del sis -

te ma vi sual humà, in di ca des per Ro sen -

baum (1991), on no és pos si ble rea lit zar

mo vi ments de se gui ment so bre mòbils a

gran ve lo ci tat i en dèfi cit de temps, es

con fir men en aquest tre ball. Inves ti ga -

cions re cents sug ge rei xen que el temps

mí nim de reac ció en si tua cions d’e lec ció

de la res pos ta es tro ben al vol tant dels

200 mil·li se gons (McLeod i Jen kins,

1991). Així, en el llan ça ment des de

6 me tres, plan te jat en la si tua ció ex pe ri -

men tal, hi ha ha gut molt po ques oca sions

en què els sub jec tes dels dos grups (ex -

perts i inex perts) ha gin es tat ca pa ços d’i -

ni ciar un mo vi ment sacà dic amb la in ten -

ció de se guir a la pi lo ta abans que aques ta 

tras pas si la lí nia de por te ria (240 ms);

qües tió no ta ble ment sig ni fi ca ti va per en -

ten dre la con duc ta del por ter d’hand bol en 

com pe ti ció, per què si el por ter es pe rés a

iden ti fi car la zona de localització del

llançament, quan iniciés la seva resposta

la pilota ja hauria traspassat la línia de

porteria i la seva acció posterior seria

inútil.

Els temps tro bats en els dos grups con fir -

men la tendència exis tent en l’en tre na -

ment dels por ters d’hand bol on, des de

distàncies de 6 me tres o menys (quan els

ju ga dors en vaei xen l’àrea en salt), és im -

pres cin di ble l’an ti ci pa ció si es pre tén d’a -

tu rar la pi lo ta. En re la ció amb la con duc ta

vi sual ma ni fes ta da pels sub jec tes dels dos 

grups, en el llan ça ment des de 9 me tres,

els ex perts són ca pa ços d’i ni ciar un mo vi -

ment de se gui ment de la pi lo ta sig ni fi ca ti -

va ment abans que els inex perts. De fet,

els por ters ex perts man te nen temps de

reac ció vi sual si mi lars als tro bats quan el

llan ça ment es pro dueix des de 6 me tres,

men tre que els inex perts re tar den con si -

de ra ble ment l’i ni ci del mo vi ment de se -

gui ment de la pi lo ta a una distància de

9 me tres. Pel que sem bla, l’ex pe rièn cia i

l’en tre na ment per me ten als ex perts ma ni -

fes tar un temps més curt a l’hora d’iniciar

un moviment de seguiment visual sobre la 

pilota llançada des de 9 metres. 

En aquest sen tit, la in ves ti ga ció sug ge reix

que, quan la con duc ta vi sual no es tro ba

li mi ta da per les ca rac te rís ti ques fi siolò gi -

ques del sis te ma vi sual, els mi llors es por -

tis tes han de sen vo lu pat mo dels que per -

me ten de pre dir es de ve ni ments i se lec cio -

nar se qüèn cies de mo vi ment pre pro gra -

ma des. És a dir, els es por tis tes hàbils són

ca pa ços d’ad qui rir in for ma ció avan tat jo sa 

del mo vi ment dels seus opo nents per a la

pre sa de de ci sió i pre pa ra ció de l’ac ció.

Aquests uti lit zen una for ma an ti ci patò ria

d’ac ció, en pa rau les de Whi ting, Alder son

i San der son (1973). En aquest punt de la

dis cus sió i per en ten dre mi llor per què

exis tei xen di ferè ncies en la distància de

9 me tres, en tre el grup d’ex perts i de no -

vells, se ria con ve nient re fle xio nar so bre el

pa per que juga la vi sió pe rifè ri ca en la de -

tec ció del mòbil (pi lo ta), en el nos tre es tu -

di. Gran part de la in ves ti ga ció sos té la

hipò te si que els es por tis tes ex perts mos -

tren un ma jor de sen vo lu pa ment de la vi sió 

pe rifè ri ca, cosa que els per met de bus car

fonts d’in for ma ció dinà mi ques i can -

viants, que és el que s’es de vé en es ports

d’e quip, i fins i tot es tu dis d’es ports in di vi -

duals, com el de Blun dell (1982), sug ge -

rei xen que una ac tua ció su pe rior en tennis 

depèn d’un tre ball més im por tant de la vi -

sió pe rifè ri ca. Per tant, un ma jor de sen vo -

lu pa ment en la vi sió pe rifè ri ca po dria ser

la cau sant que els por ters ex perts reac cio -

nin abans a l’es tí mul de la pi lo ta (és a dir,

que rea lit zin abans el mo vi ment sacà dic

que pre ce deix el se gui ment de la pilota).

En ter mes neu rolò gics i se guint Tracht -

man i Klu ka (1993), els por ters ex perts

uti lit za rien de for ma més efi cient el pa tró

vi sual mag no cel·lu lar (en ca rre gat de per -

ce bre el mo vi ment, de lo ca lit zar els ob jec -

tes a l’es pai), cosa que els per me tria de

con èi xer abans la tra ject òria de la pi lo ta i,

doncs, sa ber qui na res pos ta han d’e me -

tre. Una ex pli ca ció, ara psi colò gi ca, de les 

di ferè ncies tro ba des en tre els dos grups,

en els temps d’i ni ci del mo vi ment sacà -

dic, l’o fe reix Schmidt (1988). Se gons

aquest au tor, la pràcti ca pro dueix una mi -

llo ra en les fonts sen so rials de la in for ma -

ció, en tre les quals es tro ba la per cep ció

vi sual. Des d’a quest punt de vis ta, el grup

de por ters ex perts tin dria més avan tat ge a

l’ho ra de per ce bre el mòbil, atès que el
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PORTERS SUBJ. INEXP.

M DT M DT

E_ABS_X6 0,59 0,16 0,74 0,36

E_ABS_X9 0,80 0,28 0,94 0,49

E_ABS_Y6 0,60 0,23 0,60 0,15

E_ABS_Y9 0,81 0,43 0,77 0,34

E_CON_X6 0,24 0,16 0,04 0,31

E_CON_X9 –0,11 0,01 0,02 0,26

E_CON_Y6 0,03 0,54 –0,08 0,29

E_CON_Y9 0,50 0,71 0,53 0,54

E_VAR_X6 0,79 0,07 0,93 0,34

E_VAR_X9 1,03 0,37 1,14 0,51

E_VAR_Y6 0,74 0,15 0,85 0,16

E_VAR_Y9 0,83 0,08 0,78 0,15

n TAULA 1.
Mit ja nes (M) i des via cions tí pi ques (DT) dels
ín dexs de l’e rror dels dos grups ex pe ri men tals
(E: error, ABS: ab so lut, CON: cons tant, VAR:
va ria bi li tat, X: eix x [la te ral], Y: eix y [al ça da], 
6: distància de 6 me tres de la màqui na llan ça pi -
lo tes a por te ria, 9: distància de 9 me tres de la
màqui na llan ça pi lo tes a por te ria).  



seu sis te ma sen so rial és més sen si ble a

les va ria cions dels es tí muls que es pro -

duei xen a l’en torn. En la ma tei xa di rec ció,

Bour geaud i Aber nethy (1987), fent ser vir 

el pa ra dig ma del re cord, arri ben a con -

clou re que els jugadors de voleibol experts 

tenien més habilitat per detectar els

estímuls pertinents de l’entorn esportiu.

Res pec te a la pre ci sió en la zona d’a rri ba -

da de la pi lo ta a por te ria, tro bem que en tre

els dos grups, els re sul tats del nos tre es tu -

di sem blen es tar d’a cord amb allò que la

in ves ti ga ció sug ge reix res pec te al pa ra dig -

ma ex pert i no vell, en tas ques de se lec ció

de res pos tes. Re cor dem que el grup inex -

pert ten deix a aug men tar la mag ni tud del

seu error a l’eix Y (a dalt–a baix) a me su ra

que aug men tem la distància de la màqui na 

llan ça pi lo tes res pec te als sub jec tes (un

error més gran a 9 me tres que no pas a

6 me tres), men tre que aques ta tendència

en els re sul tats no la tro bem en el grup ex -

pert. És a dir, la mag ni tud i di rec ció de l’er -

ror en el grup ex pert, in de pen dent ment de

la distància de sor ti da del mòbil, no can via

de for ma sig ni fi ca ti va. Creiem que això pot

ser de gut al fet que el grup ex pert, en te nir

una ma jor ex pe rièn cia i fa mi lia rit za ció amb 

la tas ca de per cep ció de mòbils que s’a cos -

ten a gran ve lo ci tat, a més a més, el fet de

te nir una es truc tu ra fun cio nal més de sen -

vo lu pa da del sis te ma sen so rial vi sual (com 

ara la vi sió pe rifè ri ca), els pos si bi li ta una

apre cia ció cons cient més ràpi da de l’ob jec -

te que s’a pro xi ma. Aques ta vi sió la com -

par tei xen Jo nes i Mi les (1978), que han

uti lit zat tècni ques d’o clu sió en tennis. Es

con clou que els sub jec tes són més pre ci sos 

en la de tec ció del cos tat que no pas en la

pro fun di tat de la pi lo ta. D’al tra ban da, Wi -

lliams, Da vids, Bur witz i Wi lliams (1992)

van con clou re que els sub jec tes ex perts te -

nien un mi llor ren di ment que no pas els

inex perts, tot uti lit zant con di cions d’o clu -

sió de cur ta du ra da i tam bé que la ma jo -

ria dels errors ana ven as so ciats a ju di cis

incor rectes en la pro fun di tat.

Bibliografia

Aber nethy, B. (1990). Anti ci pa tion in squash:

Dif fe ren ces in ad van ce cue uti li za tion bet -

ween ex pert and no vi ce pla yers. Jour nal of

Sport Scien ce (8), 17-34.

Aber nethy, B. (1991). Vi sual stra te gies and de ci -

sion-ma king in sport. Inter na tio nal Jour nal of

Sport Psycho logy (2) (3-4), 189-210. 

Aber nethy, B. i Rus sel, D. G. (1987). Expert-no -

vi ce dif fe ren ces in an ap plied se lec ti ve at ten -

tion task. Jour nal of Sport Psycho logy (9),

326-345.

Blun dell, N. L. (1982). A mul ti va ria te analy sis of 

the vi sual-per cep tual at tri bu tes of male and

fe ma le tennis pla yers of var ying abi lity le vels.

Psycho logy of Mo tor Beha viour and Sport.

Abstracts North Ame ri can So ciety for the

Psycho logy of Sport and Physi cal Acti vity,

Uni ver sity of Mary land.

Bour geaud, P. i Aber nethy, B. (1987). Ski lled

per cep tion in vo lley ball de fen se. Jour nal of

Sport Psycho logy (9), 849-855.

Car pen ter, R. H. S. (1988). Mo ve ments of the

Eyes. Lon don: Ed. Plion.

Czer wins ki, J. (1994). Una des crip ción del jue -

go. Co mu ni ca cio nes Téc ni cas de Ba lon ma no. 

Ma drid: C.S.D.-F.E.B.M.

Da vids, K. (1988). De ve lop men tal dif fe ren ces in

the use of pe rip he ral vi sion du ring cat ching

per for man ce. Jour nal of Mo tor Beha vior (20)

(1), 39-51.

Day, L. J. (1980). Anti ci pa tion in ju nior tennis

pla yers. Pro cee dings of Inter na tio nal Sym po -

sium in Effec ti ve Tea ching of Rac quet

Sports, ca pí tol 49. Uni ver sity of Illi nois: eds.:

J. Grop pel i R. Sears.

Fal kows ki, M. i Enrí quez, E. (1979). Estu dio

mo no grá fi co del por te ro. Ma drid: Este ban

Sanz Mar tí nez.

Jo nes, C. M. i Mi les, T. R. (1978). Use of ad van -

ce cues in pre dic ting the flight of a lawn tennis 

ball. Jour nal of Hu man Mo ve ment Stu dies

(4), p. 231-235.

McLeod, P. i Jen kis, S. (1991). Ti ming, ac cu racy 

and de ci sion time in high speed ball ga mes.

Inter na tio nal Jour nal of Sport Psycho logy

(22), p. 279-295.

Mik kel sen, F. i Ole sen, M. (1976). Hand ball.

Idrottsfysiol gi (rap port) (18), p. 30-34.

Mo re no, F. J.; Oña, A. i Mar tí nez, M. (1998). La

an ti ci pa ción en el de por te y su en tre na mien to

a tra vés de preín di ces. Re vis ta de Psi co lo gía

(2), vol. 7, p. 205-213.

Mü ller, E. (1980). Be we gung sü ber tra gung bei

wurf be we gun gen. Innsbruck: Insti tut für

Spor wis sens chaft der Uni ver si tat.

Pai llard, J. (1980). The mul ti- chan ne ling of vi sual

cues and the or ga ni sa tion of a vi sually gui ded

res pon se, a Tu to rials in Mo tor Beha vior,

Amster dam: Eds. G. E. Stel mach i J. Re quin.

Pá rra ga, J. A.; Sán chez, A. i Oña, A. (2001).

Importància de la ve lo ci tat de sor ti da de la pi -

lo ta i de la pre cis sió com a parà me tres d’e ficà -

cia en el lan ça ment en salt a distància en

l’hand bol. Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De por -

tes 66 (4), p. 44-51.

Po kra jac, B. (1980). Dif fe ren ce bet ween ini tial

ball ve lo ci tes when using a si dearm throw in

field ball. Fizc ka Cul tu ra 34 (4), p. 333-337.

Ro sen baum, D. A. (1991). Hu man Mo tor Con -

trol. San Die go: Aca de mic Press.

Sage, G. H. (1977). Intro duc tion to mo tor beha -

vior: A neu ropsycho lo gi cal ap proach. Rea -

ding, Mas sa chu setts: Adi son-Wes ley P. C.

Sal me la J. H. i Fio ri to, P. (1979). Vi sual cues in

ice hockey goal ten ding. Ca na dian Jour nal of

Applied Sports Scien ces (4), p. 56-59.

Schmidt, R. A. (1988). Mo tor Lear ning and Per -

for man ce: From Prin ci ples to Prac ti ce, ca pí -

tol 49, Hu man Ki ne tics.

Trach tman, J. N. i Klu ka, D. A. (1993). Fu tu re

trends in vi sion as they re la te to peak per for -

man ce in sport. Inter na tio nal Jour nal of

Sports Vi sion, p. 1-7.

Tyldes ley, D. A.; Boots ma, R. J. i Bom hoff, G. T.

(1982). Skill le vel and eye mo ve ment pat -

terns in a sport orien ta ted reac tion time task,

a Pro cee dings of an Inter na tio nal Sym po sium 

on Mo tor Beha viour: Con tri bu tions to Lear -

ning in Sports. Co log ne: Hof mann. Eds.: H.

Rie der, H. Mech ling, i K. Reis chle.

Whi ting, H. T. A.; Alder son, G. J. K. i San der son,

F. H. (1973). Cri ti cal time in te vals for vie wing 

and in di vi dual dif fe ren ces in per for man ce of a

ball-cat ching task. Inter na tio nal Jour nal of

Sport Psycho logy (4), p.155-156.

Wi lliams, A. M.; Da vids, K.; Bur witz, L. i Wi -

lliams, J. G. (1992). Per cep tion and ac tion in

sport. Jour nal of Hu man Mo ve ment Stu dies

(22), p. 147-204.

– (1993). Vi sual search and sports per for man -

ce. Aus tra lian Jour nal of Sien ce and Me di ci -

ne in Sport (22), pp. 55-65.

Wi lliams, A. M.; Da vids, K. y Wi lliams, J. G.

(1999). Vi sual Per cep tion and Action in

Sport. Lon dres i Nova York: E & FN SPON.

Zeier, U. (1987). As exi gen cias mí ni mas para a

téc ni ca do guar da-re des. Se te me tros (24),

p. 29-33.

apunts 74 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (40-45)

entrenament esportiu

45



Avaluació del servei i restada
en el tennis d’individuals
sobre pista ràpida

§ JUAN CARLOS CABALLERO GARCÍA
Llicenciat en Edu ca ció Fí si ca.
Pro fe ssor de la Fa cul tat de Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport / UCAM (Múr cia)

§ FRANCISCO ARGUDO ITURRIAGA
Doc tor en Edu ca ció Fí si ca.
Pro fes sor de la Fa cul tat de Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport / UCAM (Múr cia).
Uni tad d’Anàli si dels Espor ts

§ PRESENTACIÓN CABALLERO GARCÍA
Doc to ra en Fi lo so fia i Cièn cies de l’Edu ca ció (Pe da go gia).
Pro fe sso ra de la Uni ver si tat Ca mi lo José Cela (Ma drid)

Resum
Pre sen tem una anà li si de les ac cions de

joc en el tennis d’in di vi duals so bre pis ta

ràpi da. A par tir de tre balls de sen vo lu pats

so bre al tres es ports (Alon so, 2001, Argu -

do, 2000, Her nán dez, 1987 i Llo ret,

1994), vam rea lit zar un pri mer acos ta -

ment per es tu diar el mo del es truc tu ral de

l’ac ció de joc, tot iden ti fi cant rols i sub rols 

so cio mo tors en el tennis d’in di vi duals, i

te nint com a ob jec te d’es tu di les pos si bles 

re la cions en tre les mo da li tats tècni ques

del ser vei o sa ca da, les di rec cions que hi

pren la pi lo ta, els di fe rents ti pus de res ta -

des i les di rec cions d’a ques tes. Per al tre -

ball de camp vam ob ser var cinc par tits de

la ca te go ria mas cu li na del Tor neig US

Open 2001, en les úl ti mes eli mi natò ries

de qua dre fi nal; vam quan ti fi car les ac -

cions mit jan çant dues fit xes de con trol

crea des per l’au tor amb aques ta fi na li tat.

Din tre dels re sul tats d’a quest tre ball d’in -

ves ti ga ció apa rei xen po ques co rre la cions

sig ni fi ca ti ves entre les variables es -

tudiades, per la qual cosa a l’hora de l’en -

trenament haurien de ser treballades

totes.

Introducció

La lec tu ra de tre balls d’in ves ti ga ció so -

bre l’anà li si pràxi ca de di fe rents es ports, 

com ara el fut bol, el bàsquet, i l’hand -

bol, en tre d’al tres, va fer des per tar en mi 

l’in terès per ana lit zar aquest es port del

tennis d’in di vi duals des d’a quest punt

de vis ta.

El tennis és un es port que es juga en les

ca te go ries tant mas cu li na com fe me ni na i

en la mo da li tat d’in di vi duals, do bles o do -

bles mix tos. Es po dria de fi nir com un es -

port in di vi dual, sub jec te a unes nor mes, i

ins ti tu cio na lit zat, que es prac ti ca en una

pis ta di vi di da per una xar xa i amb la fi na li -

tat d’in tro duir la pi lo ta en el camp con tra ri 

(Ca ba lle ro, 2002). Des d’un punt de vis ta

pra xeolò gic i se guint la clas si fi ca ció pro -

po sa da per Her nán dez (1987), es po dria

dir que es trac ta d’un es port re gla men tat i

d’o po si ció, so cio mo triu, sen se in te rac ció

mo triu en tre com panys, però sí d’adver -

sari, per tal com és, se guint Par le bas

(1981), un es port in di vi dual on no

existeix la incertesa dels companys ni del

medi físic on es desenvolupa l’acció de

joc.

Al nos tre es tu di, vam es ta blir el mo del es -

truc tu ral de l’ac ció de joc, i des prés vam

ana lit zar el ser vei i la res ta da en l’es port

del tennis d’in di vi duals so bre pis ta ràpi da, 

de ju ga dors d’alt ni vell, que es tro ba ven

en tre els 55 pri mers clas si fi cats de l’ATP,

i din tre del qua dre final del torneig US

Open.

El nos tre prin ci pal ob jec tiu va ser com -

pro var si hi ha via al gu na co rre la ció en tre

les mo da li tats tècni ques d’e xe cu ció de

dues ac cions de joc lli ga des per la suc -
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Ten nis, Ser vei i res ta da, Pis ta ràpi da,
Mo del es truc tu ral, Rol so cio mo tor, Sub rol
so cio mo tor, Es tratè gia mo triu, Ava lua ció
i quantificació

n Pa ra ules cla u

Abstract

We present an analysis or the actions

in individual tennis played on a fast

surface. From a starting point from

work developed on other sports

(Alonso, 2001, Argudo, 2000,

Hernandez, 1987 and Lloret 1994) we

carried out a study of the structural

model of the action of the game,

identifying  sociomotor roles and sub

roles in individual tennis and having

as an object the study of the possible

relations between the technical

methods of service, the direction of

the ball in these, the different types of 

return and the direction of the ball.

For work in the field we watched 5

matches in the 2001 Men US Open, in

the eliminations of the final four,

calibrating the actions by way of two

control set-ups designed by the

author. In the results of this

investigative work few significant

correlations among the variables

studied appeared, therefore during

training time all those must be

worked.

Key words

Tennis, Service and return, Fast surface,

Structural model, Sociomotor role,

Sociomotor subrole, Motor strategy,

Evaluation and quantification



ces sió en el temps, el ser vei (lif tat, ta llat

o pla) i la res ta da (lif ta da, ta lla da o pla -

na), i apli car, pos te rior ment, els re sul tats 

de la nos tra in ves ti ga ció a la for ma ció in -

te gral del ju ga dor de tennis d’i ni cia ció,

en for ma ció, i alt ren di ment es por tiu. A

par tir d’a quest tre ball pre te nem de crear

unes ex pec ta ti ves que ori gi nin fu tu res in -

ves ti ga cions que apro fun dei xin en aquest 

es port.

Marc teòric

Per a la rea lit za ció de l’anà li si del tennis

d’in di vi duals re que reix una ar gu men ta ció

prèvia, a ni vell teò ric, de l’ac ció de joc,

que en el nos tre cas ha es tat el mo del es -

truc tu ral de l’ac ció de joc de Par le bas

(1981), se gons el qual cal te nir en comp -

te dos ele ments: rols i sub rols so cio mo -

tors, as pec tes que pas sem a de sen vo lu par 

a con ti nua ció a cau sa de la rellevància

que tenen en aquest estudi.

Rols sociomotors

Par le bas (1981) de fi neix el rol so cio mo tor 

com a “les con duc tes mo to res as so cia des

a un es ta tus con cret, on cada rol ha d’a -

nar lli gat a un sol es ta tus que co di fi ca

l’en tra da en ac ció. Per tant, el rol no de fi -

neix el ju ga dor sinó les ac cions mo trius;

ales ho res, doncs, és pos si ble el can vi de

rol en diferents jugadors” (p. 202-206).

En aques ta lí nia, Her nán dez (1994a,

1994b, 2000) de fi neix el rol es tratè gic

mo tor com a la mena de con duc tes mo to -

res as so cia da, en un joc es por tiu, a un re -

gla ment pre cís. O tam bé, el pa per as su -

mit per un ju ga dor en una si tua ció de joc,

al qual hom hi as so cia una sèrie de fun -

cions o ac cions mo to res i de ci sions mo to -

res pròpies del joc, que li con fe rei xen una

for ma pròpia d’ac tua ció i que el di fe ren -

cien d’un al tre o d’al tres ju ga dors, per tal

com ell o els que te nen el ma teix rol es -

tratè gic mo tor, són els que po den rea lit zar 

aques tes de ter mi na des fun cions o ac cions 

i de ci sions mo to res.

Alho ra, el rol so cio mo tor es tro ba con di -

cio nat pel re gla ment i això de ter mi na la

re la ció del ju ga dor amb els tres sec tors fo -

na men tals de l’ac ció: les re la cions amb

els al tres, amb l’espai i amb el mòbil.

En el cas concret del tennis individual

tindrem en compte les consideracions

que en fa Lasierra (1993) i distingirem:

la identificació del rol pròpiament dit, la

demarcació com a rol, i la situació de l’a -

tacant i del defensor com a rol, elements

que passarem a comentar en els apartats

següents.

Iden ti fi ca ció

del rol pròpiament dit

En els es ports d’e quip amb por te ria (fut -

bol i hand bol), Par le bas (1981) iden ti fi -

ca dos rols: el ju ga dor de camp i el por -

ter. Van kersscha ver (1987) es ta bleix,

per al fut bol, en fun ció del fet que l’e quip

es ti gui en pos ses sió de la pi lo ta o no, els

rols de: ata cant, de fen sor, por ter ata cant

i por ter de fen sor. Her nán dez (1987), as -

sen ya la per al bàsquet qua tre mo dels de

rol so cio mo tor: ju ga dor amb pi lo ta, ju ga -

dor sen se pi lo ta de l’e quip que la té, ju -

gador sen se pi lo ta de l’e quip que no la

té i por ter. Pos te rior ment, Sam pe dro,

(1997) per al fut bol sala, i Argu do i Llo ret 

(2000), per al wa ter po lo, in clouen un

cin què rol ano me nat “ju ga dor sen se pi lo -

ta de l’e quip que no la té da vant del ju ga -

dor amb pi lo ta”.

Adaptant aquest sistema de rols so -

ciomotors al tennis individual, i salvant

les diferències que es tracta d’un esport

individual, davant dels altres (futbol,

handbol, bàsquet i waterpolo), que són

col·lectius, i que en aquest no hi ha una

possessió de la pilota com a tal, sinó el

copejament amb un estri (raqueta),

definirem els rols sociomotors següents

(Caballero, 2002): jugador amb pilota i

jugador sense.

Les op cions del ju ga dor amb pi lo ta es tro -

ben de ter mi na des pel joc pre vi (cop per

part de l’ad ver sa ri, si tua ció de la pi lo ta a

la pis ta, si tua ció del con tra ri, etc.) i per l’i -

ni ci del joc amb el ser vei o sa ca da. En el

pri mer cas, el ju ga dor pot rea lit zar un

punt a fa vor, fa llar el cop, o sim ple ment

con ti nuar el joc. Tam bé ha de pre veu re la

tra ject òria de la pi lo ta per pre pa rar-se,

col·lo car-se en el lloc adient per co pe jar, i

rea lit zar la ju ga da més ade qua da, amb

carà cter ofen siu o de fen siu, tot in ten tant

de pro vo car l’e rra da del con tra ri mit jan -

çant en ganys, efec tes, llan çant a llocs di fí -

cils de tor nar, etc. El ser vei o sa ca da cons -

ti tueix un gest tècnic im por tant i de ci siu

en aquest es port, per què de ter mi na en

gran me su ra el de sen llaç del punt. Un bon 

ser vei im pli ca po der im po sar el teu sis te -

ma de joc i in ten tar de do mi nar l’ad ver sa ri 

des del començament per tal de poder

tenir moltes possibilitats de guanyar un

gran nombre de punts.

La situació del jugador sense pilota té lloc

tan bon punt aquesta ha estat copejada i

va encaminada al camp del contrari, i el

jugador ocupa espais per tal de buscar la

posició més idònia i tapar el màxim de

buits possibles per defensar el seu camp,

després de mantenir una posició d’espera

amb l’atenció posada en el cop del

contrari, intentant de predir trajectòries i

anticipar-se a la jugada, si és possible, o

defensar-se davant el seu atac. Aquesta

posició d’espera serà més o menys

relaxada en funció de la posició del camp

on es trobi; de manera que, com més gran 

sigui la distància entre els oponents, més

relaxada pot ser aquesta relaxació i

viceversa.

La de mar ca ció

com a rol

Igual com La sie rra (1993), opi nem que

en l’es port del tennis d’in di vi duals les

de mar ca cions no po den ser con si de ra -

des com a rols en elles ma tei xes, sinó

com a si tua cions es pa cials en pis ta, sus -

cep ti bles de can viar per qual se vol cir -

cumstància del joc, i que con di cio nen

les ac cions del ju ga dor. Din tre d’a quests 

es pais, el ju ga dor pot ocu par in dis tin ta -

ment qual se vol lloc de la pis ta, tant si es 

tro ba en pos ses sió de la pi lo ta com si

no, ata cant o de fen sant. Aques ta lli ber -

tat de mo vi ments per met al ju ga dor de

rea lit zar di fe rents ac cions en fun ció de

com li vin gui la pi lo ta llan ça da per l’ad -

ver sa ri. Així és fàcil que pu guem veu re

en el joc gests tècnics, com ara una re -

ma ta da des del fons de la pis ta (cop que

es rea lit za im pac tant la pi lo ta per so bre

de l’al tu ra del cap) o una vo lea des de

mit ja pis ta (cop que es rea lit za abans

del bot de la pi lo ta, com a con tes ta ció a

un llan ça ment del con tra ri, on la zona de 

copejament no acostuma a superar

l’altura del cap).
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La si tua ció de l’a ta cant

i del de fen sor com a rol

Obser vant les ca rac te rís ti ques del tennis,

sem bla sen zill de de ter mi nar-hi els rols

d’a tac i de de fen sa, tal com Van kersscha -

ver (1987) va fer per al fut bol. Te nint en

comp te que el tennis es de sen vo lu pa mit -

jan çant el con tac te d’un es tri (ra que ta)

amb un mòbil (pi lo ta), po dem de ter mi nar

que el ju ga dor amb pi lo ta (ju ga dor que es

dis po sa a co pe jar) serà l’a ta cant, i el ju ga -

dor que no la té, el de fen sor. Enca ra que,

se gons el sis te ma tàctic del ju ga dor,

aquest pot rea lit zar cops de fen sius for çats 

pel con tra ri –fins i tot es tant en pos ses sió

de la pi lo ta–, o no vo ler arris car en les ju -

ga des, per por de per dre el punt o pro vo -

car un sis te ma de joc on el ju ga dor que

més aguan ti fí si ca ment guan yi el punt.

Tam bé exis tei xen cops cla ra ment ofen sius 

on la si tua ció del joc ofe reix la pos si bi li tat

d’a ta car i in ten tar d’a con se guir un punt o

for çar una fa lla da del contrari.

En vir tut d’a ques tes cir cumstàncies po -

dem afir mar per al tennis, en co rres -

pondència amb al tres au tors, com Argu do

(2000) i Llo ret (1998), que l’a ta cant i el

de fen sor no po den ser con si de rats rols

per què, mal grat el seu sig ni fi cat, i se guint

Argu do (2000), no sem pre que un ju ga dor 

es dis po sa a co pe jar la pi lo ta ata ca ni

sem pre el jugador que no té la pilota

defensa.

Si tuem, ara, cada rol so cio mo tor en tres

sec tors d’ac ció (ve geu tau la 1).

A par tir d’a quí, con vé de di fe ren ciar dos

ti pus de xar xes de can vi: lo cal i fix. Les

pri me res, s’ads criuen al ma teix ju ga dor

que in ter can via els rols de ju ga dor amb

pi lo ta i ju ga dor sen se, i te nen les ca rac -

te rís ti ques se güents: a) el ju ga dor és es -

ta ble, pel fet que té la ma tei xa quan ti tat

de rols men tre dura el joc, b) els rols po -

den can viar-se din tre del ma teix equip/

ju ga dor, i c) es trac ta d’un duel simè tric, 

en què hi ha dues xar xes de rols idè nti -

ques, una per a cada ju ga dor. Les xar xes 

amb rol fix no exis tei xen en el cas del

tennis d’in di vi duals, per què no més hi ha 

un ju ga dor, i aquest exer ceix tots els

rols, a di ferè ncia d’al tres es ports, com

ara el wa ter po lo o el fut bol, etc., es ports

d’e quip, que sí que dis po sen de di ver sos 

ju ga dors i es dóna la pos si bi li tat que hi

hagi un ju ga dor amb rol fix, com és el

cas del por ter.

Con ti nuant l’anà li si pre sen ta da per Llo ret

(1994), adap ta da de La sie rra (1993), la

re pre sen ta ció gràfi ca de les xar xes de can -

vi de rol per a l’es port del tennis d’in di vi -

duals que da ria de la ma ne ra se güent (ve -

geu tau la 2):

Su brols so cio mo tors

El sub rol so cio mo tor ha es tat de fi nit de

di ver ses for mes. Par le bas (1981) el de -

fi neix com “la se qüèn cia lu do mo triu

d’un ju ga dor con si de rat com a la uni -

tat com por ta men tal de base del fun cio -

na ment es tratè gic d’un joc es por tiu”

(p. 227).

D’al tra ban da, Van kersscha ver (1987)

con si de ra que “és una clas se de con duc -

tes as so cia des a un rol i que for men una

uni tat com por ta men tal de base en re la -

ció amb el fun cio na ment del joc” (p. 57).

Per a La sie rra (1993) se ria: “la ca te go ria

rea gru pa do ra de to tes les suc ces sions de

com por ta ment que re ve len la ma tei xa in -

ten ció es tratè gi ca im me dia ta i que cor -

respon a una sig ni fi ca ció pràcti ca idè nti -

ca” (p. 48).

Men tre que per a Llo ret (1994), “re pre -

sen ta una ca te go ria pràxi ca que pot ser

con si de ra da com a la uni tat d’in te rac ció

tàcti ca mí ni ma de fun cio na ment ope ra -

to ri de l’es port d’e quip”. I de fi neix el sub -

rol so cio mo tor com “aque lles pos si bi li -

tats o de ci sions es tratè gi ques de les ac -

cions de joc, as so cia des a un rol de ter mi -

nat” (p. 142).

Fi nal ment, Her nán dez (2000), l’a no me na 

sub rol es tratè gic mo tor, i l’en tén com a:

“cada una de les pos si bles con duc tes de

de ci sió que el ju ga dor pot as su mir i rea -

lit zar du rant el de sen vo lu pa ment del joc, 

i tam bé la uni tat con duc tual de base de

l’ac ció es tratè gi ca mo to ra” (p. 63).

Així doncs, les sub fun cions mo trius va ria -

ran, se gons De lau nay (1976), en fun ció

de fac tors com ara:

a) El re gla ment del joc.

b) Les ca rac te rís ti ques i ex pe rièn cia del

ju ga dor, i

c) Els ni vells tècnics i tàctics de cada ju -

ga dor.
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ROL

SECTOR D’ACCIÓ JU GA DOR AMB PILOTA JU GA DOR SENSE PILOTA

Inte rac ció mo triu No hi ha in te rac ció amb el com pany,

per què no exis teix.

No hi ha in te rac ció amb el com pany,

per què no exis teix.

Re la ció amb l’es pai. n Uti lit za ció lliu re de tot l’es pai de

joc.

n Li mi ta ció a l’ho ra d’e fec tuar el

ser vei (es fa da rre ra la lí nia i al

cos tat con tra ri d’on es rea lit zarà

la sa ca da)

Uti lit za ció lliu re de tot l’es pai de joc.

Re la ció amb el mòbil. n Es co pe ja la pi lo ta amb la ra que ta

(es tri).

n No és permès de co pe jar la pi lo ta

amb cap al tra part del cos.

n TAULA 1.
Sec tors d’ac ció dels rols en el tennis in di vi dual. [Ca ba lle ro (2002), adap ta t de La sie rra (1993) i 
Argu do (2000)].

JUGADOR

AMB PILOTA

JUGADOR

SENSE PILOTA

Ju ga dor

amb pilota
— 1

Ju ga dor

sen se pi lo ta
1 —

1: canvia de rol. —: coin ci dèn cia de rol.

n TAULA 2.
Xar xes de can vi de rols en el tennis d’in di vi -
duals [Ca ba lle ro (2002)].



És Her nán dez (1987) qui en ca ra ho cla ri -

fi ca més, i ex po sa que les ac cions de joc

per tan yents a un rol de ter mi nat es tro ben

con di cio na des per:

a) La in te rac ció amb els al tres par ti ci -

pants.

b) El con di cio na ment de les re gles, i

c) La de ci sió o com por ta ment estra -

tègic.

Ve gem com s’i den ti fi quen, es re co nei xen i 

es re la cio nen els di fe rents sub rols so cio -

mo tors en el tennis in di vi dual, con ti nuant

la clas si fi ca ció que hem fet servir per als

rols:

Ju ga dor amb pi lo ta

A la tau la 3 po dem ob ser var una re la ció

or de na da dels sub rols, la seva ac ció de

joc, i les mo da li tats tècni ques d’e xe cu ció.
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SUBROL ACCIÓ DE JOC MODALITAT TÈCNICA

Po sar la pi lo ta en joc Ser vei Ser vei:

n Pre sa Est de Dre ta o Con ti nen tal.

n Pla, lif tat, ta llat.

n A dre ta, re vés, cen tre.

n Alt, mitjà, baix.

De fen sar la pi lo ta Des pla ça ment, cop i ree qui li bri Dre ta i re vés:

n Pre sa Est, Oest, Con ti nen tal, a dues mans

n Des de fons de pis ta, mit ja pis ta, xar xa

n Pla, lif tat, ta llat, la te ral

n Cop:

t alt, mitjà, baix

t dre ta, es que rra, cen tre

t pi lo ta alta, mit ja na, bai xa

t cap al fons, mit ja pis ta, xar xa

Ata car la pi lo ta Des pla ça ment, po si cio na ment i cop Dre ta i re vés:

n Pre sa Est, Oest, Con ti nen tal, a dues mans

n Des de fons de pis ta, mit ja pis ta, xar xa

n Pla, lif tat, ta llat, la te ral

n Cop:

t alt, mitjà, baix

t dre ta, es que rra, cen tre

t pi lo ta alta, mit ja na, bai xa

t cap al fons, mit ja pis ta, xar xa

Con ti nuar el pi lo teig Cop i des pla ça ment Dre ta i re vés:

n Pre sa Est, Oest, Con ti nen tal, a dues mans

n Des de fons de pis ta, mit ja pis ta, xar xa

n Pla, lif tat, ta llat, la te ral

n Cop:

t alt, mitjà, baix

t dre ta, es que rra, cen tre

t pi lo ta alta, mit ja na, bai xa

t cap al fons, mit ja pis ta, xar xa

Engan yar l’ad ver sa ri Fin ta Fin ta de:

n Des pla ça ment

n Cop

Ocu par es pais Des pla ça ment ofen siu i po si cio na ment, Joc de peus

Fi na lit zar l’ac ció d’a tac Des pla ça ment, po si cio na ment i cop Dre ta i re vés::

n Pre sa Est, Oest, Con ti nen tal, a dues mans

n Des de fons de pis ta, mit ja pis ta, xar xa

n Pla, lif tat, ta llat, la te ral

n Cop:

t alt, mitjà, baix

t dre ta, es que rra, cen tre

t pi lo ta alta, mit ja na, bai xa

t cap al fons, mit ja pis ta, xar xa

n TAULA 3.
Re la ció dels sub ro ls mo to rs i pre sen ta ció or de na da de l’ac ció de joc en el ju ga dor amb pilo ta. (Ca ba lle ro, 2002).



Ju ga dor sen se pi lo ta

A la tau la 4 es pot ob ser var una re la ció or -

de na da dels sub rols, l’ac ció de joc i la mo -

da li tat tècni ca co rres po nent.

Estudi de camp

Una ve ga da de fi nit el marc teò ric i es ta -

blert el mo del es truc tu ral de l’ac ció de joc

en el tennis d’in di vi duals, ens vam cen trar 

en l’anà li si con cre ta del ser vei i la res ta da, 

que són l’ob jec te d’es tu di de la nostra

investigació.

Pro ble ma

Des de la pers pec ti va de rols i sub rols mo -

tors plan te ja da pel mo del es truc tu ral de

l’ac ció de joc, in ten tem d’ex pli car, dins

del tennis d’in di vi duals, el pro ble ma se -

güent: Qui na re la ció exis teix en tre els

gests tècnics del ser vei i de la res ta da?

Cor relacionen en tre ells, la mo da li tat

tècni ca del ser vei, la di rec ció que pren, els 

di fe rents ti pus de res ta da i la seva di rec -

ció? Amb aques ta fi na li tat, vam for mu lar

els objectius d’investigació que s’exposen

a continuació.

Objec tius

Els ob jec tius ge ne rals del nos tre es tu di

són:

n Ana lit zar les ac cions de joc (ser vei i res -

ta da) en el tennis d’in di vi duals so bre

pis ta ràpida.

n Iden ti fi car el sis te ma de rols i sub rols en 

el tennis d’in di vi duals.

n Quan ti fi car les ac cions del joc (ser vei i

res ta da) en aques ta mo da li tat espor tiva.

Aquests ob jec tius ge ne rals es van con -

cre tar en els ob jec tius es pe cí fics se -

güents:

n Estu diar la re la ció exis tent en tre les mo -

da li tats tècni ques del ser vei i la seva di -

rec ció.

n Ana lit zar la re la ció exis tent en tre les

mo da li tats tècni ques del ser vei i les di -

fe rents restades.

n Com pro var la re la ció exis tent en tre les

mo da li tats tècni ques del ser vei i les di -

rec cions de les restades.

n Obser var la re la ció exis tent en tre les

di rec cions del ser vei i les di fe rents res -

ta des.

n Veu re si exis teix re la ció en tre les

 direccions del ser vei i de les res ta -

des.

n Con èi xer la re la ció exis tent en tre els di -

fe rents ti pus de res ta da i les di rec cions

de les restades.

n Ve ri fi car les pos si bles di ferè ncies en tre

el pri mer ser vei i el se gon pel que fa a

les mo da li tats tècni ques d’e xe cu ció i

a la di rec ció.

Dis seny

El dis seny man tin gut en aquest tre ball

so bre l’es tu di i l’anà li si d’es ports d’o po si -

ció i sen se coo pe ra ció, apli ca da al

tennis, és co rre la cio nal. Les va ria bles

són les di fe rents mo da li tats d’e xe cu ció

del ser vei (pla, ta llat, lif tat), la di rec ció

del ser vei (dre ta, cen tre, es que rra), els

di fe rents ti pus de res ta da tant de dre ta

com de re vés (pla, ta llat, lif tat) i la di rec -

ció d’a ques tes res ta des (dre ta, cen tre,

es que rra); n’es ta blim i rea lit zem di ver ses 

com pa ra cions.

Mèto de

Mos tra

Del to tal de par tits de tennis, dels

128 ju ga dors que com po nen el qua dre

fi nal del tor neig US Open i com pe tei xen

amb el sis te ma d’e li mi natò ries, vam se -

lec cio nar, per a la nos tra anà li si, els

5 par tits mas cu lins de les úl ti mes ron -

des d’a ques tes eli mi natò ries. Els sub -

jec tes que els van dis pu tar eren si -

tuats en tre els 55 pri mers clas si fi cats

de l’ATP; les se ves edats es tro ba ven

com pre ses en tre els 20 i els 30 anys

(0 = 23,6 anys, dt = 3,41) i els seus

noms van ser, per or dre al fabè tic:

Arnaud Cle ment (Fran ça, núm 14 de

l’ATP, de 24 anys d’e dat), Tommy Haas

(Ale man ya, núm 16, de 23 anys), Lley -

ton He witt (Austràlia, núm 3, de 20

anys), Iev gue ni Ka fel ni kov (Rús sia, núm 

6, de 27 anys), Ma rat Sa fin (Rús sia,

núm 11, de 21 anys), Pete Sam pras

(USA, núm 7, de 30 anys) i Ma ria no

 Zabaleta (l’Argen ti na, núm 55, de

23 anys). A tots els ju ga dors se’ls su po -

sa va un ni vell ho mo ge ni, tant en l’as pec -

te fí sic, com tècnic i tàctic, atès que re -

pre sen ta ven els mi llors clas si fi cats del

món se gons l’ATP.

Instru ments

de re co lli da de da des

En la fase de vi sió i en re gis tra ment dels

par tits de tennis ob jec te de la nos tra anà li -

si es van uti lit zar els ma te rials se güents:

el ca nal de te le vi sió “Eu ros port”, un mo ni -

tor de te le vi sió SONY TRINI TRON COLOR

28’ mo del KV- 25C5E, una vi deo cas set

re cor der VHS, mar ca SONY, mo del

SLV-SX70B i 10 cin tes de ví deo ver ges,

mar ca BASF High Stan dard E-240.
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SUBROL ACCIÓ DE JOC MODALITAT TÈCNICA

Ocu par es pais. Des pla ça ment de fen siu i po si cio na ment. Joc de peus.

En es pe ra. Po si ció de base i equi li bri. Po si ció base.

Engan yar l’ad ver sa ri. Fin ta. Fin ta de des pla ça ment.

Aten ció al cop de l’ad ver sa ri. Des pla ça ment de fen siu. Con cen tra ció per in ten tar d’an ti ci par-se al con tra ri.

n TAULA 4.
Re la ció dels sub rols mo tors i pre sen ta ció or de na da de l’ac ció de joc en el ju ga dor sen se pi lo ta (Ca ba lle ro, 2002).



Pel que fa a la fase d’es tu di del ma te rial

en re gis trat, es van fer ser vir: dues fit xes

de con trol, d’e la bo ra ció pròpia (ve geu

l’an nex al fi nal de l’ar ti cle); una per a l’en -

re gis tra ment de les da des co rres po nents

al ser vei i una al tra per a les da des co rres -

po nents a la res ta da, en les quals es re -

flec teix la de ci sió es tratè gi ca uti lit za da en

l’ac ció del ju ga dor amb unes fi na li tats

diferents en funció de la situació del joc.

Pro ce di ment

Per a la rea lit za ció d’a quest tre ball s’ha

se lec cio nat un dels qua tre mi llors tor -

neig del cir cuit que com po nen el Gran

Slam, con cre ta ment l’US Open dels

Estats Units, que se ce le bra en pis ta

ràpi da.

De tots els par tits que Eu ros port va re -

trans me tre, ín te gra ment, els pri mers

15 dies del mes de se tem bre del 2001,

en una ban da horà ria com pre sa en tre les 

14:00 i les 23:00 ho res, es van es co llir

5 par tits mas cu lins de les úl ti mes ron -

des de qua dre fi nal del tor neig, sen se

que els par ti ci pants es ti gues sin as sa -

ben tats de la rea lit za ció d’a quest tre ball

d’in ves ti ga ció.

Un cop en re gis trats, es va pro ce dir a l’ob -

ser va ció i quan ti fi ca ció del ser vei de cada

un dels ju ga dors. Prèvia ment, en tor neigs

an te riors a aquest, l’au tor es va es tar en tre -

nant en la po sa da en pràcti ca i pre sa de

da des amb la fit xa de con trol, per tal de fa -

mi lia rit zar-se amb el pro cés. Fi nal ment,

els par tits es co llits din tre del qua dre fi nal

van ser les ron des de quarts de fi nal, se mi -

fi nals i fi nals. Con cre ta ment van ser els

par tits: M. Sa fin-M. Za ba le ta, L. He witt- T. 

Haas, I. Ka fel ni kov-A. Cle ment, P. Sam -

pras-M. Sa fin i L. He witt-I. Ka fel ni kov.

Anàli si de da des

Vam cal cu lar es ta dís tics des crip tius

clàssics (va lors mí nim i màxim, mit ja na

aritm èti ca i des via ció tí pi ca) per a les va -

ria bles: mo da li tat tècni ca d’e xe cu ció del

pri mer i se gon ser veis (pla, ta llat, lif tat),

di rec ció del ser vei (dre ta, cen tre, es que -

rra), ti pus de res ta des, tant de dre ta com

de re vés (pla na, ta lla da, lif ta da), i di rec ció 

de les restades (paral·lela, creuada, al

centre).

Vam efec tuar con trasts de sig ni fi ca ció

de di ferè ncies de mit ja nes per a mos tres

de pen dents (pro ves T) per tal de com -

pro var si hi ha via di ferè ncia en tre la mo -

da li tat tècni ca del ser vei i la di rec ció del

ser vei, en tre la mo da li tat tècni ca del ser -

vei i els di fe rents ti pus de res ta da, en tre

la mo da li tat tècni ca del ser vei i la di rec -

ció de les res ta des, en tre la di rec ció del

ser vei i els di fe rents ti pus de res ta da, en -

tre la di rec ció del ser vei i la di rec ció de

les res ta des, en tre els di fe rents ti pus de

res ta da i la di rec ció de les res ta des, i

 finalment, en tre el pri mer ser vei i el

 segon.

Vam cal cu lar els coe fi cients de co rre la ció 

de Pear son, amb les se ves co rres po nents 

pro ba bi li tats, per veu re si exis tia al gu na

re la ció en tre la mo da li tat d’e xe cu ció

tècni ca, tant del pri mer ser vei com del

se gon (pla na, ta lla da i lif ta da), la di rec -

ció (dre ta, cen tre i es que rra), el ti pus de

res ta des, tant amb la dre ta com amb el

re vés (to tals, lif ta des, ta lla des, pla nes) i

la seva di rec ció (creua des, pa ral·le les o

al cen tre).

To tes les anà li sis es ta dís ti ques es men ta -

des es van rea lit zar amb el pa quet es ta -

dís tic SYSTAT, 10, i es va ac cep tar un

 nivell de con fian ça del 95% i una pro ba bi -

li tat d’e rror del 5% (ni vell de sig ni fi ca ció

de 0,05) en tots ells.

Resultats

La tau la 5 ens ofe reix una vi sió ge ne ral

de les da des ob tin gu des per a cada una

de les va ria bles es tu dia des in di vi dual -

ment.

En aques ta tau la es pot ob ser var que, en

el pri mer ser vei, la mo da li tat tècni ca més

uti lit za da ha es tat la ta lla da i, la menys, la 

lif ta da. En el se gon ser vei, la mo da li tat

tècni ca més uti lit za da ha es tat la lif ta da i

no exis teix la pla na.

La di rec ció del pri mer ser vei més uti lit za -

da ha es tat la di ri gi da cap a l’es que rra,

bus cant el re vés de l’ad ver sa ri, i en pe ti ta

pro por ció, s’u ti lit za el di ri git cap al cen tre. 
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SERVEI

PRIMER SERVEI SEGON SERVEI

MO DA LI TAT D’E XE CU CIÓ DI REC CIÓ DE LA PI LO TA MODALITAT D’EXECUCIÓ DIRECCIÓ DE LA PILOTA

Pla Ta llat Lif tat Dret Cen tre Es que rre Pla Ta llat Lif tat Dret Cen tre Esque rre

333 408 183 377 58 481 0 118 275 72 125 196

RESTADA

RES TA DA DE DRE TA RES TA DA DE RE VÉS

MODALITAT D’EXECUCIÓ DIRECCIÓ DE LA PILOTA MO DA LI TAT D’E XE CU CIÓ DI REC CIÓ DE LA PILOTA

Plana Ta llada Lif tada Pa ral·lela Cen tre Creua da Pla na Ta lla da Lif ta da Pa ral·lela Cen tre Creua da

9 19 253 60 142 79 8 137 314 67 223 169

n TAULA 5.
Vi sió ge ne ral de la quan ti fi ca ció de les va ria bles es tu dia des en tots els par tits ana lit zats.



La di rec ció del se gon ser vei més uti lit za da 

ha es tat la di ri gi da cap a l’es que rra i, la

menys, la dirigida cap a la dreta.

La res ta da de re vés s’u ti lit za més que no

pas la res ta da de dre ta. Dins del re vés de

dre ta s’u ti lit za més el ti pus lif tat, s’u ti lit za

poc el ti pus ta llat i el ti pus pla és molt

escàs (si ob ser vem els ví deos po dem dir

que so la ment es fa ser vir quan el ser vei és

molt po tent i amb prou fei nes dóna temps

de rea lit zar una res ta da, en con se qüèn -

cia, el ju ga dor no més pot po sar la ra que ta

per col pe jar la pi lo ta). La res ta da de re vés

que més s’u ti lit za és de ti pus lif tat i el que

menys, el pla. La res ta da de re vés tallada

s’utilitza més que la restada de dreta

tallada.

La di rec ció de la res ta da de dre ta més uti -

lit za da ha es tat la di ri gi da cap al cen tre, i

la menys em pra da, en pa ral·lel. La di rec -

ció de la res ta da de re vés més uti lit za da

ha es tat la di ri gi da cap al cen tre, i la

menys emprada, en paral·lel.

De les nos tres pro ves T de di ferè ncies de

mit ja nes i les co rre la cions de Pear son

vam ob te nir els re sul tats següents:

n Res pec te de les da des pro ce dents de

les va ria bles de la mo da li tat tècni ca i la

di rec ció dels ser veis, exis tei xen dife -

rències sig ni fi ca ti ves en tre el pri mer

ser vei pla i el pri mer ser vei di ri git cap al

cen tre i a l’es que rra. Entre el pri mer ser -

vei ta llat i el pri mer ser vei di ri git al cen -

tre. Entre el pri mer ser vei lif tat i el pri -

mer ser vei di ri git a la dre ta, al cen tre i a

l’es que rra. Entre el se gon ser vei pla i el

se gon ser vei di ri git a la dre ta, al cen tre i

a l’es que rra. Entre el se gon ser vei ta llat

i el se gon ser vei di ri git a la dre ta. Entre

el se gon ser vei lif tat i el se gon ser vei di -

ri git a la dre ta, al cen tre i a l’es que rra.

Tam bé hi ha co rre la cions sig ni fi ca ti ves

en tre el pri mer ser vei pla i el pri mer i el

se gon ser veis a l’es que rra. Entre el pri -

mer ser vei ta llat i el pri mer i el se gon

ser veis a la dre ta. Entre el se gon ser vei

lif tat i el pri mer ser vei a l’es que rra.

Entre el se gon ser vei tallat i el segon

servei a la dreta i al centre. Entre el

segon servei liftat i el segon servei a

l’esquerra.

n Res pec te de les da des pro ce dents de

les va ria bles de la mo da li tat tècni ca del

ser vei i els di fe rents ti pus de res ta des,

com pro vem l’e xistència de di ferè ncies

sig ni fi ca ti ves en tre el pri mer ser vei pla i

la res ta da de dre ta ta lla da, de dre ta pla -

na, de re vés, de re vés ta lla da i de re vés

pla na. Entre el pri mer ser vei ta llat i

les res ta des de dre ta ta lla da i pla na,

i les res ta des de re vés ta lla da i pla na.

Entre el pri mer ser vei lif tat i les res ta des 

de dre ta to tals, ta lla des i pla nes, la res -

ta da de re vés to tal i la res ta da de re vés

pla na. Entre el se gon ser vei pla i les res -

ta des de dre ta to tals, lif ta des, ta lla des, i 

pla nes, així com amb les res ta des de re -

vés, re vés lif ta da i re vés ta lla da. Entre el 

se gon ser vei ta llat i les res ta des de dre ta 

to tals, lif ta des, ta lla des, i pla nes, així

com les res ta des de re vés to tals, lif ta -

des i pla nes. Entre el se gon ser vei lif tat i 

les res ta des de dre ta ta lla des i pla nes,

així com les res ta des de re vés to tals, ta -

lla des i pla nes. Tam bé tro bem co rre la -

cions significatives entre la restada de

dreta i el segon servei tallat i liftat. Entre 

la restada de revés i el segon servei

liftat.

n Res pec te de les da des pro ce dents de

les va ria bles de la mo da li tat tècni ca

del ser vei i la di rec ció de les res ta des,

les nos tres anà li sis es ta dís ti ques mos -

tren di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre el

pri mer ser vei pla i la res ta da de dre ta

creua da, de dre ta pa ral·lela, de dre ta

al cen tre, de re vés creua da, de re -

vés pa ral·lela i de re vés al cen tre. Entre 

el pri mer ser vei ta llat i la res ta da de

dre ta creua da, de dre ta pa ral·lela,

de dre ta al cen tre, de re vés creua da, de 

re vés pa ral·lela i de re vés al cen tre.

Entre el pri mer ser vei lif tat i la res ta da

de dre ta pa ral·lela. Entre el se gon ser -

vei pla i la res ta da de dre ta creua da, de 

dre ta pa ral·lela, de dre ta al cen tre,

de re vés creua da, de re vés pa ral·lela i

de re vés al cen tre. Entre el se gon ser vei 

ta llat i la res ta da de re vés pa ral·lela i

de re vés al cen tre. Entre el se gon ser vei 

lif tat i la res ta da de dre ta creua da, de

dre ta pa ral·lela, de dre ta al cen tre,

de re vés creua da i de re vés pa ral·lela.

Tam bé ob ser vem co rre la cions sig ni fi -

ca ti ves en tre la res ta da de dre ta creua -

da i el pri mer ser vei pla. Entre la res -

tada de dre ta pa ral·lela i el pri mer ser -

vei lif tat i el se gon ser vei lif tat. Entre la

res ta da de dre ta al cen tre i el pri mer

ser vei lif tat. Entre la res ta da de re vés al 

cen tre i el se gon ser vei lif tat.

n Res pec te de les da des pro ce dents de

les va ria bles de la di rec ció del ser vei i

els di fe rents ti pus de res ta des, veiem di -

ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre el pri mer

ser vei a la dre ta i la res ta da de dre ta lif -

ta da, de dre ta ta lla da, de dre ta pla na,

de re vés ta lla da i de re vés pla na. Entre

el pri mer ser vei al cen tre i la res ta da de

dre ta, de dre ta lif ta da, de dre ta ta lla da,

de dre ta pla na, de re vés, de re vés lif ta -

da i de re vés pla na. Entre el pri mer ser -

vei a l’es que rra i la res ta da de dre ta, de

dre ta lif ta da, de dre ta ta lla da, de dre ta

pla na, de re vés lif ta da, de re vés ta lla da i 

de re vés pla na. Entre el se gon ser vei a

la dre ta i la res ta da de dre ta, de dre ta

lif ta da, de dre ta ta lla da, de dre ta pla na,

de re vés, de re vés lif ta da i de re vés pla -

na. Entre el se gon ser vei al cen tre i la

res ta da de dre ta, de dre ta lif ta da, de

dre ta ta lla da, de dre ta pla na, de re vés,

de re vés lif ta da i de re vés pla na. Entre el 

se gon ser vei a l’es que rra i la res ta da de

dre ta, de dre ta ta lla da, de dre ta pla na,

de re vés i de re vés pla na. Tam bé con fir -

mem co rre la cions sig ni fi ca ti ves en tre la

res ta da de dre ta i el pri mer ser vei a l’es -

que rra. Entre la res ta da de re vés i el pri -

mer ser vei a l’es que rra. Entre la restada

de revés liftada i el primer servei al

centre. Entre la restada de revés tallada

i el primer servei a l’esquerra i el segon

servei a la dreta.

n Res pec te de les da des pro ce dents de

les va ria bles de la di rec ció del ser vei i la 

di rec ció de les res ta des cons ta tem di -

ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre el pri mer

ser vei a la dre ta i la res ta da de dre ta

creua da, de dre ta pa ral·lela, de dre ta al

cen tre, de re vés creua da, de re vés pa -

ral·lela i de re vés al cen tre. Entre el pri -

mer ser vei al cen tre i la res ta da de dre ta 

al cen tre, de re vés creua da i de re vés al

cen tre. Entre el pri mer ser vei a l’es que -

rra i la res ta da de dre ta creua da, de dre -

ta pa ral·lela, de dre ta al cen tre, de re vés 

creua da, de re vés pa ral·lela i de re vés al 

cen tre. Entre el se gon ser vei a la dre ta i

la res ta da de dre ta al cen tre, de re vés

creua da i de re vés al cen tre. Entre el se -
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gon ser vei al cen tre i la res ta da de dre ta

pa ral·lela i de re vés al cen tre. Entre el

se gon ser vei a l’es que rra i la res ta da de

dre ta creua da, de dre ta pa ral·lela i

de re vés pa ral·lela. Tam bé con fir mem

co rre la cions sig ni fi ca ti ves en tre la res -

ta da de dre ta creua da i el pri mer ser vei

a l’es que rra i el se gon ser vei a l’es que -

rra. Entre la res ta da de dre ta al cen tre i

el se gon ser vei al cen tre i el segon servei 

a la dreta. Entre la restada de revés al

centre i el primer servei a l’esquerra i el

segon servei a l’esquerra.

n Pel que fa a les da des pro ce dents de les

va ria bles dels di fe rents ti pus de res ta da

i la di rec ció de les res ta des, po dem afir -

mar di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre la

res ta da de dre ta i la res ta da de dre ta

creua da, de dre ta pa ral·lela, de dre ta al

cen tre, de re vés creua da i de re vés pa -

ral·lela. Entre la res ta da de dre ta lif ta da

i la res ta da de dre ta creua da, de dre ta

pa ral·lela, de dre ta al cen tre, de re vés

creua da i de re vés pa ral·lela. Entre la

res ta da de dre ta ta lla da i la res ta da

de dre ta creua da, de dre ta pa ral·lela, de 

dre ta al cen tre, de re vés creua da, de re -

vés pa ral·lela i de re vés al cen tre. Entre

la res ta da de dre ta pla na i la res ta da

de dre ta creua da, de dre ta pa ral·lela, de 

dre ta al cen tre, de re vés creua da, de re -

vés pa ral·lela i de re vés al cen tre. Entre

la res ta da de re vés i la res ta da de dre ta

creua da, de dre ta pa ral·lela, de dre ta al

cen tre, de re vés creua da, de re vés pa -

ral·lela i de re vés al cen tre. Entre la res -

ta da de re vés lif ta da i la res ta da de dre -

ta creua da, de dre ta pa ral·lela, de dre ta

al cen tre, de re vés creua da i de re vés

pa ral·lela. Entre la res ta da de re vés pla -

na i la res ta da de dre ta creua da, de dre -

ta pa ral·lela, de dre ta al cen tre, de re vés 

creua da, de re vés pa ral·lela i de re vés al 

cen tre. Tam bé res sen yem co rre la cions

sig ni fi ca ti ves en tre la res ta da de dre ta i

la res ta da de dre ta lif ta da, de dre ta pa -

ral·lela, de dre ta al cen tre i de re vés pla -

na. Entre la res ta da de dre ta lif ta da i la

res ta da de dre ta pa ral·lela, de dre ta al

cen tre i de re vés pla na. Entre la res ta da

de dre ta ta lla da i la res ta da de dre ta

pla na, de re vés i de re vés al cen tre.

Entre la res ta da de dre ta pa ral·lela i la

restada de revés, de revés creuada i de

revés al centre. Entre la restada de dreta 

al centre i la restada de revés plana.

Entre la restada de revés i la restada de

revés creuada i de revés al centre.

n Res pec te de les da des pro ce dents de

les va ria bles del pri mer i se gon ser vei

res pec te a la mo da li tat i a la di rec ció,

as sen ya lem l’e xistència de di ferè ncies

sig ni fi ca ti ves en tre el pri mer i el se gon

ser vei pla. Entre el pri mer i el se gon ser -

vei ta llats. Entre el pri mer i el se gon

 servei a la dre ta. Entre el pri mer i el se -

gon ser vei al cen tre. Entre el pri mer i el

se gon ser vei a l’es que rra. Tam bé in di -

quem l’e xistència de co rre la cions sig ni -

fi ca ti ves en tre el pri mer ser vei ta llat i el

se gon ser vei ta llat. Entre el pri mer ser -

vei lif tat i el se gon ser vei ta llat. Entre el

pri mer ser vei a la dre ta i el se gon ser vei

a la dre ta. Entre el pri mer ser vei a l’es -

que rra i el se gon ser vei a l’es que rra.

Dis cus sió

Com que no hi ha es tu dis pre vis so bre el

tennis d’in di vi duals amb els quals pu -

guem re la cio nar les nos tres da des, un

cop com plerts els nos tres ob jec tius d’in -

ves ti ga ció, so la ment ens que da co men -

tar les apli ca cions pràcti ques que pot te -

nir el nos tre tre ball, i que són: en l’es port 

del tennis d’in di vi duals cal en tre nar

més, pel que fa al pri mer ser vei, la mo -

da li tat ta lla da i la lif ta da, i amb la di rec -

ció de la pi lo ta di ri gi da cap a l’es que rra i

cap a la dre ta.

Res pec te del se gon ser vei, cal en tre nar

més la mo da li tat lif ta da (no cal en tre nar

la pla na, per què no s’u ti lit za), i la di rec -

ció de la pi lo ta di ri gi da cap a l’es que rra,

bus cant el re vés del con tra ri atès que

aquest se su po sa que és un gest tècnic

que es do mi na menys que la res ta da de

dre ta.

Res pec te del ti pus de res ta da, cal en tre -

nar més la res ta da de re vés i, so bre tot,

el re vés lif tat; la res ta da de re vés pla na

so la ment s’u ti lit za en al gu nes oca sions i

amb ser veis di fí cils de tor nar per què es

tro ben allun yats del ju ga dor i no més hi

ha temps de po sar la ra que ta per in ten -

tar de res tar.

Res pec te de la res ta da de dre ta, cal en tre -

nar més la res ta da de dre ta lif ta da. Pel

que fa a la di rec ció de les res ta des, cal dir

que s’u ti lit za més la di ri gi da cap al centre

i la creuada.

Per tot ple gat, fi nal ment po dem con clou re 

que en l’alt ren di ment es por tiu hi ha una

gran igual tat i la rea lit za ció de qual se vol

dels gests tècnics es tu diats du rant els par -

tits, de pendrà de les de ci sions pre ses pel

ju ga dor en fun ció de les ne ces si tats i

intencions del joc.

Conclusions

Les con clu sions ge ne rals que es po den ex -

treu re d’a quest tre ball d’in ves ti ga ció, fan

re ferè ncia al fet que en el tennis d’in di vi -

duals hi ha mol tes di ferè ncies sig ni fi ca ti -

ves en tre el pri mer i el se gon ser veis res -

pec te a les mo da li tats tècni ques d’e xe cu -

ció i a les se ves di rec cions, el ti pus de res -

ta des i la di rec ció d’a ques tes; i po ques

cor relacions en tre les di fe rents mo da li tats

d’e xe cu ció del ser vei (pla, ta llat, lif tat), la

di rec ció del ser vei (dre ta, cen tre, es -

querra), els di fe rents ti pus de res ta da tant

de dre ta com de re vés (pla na, ta lla da, lif -

ta da) i la di rec ció d’a ques tes res ta des

(dre ta, cen tre, es que rra). Tam bé es pot

des ta car que el se gon ser vei pla no s’u ti lit -

za en cap de les se ves varietats i que les

restades més utilitzades, tant de dreta

com de revés, són del tipus liftat.
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FITXA DE CONTROL PER AL SERVEI

Com pe ti ció:                                                                                                                      Data:

Ju ga do rs:              

Ca te go ria (M/F)           Servidor:

Mar car amb el codi co rres po nent din tre de la ca se lla, se gons els ítems se güents::

1: Punt di rec te. 2: Si hi ha de vo lu ció. 3: error. P: pla. T: ta llat. L: lif tat. A: al tu ra de res ta da alta, M: al tu ra de res ta da mit ja na. B: al tu ra de res ta -

da bai xa. Dta.:si la res ta da es pro dueix a la dre ta del res ta dor, Cen tre: si la res ta da es pro dueix en el cen tre, Esq.:si la res ta da es pro dueix a 

la zona es que rra del res ta dor.

Indi car tam bé quan es pro dueix el can vi de joc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1er Dta.

1er Cen tre

1er Esq.

2n Dta.

2n Cen tre

2.n Esq.

FITXA DE CONTROL PER A LA RESTADA

Com pe ti ció:                                                                                                                      Data:

Ju ga do rs:              

Ca te go ria (M/F)           Res ta dor:

Mar car amb el codi co rres po nent din tre de la ca se lla, se gons els ítems se güents:

1: Guan ya el punt di rec te. 2: Si hi ha de vo lu ció. 3: error. R: si la res ta da es rea lit za amb el re vés. D: si la res ta da es rea lit za amb la dre ta. P:

pla na. T: ta lla da. L: lif tat. Dta.: si la res ta da es pro dueix cap a la dre ta de la pis ta del con tra ri. Cen tro: si la res ta da es pro dueix en el cen tre.

Esq.: si la res ta da es pro dueix cap a la zona es que rra.

Si no s’a con se gueix una res ta da, mar car si és per què es trac ta d’un ser vei di rec te, d’u na do ble fal ta, o per què no es pica bé la pi lo ta (en

aquest cas es mar carà per on es rep la res ta da, dre ta o re vés, junt amb un 3 per in di car l’e rror.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1r Serv. Dta.

1r Serv. Cen tre

1r Serv. Esq.

2n Serv. Dta.

2n Serv. Cen tre

2n Serv. Esq.

Pun ts
Ser vei

ANNEX

Pun ts
Restada



FÒRUM J. M. CAGIGAL

Ciències i professions
en l’activitat física i l’esport 
§ JO SEP ROCA I BA LASCH

Doc tor en Fi lo so fia i Lle tres. Psi co lo gia
Cap del De par ta ment de Cièn cies So cials
Insti tut Na cio nal d’Edu ca ció Fí si ca de Ca ta lun ya-Bar ce lo na

Re sum
Els cen tres de for ma ció dels pro fes sio nals

uni ver si ta ris en cièn cies de l’ac ti vi tat fí si -

ca i l’es port te nen, al meu en ten dre, tres

grans rep tes plan te jats. 

El pri mer és as su mir la mul ti dis ci pli na -

rie tat dels es tu dis de l’ac ti vi tat fí si ca i

l’es port i el plan te ja ment tec nolò gic de

la ca rre ra que s’hi rea lit za. El se gon és

rea fir mar-se en el cen tra ment pro fes -

sio nal en l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port i

con tem plar l’e xistència de l’e du ca ció

per a la sa lut com una nova di men sió

edu ca ti va, com ple ment ària però di fe -

rent de l’e du ca ció fí si ca. El ter cer és

ofe rir, des del nu cli cen tral de l’e du ca -

ció fí si ca però coor di na da ment amb les

al tres cièn cies i tec no lo gies, unes for -

ma cions bàsi ques que co brei xen to tes

les ne ces si tats que s’ha creat al vol tant

de l’ac ti vi tat fí si ca, el de port i l’es port i, 

com ple ment ària ment, ofe rir cur sos

d’es pe cia lit za ció par tint d’a que lles for -

ma cions bàsi ques.

Pa rau les clau

Esport, Acti vi tat Fí si ca, Cièn cies, Edu ca -

ció Fí si ca, Edu ca ció per a la Sa lut

L’ac ti vi tat fí si ca i l’es port és un àmbit

d’ac cions in di vi duals i gru pals de la nos tra 

so cie tat, però tam bé un uni vers d’es tu di i

d’in ter ven ció pro fes sio nal. Un rep te per -

ma nent d’a quest uni vers d’es tu di és pro -

cu rar la mi llor or ga nit za ció cien tí fi ca i una 

bona ofer ta pro fes sio nal per aten dre les

de man des d’a quell àmbit.

La crea ció dels ins ti tuts na cio nals d’e -

ducació fí si ca i, pos te rior ment, d’al tres

 centres que ator guen ara el tí tol de “Lli -

cen ciats en cièn cies de l’ac ti vi tat fí si ca i

l’es port” són un re fe rent i un co rre lat de la

im portància que les cièn cies i les pro fes -

sions de di ca des a l’ac ti vi tat fí si ca i l’es -

port han anat ad qui rint so bre tot en els úl -

tims cin quan ta anys. Però tam bé, com el

ma teix can vi de nom in di ca, són una mos -

tra del pas d’u na for ma ció res trin gi da a

l’e du ca ció fí si ca cap a una for ma ció en un

camp am pli de cièn cies teò ri ques i apli ca -

des. És pre ci sa ment en aquest punt en el

que aquest ar ti cle vol in ci dir. En efec te,

par lar de “cièn cies de l’ac ti vi tat fí si ca i

l’es port” sen se es pe ci fi car qui nes cièn cies 

i qui nes for ma cions pro fes sio nals es pro -

po sen no sig ni fi ca molt. Ma xi me si no es

diu res so bre què ha can viat res pec te de

l’èpo ca en què els es tu dis s’a no me na ven

d’e du ca ció fí si ca, sim ple ment.

Els ins ti tuts o fa cul tats que do nen aquell 

tí tol de “Lli cen ciat en cièn cies de l’ac ti -

vi tat fí si ca i l’es port” s’es truc tu ren en un

pla d’es tu dis que dóna una for ma ció

bàsi ca i pos te rior ment una for ma ció es -

pe cia lit za da que pre tén co brir les de -

man des pro fes sio nals que van sor gint en 

la so cie tat. A ni vell de jus ti fi ca ció teò ri -

ca d’a quests es tu dis, però, no exis teix

un dis curs que els in te gri a l’en tra mat

or ga nit za tiu de la cièn cia ge ne ral o

aquest és, en tot cas, un rep te pen dent.

En aquest sen tit, re fe rei xo el tre ball de

Ro drí guez (1998) com un ex po nent

de la va rie tat de plan te ja ments ac tuals

so bre aque lla jus ti fi ca ció teò ri ca.

Aquest es crit vol pre sen tar, doncs, una

pro pos ta marc d’or ga nit za ció cien tí fi ca i

pro fes sio nal de l’àmbit de l’ac ti vi tat fí si ca 

i l’es port i amb aquest ob jec tiu pre sen -

tem tres qua dres que re cu llen els trets

 essencials de la pro pos ta i, a par tir d’a -

quests, or ga nit zem els dis curs més re fle -

xiu i jus ti fi ca tiu.

Pre nent com a punt de par ti da la idea se -

gons la qual l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port exi -
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Abstract

It is argued that the university centers of physical activity and sports have three main challenges or goals. The first one is to assume a multidisciplinary approach

to that subject and also assume the technological orientation of the studies that they offer. The second is to distinguish between Physical Education and Health

Education and continue focusing their attention on the former, even when accepting that both are complementary. The third goal of those centers consists in

offering professional teaching centered on physical education and sport training, but also to offer other professional curricula, coordinately with other sciences

and technologies, in other to satisfy the needs created by the development of physical activities and sports in our society.

Key words

Sport Sciences, Physical Activity Sciences, Physical Education. Health Education.



geix un es tu di mul ti dis ci pli nar vaig pro po -

sar, en un tre ball an te rior (Roca, 1997),

una clas si fi ca ció de les cièn cies en ge ne ral

i en la seva de di ca ció a aquell àmbit. En

aques ta pro pos ta que po deu tro bar re su -

mi da en el qua dre 1, clas si ficà vem les

cièn cies se gons dos grans cri te ris: se gon

els ob jec tius d’a ques tes i se gons el ni vell

fun cio nal en què se cen tra ven. Quant al

pri mer cri te ri, as sen yalà vem que exis tien

cièn cies mor folò gi ques, cièn cies fun cio -

nals, cièn cies tec nolò gi ques i cièn cies o

dis ci pli nes for mals. Quant al se gon cri te ri,

par tíem de l’e xistència de qua tre ni vell fun -

cio nals dels quals res po nien les cièn cies

teò ri ques o bàsi ques, com ara la fí si ca, la

bio lo gia, la psi co lo gia i la so cio lo gia.

Aques ta con cep ció ge ne ral de la cièn cia té 

unes con se qüèn cies que jut jo re lle vants

de cara a la de de fi ni ció de les cièn cies de

l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port.

Pri mer. Cal re con èi xer que pràcti ca ment

to tes les cièn cies que fi gu ren en el qua dre

són es tu dio ses po ten cials d’a quell àmbit.

Quan to tes aque lles cièn cies se cen tren en 

l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port ho re co nei xen i

nor mal ment ho fan ex plí cit. Això no obs -

tant no dei xen de ser les ma tei xes cièn cies 

que s’a pli quen a l’es tu di d’al tres àmbits.

Un ex po nent ac tual d’a quest plan te ja -

ment és el fet per Bou chard, McPher son i

Tay lor (1991) els quals iden ti fi quen

l’àmbit de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port i pre -

sen ten la ma jo ria de cièn cies que s’hi de -

di quen, a ban da de de ta llar-lo. Pre nent

aque lla con cep ció de les cièn cies que es

de fi nei xen per la pers pec ti va que adop ten

en l’es tu di dels fenò mens na tu rals, no té

cap sen tit for mu lar una cièn cia úni ca i

sin gu lar de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port. Un

àmbit o sec tor de l’ac ti vi tat hu ma na i na -

tu ral en ge ne ral no de fi neix una cièn cia.

Per aques ta raó re but gem que es pu gui

par lar d’u na cièn cia pròpia de la mo tri ci -

tat, o de la pra xis o l’ac ció mo triu, o del

mo vi ment. Dit amb al tres pa rau les: és

inac cep ta ble que es de fi nei xin cièn cies

se gons l’àmbit al què s’a pli quen en ca ra

que, a efec tes coor di na tius, es pu gui par -

lar de cièn cies del mo vi ment, de l’ac ti vi tat 

fí si ca o de l’es port.

Se gon. Cal te nir en comp te que el nom de

cièn cia in clou di fe rents ob jec tius i di fe -

rents mèto des o pro ce di ments d’es tu di i

ac tua ció. En aquest sen tit es dis tin geix

en tre cièn cies mor folò gi ques, cièn cies

fun cio nals, cièn cies tec nolò gi ques i dis ci -
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CIÈN CIES MOR FOLÒ GI QUES CIÈN CIES FUN CIO NALS

CIÈNCIES

TECNOLÒGIQUESDIS TRI BU CIÓ COM PO SI CIÓ MA NE RES QUA LI TAT QUAN TI TAT EVO LU CIÓ

Geo gra fia

hu ma na

De mo gra fia

Antro po lo gia

i na rra cions

hist òri ques

Lin güís ti ca

sincròni ca

i diacr òni ca

So cio lo gia

Eco no mia

Lleis

so ciolò gi ques

Hist òria Po lí ti ca

Psi co lo gia

di fe ren cial

sincròni ca

i diacr òni ca

Psi co lo gia

com pa ra da

Psi co pa to lo gia

Psi co lo gia Lleis

psi colò gi ques

Psi co lo gia

evo lu ti va

Edu ca ció

Geo gra fia

ani mal i ve ge tal

Ana to mia

Class.

Zoolò gi ques

i botà ni ques

Des crip cions

etolò gi ques

Bio lo gia

Fi sio lo gia

Lleis

biolò gi ques

Bio lo gia

 evo lu ti va

i del crei xe ment

Me di ci na

Geo gra fia fí si ca Mi ne ra lo gia

Geo lo gia

Astro no mia

 i Cos mo lo gia

Fí si ca i Quí mi ca Lleis fí si ques

i quí mi ques

Hist òria

de l’u ni vers

Inform àti ca

Engin ye ria

Arqui tec tu ra

Lògi ca Ma temà ti ca

Dis ci pli nes For mals

n QUADRE 1.
Clas si fi ca ció ge ne ral de les cièn cies.



pli nes for mals. Cen trant-nos di rec ta ment

en l’àmbit de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port, cal 

re con èi xer l’e xistència d’a que lla di ver si tat

cien tí fi ca. En pri mer lloc hi ha dis ci pli nes

com l’a na to mia, la psi co lo gia di fe ren cial,

l’an tro po lo gia o la geo gra fia que re pre sen -

ten una apro xi ma ció des crip ti va a la na tu -

ra le sa quan re fe rei xen i clas si fi quen la

cons ti tu ció dels or ga nis mes, les ma ne res

de com por tar-se dels in di vi dus o els cos -

tums dels grups o la dis tri bu ció de les ins -

tal·la cions es por ti ves en un te rri to ri. En

se gon lloc, hi ha les cièn cies que pro cu ren 

rea lit zar una re pre sen ta ció teò ri ca de com 

fun cio na l’ho me –par ti cu lar ment l’ho me

que fa es port– des d’un punt de vis ta fí sic

–per exem ple,  bio mecà ni ca–, des d’u na

pers pec ti va biolò gi ca –per exem ple, fi sio -

lo gia de l’e xer ci ci o fi sio lo gia sen so rial–

des d’un punt de vis ta psi colò gic –per

exem ple, psi co lo gia de la per cep ció o

de l’en te ni ment humà– o des d’un punt de 

vis ta so ciolò gic –per exem ple, so cio lo gia

de les or ga nit za cions es por ti ves. Aques tes 

cièn cies fun cio nals pro cu ren en ten dre tot

l’en tra mat fun cio nal que dis tin geix els di -

fe rents ni vells d’or ga nit za ció de la na tu ra -

le sa hu ma na i, a més, pro cu ra ex pli car-ne 

la va ria ció quan ti ta ti va i els seus de sen vo -

lu pa ments. En ter cer lloc, hi ha les dis ci -

pli nes tec nolò gi ques que se cen tren en la

in ter ven ció so bre els fenò mens fí sics,

biolò gics, psi colò gics i so ciolò gics que

afec ten l’ho me que fa es port. D’a quí sor -

gei xen cièn cies apli ca des –engi nyeria,

me di ci na, edu ca ció i po lí ti ca– que, lli ga -

des a les cièn cies fun cio nals bàsi ques es

con cre ten i es for mu len ate nent al ni vell

fun cio nal al qual s’a pli quen. No cal dir

que el seu de sen vo lu pa ment és el que in -

te res sa es pe cial ment als pro fes sio nals de

l’e du ca ció fí si ca, l’en tre na ment es por tiu i

de més tècnics es por tius, en ge ne ral. Hi

tor no més en da vant.

Cal te nir en comp te, per úl tim, que les dis -

ci pli nes for mals com la lògi ca i la ma -

temà ti ca són cièn cies en el sen tit que in -

ter ve nen en el pro cés de co nei xe ment

però que –di rec ta ment– no pro duei xen co -

nei xe ment. Per això se les ano me na so vint 

“dis ci pli nes” cien tí fi ques. Cal con ve nir,

d’al tra ban da, en què aques tes dis ci pli nes 

són co mu nes a les ac tua cions en to tes les

cièn cies pròpia ment di tes.

Ter cer. La idea de mul ti dis ci pli na rie tat no

és una qües tió de gran di lo qüèn cia o de retò -

ri ca; és l’ex pres sió de la di ver si tat cien tí fi ca

ge ne ral i la que hi ha sota el tí tol de Cièn cies 

de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport i que qua li fi ca,

ac tual ment, una lli cen cia tu ra o iden ti fi ca

unes fa cul tats o ins ti tuts uni ver si ta ris. Hi ha 

di fe rents ma ne res de des criu re, d’a na lit zar i 

d’ac tuar so bre l’in di vi du o grups d’in di vi dus

que es mouen i fan es port i cada una d’e lles

és ne cess ària se gons els seus ob jec tius i

mèto des. Per aques ta raó, tam bé, cal re but -

jar la idea d’u na cièn cia úni ca o nu clear de

la mo tri ci tat, però a més a més, cal con si -

de rar el fet que quan es par la de com ple xi -

tat –cosa ha bi tual en els úl tims temps en

l’àmbit de l’es port– el pri mer que s’hau ria

de te nir en comp te és la com ple xi tat de la

cièn cia en la seva ac tua ció cog nos ci ti va.

Com ple xi tat que no és ar bitr ària sinó que

res pon a l’en tra mat fun cio nal de la na tu ra -

le sa que s’ha anat ob ser vant al llarg de la

hist òria de la cièn cia.

El qua dre 2 de sen vo lu pa el ni vell fun cio -

nal que ocu pen la psi co lo gia i l’e du ca ció

al qua dre 1. Aquest ni vell fun cio nal ha es -

tat re co ne gut tra di cio nal ment i ho és en la

pràcti ca quan psicò legs i edu ca dors s’a -

do nen que to quen el ma teix uni vers fun -

cio nal. D’u na ma ne ra equi va lent a com

so ciò legs i po lí tics  o fi siò legs i met ges s’a -

do nen que te nen en comú un de ter mi nat

uni vers de co ses. No en tra rem en aques ta

qües tió, que sem bla cla ra i està àmplia -

ment ac cep ta da, més enllà del fet que

exis tei xen te mes a de li mi tar i a de ba tre,

tant en la de fi ni ció de la psi co lo gia com en 

la de l’e du ca ció. Vull,  però, plan te jar una

de fi ni ció de psi co lo gia que té unes con se -

qüèn cies teò ri ques i pro fes sio nals so bre

l’e du ca ció i par ti cu lar ment so bre la de fi ni -

ció de l’e du ca ció fí si ca.

En un al tre lloc (Roca, 1999) hem jus ti fi -

cat a bas ta ment la se güent de fi ni ció de

psi co lo gia: l’es tu di de la fun cio na li tat as -

so cia ti va que sig ni fi ca l’a dap ta ció dels

or ga nis mes vius a les fun cio na li tats

biolò gi ca, fisi coquí mi ca i so cial que pre -

si dei xen la seva existència. Dei xant de

ban da el tema nu clear de la fun cio na li tat

as so cia ti va, aquesta de fi ni ció plan te ja

amb cla re dat que hi ha tres gran uni ver sos 

adap ta tius de base psi colò gi ca: 

L’a dap ta ció a les con di cions de vida, que

fun cio nal ment ano me nem con di cio na ment 

i que, amb ca te go ria de pro cés i ac ció, re -

fe rim com a for ma ció d’hàbits. 

L’a dap ta ció a l’or dre fí sic i quí mic de la na -

tu ra le sa, que fun cio nal ment ano me nem

per cep ció i que, amb ca te go ries de pro cés i 

d’ac ció, ano me nem apre nen tat ge d’ha bi li -

tats o con duc tes per cep ti vo mo trius.

L’a dap ta ció a les con ven cions so cials,

que fun cio nal ment ano me nem en te ni -

ment i que, amb ca te go ries de pro cés i

d’ac ció, ano me nem es ta bli ment de sa -

bers in te rac tius i cog nos ci tius.

Aquests tres uni ver sos d’a dap ta ció exi -

gei xen guiat ge i ins truc ció i això és el

que dóna peu a l’e xistència de l’e du ca -

ció en tres àmbits ben di fe ren ciats: l’e -

du ca ció biolò gi ca o per a la sa lut, l’e du -

ca ció fí si ca o fí si co quí mi ca i l’e du ca ció

so cial. Aques ta úl ti ma és la re lle vant per 

a un ani mal so cial com som els hu mans

i in clou l’e du ca ció cog nos ci ti va –que és

el gruix de l’e du ca ció ac tual– i l’e du ca -

ció in te rac ti va. Però està clar que no és

l’ú ni ca di men sió d’e du ca ció, d’a cord

amb aque lla con cep ció tri di men sio nal

de la psi que hu ma na. Tam bé hi ha l’e -

du ca ció fí si ca i l’e du ca ció per a la sa lut,

així: cla ra ment di fe ren cia des se gons la

fi na li tat ajus ta ti va.

So bre aquestes dues di men sions edu ca ti -

ves cal fer memò ria i des ta car que els ins -

ti tuts d’e du ca ció fí si ca es va ren plan te jar,

tal com el nom ho in di ca, com un àmbit

edu ca tiu di fe ren ciat però ne ces sa ri, enar -

bo rant la idea d’u n sen tit més am pli d’e -

du ca ció, que su pe rés la for ma ció mar ca -

da ment cog nos ci ti va dins dels ob jec tius

le gí tims de l’e du ca ció so cial de l’es co la

tra di cio nal. 

S’ha dit i s’ha par lat de mol tes ma ne res,

però cal dir que, avui en dia, hi ha un
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uni vers d’a dap ta ció i d’in ter ven ció edu -

ca ti va ní ti da ment di fe ren ciat, que en

pro pie tat ano me nem edu ca ció fí si ca i

que in clou com a mí nim l’a ten ció als se -

güents ob jec tius, ac cions i pro ces sos

adap ta tius:

 

n Bi pe des ta ció. Ca mi nar, có rrer, sal tar.

Equi li brar-se. Coor di na cions ge ne rals

de l’or ga nis me en el medi te rres tre i

aquà tic.

n Coor di na cions ocu loma nuals. Rea lit za -

ció de la pin ça. Esta bli ment de la do -

minà ncia la te ral. Inde pendència de mo -

vi ments coor di na tius.

n Ha bi li tats per a ves tir-se i des ves -

tir-se.

n Constàncies per cep ti ves I (Fí si ques):

rit me i me lo dia. Orien ta ció en l’es pai i el 

temps, en ge ne ral.

n Constàncies per cep ti ves II (Fí si ques):

constància de la mida, de la for ma, del

co lor, de la tex tu ra, etc. Vi sió en pro fun -

di tat.

n Constàncies per cep ti ves III (Quí mi -

ques): constàncies per cep ti ves de l’o lor

i el gust.

n Per cep ció del mo vi ment dels ob jec tes i

del pro pi sub jec te. Se gui ment i in ter -

cep ció d’ob jec tes. Mo vi ment i equi li bri

del pro pi sub jec te. Con duc ció de en -

ginys mòbils i d’au tomò bils.

n Ha bi li tats tècni ques es por ti ves. Espe -

cia lit za ció es por ti va.

n Ha bi li tats tècni ques ar tís ti ques. Espe -

cia lit za ció ar tís ti ca.

n Ha bi li tats tècni ques pro fes sio nals.

Espe cia lit za ció pro fes sio nal.

n Ha bi li tats es pe cí fi ques per a dis mi nuïts

sen so rials i mo tors.

n Man te ni ment d’ha bi li tats a la ter ce ra

edat.

Quan s’ha par lat d’e du ca ció fí si ca s’ha

par lat de les con duc tes que aca bem de

 referir en aquest llis tat. Aquest es pot am -

pliar i, so bre tot, es pot de ta llar i es pe ci fi -

car d’u na ma ne ra pràcti ca ment il·li mi ta -

da. Aquest és l’u ni vers que vol aten dre l’e -

du ca ció fí si ca, està clar.

Aquest uni vers d’a dap ta ció és cla ra ment

di fe ren cia ble, però, de l’a dap ta ció biolò gi -

ca o per a la sa lut, en ca ra que avui en dia

es con fon guin i s’a tri buei xi  a l’e du ca dor

fí sic la res pon sa bi li tat de la seva for ma -

ció, par ti cu lar ment a les es co les. 

En aquest sen tit, el pri mer que cal dir és

que hi ha un uni vers di fe ren ciat d’a dap ta -

ció psí qui ca i hu ma na que ano me nem

adap ta ció biolò gi ca i que sig ni fi ca viu re

amb sa lut en allò que depèn de l’ac ció de

cada or ga nis me in di vi dual. Els con tin guts

d’a ques ta di men sió adap ta ti va i edu ca ti va 

hu ma nes són clars:

n Rit me de vida: Ajust als ci cles d’a li men -

ta ció, cir ca dians, es ta cio nals, la bo rals,

de com pe ti ció es por ti va, etc.

n Die ta: Iden ti fi ca ció dels ali ments i els

seus efec tes. Iden ti fi ca ció dels fàrmacs, 

les dro gues i els seus efec tes. Plan tes

me di ci nals. Die tes es pe cí fi ques per a

l’es forç i al tres mo ments vi tals. Cul tu ra

cu linà ria.

n Hi gie ne. Rea lit za ció ade qua da de les

ne ces si tats fi siolò gi ques bàsi ques i de

la ne te ja i man te ni ment cor po ral. Hi gie -

ne i sa lut se xual.

n Ves tir. Adap ta ció al fred i a la ca lor, etc. 

Se lec ció de la roba. Equi pa ments es -

por tius i pro fes sio nals, etc.

n Au to cu ra. Hàbits de re la xa ció i co nei -

xe ments de les si tua cions que la fa ci li -

ten. Banys i ac ti vi tats aquà ti ques. Ac -

tivitats fí si ques per a la sa lut. Hàbits

 específics d’au to cu ra (dents, pell,

peus, ca bells, etc.).

n Emo cio na li tat. Hàbits per a afron tar si -

tua cions de dany org ànic i al tres: ac ci -

dents, le sions, frus tra cions, etc. Pri -

mers au xi lis. Edu ca ció en re duc ció de

l’an sie tat, con tra con di cio na ments, au -

tocontrol emo cio nal. Con di cio na ment 

po si tiu (ape ti tiu) i ne ga tiu (aver siu).

n Hàbits de tre ball i es tu di. Au to re gu la ció

de l’ac ti vi tat i el des cans.

n Cura de si ma teix en am bients nous,

viat ges.

n Se xua li tat. Di ferè ncies se xuals anatò mi -

ques i fun cio nals. Co nei xe ment del ci cle

se xual humà. Cul tu rit za ció del sexe.

n Eco lo gia. Res pec te al medi am bient.

Co nei xe ment i trac te d’al tres esp ècies,

etc. Con cep ció glo bal de la vida. No -

cions bàsi ques de la in ter de pendència

fun cio nal na tu ral.

n Pre ven ció de ma lal ties.

n Re co nei xe ment del ci cle vi tal.

Aquest llis tat pre sen ta uns ob jec tius i

unes con duc tes ní ti da ment di fe ren cia bles

del llis tat d’e du ca ció fí si ca. L’e du ca ció fí -

si ca i l’e du ca ció per a la sa lut pre sen ten,

doncs, ob jec tius di fe rents i com por ten ac -

cions adap ta ti ves di fe ren cia des i, en con -

se qüèn cia, hau ria de te nir-se en comp te

de cara a la pla ni fi ca ció dels es tu dis d’e -

du ca ció. 

Està clar, d’al tra ban da, que la di men sió

d’e du ca ció prin ci pal en els hu mans que

és l’e du ca ció so cial, exer ceix un pa per

me dia dor o de guiat ge per a aque lles dues 

for mes d’a dap ta ció atès que, mit jan çant

so bre tot el llen guat ge, els sub jec tes s’ins -

truei xen i s’au toins truei xen en l’es ta bli -

ment ha bi li tats fí si ques i d’hàbits de sa lut. 

No ho to quem, però és re lle vant a tots els

efec tes. En tot cas, des ta quem la in te gra -

ció fun cio nal cog nos ci tivomo to ra que ha

vin gut re pre sen ta da, per exem ple, per l’a -

no me na da “psi co mo tri ci tat” i la in te gra ció 

fun cio nal cog ni ti voemo cio nal que avui en

dia que da molt ben re flec ti da per l’a no me -

na da “in tel·ligè ncia emo cio nal”, a ban da

de les que ja hem apun tat en el llis tat en -

tre al tres pos si bles. Pot ser, però, la in te -

gra ció fun cio nal que in te res sa més des ta -

car en el nos tre àmbit és la que es dóna en 

l’es port. L’es port és ha bi li tat fí si ca com a

eix cen tral, però tam bé és en te ni ment in -

te rac tiu –sa ber ju gar– i és tam bé hàbit

emo cio nal que exi geix una aten ció es pe -

cial, so bre tot en l’al ta com pe ti ció. Aques -

ta in te gra ció fun cio nal, com deia, és sens

dub te im por tant a l’ho ra de de sen vo lu par

una teo ria psi colò gi ca i ho és tam bé a

l’ho ra de plan te jar una ac tua ció edu ca ti va 

in te gra da. En tot cas, el que in te res sa

aquí és as sen ya lar que exis tei xen, de

base, tres grans di men sions adap ta ti ves i

edu ca ti ves que cal co brir i que aquí vo lem

des ta car l’e du ca ció fí si ca i l’e du ca ció

biolò gi ca.

A ni vell de for ma ció pro fes sio nal, cal in sis -

tir que els ano me nats “ins ti tuts na cio nals

d’e du ca ció fí si ca” va ren néi xer per co brir 

la di men sió d’e du ca ció fí si ca i no pas l’e -

du ca ció per a la sa lut. Ara sem bla que hi

ha una cons cièn cia so cial cla ra so bre la

ne ces si tat de l’e du ca ció per a la sa lut, però 

so bre aquest tema s’ha de ser clar: d’a cord

amb el nos tre plan te ja ment, l’e du ca ció fí si -

ca no és l’e du ca ció per a la sa lut; són dues
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di men sions di fe ren cia des d’e du ca ció. Hi

ha con tac tes, és obvi, com el que es dóna

quan par lem d’ac ti vi tat fí si ca i sa lut però

aquest con tac te no de fi neix les di men sions 

ni les pot fer con fon dre. Part del pro ble ma

és que, hist òri ca ment i per part d’au tors in -

fluents, com Spen cer (1861/ 1989), es va

ano me nar edu ca ció fí si ca al que se ria edu -

ca ció per a la sa lut i en ca ra que en el se gle

vint au tors, com Ca gi gal (1986), afir ma -

ven que l’e du ca ció fí si ca era l’e du ca ció en

el mo vi ment i per al mo vi ment, la con fu sió

so bre què és l’e du ca ció fí si ca no ha can viat 

en aquest tema més ge ne ral. L’e xistència

del supò sit dua lis ta, que con cep l’ho me

com a cos i ment, ha fet que es pen sés que

a l’es co la s’e du ca va la ment i que l’e du ca -

ció fí si ca edu ca va el cos –genè ri ca ment– i

així  han po sat dins d’un ma teix ca laix co -

ses ní ti da ment di fe ren cia bles, creant con -

fu sió i con se qüents pro ble mes for ma tius i

d’i den ti tat pro fes sio nal.

La dis tin ció en tre adap ta ció biolò gi ca i

adap ta ció fí si ca en tenc que és cla ra a par -

tir de la de fi ni ció fun cio nal del psi quis me

humà que he do nat i dels ob jec tius pro po -

sats. El tema ales ho res és: les ac tuals fa -

cul tats de cièn cies de l’ac ti vi tat fí si ca i

l’es port han de for mar tam bé edu ca dors

biolò gics o per a la sa lut?  La res pos ta

tam bé és cla ra: en prin ci pi, no.  És més,

els plans d’es tu dis dels ins ti tuts i fa cul tats 

d’e du ca ció fí si ca o de les cièn cies de l’ac -

ti vi tat fí si ca i l’es port, es tan or ga nit zats

so bre l’eix de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port i

no més de ma ne ra su ple ment ària s’hi in -

clouen crèdits de con ne xió en tre l’e xer ci ci

fí sic i la sa lut. Ales ho res, qui ha de rea lit -

zar l’e du ca ció per a la sa lut? Crec que és

un tema de plan te ja ment ge ne ral de l’e du -

ca ció. En aquest sen tit, cal dir que pri mer

s’hau rien d’ac cep tar les tres di men sions

adap ta ti ves del psi quis me humà que sor -

gei xen de la de fi ni ció de psi que for mu la da 

més amunt i, pos te rior ment, s’hau ria

d’ac tuar es ta blint una for ma ció dels edu -

ca dors con se qüent. Per su po sat, doncs,

que una de fi ni ció més àmplia d’a quells

ins ti tuts o fa cul tats po dria al ber gar-la.

El qua dre 3 pre sen ta les tec no lo gies fo na -

men tals i les for ma cions pro fes sio nals

bàsi ques que s’hau rien de pro gra mar per

tal d’a ten dre ade qua da ment l’u ni vers de

l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port.

Cal dir que l’eix cen tral i de fi ni to ri de l’es -

que ma tec nolò gic i pro fes sio nal que es

pro po sa és l’in di vi du que s’a dap ta a les

lleis fí si ques. És a dir, de l’a dap ta ció hu -

ma na a l’en torn el que in te res sa és la part

en què aques ta adap ta ció es dóna res pec -

te de l’en torn fí sic i, en con se qüèn cia, que 

es pro duei xen el con junt d’a dap ta cions ci -

ta des més amunt com a adap ta ció fí si ca i

sota el nom d’ha bi li tats. Aques ta adap ta -

ció fí si ca és in ter vin gu da edu ca ti va ment,

però tam bé és ob jec te d’in ter ven ció po lí ti -

ca, mèdi ca i d’en gin ye ria. De la con si de -

ra ció ge ne ral d’a ques tes in ter ven cions és

d’on surt la pro pos ta que de ta llaré.

Edu ca ció física

Pri mer de tot hi ha un des glos sa ment del

que vol dir edu ca ció fí si ca i, so bre tot, de la

po la rit za ció so cial en torn de les ha bi li tats

fisi coes por ti ves. Aquest és el fet fo na men -

tal per a en ten dre la con ne xió en tre ac ti vi -

tat fí si ca i es port: les ha bi li tats fí si ques so -

cial ment més mag ni fi ca des són les ha bi li -

tats es por ti ves, fins al punt que, ac tual -

ment, ha bi li tats fí si ques pro fes sio nals són

con ver ti des so vint en de mos tra cions o

com pe ti cions es por ti ves (cur ses de cam -

brers, com pe ti cions de ca mio ners, etc.). 

En aquest des glos sa ment la pri me ra for -

ma ció pro fes sio nal que es pro po sa és la

d’“Edu ca dor Fí sic”. Aquest tècnic hau ria

d’as su mir, com de fet està as su mit ac tual -

ment, el guiat ge en to tes les ha bi li tats per -

cep ti vomo trius bàsi ques per al pro cés

d’hu ma nit za ció. La seva de di ca ció abas -

ta ria des dels re fle xos mo tors del nadó i la

seva im pli ca ció en la seva adap ta ció fí si ca 

par ti cu lar fins al do mi ni del mo vi ment del

pro pi cos i dels ob jec tes en in te rac ció. De

fet, se rien to tes les ha bi li tats del llis tat d’e -

du ca ció fí si ca, en la me su ra que in di quen

l’a dap ta ció fí si ca i quí mi ca ne cess ària per

a cada in di vi du. En con tra del que po dria

sem blar, l’u ni vers d’a ten ció és am pli i exi -

geix una for ma ció sin gu la rit za da. En efec -

te, cal pen sar, en pri mer lloc, en el con -

cep te d’e du ca dor que com por ta el de ree -

du ca dor i el d’e du ca dor es pe cial i tot l’u ni -

vers aten cio nal que s’hi obre al da rre ra

d’ells. La Lo gopè dia, com a en sen yan ça

de fo na ció és edu ca ció fí si ca, com ho és

l’en sen yan ça d’es criu re i de qual se vol tas -

ca que com por ti el gest mo triu. Cal pen sar

tam bé en l’e du ca ció mu si cal com a con -

junt d’ha bi li tats per cep ti ves i mo trius. Cal

pen sar en l’e du ca ció per a la con duc ció de 

mòbils i au tomò bils en ge ne ral. Cal pen sar 

en l’e du ca ció quí mi ca, com a sec tor fins fa 

molt poc sub es ti mat en la nos tra cul tu ra,

però que ara emer geix al vol tant de te mes

cu li na ris i de cul tu ra en un sen tit més am -

pli. Cal pen sar en les ha bi li tats d’allò que

s’ha vin gut ano me nant pre tec no lo gies i

que, en tre al tres co ses, són ha bi li tats ma -

ni pu la ti ves i coor di na ti ves.   

Sota el nom d’”Edu ca dor De por tiu” es vol

pro po sar un cu rrí cu lum for ma tiu cen trat

en el cú mul d’ha bi li tats pos si bles que es

po den rea lit zar com a ac ti vi tats re crea ti -

ves i d’es bar jo, a la cul tu ra oc ci den tal. És

un edu ca dor fí sic, ja que la fei na prin ci pal

d’a quest pro fes sio nal és en sen yar i con -

duir els sub jec tes cap el do mi ni d’ha bi li -

tats. Però és un edu ca dor fí sic amb una di -

men sió afe gi da que és la que vol in di car

l’ad jec tiu “de por tiu”. Se gons el dic cio na ri,

“de port” sig ni fi ca re crea ció i es bar jo que

es fa nor mal ment a l’ai re lliu re. L’Edu ca -

dor De por tiu se ria ales ho res un edu ca dor

per a gau dir –dit de ma ne ra pla ne ra-  amb

les ha bi li tats fí si ques i el seu do mi ni. És

evi dent, en aquest sen tit, que en base a

aques tes ha bi li tats fí si ques i al rep te del

seu do mi ni, exis teix una enor me i va ria da

ofer ta d’ac tua cions que vo len pro cu rar

això: re crea ció,  es bar jo i sa tis fac ció per

l’acon se gui ment de fi tes per so nals i gru -

pals. Cal dir que l’ob jec tiu, en aquest cas,
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no és l’ha bi li tat fí si ca però la su po sa ne -

cess ària i és a par tir d’aquesta que s’or ga -

nit zen ac ti vi tats in di vi duals i en so li ta ri, de -

mos tra cions, ex hi bi cions i altres. Do nat,

però, que exis tei xen mol tes d’a ques tes ac -

ti vi tats que es rea lit zen en grup i de ma ne -

ra coor di na da, i que es creen equips i s’or -

ga nit zen par tits, cur ses i al tres for mes de

joc, l’e du ca ció es por ti va exi geix que es tin -

guin en comp te dos as pec tes nous res pec -

te de les ha bi li tats fí si ques, i aquests són

els as pec tes tàctics i es tratè gics. El de port

és ha bi li tat fí si ca i en cada cas re que reix

una tècni ca; és a dir, rea lit zar-lo d’u na ma -

ne ra ade qua da se gons uns pa trons bio -

mecà nics,  per cep tius i se gons ho re gu len

els re gla ments, en cas d’e xis tir. Però el de -

port pot ser tam bé coor di na ció amb els al -

tres per acon se guir un ob jec tiu i pot ser en -

ca ra opo si ció a uns al tres a fi de guan -

yar-los o su pe rar-los. Això sig ni fi ca que cal

fer plans d’ac tua ció, con tem plar les con -

tingències i fins i tot fer una pre pa ra ció es -

pe cí fi ca per a cada si tua ció ge ne ral i par ti -

cu lar. Ales ho res és quan es par la d’es tratè -

gia, això és: re gu la ció de l’ac ció per pre vi -

sió cog nos ci ti va. A més a més, en aque lles

si tua cions de por ti ves en que s’en fron -

ten equips i que exis tei xen acords so bre

com coor di nar-se en l’ac ció,  ales ho res cal

in clou re la pre pa ra ció tàcti ca, és a dir,

edu car en l’en te ni ment in te rac tiu amb els

 altres.

L’es port es co lar hau ria de ser bàsi ca ment

de por tiu i, en aquest sen tit, està clar que

hau ria de ser atès per edu ca dors amb

aques ta for ma ció. Cal dir, d’al tra ban da,

que l’e nor me im portància econò mi ca que

s’a tor ga al temps lliu re i al tu ris me en la

nos tra so cie tat fa que aquest àmbit de por -

tiu hagi aga fat una gran re llevà ncia i que

exis tei xin ja edu ca dors amb for ma ció es -

pe cí fi ca que en cai xa ple na ment amb la

idea d’e du ca dor de por tiu. No més cal pen -

sar en el cú mul d’ac ti vi tats que es rea lit -

zen al medi na tu ral i en tots els es ports re -

gla men tats, però sen se una exigè ncia pro -

fes sio nal d’alt ren di ment, per ado nar-se

de l’a bast de si tua cions edu ca ti ves que

cal co brir. 

Una al tra pro fes sió edu ca ti va és l’Entre na -

dor Espor tiu. L’en tre na dor és un edu ca dor 

per al ren di ment màxim i per acon se guir

guiar in di vi dus a fi que si guin o bé cam -

pions o bé se si tuïn en una elit pro fes sio -

nal d’un es port en con cret. L’Entre na dor

Espor tiu ha de tre ba llar en el marc d’u na

fe de ra ció es por ti va que or ga nit za com pe -

ti cions i el seu rol és con èi xer tot el ne ces -

sa ri per por tar un in di vi du o un equip a

guan yar en aquell marc. S’ha de con èi xer

tot allò re fe rit al re gla ment d’un es port

però tam bé tot el que fa re ferè ncia al fun -

cio na ment de l’es truc tu ra or ga nit za ti va de 

l’es port, ja que això afec ta la se lec ció

d’es por tis tes, la pla ni fi ca ció de l’en tre na -

ment i les al tres cir cumstàncies de la vida

d’un es por tis ta. L’en tre na dor ha de con èi -

xer tam bé les ha bi li tats tècni ques que s’e -

xi gei xen en cada es pe cia li tat es por ti va i

es tar aler ta dels can vis de tendències que

es pro duei xen en la com pe ti ció així com

de la seva ade qua ció a cada es por tis ta.

Evi dent ment, cal una pre pa ra ció i una

pre vi sió cog nos ci ti va de les ac cions i les

com pe ti cions. Avui en dia es par la de

Plans de Com pe ti ció com a es tratè gies ge -

ne rals d’ac tua ció i re cur sos per a cada si -

tua ció en els quals l’en tre na dor ha de ser

un es pe cia lis ta. Molts d’a quests re cur sos

com la “Pràcti ca Ima gi na da”, la “Vi sua lit -

za ció”, el “Cen tra ment”, etc. s’a no me nen

“tècni ques psi colò gi ques”, però l’en tre na -

dor és qui les ha d’a pli car o fer-les apli car

a fi d’a con se guir els seus ob jec tius. Quan

exis tei xen equips d’in di vi dus cal coor di -

nar-se i en ten dre’s en l’ac ció, ja si gui amb 

un ob jec tiu pro pi ja si gui opo sant-se a uns 

al tres pel ma teix ob jec tiu. Ales ho res és

quan cal la pre pa ra ció tàcti ca i no cal dir

que aques ta és una tas ca que exi geix uns

pro fes sio nals ple na ment co nei xe dors de

l’es port, dels equips i de cada uns dels es -

por tis tes que s’hi de di quen.

Cal dir, per úl tim, que sen se vo ler es go tar

l’am pli ven tall d’as pec tes que ha de con -

tem plar un en tre na dor pro fes sio nal, n’hi ha 

un que sem pre cul mi na la seva tas ca: ob -

ser var que l’at le ta o l’es por tis ta tin gui l’au -

to con trol emo cio nal ne ces sa ri per ren dir al

seu ni vell màxim. El tema és clar i de fi ni tiu

i re que reix no va ment to car els re cur sos

psi colò gics ne ces sa ris per a acon se guir-

ho. Com dèiem més amunt, l’es port no és

no més apre nen tat ge i do mi ni d’ha bi li tats;

és això, unit al do mi ni in tel·li gent de la in -

te rac ció amb els al tres i és tam bé au to con -

trol emo cio nal. Això és re lle vant dir-ho per -

què en con tra d’u na vi sió mecà ni ca o fi -

siolò gi ca de l’es port, cal con si de rar les tres

di men sions que hem pro po sat de cara a te -

nir-ne una com pren sió ade qua da.

Medicina

L’e du ca ció fí si ca va ser i és l’eix  ver te bra -

dor dels plans d’es tu dis dels ins ti tuts d’e -

du ca ció fí si ca i ara a les fa cul tats de cièn -

cies de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port. El que

pas sa és que l’àmbit que ens ocu pa ha

exi git el cen tra ment d’al tres tec no lo gies

-que no són l’e du ca ció- en aquest àmbit

tan re lle vant so cial ment i po lí ti ca. La pri -

me ra tec no lo gia im pli ca da i amb un de -

sen vo lu pa ment no ta ble, és la me di ci na de 

l’es port. El met ge es por tiu és una fi gu ra

pro fes sio nal  ní ti da ment lli ga da a l’es port

de ren di ment, però que amb el de sen vo lu -

pa ment dels àmbits edu ca tius, tam bé

s’ha cen trat en al tres as pec tes menys

com pe ti tius, a ban da d’in ter ve nir sem pre

amb una preo cu pa ció per la sa lut dels at -

le tes i es por tis tes en ge ne ral.

Al qua dre 3 pre sen tem tres grans di men -

sions pro fes sio nals de la me di ci na de l’es -

port. La pri me ra és la de Pre pa ra dor Fi -

siolò gic. Aques ta és una pro fes sió que

nor mal ment s’a no me na “pre pa ra dor fí sic” 

i que nor mal ment tam bé duen a ter me lli -

cen ciats en Edu ca ció Fí si ca o en Cièn cies

de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.

So bre aques ta pro fes sió vull dir el se güent.

Pri mer que és pre pa ra ció o con di cio na ment

fi siolò gic i no pas fí sic ja que la seva tas ca

és in ter ve nir so bre el fun cio na lis me org ànic

i no pas so bre el cos com a en ti tat fí si ca,

cosa que hau ria de fer un en gin yer. Aquest

con di cio na ment o pre pa ra ció fi siolò gi ca té

en comp te as pec te ní ti da ment fi siolò gics

com ara el fun cio na lis me mus cu lar, res pi ra -

to ri,  sen so rial, etc., im pli cat en l’ac ti vi tat fí -

si ca. Actua ava luant els fun cio na lis mes or -

gànics, pro gra mant la die ta i les càrre gues

d’en tre na ment; té en comp te els pe río des

de re cu pe ra ció fi siolò gi ca, la fa ti ga, les di -

ferè ncies org àni ques in di vi duals, etc. 

Si la me di ci na es ti gués cen tra da en el seu

pri mer ob jec tiu, que és te nir cura de la sa -

lut dels ciu ta dans a fi que no la per din, la

pre pa ra ció fi siolò gi ca hau ria de ser una

es pe cia li tat i una sor ti da pro fes sio nal re -

lle vant. No cal dir que exi gi ria un co nei xe -
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ment es pe cí fic de cada es port, de cada es -

truc tu ra com pe ti ti va i de cada at le ta. En

part pot ser per això han es tat els lli cen -

ciats en INEF els que han as su mit aquell

rol pro fes sio nal.

L’àmbit de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port ha re -

co ne gut, en can vi, la fi gu ra del trau matò -

leg com a es pe cia li tat mèdi ca, pre su mi -

ble ment per la pre va len ça tam bé d’u na

con cep ció del met ge cen trat a cu rar el

ma lalt. En aquest ob jec tiu mèdic hi ha al -

tres es pe cia li tats, però el trau matò leg de -

di cat al diagnòstic de le sions i a la de ci sió

te rap èu ti ca ha es tat el més des ta cat per

raons òbvies.

Un al tre ob jec tiu és aten dre l’in di vi du

trau ma tit zat, con va les cent d’una in ter -

ven ció qui rúr gi ca i, en ge ne ral, en pro cés

de re cu pe ra ció de les fa cul tats org àni ques 

per du des per qual se vol mo tiu. La fi gu ra

pro fes sio nal del Fi sio te ra peu ta des ta ca en 

aquest uni vers de la me di ci na, i ac tual -

ment està cla ra la seva existència com a

ti tu la ció pro fes sio nal mèdi ca.

Enginyeria

La bio mecà ni ca, com a es tu di de l’ho me

com a ser fí sic ha es tat ac cep ta da i ben

va lo ra da en l’àmbit de l‘ac ti vi tat fí si ca i

l’es port, per raons òbvies. El co nei xe ment

de l’a na to mia hu ma na i el seu lli gam amb

l’ac tua ció mecà ni ca del cos humà en ge -

ne ral ha sig ni fi cat un camp de pro grés i de 

mi llo ra del ren di ment, so bre tot en l’es port 

de com pe ti ció i en la mi llo ra de l’ac ció

tècni ca. Això no obs tant, les apli ca cions

bio mecà ni ques a la reha bi li ta ció, a les de -

fi cièn cies sen so rials i mo to res i a la mi llo -

ra dels ma te rials en l’ac ti vi tat fí si ca i l’es -

port, són un uni vers temà tic que va molt

més enllà de l’es tu di i la in ter ven ció al ni -

vell d’alt ren di ment. No hi ha dub te, en

aquest sen tit, que l’en gin ye ria com a apli -

ca ció de la fí si ca, con cre ta ment de la

mecà ni ca, té un lloc pro fes sio nal clar en

l’àmbit de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port. A nin -

gú se li es ca pen, en tot cas, les con ne -

xions d’a ques ta es pe cia li tat amb l’er go no -

mia i amb al tres bran ques de l’en gin ye ria

que com par tei xen aquell cen tra ment en

l’ho me com a ob jec te fí sic i de qui na for -

ma això jus ti fi ca a bas ta ment la in clu sió

de les in ter ven cions bio mecà ni ques com a 

en gin ye ria. No va ment, la sin gu la ri tat i la

par ti cu la ri tat de cada es port i si tua ció pot

fer que hi hagi edu ca dors o en tre na dors

que s’hi es pe cia lit zin i que, en can vi, no hi 

fi gu rin es pe cia lis tes en gin yers. És un

tema, està clar, de so cio lo gia la bo ral o

pro fes sio nal i aquí no hi en trem.

Política

La po lí ti ca és una tec no lo gia d’in ter ven ció 

en els fenò mens gru pals i so cials, a dife -

rència de l’e du ca ció, que se cen tra en els

fenò mens psí quics o la me di ci na, que se

cen tra en els fenò mens vi tals. La  ne ces si -

tat d’a ten dre aques ta ac tua ció tec nolò gi -

ca és cla ra, ja que sig ni fi ca to car tots els

as pec tes or ga nit za tius hu mans que in ci -

dei xen en els plan te ja ment i ac tua cions

re la tius a l’es port i l’ac ti vi tat fí si ca i a la

seva in te gra ció en una de ter mi na da cul tu -

ra. Dir, en aquest sen tit, que hi ha d’ha ver 

“Po lí tics Espor tius” és re con èi xer una al -

tra ob vie tat. Es trac ta de cons ta tar que

exis teix una pro fes sió que dins del marc

de l’ac tua ció po lí ti ca in ter na cio nal o

 nacional es de di ca als te mes es por tius.

Di rec tius d’or ga nis mes es por tius in ter na -

cio nals, mi nis tres, con se llers, re gi dors i

al tres po lí tics te nen en co ma na da una res -

pon sa bi li tat en la de fi ni ció i el trac ta ment

dels te mes es por tius. 

El ma teix cal dria dir d’u na for ma ció pro -

fes sio nal ja con so li da da i que és la “Di rec -

ció i Ges tió d’Enti tats Espor ti ves”. No hi

ha dub te que di ri gir i ges tio nar són con -

cep tes d’ac tua ció po lí ti ca o di rec ció so cial 

però ho son a una es ca la més pe ti ta que

l’a ca ba da de plan te jar més amunt. En tot

cas, les exigè ncies so cials per a l’or ga nit -

za ció de la pràcti ca de l’ac ti vi tat fí si ca i

l’es port ha com por tat una crei xent de -

man da de ti tu la cions pro fes sio nals en

l’àmbit de la di rec ció i ges tió d’en ti tats pú -

bli ques i pri va des, tal com ja s’a pun ta va

en els tre balls pri me rencs so bre aquest

tema de Mar ti nez del Cas ti llo (1993). L’e -

xistència de cen tres mu ni ci pals es por tius

o de  les ma tei xes fe de ra cions es por ti ves,

o tam bé dels clubs i al tres cen tres es por -

tius jus ti fi quen acla pa ra do ra ment aques -

ta ac ti vi tat pro fes sio nal i, evi dent ment,

cal do nar-hi res pos ta des de l’or ga nit za ció 

acadè mi ca i for ma ti va.

Pot ser una ac ti vi tat que té menys de man -

da so cial però que en can vi té una jus ti fi -

ca ció tam bé cla ra és la “Di rec ció Tècni ca 

Espor ti va”. Alguns clubs i en ti tats es por -

ti ves de sen vo lu pa des ja la pre sen ten.

Més enllà d’a ques ta cons ta ta ció en el

mer cat la bo ral, hi ha la raó teò ri ca de la

seva existència. Es trac ta d’un di rec tiu

que vol in ci dir en l’or ga nit za ció es por ti va

o de por ti va d’u na en ti tat com un camp

di fe ren ciat de la di rec ció ge ne ral però

que exi geix una aten ció pels pro pis ob jec -

tius de l’en ti tat. No és, d’al tra ban da en

l’en tre na dor, que se cen tra en els at le tes

o els ju ga dors i en la seva coor di na ció

even tual en un equip. Es trac ta d’un

tècnic que se cen tra en l’or ga nit za ció es -

por ti va d’u na en ti tat amb un efec te de ter -

mi nant so bre els at le tes i es por tis tes,

però tam bé  sobre els en tre na dors, so bre

els al tres tècnics, so bre els in ves ti ga dors

o en les re la cions amb els mit jans de co -

mu ni ca ció, etc. Es trac ta, per dir-ho així,

del di rec tiu de la po lí ti ca es por ti va d’un

club o en ti tat que hagi tin gut la ne -

cessitat de te nir un plan te ja ment es por -

tiu  propi.
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Professions i coneixement
a l’entrenament esportiu
§ GUI LLER MO PÉ REZ RE CIO

Lli cen ciat en Psi co lo gia
Sots di rec tor del CAR-Sant Cu gat del Vallès

Re su m

L’e vo lu ció cons tant de l’en tre na ment

està pro vo cant, en els pro fes sio nals que

hi tre ba llen, la con vic ció que cal in te grar, 

d’u na ma ne ra efi caç, el màxim de co nei -

xe ments de les cièn cies re la cio na des

amb l’en tre na ment. L’e vo lu ció d’a ques ta

creen ça s’ha anat pro duint pro gres si va -

ment, sen se una re fle xió de ta lla da so bre

quins són els ele ments que han de for -

mar-la en l’àmbit con cep tual. D’al tra

ban da, tam poc no ha exis tit una anà li si

glo bal dels pro fes sio nals que han d’in te -

grar els equips de tre ball, ni dels rols que

ca das cú ha de ju gar en aquests equips.

En aquest ar ti cle es des criuen al guns d’a -

quests as pec tes. Atès que aquest text for -

ma tàndem amb el de J. Roca, en el qual

creiem que es fa una pro pos ta bri llant de

cla ri fi ca ció i clas si fi ca ció de les cièn cies

de l’es port, del seu cai re tec nolò gic i in -

ter dis ci pli na ri, així com de les di men -

sions adap ta ti ves de l’és ser humà (la

qual cosa per met una clas si fi ca ció de

con tin guts dels apre nen tat ges cla ra i

pràcti ca), hem vol gut pre sen tar el tema

de co nei xe ment i pro fes sions en l’es port

des d’un al tre punt de vis ta. Així, aquest

ar ti cle s’en din sa més en la des crip ció

d’allò que els està pas sant a en tre na dors

i equips de tre ball en l’en tre na ment es -

por tiu. Inten tem des criu re els punts que

ens sem blen cru cials en el de sen vo lu pa -

ment. L’en tre na dor, com a ges tor d’un

equip d’es pe cia lis tes; la di fe ren cia ció en -

tre pro fes sio nals in te grats en l’en tre na -

ment i de su port ex tern; l’in cre ment d’in -

te gra ció de co nei xe ments cien tí fics; el

tre ball in ter dis ci pli na ri sub or di nat a la di -

rec ció d’un en tre na dor; i la ne ces si tat

d’am pliar la for ma ció de l’en tre na dor en

cièn cia i ges tió d’e quips hu mans. De tot

ple gat des ta quem el can vi de pa per que

s’està pro duint en les fun cions de l’en tre -

na dor, per què ell és la clau de tota la in -

te gra ció i ar ti cu la ció dels co nei xe ments

exis tents, in cloent-hi els cien tí fics, al vol -

tant de l’en tre na ment. Creiem que l’en -

tre na dor ha de ser el prin ci pal co nei xe dor 

i im pul sor del ma ri dat ge en tre cièn cia i

en tre na ment, per què ell és qui de ci deix

on i quan es pro dueix.

Pa rau les clau

Entre na dor, equip in ter dis ci pli na ri, cièn -

cia i en tre na ment, ges tió.

Pri mer de tot, vo lem dir que en aquest

ar ti cle ens li mi ta rem al camp de l’en tre -

na ment es por tiu, per què no creiem po -

der en ca bir en aquest for mat re fle xions

so bre les di fe rents pro fes sions re la cio -

na des amb el fe no men de l’es port en ge -

ne ral (ges tió, mer ca dotè cnia, spon so -

ring, edu ca ció fí si ca, gim na sos, etc.),

sen se pe car d’ex ces si va sim pli ci tat i, se -

gu ra ment tam bé, per fal ta de co nei xe -

ment de ta llat d’a quests móns per part

de qui això es criu. Tant de bo que hi hagi 

es pai en el fu tur per a es criu re so bre l’es -

tat d’a ques tes i d’al tres pro fes sions, per -

què hi hagi prou in terès.

En pri mer lloc, vol dria ex pli car que, per a

mi, allò que més de fi neix el tre ball d’en -

tre na dor i de tots els pro fes sio nals que

tre ba llen amb ell, és la de fi ni ció de Pat

Duffy (2003): en tre nar sig ni fi ca aju dar

per so nes a as so lir les fi tes que elles ma -

tei xes s’han pro po sat, amb el lí mit de les 

se ves pròpies ca pa ci tats i ta lent, i amb

el res pec te a la seva sa lut i in te gri tat

per so nal. Diem això, d’en tra da, per què

la part més hu ma na i èti ca de l’en tre na -

ment (De Puig, 2001) no es tro barà in -

clo sa en l’anà li si que ex po so a con ti nua -
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Abstract

The trai ning cons tant evo lu tion has lead the pro fes sio nals wor king in this field to the con vic tion that it is ne ces sary to in cor po ra te in an ef fec ti ve way the ma xi mum of know led ge in

scien ces re la ted to it. This be lief has been gro wing pro gres si vely, wit hout a de tai led re flec tion about which ele ments should make it up in the con cep tual field. But a glo bal

analy sis about the pro fes sio nals that must form the wor king teams has neit her been made, nor about the role that each one should play in the se teams. In this ar ti cle some of

the se as pects are des cri bed. Ta king into ac count that this ar ti cle ma kes a tan dem with the one of J. Roca I want to pre sent the sub ject of know led ge and pro fes sions in sport un der

ot her point of view. I think that Ro ca’s ar ti cle ma kes a bri lliant pro po sal of cla ri fi ca tion and clas si fi ca tion of sport scien ces, of its tech no lo gi cal and in ter dis ci pli nary cha rac ter and

also about the adap ti ve di men sions of the hu man being (which allows a clear and prac ti cal clas si fi ca tion of con tents). So the pre sent ar ti cle goes more into a des crip tion of what is 

hap pe ning to coa ches and to wor king teams in sport trai ning. We try to des cri be tho se points that we think that are cru cial in this de ve lop ment. Coa ches as ma na gers of a team of

spe cia lists. The dif fe ren tia tion bet ween pro fes sio nals in te gra ted into trai ning and tho se of ex ter nal sup port. The in te gra tion in crea se in scien ti fic know led ge. The in ter dis ci pli nary

work sub or di na ted to the coach lea ders hip, and the need to im pro ve the coach trai ning in scien ce and ma na ge ment of hu man teams. I want to emp ha si se the chan ge of role that is 

ta king pla ce in the coach func tions, be cau se he is the key of the com ple te in te gra tion and ar ti cu la tion of the cu rrent know led ge on trai ning, in clu ding the scien ti fic. I think that

coa ches must be the main ex perts and the dri ving for ce behind the com bi na tion bet ween scien ce and trai ning, be cau se they are who de ci de when and how they happen.

Key words

coach, in ter dis ci pli nary team, scien ce and trai ning, ma na ge ment.



ció, per què ens hem cen trat en els as pec -

tes més des crip tius i ob ser va bles de l’en -

tre na ment, que te nen re la ció amb les

pro fes sions que s’hi de di quen i la seva re -

la ció amb la cièn cia. L’en tre na dor (i l’e -

quip de tècnics que hi po den col·la bo rar)

no acon se gueix re sul tats, els acon se guei -

xen els es por tis tes. I l’en tre na ment ha

d’es tar cen trat en aques tes per so nes com 

en un tot. Espe ro que hi haurà una al tra

oca sió en què pu guem de sen vo lu par tota

aques ta al tra rea li tat de l’en tre na ment, si 

no tan cien tí fi ca, sí, te rri ble ment im por -

tant i de fi nitò ria d’allò que ha de ser un

en tre na ment i, per tant, ge ne ra do ra de

les con duc tes de qui en tre na.

Tam bé avi sem que se gui rem un camí in -

vers al pro po sat per Roca. És a dir, ens

ba sa rem en allò que és pu ra ment fe no me -

nolò gic, i des prés in ten ta rem d’establir al -

gu nes claus que pu guin apor tar al gu na

cosa so bre el tema.

Introducció

L’esport ha so fert una evo lu ció cons tant i

pro fun da pel que fa als co nei xe ments i

mèto des de tre ball, igual com en allò que

té a veu re amb els  di fe rents pro fes sio nals

que s’han anat in cor po rant al tre ball dins

l’entrenament. Pen sem que en aques ta

evo lu ció hi ha dos trets ca rac te rís tics, i

que aquests trets per me ten com pren dre

mi llor l’estat ac tual del ma teix en tre na -

ment i del seu fu tur.

n La pro gres si va com ple xi tat que poc a

poc ha anat ad qui rint l’en tre na ment, en 

in cor po rar cada cop més co nei xe ments

i me to do lo gies, cosa que ano me na rem

“tec no lo git za ció” de l’en tre na ment.

n La mo di fi ca ció dels pa pers dels pro fes -

sio nals im pli cats, com a con se qüèn cia

de l’augment d’aquesta “tec no lo git za -

ció”. S’ha pas sat, de la ine xistència

d’aquests rols, fins a arri bar a una es -

truc tu ra que in clou di ver sos pro fes sio -

nals amb tas ques molt di fe ren cia des, i

un en tre na dor amb fun cions de di rec ció 

d’equips hu mans.

Aques ta evo lu ció no ha es tat ca sual,

sinó pro duc te de l’essència ma tei xa de

la na tu ra le sa de l’es port com pe ti tiu. És

a dir, la ne ces si tat  d’in cre men tar el ren -

di ment cons tant ment, ha es tat un po de -

rós im pul sor d’u na re no va ció cons tant.

Ne ces si tat su pe rior a la que nor mal ment 

en vol ta el món cien tí fic, i que ha pro vo -

cat una re cer ca de mèto des i co nei xe -

ments per part de l’en tre na dor pri me ra -

ment aï llat, i no més des prés, ha arri bat

la col·la bo ra ció amb molts al tres pro fes -

sio nals.

Trets generals
de l’evolució

Als ini cis de l’esport mo dern, l’esportista

(o equips d’esportistes) prac ti ca ven en so -

li ta ri, sen se ima gi nar-se que arri ba ria un

dia en què els ob ser va ria mig món, i que

al seu vol tant hi hau ria tota una plèia de de 

per so nes que es re la cio na rien d’una ma -

ne ra pro fes sio nal amb la seva ac ti vi tat. En 

aquests temps pio ners, el pri mer que es

va ne ces si tar va ser un àrbi tre que fes de

mit jan cer en tre els con ten dents. No més

des prés van apar èi xer els clubs i, per tant, 

els di rec tius, que tam bé al prin ci pi eren

els ma tei xos ju ga dors. La in cor po ra ció de

l’entrenador va ser més tar da na, però va

arri bar per que dar-s’hi. Cal res sen yar que, 

com a ves ti gi del pas sat, en al guns es -

ports aques ta fi gu ra de l’entrenador en ca -

ra avui no ha arri bat, mal grat que co men -

ça a ha ver-hi per so nes que fan una fun ció

sem blant.

El pa per ini cial i fo na men tal de l’en -

trenador ha es tat una ba rre ja en tre “edu -

ca dor” i “lí der or ga nit za dor”, amb més ac -

cent en ca das cun d’aquests rols, en fun ció 

del ti pus d’esport i del ni vell de de sen vo lu -

pa ment dels es por tis tes. A l’esport de

base o de jo ves, el rol d’edu cador és el fo -

na men tal, men tre que a l’elit, i més es pe -

cial ment en es ports amb una com po nent

tàcti ca, ja si guin in di vi duals o col·lec tius,

el rol de lí der és el pre do mi nant.

Però més enllà d’aquests rols fo na men -

tals, l’entrenador va ser i ha es tat du rant

molt de temps un “home per a tot” que, a

més a més de la seva ves sant tècni ca, ha

tin gut que su plir qual se vol al tra fun ció per 

a la qual no hi ha gués nin gú des ti nat, des

del con se ller per so nal fins a en ca rre gat de

ma te rial, pas sant per qual se vol al tra ac ti -

vi tat que fos ne cess ària.

Tan sols més tard, quan l’esport con cret

ha anat ad qui rint for ça i im portància,

l’entrenador ha anat acon se guint aju dants 

en al gu nes àrees, com a con se qüèn cia de

l’augment de re cur sos econò mics o del

pres ti gi so cial as so ciat a l’ocupació. Així,

tro bem que la in cor po ra ció d’especialistes 

depèn del ni vell de pro fes sio na lit za ció del

ma teix es port i de l’escala que ocu pi en el

con cert so cio po lí tic econò mic es por tiu del 

país.

Aques tes pro fes sions no ves que s’integren 

més tard i de ma ne ra pro gres si va a l’es -

port ad qui rei xen allò que a no sal tres ens

sem bla dues for mes fun cio nal ment di fe -

rents.

n Pro fes sions que ser vei xen de su port ex -

tern al pro cés de l’entrenament. És a

dir, apor ten ac cions útils per a la cura

dels es por tis tes, però aquest tre ball no

es tro ba in te grat en les ses sions o en el

con tin gut de l’entrenament, sinó que es

fa en unes al tres fran ges de temps i amb 

fi na li tats di fe rents del pro cés pe dagò gic 

de can vi i mi llo ra del ren di ment con -

subs tan cial a l’entrenament.

n Pro fes sio nals que s’integren en el ma -

teix pro cés d’entrenament com pa gi -

nant o com par tint els ob jec tius d’a -

quest.

Un exem ple del pri mer ti pus és el met ge

de l’esport que gua reix una le sió, atès que

in ter vé per rein cor po rar un ju ga dor al grup 

d’entrenament. Aquest és un pa per im por -

tan tís sim i ab so lu ta ment ne ces sa ri. Però

no in te grat en el pro cés, sinó que és un

ajut ex tern. Un exem ple del se gon ti pus

des crit és el Pre pa ra dor Fí sic (o Fi siolò gic, 

com molt bé as sen ya la Roca) que as su -

meix una part del tre ball de l’entrenador,

tot coor di nant-lo amb tota la pro gra ma ció

ge ne ral.

Assu mim aques ta dis tin ció, en tre su port

ex tern o su port in te grat, com a pròpia i la

fem amb l’única in ten ció d’introduir un

cri te ri cla ri fi ca dor i útil en la mul ti pli ci tat

de fun cions i pro fes sions que han anat

apa rei xent amb el temps. Tots i ca das cun

d’aquests pro fes sio nals po den for mar

i han de for mar part de l’equip de tre ball i

com a tals han de sen tir-se i ser trac tats.

La dis tin ció que fem és d’ordre fun cio nal,

apunts 74 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (60-75)

esport, ciència i cultura

68



apunts 74 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (60-75)

69

esport, ciència i cultura

per en ten dre mi llor les fun cions de cada

un d’ells, i així fa ci li tar l’integració i

l’organització de tot hom res pec te als ob -

jec tius del grup. A més a més, s’esdevé

que hi ha pro fes sio nals que po den tre ba -

llar fent to tes dues fun cions en di fe rents

mo ments. Un exem ple d’aquests pot ser

el tre ball de re ge ne ra ció pos te rior a

l’esforç que fa un fi sio te ra peu ta (in te gra -

ció en el cas que es fes de ma ne ra coor di -

na da amb la càrre ga de la pre pa ra ció fí si -

ca) i el de re cu pe ra ció d’una le sió (su port

ex tern).

La tau la 1 re cull les pro fes sions (que

hem po gut re cor dar no sal tres) que, en

al gun mo ment, s’han anat re la cio nant

amb l’en tre na ment. La tau la està des do -

bla da en les dues for mes fun cio nals es -

men ta des:

Com veiem, hi ha pro fes sions que apa rei -

xen en una po si ció in term èdia, amb una

es pe ci fi ca ció de cap a on es de can ta ria en

fun ció de l’objectiu a as so lir amb la seva

in ter ven ció. Som cons cients que aques ta

llis ta no és ex haus ti va. Hi ha pro fes sions

que no sal tres no re cor dem, i n’hi ha

d’altres que no co nei xem prou com per a

ca te go rit zar-les; com per exem ple el pa -

per que al guns re li gio sos han tin gut en al -

guns equips.

Vo lem as sen ya lar tam bé que hem des do -

blat les fun cions del Met ge es pe cia lis ta en 

Acti vi tat Fí si ca i Esport en Met ge de

l’Esport i Fi siò leg de l’exercici, però és

nor mal que exis tei xin les dues fun cions en 

un ma teix pro fes sio nal.

Cal dir que les no ves in cor po ra cions de

pro fes sio nals no pro ve nen ex clu si va ment

de les cièn cies de l’esport. Tam bé exis teix

el fe no men d’integrar co nei xe ments i pro -

fes sio nals (tec no lo gia) d’altres es ports

amb as pec tes co muns, però que no

s’havien tre ba llat abans de ma ne ra es pe -

cial (per exem ple: tre ball fi siolò gic i

acrobà tic de la gimnàsti ca es por ti va apli -

cat a la na ta ció sin cro nit za da, en tre na -

ment de la ca pa ci tat de salt d’alçada apli -

cat al vo lei bol, etc.). Aques ta “ober tu ra”

de pen sa ment ca rac te rit za els nous en tre -

na dors “in te gra dors”. Aquest tema del

traspàs de co nei xe ments en tre es por tis tes 

se ria prou in te res sant com per ex plo rar-lo

amb de tall, per què no ha es tat trac tat

com me reix, però aquí no hi ha es pai su fi -

cient sen se fal tar a l’objectiu cen tral

d’aquest ar ti cle.

Aques ta am plia ció de pa pers, així com

l’increment del nom bre de pro fes sio nals

ha pro duït una re vo lu ció en el rol de l’en -

trenador. D’aquesta ma ne ra, l’entrenador

ha pas sat de no exis tir, a ser qui ho feia tot 

(exe cu tor), per aca bar sent, en tre mol tes

al tres co ses, un or ga nit za dor i coor di na -

dor del pro cés d’entrenament, in te grat en

un grup més o menys nom brós de pro fes -

sio nals. Diem, “en tre al tres co ses”, per -

què si bé les pri me res in cor po ra cions van

ser de pro fes sio nals que feien co ses que

l’entrenador no po dia fer, desprès ja s’hi

han in cor po rat pro fes sio nals que han as -

su mit es pais que ocu pa va l’entrenador,

dei xant-li temps per as su mir al tres fun -

cions no ves, com ara les de coor di na ció.

O fer mi llor les co ses (per exem ple: in cor -

po rar un pre pa ra dor fí sic per a de di car-se

més a la tàcti ca). No po dem sa ber ara si

l’entrenador re tindrà fun cions d’aquest ti -

pus tècnic-executiu, o aca barà de le -

gant-les to tes per as su mir la de coor di na -

ció ge ne ral. El temps i les ex pe rièn cies ho

di ran, per què ara és pre ma tur fer con jec -

tu res so bre la per cep ció que tindrà

l’entrenador de l’abast dels can vis. És a

dir, si va lo rarà aques ta pos si bi li tat o si

tindrà por de per dre ca pa ci tat d’in -

fluència, o bé si arri barà a creu re que la

seva fun ció es di luirà en tre la res ta dels

pro fes sio nals. No sal tres creiem que les

se ves fun cions de li de rat ge, coor di na ció i

de ci sió són fo na men tals i su fi cients per

man te nir la seva fi gu ra com a prin ci pal en

qual se vol or ga nit za ció es por ti va.

Allò que sí que creiem és que, tal i com

ens va co men tar una en tre na do ra du rant

la pre pa ra ció d’aquest ar ti cle, el ma teix

grup o es por tis ta aï llat ne ces si ta re fe rents

clars en mo ments claus. Algú ha d’as -

sumir la de fi ni ció de les de ci sions (li de rat -

ge) i aquest serà, se gu ra ment, l’element

prin ci pal que l’entrenador haurà de man -

te nir, qual se vol que si gui el can vi que es

pro duei xi en el rol.

SUPORT INTERN SUPORT EXTERN

Entre na dor Di rec tiu

Pre pa ra dor Fí sic Enca rre gat de ma te rial

Bio mecà nic / Entre na dor Tècnic De le gat

Entre na dor Tàctic Mé di co del De por te

Esta dís tic Trau matò leg

Di rec tor Tècnic – Espor tiu Podò leg

Co reò graf Den tis ta

Mas sat gis ta Obser va dor

Mú sic Pro fe ssor?

Engin yer (dep. Mo tor) Màna ger

Fi siò leg de l’e xer ci ci Inter me dia ri

(Entre na ment psi colò gic-al tres) Psicò leg (Clí nic-sa lut)

(Edu ca dor ali men ta ri) Die tis ta (anà li si dietè ti ca i con sell)

(Entre na dor “vi sual”) Optòme tre (adap ta cions)

(Re ge ne ra ció de l’es forç) Fi sio te ra peu ta (re cu pe ra ció de le sions)

(De sen vo lu pa ment de la mecà ni ca i po sa da a punt) Mecà nic (re pa ra ció)
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El ma teix rol de l’entrenador s’ha anat am -

pliant, tot in cor po rant tas ques re la ti ves a

ele ments es tratè gics a mitjà o llarg ter mi -

ni, que aca ben in fluint en el ren di ment;

ens re fe rim al fet de dis cu tir amb els di rec -

tius (Clubs / Fe de ra cions) ob jec tius i mit -

jans dels pro gra mes, fit xat ges, etc. Aquí

tam bé ha apa re gut una nova fi gu ra, que

és la del Di rec tor Tècnic Espor tiu, que ha

sor git per rea lit zar, en part o to tal ment,

aques ta fun ció.

Hi ha un al tre ele ment in te res sant a con si -

de rar i és el de la ti tu la ció ne cess ària per a 

cada tre ball. Tro bem que úni ca ment hi ha 

dos ele ments que re que rei xen una ti tu la -

ció pre ci sa: la de l’entrenador, re gu lat per

les fe de ra cions, i el dels pro fes sio nals de

la sa lut, re gu lat per llei. A par tir d’aquí, les 

re gles les mar ca el cos tum. Tro bem, nor -

mal ment, en el lloc del fi siò leg, met ges de

l’esport; en el de psi co lo gia de l’esport (no

de la sa lut), psicò legs; en el de bio mecà -

ni ca, lli cen ciats en Cièn cies de l’Activitat

Fí si ca i l’Esport; però res no obli ga a fer

que aquests pro fes sio nals tin guin aques -

tes ti tu la cions. De fet, en no ha ver-hi gai re 

ex pe rièn cia, els pa pers es van con fi gu rant

i can viant, ba sant-se en els re sul tats que

es van pro duint. Crec que veu rem en el fu -

tur molts can vis i adap ta cions en aquest

tema.

Evolució
de l’entrenament,
coneixement empíric
i científic

En re la ció a l’entrenament, tam bé hi ha

ha gut una evo lu ció pel que fa a la quan ti -

tat i la qua li tat. Ini cial ment, l’increment

del ren di ment es va pro duir bàsi ca ment

per un aug ment del vo lum de l’entre -

nament, per pas sar a un in cre ment de la

qua li tat quan es va de duir que afe gir més

ho res re sul ta va in via ble. Fi nal ment, l’úl -

tim pas ha es tat in cor po rar tècni ques que

han apro fun dit en as pec tes de l’en -

trenament d’una for ma que l’entrenador

no po dia abas tar. D’aquesta ma ne ra, l’in -

cre ment de la “tec no lo git za ció” dels mit -

jans i dels mèto des ha tin gut una mi llo ra

im por tant.

Aques ta ex pli ca ció que hem do nat peca

de sim plis ta, per què es re fe reix, bàsi ca -

ment, als pro ces sos fi siolò gics - tècnics -

tàctics, així doncs, des glos sa rem els com -

po nents del ren di ment es por tiu d’una for -

ma més de ta lla da. Entre nar un es por tis ta

in clou in te grar:

n Tècni ca es por ti va: en sen yar i perfec -

cionar.

n Tàcti ca: ha bi li tat in te rac ti va o “in -

tel·ligè ncia per sa ber ju gar”, com

l’anomenen molts en tre na dors. En de fi -

ni ti va, ca pa ci tat d’adaptar-se a la si tua -

ció de joc.

n De sen vo lu pa ment de ca pa ci tats fi -

siolò gi ques: re sistència i for ça en les se -

ves ma ni fes ta cions.

n Ca pa ci tat d’au to con trol o “in tel·ligè ncia” 

emo cio nal. En de fi ni ti va, la ca pa ci tat d’a -

dap tar-se a la si tua ció d’e xigè ncia de ren -

di ment. Tant dins del joc o de l’e xe cu ció

com en els fac tors ex terns a aquest que

pu guin in fluir en el ren di ment.

n Ca pa ci tat de con trol so bre la pròpia

car rera es por ti va i la seva re la ció amb

el pro jec te o “iti ne ra ri” vi tal per so nal

de l’esportista. Inclou l’educació per so -

nal i pre pa ra ció pro fes sio nal, atès que

es trac ta de jo ves que han de com pa gi -

nar en tre na ment i es tu dis; i, a més a

més, aban do na ran la pràcti ca de

l’esport de ren di ment a una edat jove.

n Cura de la sa lut: que in clou des de la

pre ven ció fins a tots els ele ments im pli -

cats en el gua ri ment de le sions, així

com tota la ves sant edu ca ti va res pec te

d’aquest tema, que im pli ca tam bé as -

pec tes de nu tri ció. 

n Estratè gia i lo gís ti ca: es ta blir el con trol

de tots els mit jans ne ces sa ris per acon -

se guir l’entrenament pre vist. No so la -

ment mit jans ma te rials, sinó que s’hi

in clou tota l’estructura (fe de ra ció, club,

be ques, fit xat ges, di rec tius, etc.).

n Tec no lo gia i ma te rials: en al guns es -

ports, aquest apar tat és molt im por tant

i pot arri bar a re que rir no so la ment la

po sa da al dia, sinó tam bé in ves ti ga ció i

de sen vo lu pa ment.

Aquest llis tat re pre sen ta l’aportació de co -

nei xe ments ac tua lit zats de mol tes cièn -

cies, com ara: me di ci na, so cio lo gia, psi -

co lo gia, bio lo gia, fí si ca, quí mi ca, es ta dís -

ti ca, ma temà ti ques, en gin ye ria, etc.

Com veiem, no so la ment són im por tants

els as pec tes pu ra ment es por tius, sinó que 

van ad qui rint re llevà ncia tam bé d’altres,

com ara la cura de la sa lut i l’educació de

l’esportista. L’assumpció bàsi ca d’aquest

co rrent és que, com mi llor for mat com a

per so na es ti gui l’esportista, mi llor serà,

tant per raons èti ques com pel ren di ment

es por tiu per so nal - vi tal.

El co nei xe ment exis tent de l’en tre na -

ment s’ha pro veït hist òri ca ment, gai re bé 

en la seva to ta li tat, de la pròpia pràcti -

ca; i no co nei xem cap cas en què s’ha gi

pree la bo rat, en un la bo ra to ri, al gun co -

nei xe ment clau per des prés tras lla dar-lo

a l’en trenament i re pre sen tar una dife -

rència cla ra en el ren di ment. Aques ta

afir ma ció té una no ta ble ex cep ció, però

no és le gal: el do pat ge. Així, el co nei xe -

ment em pí ric –en el sen tit de pro ce dent

úni ca ment de l’ex pe rièn cia– ha do mi nat

du rant molt de temps en el món de l’en -

tre na ment.

Cal afe gir que, tra di cio nal ment, els pro -

fes sio nals de l’es port no han de mos trat

un in terès es pe cial per la cièn cia per se.

Però això està can viant i, a més a més,

ràpi da ment, gràcies a la in cor po ra ció de

pro fes sio nals amb for ma ció cien tí fi ca.

Si bé no hi ha can vis dramà tics, sí que

es pro dueix una mi llo ra fer ma del ren di -

ment. Els en tre na dors que s’han de ci dit

a se guir aques ta via n’han com pro vat

l’e fec ti vi tat. El camí més fruc tí fer, grà -

cies a l’a jut d’a quests pro fes sio nals és,

ara com ara:

n Va li da ció de mèto des que sor gei xen de

l’empirisme en el ma teix en tre na ment,

gràcies a l’aplicació de me to do lo gia

cien tí fi ca. Això per met eli mi nar mèto -

des i pràcti ques poc útils, i cen trar-se

més en aquells en què l’eficàcia és su -

pe rior.

n La in tro duc ció de co nei xe ments de les

di ver ses cièn cies i tam bé de me to do lo -

gies d’al tres pro fes sions en l’en -

trenament. Es creen així mèto des nous

d’en tre na ment que in te gren més ele -

ments re lle vants per tal d’incre mentar-

ne el ren di ment.

Així, en ca ra que no “s’inventi”, en el sen tit 

es tric te del ter me (as pec te re ser vat se gu -
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ra ment per a la cièn cia bàsi ca) sí que

s’està pro duint una ex plo sió en l’aplicació

me to dolò gi ca dels co nei xe ments cien tí fics 

exis tents ac tual ment.

Tots aquests ajuts de pro fes sio nals amb

una for ma ció me to dolò gi ca i cien tí fi ca es -

tan pro vo cant una mi llo ra sub stan cial en

l’eficàcia de l’entrenament.

Mal grat tota aques ta ex po si ció so bre la

in tro duc ció de ci di da de la cièn cia en

l’es port, no vo lem dir que es ti guem da -

vant d’un fe no men tan ge ne ra lit zat com

cal dria de sit jar. De fet, exis tei xen es -

ports on hi ha mol ta pree minè ncia so cial 

i molts di ners en joc, als quals la cièn cia

no arri ba si no és per ac tuar fora de l’en -

tre na ment. El fut bol és un cas paradig -

màtic en el nos tre en torn. Com a exem -

ple, di rem que hi ha una es ta dís ti ca

(Even Pe lle rud, 2003: se lec cio na dor de

fut bol fe me ní del Ca nadà), so bre el ti pus 

de joc que pro dueix gols, que diu que el

65% dels gols pro ve nen de ju ga des de

con traa tac, el 25% de ju ga des a pi lo ta

pa ra da i no més l’11% res tant es pro -

dueix en el de sen vo lu pa ment de ju ga des 

de com bi na ció (de fi nit ope ra ti va ment

com a pos ses sió de la pi lo ta su pe rior a

sis se gons). Aques ta anà li si hau ria de

por tar els en tre na dors a fo ca lit zar l’en -

tre na ment en el con traa tac i en les ju ga -

des a pi lo ta pa ra da. Però la rea li tat és

que no acos tu ma a ser així. En fut bol,

en ca ra pre do mi nen fac tors emo cio nals i

de qual se vol al tre ti pus, abans que al -

tres de més freds o cien tí fics. Aquí, però,  

cal dir tam bé, que hi ha al guns en tre na -

dors que co men cen a tre ba llar d’a cord

amb el nou mo del, i se gu ra ment és una

qües tió de temps que això es ge ne ra lit zi.

El nou paper
de l’entrenador

La re cep ta de l’èxit dels en tre na dors, en el 

pas sat, so lia ser in ten tar so bre sor tir en al -

gun as pec te con cret del ren di ment. Si

aquest as pec te és cru cial en el seu es port

(pro ces sos fi siolò gics en pro ves de re -

sistència, tècni ca en per xa, tàcti ca en

tennis, li de rat ge i con duc ció de grup en

fut bol, etc.), pot con duir a un ren di ment

ex cel·lent. Però això pot ser ja no si gui su -

fi cient en un món, com més va, més tec ni -

fi cat.

Cada cop hi ha més grups, equips i paï sos

que en tre nen més i mi llor. Creiem que es -

tem en un mo ment de la hist òria de

l’esport com pe ti tiu en què cal un plus de

qua li tat en l’entrenament per as so lir l’elit

o man te nir-s’hi.

L’en tre na dor ha aca bat fent de ges tor de

re cur sos hu mans, de di rec tor d’un equip 

de tecn òlegs (met ge, fi sio te ra peu ta,

psicò leg, bio mecà nic, etc.), als quals

plan te ja ob jec tius co muns i on ca das cun 

apor ta el seu ajut des del pro pi camp

d’es pe cia lit za ció. La pa rau la equip, en

aquest cas, no és no més des crip ti va ni

ocio sa, sinó que de fi neix l’essència d’a -

quest nou mo del d’or ga nit za ció del tre -

ball en l’en tre na ment. Tots els pro fes sio -

nals han de con èi xer bé qui na és la seva

par cel·la i han de tre ba llar coor di na da -

ment i sub or di na da pel que fa als ob jec -

tius co muns de fi nits per l’en tre na dor. És 

a dir, a imat ge i sem blan ça del que pas -

sa en els equips pu ra ment es por tius.

Això pro vo ca una qües tió di ver ti da pel que 

fa a la for ma ció del ma teix en tre na dor:

que hau ria d’estar ver sat en fi lo so fia o teo -

ria de la Cièn cia, per po der ca li brar, en la

me su ra jus ta, les di fe rents apor ta cions.

Tot aquest fe no men que in ten tem ex pli -

car ha re but noms com ara mul ti dis ci pli -

na rie tat o in ter dis ci pli na rie tat. Pa rau les

que s’han pro nun ciat a tort i a dret, però

sen se afe gir-hi una ex pli ca ció, do nant

per sa but que re sul ten en te ne do res per

elles ma tei xes. Com a exem ple di rem

que, a la base de da des “Sport Dis cus”

(1830-1897 i 1997-2003/10), hi ha

977 re ferè ncies en anglès i 12 en cas -

tellà, que in clouen el ter me in ter dis ci pli -

na ri. I és pos si ble  que cal gui pa rar aten -

ció als rols i fun cions de cada per so na

per tal de po der de fi nir el ter me in ter dis -

ci pli na ri amb pre ci sió.

Prèvia ment, s’ha pas sat per una eta pa en 

la qual cada tècnic feia la seva tas ca de

for ma aï lla da. Com a sim ples ajuts par -

cials al tre ball, que en rea li tat feia l’en tre -

na dor. En aquest sen tit, po dríem par lar

de mul ti dis ci pli na rie tat, atès que no més

es trac ta va de la suma aritm èti ca d’a por -

ta cions. El psicò leg, el pre pa ra dor fí sic,

el fi siò leg, etc., feien el seu tre ball re la -

cio nant-se un per un (fun cio nal ment vo -

lem dir, no per so nal ment) amb l’en -

trenador i el grup. Però, tal com hem anat 

in di cant, aques ta si tua ció va can viant

(Di gel, 1996). Els di fe rents pro fes sio nals 

es tan apre nent, no sen se di fi cul tats ni

errors, a col·la bo rar, amb la qual cosa

po dem pas sar a par lar d’in ter dis ci pli na -

rie tat.

Tan ma teix, per què la in te gra ció es pro -

duei xi de ma ne ra efec ti va, hi ha un ele -

ment que és ab so lu ta ment ne ces sa ri. Que 

el pro pi en tre na dor adop ti el pa per de:

n Mar car els ob jec tius de l’entrenament.

n Esta blei xi prio ri tats en el tre ball con -

junt.

n Coor di na dor de to tes les in ter ven cions.

n Exer cei xi la seva au to ri tat per pren dre

les de ci sions úl ti mes.

Així doncs, se gons la nos tra opi nió, so la -

ment la “in ter dis ci pli na rie tat sub or di na -

da” a la di rec ció i cri te ri de l’entrenador,

és real ment efec ti va, des del punt de vis ta

de la re la ció cost–be ne fi ci, de cara al ren -

di ment es por tiu.

Però aquest rol de l’en tre na dor, més avan -

çat –sem pre se gons la nos tra opi nió– no es

pre sen ta, ara com ara, de ma ne ra pura ni

uní vo ca en tots els en tre na dors ac tuals. Ni

de bon tros. No més es tem in ten tant des -

criu re cap a on per ce bem que va el rol de

l’en tre na dor, su mant ex pe rièn cies de molts 

en tre na dors in di vi duals. Tots els com po -

nents d’a quests nous equips es tan apre -

nent con tí nua ment so bre la mar xa com

serà el mo del de tre ball. En ser ex pe rièn -

cies re la ti va ment no ves i sen se mo dels

clars es ta blerts, s’està pro duint un pro cés

d’a pre nen tat ge d’as saig i error cons tant.

Tam bé cal as sen ya lar aquí, que l’èxit

que es tan ob te nint els en tre na dors in te -

gra dors és un es tí mul per què cada cop

hi hagi més col·le gues seus que in ten tin

se guir aquest camí. És ben cert que amb 

la sim ple imi ta ció no n’hi haurà prou per 

fer rea li tat aquest de sig. Cal una for ma -

ció de ter mi na da i àmplia (en l’es port,

però tam bé en les cièn cies i tec no lo gies

as so cia des), així com una ac ti tud tam bé 

con cor dant amb aquest sis te ma de tre -

ball en equip, que in clou les cièn cies de

l’es port.
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Conclusions
n Hi ha una evo lu ció (po dríem dir-ne una

re vo lu ció) en el pa per de l’en tre na dor.

Ens adre cem vers una nova fi gu ra que

ac tua com a ges tor del pro cés d’en tre -

na ment, mit jan çant el tre ball en equip

d’espe cialistes; i pro ce dents de to tes les 

cièn cies i co nei xe ments que te nen al gu -

na cosa a apor tar.

n L’en tre na dor cada cop s’en ca rre ga més

d’as pec tes com ara l’es tratè gia ge ne ral

(aju dat pel Di rec tor Tècnic Espor tiu), de 

do nar or dre, prio ri tat i sen tit al tre ball

de l’en tre na ment, com un tot (cosa que

no és sen zi lla ni me nor); i tam bé hi ha

cada cop més pro fes sio nals es pe cia lis -

tes que duen a ter me di rec ta ment i

coor di na da les tas ques d’e xe cu ció amb

els es por tis tes.

n El tre ball en equip, de ma ne ra in ter dis -

ci plinà ria i sub or di na da a la di rec ció i

coor di na ció de l’en tre na dor, és clau per

as so lir un ren di ment més gran i, al ho ra, 

acon se guir es por tis tes més ma durs i

adap tats.

n Aques ta mo di fi ca ció del pa per de l’en -

tre na dor no ha de re pre sen tar cap ame -

na ça cap al seu pa per, sinó que ha de

re for çar-lo com a ga ran tia de la ca na lit -

za ció més ade qua da de tots els re cur sos 

i ne ces si tats. De fet, creiem que la ca -

pa ci tat de li de rat ge és l’e le ment que pri -

mer ha de re te nir aquest “nou” entre -

nador.

n Re sul ta ne ces sa ri com ple tar i am pliar

la for ma ció de l’entrenador amb con tin -

guts su fi cients de les di fe rents cièn cies,

però tam bé amb al tres adre çats a

apren dre a in te grar tots els co nei xe -

ments dins del ma teix en tre na ment. I, a 

més a més, prou co nei xe ments de teo -

ria de la cièn cia per ca pa ci tar l’en -

trenador per què pu gui si tuar al seu lloc

ca das cun dels co nei xe ments con crets,

en la glo ba li tat de la in ter ven ció amb els 

es por tis tes.
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Dos discursos
Co men ta ri a l’ar ti cle de Gui ller mo Pé rez Re cio

§ JOSEP ROCA BALASCH

Efec ti va ment, el plan te ja ment de la fi gu ra

d’en tre na dor de Gui ller mo Pé rez es fa en

un sen tit in vers al meu, però en tenc que, a 

la ve ga da, és molt re pre sen ta tiu d’un dis -

curs fre qüent so bre l’or ga nit za ció cien tí fi -

ca i pro fes sio nal.

Els pols opo sats del dis cur sos els po dríem

de fi nir de la ma ne ra se güent. Un pol és el

que des criu com es tro ba un àmbit pro fes -

sio nal i de co nei xe ment –com s’ha fet amb

el d’en tre na dor– i ob ser va com ha evo lu cio -

nat, el seu plan te ja ment ac tual, les re la -

cions pro fes sio nals amb al tres pro fes sio -

nals, etc. Això és el que s’ha ano me nat

mèto de fe no me nolò gic per part de Gui ller -

mo  Pé rez i té com a jus ti fi ca ció màxi ma ce -

nyir-se a la rea li tat de les co ses tal com es

pre sen ten a l’ob ser va dor. En el pol con tra ri

hi la de fi ni ció de cièn cies i pro fes sions pel

ti pus d’ac ti vi tat cien tí fi ca que rea lit zen,

per la pers pec ti va d’es tu di que as su mei xen i 

per l’àmbit tec nolò gic que co brei xen. Està

clar que aquest és l’ob jec tiu cap on s’ha di -

ri git el meu dis curs an te rior. 

Aques tes dues orien ta cions te nen avan tat -

ges i in con ve nients, més enllà de ser le gí ti -

mes com a re fle xions teò ri ques que bus -

quen en ten dre una rea li tat cien tí fi ca i pro -

fes sio nal. La pri me ra, la fe no me nolò gi ca,

té l’a van tat ge de fer un re co nei xe ment de -

ta llat i con tras tat d’un de ter mi nat àmbit,

com ho és l’en tre na ment es por tiu tal com

es dóna en un mo ment de ter mi nat i en un

lloc de ter mi nat. Però té la li mi ta ció de no

ser un pen sa ment que pre ten gui or ga nit -

zar el tre ball cien tí fic i pro fes sio nal. Més

aviat se sot met a la rea li tat tal com es pre -

sen ta i no pre tén mo di fi car-la. És més,

aca ba pen sant que fer cièn cia és des criu re 

les co ses tal com es pre sen ten, sen se vo -

ler mo di fi car-les. La se go na, la que po -

dríem dir sist èmi ca, té l’a van tat ge d’o fe rir

una idea de com hau rien de ser les co ses,

te nint en comp te l’ob jec tiu i l’a bast de

cada cièn cia i cada pro fes sió. En aquest

sen tit, no es con for ma amb dir com es tro -

ben or ga nit zats el tre ball cien tí fic i pro fes -

sio nal, sinó que pro po sa un sis te ma or -

ganitzatiu per can viar-lo i mi llo rar-lo. En

aquest plan te ja ment –cal dir-ho– pri va la

coherè ncia teò ri ca i l’ac ti tud asè pti ca res -

pec te a les per so nes i els seus in te res sos.

En la pri me ra, en can vi, la re fle xió teò ri ca

ac cep ta com a ine vi ta ble el fet que la

presè ncia de di fe rents ac ti tuds cien tí fi -

ques i ac ti vi tats la bo rals són fruit de la

dinà mi ca so cial i de tot ti pus d’in te res sos

que no són els que pro ve nen de l’anà li si i

les dis tin cions teò ri ques.

En base a aques ta con si de ra ció més ge -

neral, hi ha as pec tes en els quals els dos

 discursos mos tren con tras tos que po den

 portar-nos a una mi llor com pren sió de l’ac -

ti vi tat cien tí fi ca i pro fes sio nal en l’àmbit de

l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port.  Co men to al guns

dels que em sem blen més in te res sants.

En pri mer lloc, hi ha el tema de la com -

ple xi tat com a con clu sió de la re fle xió so -

bre l’or ga nit za ció de l’en tre na ment ac tual

que va lli ga da es tre ta ment a l’idea de in -

ter dis ci pli na rie tat que pre sen ta com a

con clu sió del seu es crit. El plan te ja ment

ge ne ral que jo he fet és, pre ci sa ment, un

plan te ja ment que no no més afir ma que

cal la in ter dis ci pli na rie tat, sinó que pro po -

sa com or ga nit zar-la en ter mes ge ne rals.

Al meu en ten dre la qües tió és cla ra i exi -

gent: és evi dent que la rea li tat és com ple -

xa, però del que es trac ta és de dir com es

fa front a la com ple xi tat. És a dir, es trac ta 

que els pro fes sio nals del co nei xe ment di -

guem com pro po sem abas tar la com ple xi -

tat de la na tu ra le sa hu ma na i, en el cas

que ens in te res sa, en l’a fron ta ment  cien -

tí fic de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port. 

Un al tre punt des ta ca ble és el que fa re -

ferè ncia a la cons ta ta ció que tots dos fem

del can vi del rol d’en tre na dor i a les al ter -

na ti ves for ma ti ves que se’n de ri ven. En

Gui ller mo Pé rez afir ma que l’en tre na dor té

ac tual ment “fun cions de di rec ció d’e quips

hu mans” i pro po sa en aquest sen tit una

rea dap ta ció dels en tre na dors ac tuals a

aquest nou rol. Jo tam bé par lo de la ne ces -

si tat de la fi gu ra de Di rec tor Tècnic Espor -

tiu amb les ma tei xes fun cions ci ta des, però 

en tenc que es trac ta d’un nou per fil pro -

fessional que re que reix una for ma ció dife -

renciada de la d’entre na dor. Un Di rec tor

Tècnic se cen tra en l’ac tua ció so bre el grup 

de tre ball i ne ces si ta d’u na for ma ció d’ín -

do le bàsi ca ment po lí ti ca. En can vi, l’entre -

na dor se cen tra en l’ac tua ció prio rità ria so -

bre l’in di vi du i ne ces si ta d’u na for ma ció

bàsi ca ment edu ca ti va. Una al tra cosa és

afir mar que l’en tre na dor ha de te nir en

comp te to tes les dinà mi ques fun cio nals

–fo na men tal ment la psi colò gi ca– que s’in -

te gren en cada in di vi du de cara al ren di -

ment. Efec ti va ment, l’en tre na dor ha de tre -

ba llar nor mal ment en grup, ha de con duir

l’a pre nen tat ge de la tècni ca i de la tàcti ca

en cada ju ga dor, ha de pro cu rar l’au to con -

trol emo cio nal, ha de vi gi lar la for ma fi -

siolò gi ca i la sa lut com a con di ció bàsi ca

de ren di ment, ha de con tem plar l’a por ta -

ció bio mecà ni ca al seu es port, etc. En tot

cas, la dis tin ció en tre el rol de po lí tic i el

d’e du ca dor és cla ra, més enllà de la ne -

cess ària coor di na ció d’amb dós i de l’e ven -

tual coin cidè ncia d’amb dós en una ma tei -

xa per so na. 

Un al tre as pec te con cret que aga fa rellevàn -

cia pel que sig ni fi ca, és el d’ac cep tar acrí ti -

ca ment pro fes sio nals en un de ter mi nat uni -

vers tec nolò gic. Em re fe rei xo a la pro pos ta

d’in clou re, per exem ple, un Opto me tris ta

com a tècnic in te grat o ex tern d’un equip

d’en trenament. La ve ri tat és que el fet que

al gu nes per so nes es pe cia lit za des en la me -

su ra de l’a gu de sa vi sual i en la co rrec ció de

de fec tes de vi sió es con ver tei xin en en tre na -

dor vi sual, com por ta con fon dre l’òpti ca amb

la per cep ció i la fí si ca amb la psi co lo gia, que

són matè ries cla ra ment di fe ren cia bles.

És, pre ci sa ment, amb el tema de la dis tin -

ció amb el que vull aca bar el meu co men -

ta ri en aquest fòrum. En efec te, una part

im por tant  de la nos tra ac ti vi tat pro fes sio -

nal en l’àmbit de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port

con sis teix en la re fle xió teò ri ca so bre l’or -

ga nit za ció del tre ball. Som uns teò rics de

l’ac ció, aques ta és la nos tra fei na. Doncs

bé, pen so que fer teo ria con sis teix bàsi ca -

ment a dir què és igual i què és di fe rent i

cer car els cri te ris més ge ne rals i ne ces sa -

ris per a fer-ho. 



Al meu entendre
Co men ta ri als textos de Jo sep Roca

§ GUI LLER MO PÉ REZ RE CIO

Pri mer de tot, vol dria dei xar com més clar

mi llor, que tot el que pro po sa Roca, quant 

a la con cep ció i la clas si fi ca ció de cièn -

cies, de qui na ma ne ra clas si fi ca l’estudi

de l’home que fa es port com a dis ci pli na

tec nolò gi ca i in ter dis ci plinà ria, i tam bé la

seva des crip ció de les tres di men sions

adap ta ti ves que com po nen l’educació, em 

sem blen unes apor ta cions d’importància

ca pi tal, molt va luo ses, i que han de cons -

ti tuir una gran aju da per si tuar i or de nar

amb cla re dat els es tu dis i pro fes sions al

vol tant de l’educació i l’esport.

Ara bé, tot i ac cep tant com a tre men da -

ment útils, com ja hem dit, les tres di men -

sions adap ta ti ves de la psi que hu ma na,

no creiem ne ces sa ri con clou re que els

edu ca dors (pro fes sors i en tre na dors) fí sics 

han de res trin gir la seva tas ca bàsi ca ment 

a l’adaptació per cep ti va, i ob viar l’edu -

cació biolò gi ca i la so cial. I no ho dic per -

què l’educació per a la sa lut si gui un con -

tin gut im por tant, tal com l’entenen la im -

men sa ma jo ria dels pro fes sio nals, sinó

per què l’activitat fí si ca i l’esport són ac ti -

vi tats en les quals l’adaptació biolò gi ca i

so cial són tan con subs tan cials com la per -

cep ti va. I que per in te grar un apre nen tat -

ge en al gu na d’aquestes di men sions l’edu -

cand ha de fer, ne cess ària ment, aven ços

con crets en les al tres. Per exem ple, si no

aprenc, no aug men ta la meva con fian ça,

si no de sen vo lu po les me ves ca pa ci tats fi -

siolò gi ques hi ha apre nen tat ges que que -

den fora del meu abast, si no m’alimento

com cal com pro me to tot l’aprenentatge,

etc. Així, l’educador que no tre ba lli en les

tres di men sions, i de for ma coor di na da

en tre elles, no podrà fer bé la seva tas ca.

En exer ci tar-nos, es tem po sant en mar xa

me ca nis mes d’adaptació biolò gi ca que

són in fluïts per molts hàbits i apre nen tat -

ges de sa lut (se guint a Roca), com ara la

die ta, el des cans, l’emotivitat, la hi gie ne,

etc. Tan ma teix, tam bé tro bem al tres con -

tin guts d’aprenentatge so cial en si tua -

cions d’acció real, i no com molts dels que 

s’imparteixen a l’aula, que so vint són pu -

ra ment in for ma tius, però sen se vivè ncies

di rec tes. Els tres apre nen tat ges i la seva

in te gra ció en l’experiència són allò que

de ter mi narà el que sabrà fer l’individu

amb el seu cos en el fu tur, però tam bé de -

ter mi narà hàbits de sa lut, igual com de

do mi ni i de co nei xe ment d’un ma teix en

si tua cions va ria des. És a dir, la crea ció

d’un cor pus de co nei xe ments i de mo ti va -

cions i hàbits en l’educand, que ge ne rin

un do mi ni de les se ves po ten cia li tats cor -

po rals –fí si ques, un ma jor co nei xe ment

d’ell ma teix i de con fian ça en les se ves ca -

pa ci tats i d’un es til de vida sa lu da ble. Des 

del punt de vis ta mèdic, cal po sar les ba -

ses de com s’articulen els ob jec tius de sa -

lut, i fins i tot cal es tu diar els mèto des de

tre ball (i la dosi jus ta) que són més ade -

quats i quins no ho són. Però per crear

hàbits de sa lut cal molt més: tre ball sis -

temà tic d’educació i ac ti vi tats que fi xin els 

hàbits. Una al tra qües tió és sa ber si n’hi

ha prou amb el mo del ac tual de clas ses i

vo lums ho ra ris en l’educació per acon se -

guir aquests ob jec tius.

Per aca bar aques ta lí nia d’ar gu men ta ció,

diré que crec que les fa cul tats han de for -

mar edu ca dors que uti lit zin l’e du ca ció fí si -

ca i l’es port per edu car en tots els con tin -

guts d’e du ca ció fí si ca, so cial, i biolò gi ca

que pos si bi li tin aques tes ac ti vi tats i que

s’hi tro ben im pli cats, per què hi van inex -

tri ca ble ment units. Però, a més a més,

tam bé per què són un dels pocs àmbits del 

món edu ca tiu on es po den in te grar tots,

atès que a l’aula se solen tractar d’una

forma més teòrica.

El punt en què coin ci dei xo ple na ment

amb Roca és el de des ta car que l’es port és 

un mitjà o una eina molt po de ro sa i com -

ple ta per ata car l’e du ca ció en nom bro sos

àmbits: per cep tiu, mo triu, so cial, de ci sió,

apre nen tat ge emo cio nal, etc. La de mo nit -

za ció que se n’ha fet en mol tes oca sions,

iden ti fi cant-lo i sim pli fi cant-lo amb una

sola de les se ves di men sions, l’es port

com pe ti tiu i d’alt ni vell i d’es pec ta cle, pot

fer que es per di la seva ves sant pe dagò gi -

ca i, doncs, que se’n dis so ciïn va lors que li 

són con subs tan cials i que de debò són

útils i im por tants en l’e du ca ció en ge ne ral, 

com ara: el va lor de l’es forç, de la mi llo ra i 

la su pe ra ció per so nals, de com pren dre la

com pe ti ti vi tat com un mitjà i no com un fi, 

la col·la bo ra ció per as so lir un ob jec tiu

comú, el com pro mís en la per se cu ció d’u -

nes fi tes, etc. Traient tot el suc a la nos tra

ar gu men ta ció, apun ta rem una idea que es 

tro ba im plí ci ta en el dis curs. I és que, el

que fan els pro fes sors d’e du ca ció fí si ca i

entrenadors esportius no és, en realitat,

tan diferent. Però això requereix d’un altre

espai per ser desenvolupat.

Sóc cons cient que aques ta pos tu ra que

plan te jo no sim pli fi ca el con tin gut to tal de

la lli cen cia tu ra en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí -

si ca i l’Esport, però sí que em sem bla que

la dis tin ció que pro po sa Roca en tre di men -

sions adap ta ti ves és una guia molt útil per

acla rir i or de nar els con tin guts que han de

te nir. A més a més, pro por cio na ele ments

de cla ri fi ca ció de rols molt ne ces sa ris per a

avan çar en el de sen vo lu pa ment de to tes

les pro fes sions.

Això ens por ta a la se go na part del nos tre

co men ta ri a l’es crit. Opi no que la clas si fi -

ca ció de Cièn cies que fa Roca pro por cio na 

les ba ses per ar ti cu lar el tronc comú i mí -

nim que ne ces si ten els es tu dis: les cièn -

cies mor folò gi ques i fun cio nals. I allò que

ve a con ti nua ció de l’ac cep ta ció del con -

cep te de la lli cen cia tu ra en CAFE, com a

es tu dis que pre te nen for mar pro fes sio nals 

per a una ac ti vi tat tec nolò gi ca, és que,

des prés d’u na bona for ma ció en les cièn -

cies del tronc comú, hi ha d’ha ver es pe -

cia li tats en ca das cu na de les tec no lo gies

que es de fi nei xin com a pròpies. Però la

in te gra ció ha de co men çar a trac tar-se i

mos trar-se en el pri mer ci cle –pot ser amb

una as sig na tu ra?– que mos tri com s’in te -

gren les tres di men sions adap ta ti ves en

l’e du ca ció fí si ca i en l’en sen ya ment de

l’es port; igual que en tots els per fils que es 

de ter mi nin com a pro pis. Això im pli ca que 

pri mer cal dis cu tir quins són aquests per -
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fils, cosa que m’i ma gi no que no serà gai re

fàcil. I desprès s’han d’es truc tu rar les

matè ries en con cor dan ça amb el carà cter

tec nolò gic dels per fils re tin guts. És a dir,

les as sig na tu res d’a quest se gon ci cle han

de pro por cio nar la in te gra ció dels co nei xe -

ments i me to do lo gies que exis tei xen en la

pro fes sió i no co nei xe ments aï llats. I una

cosa en ca ra més im por tant, la ma jo ria de

les assignatures han de ser eminentment

pràctiques, tant si són pràctiques en

l’activitat real com si ho són mitjançant

l’escenificació de rols, i no a l’aula.

Per aca bar, tan sols un co men ta ri so bre els 

per fils o ti tu la cions. Roca ens des ta ca allò

que és ra di cal ment di fe ren cia dor dels per -

fils pro fes sio nals, (po lí tic, mèdic i edu ca tiu 

d’en gin ye ria) tot apor tant cri te ris clars i

útils per a cla ri fi car els rols im plí cits. Però

pot ser no res pon al mo tiu pel qual bas tants 

d’a quests pa pers es tan sent as su mits per

LCAFE o sim ple ment per es por tis tes que ja 

no es tro ben en ac tiu. I crec que la raó, que 

tot i ser poc so fis ti ca da i ser ve lla, no és

menys real, és que aques tes pro fes sions

ne ces si ten tant de com pren dre i do mi nar el 

món de l’en tre na ment, que no és fac ti ble

per a un met ge, un en gin yer o un po lí tic,

pren dre de ci sions sen se aquest co nei xe -

ment. Per dir-ho d’u na al tra ma ne ra, és

molt més fàcil que un LCAFE apren gui més 

fi lo so fia i, re la cio ni i in te gri aquest co nei xe -

ment amb els mit jans de l’en tre na ment i

amb to tes les al tres fa ce tes de l’en tre na -

ment, que no pas que un met ge as su mei xi

els mèto des d’en tre na ment i la for ma com

s’im ple men ten en el dia a dia. L’en tre na -

ment no és no més cièn cia, és in te gra ció de 

co nei xe ments amb me to do lo gies i amb di -

rec ció de grups d’és sers hu mans en un

pro cés d’a pre nen tat ge con ti nuat. Això fa

que el com po nent edu ca tiu i in te gra dor de

co nei xe ments, unit a un li de rat ge fort so -

bre sur ti per da munt de la for ma ció cien tí fi -

ca bàsi ca de pro cedè ncia. Per po der pren -

dre de ci sions en la pre pa ra ció fi siolò gi ca,

en la ges tió d’ins tal·la cions, en or ga nit za -

cions es por ti ves o en in no va cions tècni -

ques de ri va des de l’anà li si bio mecà ni ca, és 

molt ne ces sa ri con èi xer bé les exigè ncies

to tals del ma teix en tre na ment.

Arri bats fins aquí, crec que de fi nint bé els

co nei xe ments tec nolò gics que re que rei xen

to tes les ti tu la cions que pro po sa Roca, i

fins i tot pot ser al gu na més, sal vant les que 

ne ces si ten fun cions pu ra ment mèdi ques

(en te nent-ho com a aten ció a ma lal ties i le -

sions), el lli cen ciat en CAFE pot ser el pro -

fes sio nal que fi nal ment si gui es co llit pel

mer cat de tre ball. Però això serà així sem -

pre que els es tu dis si guin real ment in te gra -

dors de les múl ti ples dis ci pli nes cien tí fi -

ques, tec nolò gi ques i pràcti ques.
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El pro per any 2004 ha es tat de cla rat ANY

SALVADOR DALI (Fi gue res, Alt Empordà, 

1904-1989), per com me mo rar el cen te -

na ri del nai xe ment d’auell que va au to de -

no mi nar-se “el diví”. És per aquest mo tiu

que la por ta da d’a quest nú me ro d’Apunts

ha es tat de di ca da a l’Atle ta Còsmic, obra

em blemà ti ca de l’ar tis ta em por danès

d’ins pi ra ció es por ti va. Pen sem que Dalí

és prou co ne gut pel gran pú blic i que se ria 

una pe dan te ria in ten tar ex pli car qui era

Sal va dor Dalí. Qui vul gui apro fun dir en

aquest co nei xe ment podrà fer-ho a tra vés

de la ina ca ba ble in for ma ció ja exis tent, a

la qual s’a fe girà tota la que, sens dub te,

apa rei xerà l’any vi nent. És molt im por tant

re cor dar i con sul tar l’o bra li terà ria del ma -

teix ar tis ta –La vida se cre ta de Sal va dor

Dalí, Dia ri d’un geni, Con fes sions in con -

fes sa bles, etc.– el qual, en opi nió de

molts es tu dio sos, era tan –o més– bon es -

crip tor que pin tor.

Encàrrec i ges ta ció

L’a ven tu ra de l’Atle ta Còsmic co men ça ja

en la seva gène si, en oca sió del Jocs Olím -

pics de 1968 a Mèxic. L’e quip olím pic es -

pan yol in ter ve nia en els Jocs, tot i que el

Go vern no man te nia re la cions di plomà ti -

ques amb el país am fi trió. S’ha via or ga nit -

zat una Olim pía da Cul tu ral i la de ci sió

 oficial es pan yo la era no in ter ve nir en ella.

Joan Anto ni Sa ma ranch, ales ho res De le -

ga do Na cio nal de De por tes i al ho ra Pre si -

dent del Co mi té Olím pi co Espa ñol, vo lia

que es par ti ci pés en la mos tra d’art amb

l’o bra d’al gun ar tis ta sig ni fi cat. Es va va lo -

rar la pos si bi li tat de de ma nar la col·la bo -

ra ció de Joan Miró o de Pa blo Pi cas so,

però amb dós es ta ven po lí ti ca ment mal

con si de rats, per la qual cosa fi nal ment es

va de ci dir sol·li ci tar una obra a Sal va dor

Dalí, ar tis ta ben vist pel règim de Fran co.

Ma drid, no sen se re ticè ncies, va ac cep tar

la pro pos ta i Sa ma ranch va efec tuar

l’encàrrec, amb l’ú ni ca con di ció que el

qua dre tin gués una temà ti ca es por ti va.

Dalí, que com afir ma Ba rral i Altet, “es re -

fe reix tant en pin tu ra com en li te ra tu ra a

l’art del pas sat [...] i en molts mo ments,

s’a tu ra llar ga ment fins a l’ob ses sió da -

vant d’u na obra del pas sat, una referèn -

cia, un pin tor o un mo nu ment”, de ci deix

pin tar un disc òbol ins pi rant-se en el

clàssic Disc òbol de Miró. Una fo to gra fia

de Jo sep Pos tius ens mos tra Dalí si tuat

da vant del qua dre, ai xe cant amb la mà

dre ta una fi gu ra de pe tit for mat de l’es cul -

tu ra de Miró i amb l’es que rra el disc que

en la pin tu ra re pre sen ta el sol (Fig. 1).
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La nostra portada

L’aventura de l’atleta còsmic

§ RAMON BALIUS I JULI
Sal va dor Dalí

FIGURA 1.
Dalí a Port-lli gat (Fo to gra fia: Pos tius).
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FIGURA 2.
Presentació de l´Atleta Còsmic a S’Agaró: Gala,
l’esposa d’Anselmo López, Samaranch i Dalí
(Fotografia: Postius).

FIGURA 3.
Croquis de l’Atleta Còsmic.

FIGURA 4.
Personatge (fragment de 
l’Atleta Còsmic).

FIGURA 5.
Personatge (fragment del
Torero Al·lucinògen).

FIGURA 6.
Esbós del personatge

de la figura 5.



Uns me sos des prés, Sa ma ranch es va

tras lla dar a Port-lli gat: la tela es ta va

col·lo ca da en un bas ti dor que, gràcies a

un mo to ret que ac cio na va l’ar tis ta, pu ja va 

i bai xa va per me tent que po gués tre ba llar

as se gut. Dalí con si de ra va l’o bra aca ba da,

fet que no va ac cep tar el client, que la va

tro bar un xic bui da. Gala, en es col tar el

co men ta ri, va sen ten ciar: “aquest qua dre

està llest”. Sa ma ranch va ar gu men tar a

fa vor de la seva ma ne ra de pen sar, in vo -

cant l’e le vat preu (uns tren ta mil dòlars?),

la im portància de la cita me xi ca na, el

pres ti gi del pro pi pin tor i del Co mitè Olím -

pic Espan yol. Dalí, vist el cai re del de bat,

va pon ti fi car: “el que té im portància en

un qua dre és allò que està a l’al ça da dels 

ulls de l’es pec ta dor. Li pro me to, sen yor

pre si dent, que li afe gi ré més de talls”.

Pre sen ta ció i pa ga ment

Com diu Sa ma ranch en les se ves “Me mo -

rias Olím pi cas” (Edi to rial Pla ne ta, 2002), 

“no va ren aca bar ací els pro ble mes de

l’Atle ta Còsmic”, nom que el pro pi Dalí va 

do nar a l’o bra. S’hi va afe gir un con flic te

econò mic. En un acte me dià tic en la fin ca

“El Vér ti go” de S’Aga ró (Fig. 2) or ga nit zat

per pre sen tar l’o bra, Gala va exi gir el pa -

ga ment pre vi a qual se vol ma ni fes ta ció.

“per una d’a ques tes si tua cions una mica

ab sur des, ni el Co mitè Olím pic Espan yol

ni la De le ga ció Na cio nal d’Esports es po -

sa ven d’a cord so bre qui na ins ti tu ció ha -

via de pa gar a Dalí i fer-se càrrec de la

pro pie tat del qua dre; un ve ri ta ble em bo -

lic bu rocr àtic”. Se gons sem bla, hau ria es -

tat ne ces sa ri que prèvia ment al encàrrec

s’ha gués con vo cat un con curs pú blic de

pin tu res de Sal va dor Dalí i Domè nech

(!!!). Sor to sa ment, l’am fi trió, Ansel mo Ló -

pez; Se cre ta ri del Co mitè Olím pic Espa -

nyol “va afron tar la si tua ció amb la de ter -

mi na ció em pre sa rial que el ca rac te rit za -

va i va re sol dre l’at zu cac ex te nent un xec

i con ver tint-se, d’a ques ta ma ne ra, en

pro pie ta ri del qua dre..., i fent un ex -

cel·lent ne go ci, per què en aquell mo -

ment ja es co tit za va el do ble del preu que 

ell ha via pa gat al geni de Ca da qués. Sal -

va dor Dalí ha via es tat ta xat des pec ti va -

ment “d’a vi da do llars”, pa rau les for ma -

des amb les lle tres del seu nom i cog nom,

en ca ra que pot ser en rea li tat aquest mal -

nom era més apli ca ble a Gala. La tela va

anar a Mèxic i en tor nar va es tar di po si ta -

da a la seu ma dri len ya del Co mitè Olím pic 

Espan yol.

En pro duir-se, l’any 1971, el ces sa ment de 

Joan Anto ni Sa ma ranch com a De le gat Na -

cio nal d’Esports, es va re ti rar l’o bra del seu

em pla ça ment i es va ofe rir al lla vors Prín -

cep d’Espan ya, Juan Car los de Bor bón,

que co nei xia i apre cia va la pin tu ra, en ca ra

que aquest úni ca ment la va ac cep tar com

a prés tec. Avui, l’Atle ta Còsmic fi gu ra en -

ca ra en aques ta si tua ció, en el des patx de

tre ball del Rei al Pa lau de la Zar zue la. Cu -

rio sa ment, quan l’any 1975, Luis Ro me ro

va pu bli car el lli bre “Todo Dalí en un ros -

tro” (Edi to rial Blu me, Bar ce lo na), l’Atle ta

Còsmic està clas si fi cat com a “óleo so bre

tela. 1968. Mi nis te rio de Edu ca ción y

Cien cia”. Anys més tard, el 1983, el catà -

leg de l’ex po si ció an tolò gi ca de Sal va dor

Dalí diu li te ral ment: “Atle ta Còsmic,

1960. 2000 x 3000 cm, oli so bre tela.

Sig nat i da tat en la zona in fe rior cen tral

dins l’es cut olím pic. “Dalí 1960”. Pa la cio

de la Zar zue la (Pa tri mo ni Na cio nal

Espan yol). Ma drid.” Hi ha un es tu di d’a -

ques ta obra vers 1960. 24x18 cm.; lla -

pis so bre car tó-. Re pro duït a Ro me ro,

Luis: Todo Dalí en un ros tro. És obvi que

la data és 1968 i que -se gons el re lat an -

te rior-no per tany al Pa tri mo ni Na cio nal,

per cul pa d’u na ab sur da nor ma burocrà -

tica. (Fig. 3)

L’obra

La fi gu ra prin ci pal de l’Atle ta Còsmic és

un llan ça dor de disc en la po si ció clàssi ca

del co ne gut Disc òbol de Miró, creat per

aquest es cul tor a l’Anti ga Grècia. El tronc

de l’es por tis ta està in cli nat en da vant so -

bre la pel vis i gi rat vers el cos tat dret; el

cap se gueix la ma tei xa in cli na ció i ro ta ció. 

El braç dret de l’at le ta, col·lo cat en ele va -

ció i ro ta ció in ter na, aga fa la te ral ment

amb els cinc dits de la mà un disc de co lor 

groc in tens que re pre sen ta el sol, en vol tat

per una aura llu mi no sa de grans di men -

sions; el braç es que rra fle xio nat, re po sa

suau ment so bre el ge noll dret. La cama

dre ta, en fle xió del ge noll i del tur mell, re -

col za la to ta li tat del peu so bre una pean ya 

ro do na, men tre que la cama es que rra,

tam bé en fle xió del ge noll, mos tra el tur -

mell i el peu en ac ti tud d’ex ten sió, sor gint

d’u na es truc tu ra ar qui tect òni ca que ben

bé po dria re pre sen tar un es ta di. Aquest

peu està en vol tat per una mena d’es ca la

de car gol, que s’in tro dueix a l’in te rior de

l’ex tre mi tat a tra vés del taló; unes fi nes -

tres si tua des a la cama i al tronc, per me -

ten se guir la con ti nuï tat d’a ques ta ve ri ta -

ble es ca li na ta dins del cos del disc òbol.

La imat ge in di ca mo vi ment i ten sió, tot i

que el ros tre inex pres siu de l’at le ta re -

dueix la in ten si tat del mo ment. Un braç

ar mat amb una tor xa, que so bre surt pel

cos tat es que rra de l’ac ció (se gons la vi sió

de l’es pec ta dor), és el prin ci pi d’u na cor -

rua de per so nat ges molt des di bui xats, que 

tam bé amb tor xes a les mans pu gen en di -

rec ció a uns nú vols tem pes tuo sos. Una

 figura si tua da en un se gon ter me, per dar -

rera del disc òbol, sem bla es tar pre sen tant 

so lem ne ment la seva tor xa al sol (Fig. 4);

aques ta hipò te si es con fir ma quan en l’a -

no me nat To re ro al·lu ci no gen, obra pin ta -

da per Dalí els anys 1969- 1970, hi tro -

bem una re pre sen ta ció exac te en la qual

un to re ro amb “tra je de lu ces”, que re pre -

sen ta al pro pi pin tor, està brin dant la mort 

del toro a Gala (Fig. 5). Ara bé. la tro ba lla

d’un es bós d’a quest to re ro, de data pro ba -

ble ment an te rior, fa pen sar que Dalí es ta -

va tre ba llant si mult ània ment en l’Atle -

ta Còsmic i en el To re ro al·lu ci no gen

(Fig. 6). Aques ta ob ser va ció con fir ma la

idea de Luis Ro me ro, se gons la qual Dalí

molts cops es co pia a ell ma teix. En úl tim

ter me es di bui xa una am plia fa ça na, for -

ma da per di ver sos pi sos d’arcs de mig

punt, si mi lars a les fi nes tres del cos del at -

le ta, que re cor da l’es truc tu ra del Co li seu

de Roma. Per úl tim, en la part in fe rior de

la tela, pos si ble ment la que va pin tar per

la pro tes ta de Sa ma ranch, es pot veu re el

pai sat ge de Port- lli gat, molt pre sent en

les obres de Dalí. Se gons Ba rral i Altet,

Dalí veia el po ble des de casa seva i el

des cri via així: “Port-Lli gat està si tuat a

quin ze mi nuts de Ca da qués, a l’al tre

ban da del ce men ti ri. És un dels llocs més 

àrids, mi ne rals i pla ne ta ris de la te rra...

La bri sa ma ri nal di bui xa som riu res de pe -

ti tes ona des joio ses en les ai gües; a la

tar da, i so vint a con se qüèn cia dels illots
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FIGURA 7.
Gala (?) (fragment
de l’Atleta Còsmic).

FIGURA 8.
Discòbol de Miró (marbre, còpia romana).

FIGURA 9.
Discòbol de Miró

(bronze, còpia grega).



que fan de Port-lli gat una mena de llac,

l’ai gua està tan tran quil·la que re flec teix

els dra mes del cel cre pus cu lar”. Alguns

per so nat ges ocu pen aquest es pai, en tre

els quals, en l’ex trem in fe rior es que rre, es

pot veu re una fi gu ra de dona nua, que per

les ca rac te rís ti ques de la ca be lle ra, ens

atre vi ríem a as se gu rar que és la Gala, om -

ni pre sent en les pro duc cions da li nia nes

(Fig. 7). La co lo ra ció de l’Atle ta Còsmic

no és vi brant. Pre do mi nen uns co lors ver -

me llós, ata ron jat, i groc in tens, que pro -

por cio nen al qua dre un am bient igni, pro -

vo cat per les fla mes de les in nom bra bles

tor xes. No exis teix pre sen cia ni de verd ni

de blau. Sem bla que s’a cos ta una tem pes -

ta so bre el pai sat ge de Port-lli gat, que les

fla mes i el sol in ten ten apai va gar.

El “Disc òbol de Miró”

Com hem as sen ya lat, Dalí va pin tar l’Atle -

ta Còsmic, a par tir d’u na pe ti ta rèpli ca del 

co ne gut Disc òbol de Miró. Aquest es cul -

tor i bron cis ta de gran pres ti gi en l’Anti ga

Grècia, nas cut a Eleu te ra, va viu re du rant

l’èpo ca de màxim es plen dor d’Ate nes. En

aquell temps l’es tat ate nenc gas ta va

molts di ners en obres d’art, que do na ven

re nom a la ciu tat. Aques tes obres es feien

en ho me nat ge als guan ya dors dels jocs

atl ètics grecs. Les es cul tu res no pre te nien

bus car una sem blan ça per so nal, sinó que

in ten ta ven tro bar la be lle sa ideal, l’ho me

per fec te. El Disc òbol de Miró pro por cio na

una ex cel·lent des crip ció mus cu lar, que

in di ca el grau ele vat dels co nei xe ments

anatò mics de l’ar tis ta. Tot i això, en ca ra

que el mo vi ment pre vi al llan ça ment està

molt ben in ter pre tat, la inex pres si vi tat del

ros tre no re ve la l’es forç del mo ment. En

aques ta es cul tu ra, Miró va uti lit zar el con -

cep te de “con trap pos to”, po si ció en la

qual la peça es recolza totalment sobre

una cama, la dreta, deixant l’altre lliure,

buscant així dinamitzar l’acció de l’atleta.

El Disc òbol va es tar plas mat en bron ze

en tre el 490-430 aC. El co nei xem úni ca -

ment a tra ves de di fe rents còpies ro ma nes 

en mar bre, de les quals les més po pu lars

es tro ben en el Mu seu Na cio nal de Roma,

el Mu seu de les Ter mes Ro ma nes i en el

Mu seu Va ticà (Fig. 8). Se gons que està

do cu men tat, al gu nes d’a ques tes rèpli -

ques eren ini cial ment po li cro ma des. És

molt in te res sant la pe ti ta es ta tue ta de

bron ze (0.25 m d’al ça da), d’au tor des co -

ne gut, exis tent en el Mu seu Arqueolò gic

Na cio nal d’Ate nes. Enca ra que el seu es -

tat de con ser va ció és pèssim, es pot com -

pro var que és el disc òbol de Miró i és molt

pos si ble que si gui una co pia gre ga a es ca -

la, di rec ta ment rea lit za da del ori gi na, uns

300 a C (Fig. 9).

Alguns ar tis tes han tre ba llat so bre la base

ar tís ti ca del Disc òbol de Miró. Vi cent Van

Gogh (1853-1890) va fer, el 1886, un di -

buix d’a cadè mia del clàssic llan ça dor en

una vi sió dor sal (Fig. 10); Pa blo Pi cas so

(1881-1971), tam bé com a exer ci ci d’es -

co la, va di bui xar l’a vant braç i la mà d’un

su po sat es por tis ta, aga fant de ma ne ra

molt co rrec te un disc. Aques ta obra del

Mu seu Pi cas so de Bar ce lo na, és pos si ble -

ment un frag ment d’un em mot llat en guix

del Disc òbol de Miró (Fig. 11); el ca talà

Jo sep Ma ria Su bi rachs (1927) ha pro di -

gat en la seva obra gràfi ca un disc òbol
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FIGURA 10.
Discòbol de Miró
(dibuix, Vincent Van Gogh).

FIGURA 11.
Mà agafant un disc

(dibuix, Pablo Picasso).



apunts 74 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (77-85)

art i esport

82

FIGURA 12.
Discòbol de Miró
(pedra, Josep Maria Subirachs).

FIGURA 14.
Discòbol de Miró

(imatge informàtica, Güik).

FIGURA 13.
Discòbol de Miró

(bronze, Fèlix de Weldon).

FIGURA 15.
Discòbol modern
(bronze, Tait McKenzie).



acè fal, que prèvia ment va es cul pir en pe -

dra, en un baix re lleu des ti nat al parc del

Château de Vidy a Lau san ne (Fig. 12);

l’aus tríac Fe lix de Wel don (1907-2003),

ha de di cat una ex cel·lent rèpli ca en bron -

ze de l’o bra de Miró, als pro pers Jocs

Olím pics d’Ate nes de 2004 (Fig. 13); fins

i tot, el 1988, Güik va pro duir una imat ge

in form àti ca com a lo go tip per als pro gra -

mes de TVE que trac ta ven els Jocs Olím -

pics de Seül (Fig. 14).

El ca na denc Tait McKen zie (1867- 1938), 

met ge i es cul tor, és l’ú nic ar tí fex que sa -

bem que ha efec tuat sen si bles va ria cions

en la fi gu ra del disc òbol clàssic, i a més,

nom bro sos es tu dis d’a quest en di fe rents

mo ments del llan ça ment (Fig. 15).

En ana lit zar les obres més con tem porà -

nies de temà ti ca es por ti va, ori gi nals de

pin tors i es cul tors “es pe cia lit zats”, tro -

bem a fal tar la imat ge del llan ça dor de

disc. No n’hi cap re pre sen ta ció en les ex -

ten ses “sui tes olím pi ques” d’en Jor di

Alumà i de la Rosa Se rra. Pro ba ble ment

es con si de ra que l’o bra clàssi ca està molt

vis ta i que exis tei xen po ques pos si bi li tats

de di ver si fi ca ció i de di na mit za ció. Ma -

rià For tuny (1838-1874), Jo sep Clarà

(1878-1958) i l’es men ta da Rosa Se rra

re so len l’absència de disc òbols en ac ció,

mo de lant es por tis tes est àtics sos te nint un 

disc; For tuny di bui xa un home dret, de

front, que sub jec ta un disc amb les dues

mans (Fig. 16); Clarà crea un at le ta dem -

peus, amb un disc a la mà d’un braç re la -

xat col·lo cat al cos tat del cos (Fig. 17); la

Rosa Se rra pre sen ta dos tor sos, als quals

afe geix un braç unit al tronc que es por ta -

dor d’un disc (Fig. 18). Això sí: quan cal

pre sen tar un es de ve ni ment es por tiu i ator -

gar-li afi ni tat clàssi ca, el Disc òbol de Mirò

en ver sió ro ma na és la so lu ció; tal es el

cas dels se gells com me mo ra tius dels Jocs 

Olím pics de Mèxic-1968 (Fig. 19) i

d’Atlan ta-1996.
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FIGURA 16.
Discòbol
(dibuix ploma, Marià Fortuny).

FIGURA 18.
Discòbol (bronze, Rosa Serra).

FIGURA 17.
Discòbol 

(bronze, Josep Clarà).

FIGURA 19.
Discòbol de Miró
(segell de correus,
Mèxic).
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FIGURA 20.
Manifest Groc
(fragment).

FIGURA 21.
Col·loqui sentimental (decorat teatral, 1944).



Sim bo lis mes
i fra ses es por ti ves de Dalí
Po dem pre gun tar-nos si Dalí te nia au to ri -

tat per re bre un encàrrec ar tís tic de temà -

ti ca es por ti va com l’Atle ta Còsmic o per

do nar su port a una ini cia ti va olím pi ca,

com ho va fer re col zant els Jocs de Bar ce -

lo na-92. En la seva obra li terà ria es po den 

tro bar sim bo lis mes i fra ses que de mos tren 

que co nei xia l’es port, sem pre des d’u na

òptica surrealista típicament daliniana. 

Expli ca Dalí que ja en la seva in fan te sa re -

ma va i ne da va fins i tot “en un mar tre mo -

lenc con un hort d’o li ve res” i es llen ça va a 

“l’ai gua ge la da de co lor blau de Prus sià”. 

No és rar que par li de “ju gar a ping-pong

amb un ou dur”, de “ju gar al tennis amb

un ocell mort” o ima gi nar-se “la be lle sa

de veu re cent filò sofs ne dar in ten tant

com pas sar el rit me de llurs bra ça des

amb les me lo dies de Gui llem Tell de Ros -

si ni”.

A Dia ri d’un geni, es criu: “En lloc de lle gir

les no ti cies, les miro i les veig. Ja d’in fant, 

mig aclu cant els ulls veia en tre els en re -

vu lla ments ti pogr àfics, par tits de fut bol

sen cers com els que ara trans met la te le -

vi sió. So vint ha via de re po sar abans de la

mit ja part de tant que m’es go ta ven les pe -

ripè cies del par tit”. En un al tre lloc del

Dia ri re la ta que se gueix per la ràdio les in -

cidè ncies del Tour de Fran ce i diu: “(...) el

mai llot groc Bo bet s’ha le sio nat el ge noll,

la ca lor és tòrri da. Jo vol dria que tota

Fran ça anés en bi ci cle ta, que tot hom pe -

da le gés re ga li mant suor, en fi lant-se com

bo jos im po tents per pu ja des inac ces si -

bles, men tre el diví Dalí pin ta els te rrors

més de li cio sos sub mer git en la cal ma si -

be rí ti ca de Port-lli gat. Sí i sí, el Tour de

Fran ça em pro dueix una sa tis fac ció tan

per sis tent que la meva sa li va flueix a raigs 

im per cep ti bles però te na ços, que man te -

nen, con ges tio na da i amb cros tes, en la

co mis su ra dels meus lla vis, la irri ta ció

cre ti nit zant, es tig ma tit zant, de l’es quer da 

cutà nia del meu plaer es pi ri tual”. Par lant

d’un film que es pro po sa rea lit zar, ex pli ca

que en aquest “es podrà con tem plar la

Pla ça de la Concòrdia al fer-se de dia,

creua da len ta ment en to tes di rec cions per 

mi lers de ca pe llans en bi ci cle ta por tant

una pan car ta amb l’e fí gie for ça di fu mi na -

da, de Ma len kov.”

El 1928 es va pu bli car el Ma ni fest Groc,

ano me nat així pel co lor del pa per en que

fou re pro duït, fir mat per Sal va dor Dalí,

Lluís Mon tanyà i Se bas tià Gasch. És el do -

cu ment li te ra ri més co ne gut de l’a vant -

guar dis me ca talà dels anys vint. De nun cia -

va el nou cen tis me i as sen ya la va el sor gi -

ment de nous co rrents ar tís tics lli gats al

pro grés de la tècni ca. Es deia que “els

sports men es tro ba ven més prop de l’es -

pe rit de Grècia que els in tel·lec tuals del

mo ment”, i que “[...] per con tra del tea tre, 

els con certs, les con ferè ncies i els es pec -

ta cles de ca dents, nous fets d’in ten sa ale -

gria i jo via li tat re cla men l’a ten ció dels jo -

ves d’a vui. Hi ha el ci ne ma, l’es ta di, la

boxa, el rugby, el tennis i mil es ports [...]

els jocs a les plat ges [...] l’autò drom...”

(Fig. 20). En un ar ti cle del ma teix any, fa

palès el de sig que “els ar tis tes es ban yes -

sin dià ria ment i fes sin es port” com a so lu -

ció als pro ble mes de l’art.

Men tre Pi cas so era in di fe rent a tota ac ti -

vi tat es por ti va i Miró era qua si un ob sés

de la cul tu ra fí si ca, que fins i tot acon se -

lla va a Dalí que fes exer ci ci per apai va -

gar la seva ha bi tual ex ci ta ció, pen sem

que aquest hau ria de sit jat fervo ro -

sament ser un cam pió es por tiu. El

seu con subs tan cial nar ci sis me i di ver sos 

fets ens in duei xen a creu re-ho: La re pe -

ti da ad mi ra ció pel cam pió ci clis ta Loui -

son Bo bet; les es men ta des fi gu ra cions

so bre el fut bol o so bre el Tour; el fet que

per en lluer nar els que se rien els seus

com panys en l’Acadè mia de Be lles Arts

de Ma drid, com pa reix ves tit amb un car

tern es por tiu; i so bre tot, per un parà graf 

i una nota a peu de pàgi na de la Vida Se -

cre ta en què afir ma: “Quan tes ve ga des,

pas se jant pel camp plàci da ment, bres -

sat pel nostàlgic tei xir i des tei xir dels

meus som nis, vaig sen tir tot d’u na el

de sig irre sis ti ble de sal tar des de dalt

d’un mur o una roca d’e le va ció ex ces si -

va per a mi; però, sa bent que res no po -

dria con tra res tar el meu im puls, tan ca -

va els ulls i em llan ça va al buit. [...]

Però nin gú vol gué creu re que po gués

sal tar així sen se ma tar-me. Vaig arri bar 

a és ser, en efec te, sum ma ment hàbil

en salt d’al ça da. Més en da vant, al

gimnàs de Fi gue res, ha via de guan yar

el cam pio nat de salts d’al ça da i lon gi -

tud gai re bé sen se es for çar-m’hi Actual -

ment en ca ra sóc un no ta ble sal ta dor”.

Aques ta solvència es por ti va es re flec teix

en la seva obra. En ella, a més de l’Atle ta

Còsmic hi po dem tro bar mu nions de ci -

clis tes (Fig. 21), de ban yis tes, imat ges

eqües tres, ju ga dors de beis bol, de bas -

quet bol -ju gant amb un cra ni o amb una

es fe ra del món- i re pre sen ta cions fut bo lís -

ti ques, al gu nes molt pri me ren ques, re la -

cio na des amb el seu club la U.E. Fi gue -

res, d’al tres amb el Bar ça, en la com me -

mo ra ció del seu se tan ta-cinc ani ver sa ri, i

d’al tres amb el C.E. Sant Andreu, quan

l’any 1977 aques ta po pu lar en ti tat bar ce -

lo ni na pa tia un greu pro ble ma econò -

mic que Dalí va aju dar a re sol dre amb un

qua dre. 
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Imatges metropolitanes

Joan Cre xells des cri u un par ti t de fut bol
ju ga t a Lon dres per l’Arse nal (1924)

§ CONRAD VILANOU
Uni ver si tat de Bar ce lo na

No hi ha dub te que la ciu tat –des de la

po lis gre ga a l’aglomeració ur ba na–

cons ti tueix una de les màxi mes ma ni -

fes ta cions de la cul tu ra hu ma na. De fet, 

els grecs ja veien en la po lis la con di ció

de pos si bi li tat per a la ci vi lit za ció de

l’home, o el que és el ma teix, el lloc

adient per a la for ma ció dels ciu ta dans.

Arist òtil ho dei xa ben clar en la seva Po -

lí ti ca: la ciu tat és el te los de la ci vi lit za -

ció, amb la qual cosa que da jus ti fi ca da

la seva vi sió de l’home com a zoon po li -

ti kon. En con se qüèn cia, fora de la ciu -

tat ro man el de sor dre i la barb àrie, de

ma ne ra que un dels càstigs més se vers

que s’aplicava a qui ha via tren cat les

lleis de la po lis era jus ta ment la con -

dem na a l’ostracisme, això és, viu re

allun yat de la seva ciu tat ori ginà ria,

sentència que s’aplicà a Sòcra tes que

–abans d’acceptar-la– de ci dí po sar fi a

la seva vida. Amb aquests an te ce dents

re sul ta lògic que un dels mèrits més

preuats pels ciu ta dans de les res pec ti -

ves po lis fos, jus ta ment, re pre sen tar-les 

en els Jocs Olím pics de l’Antiguitat i ob -

te nir triomfs que, a ban da de can tar la

seva ex cel·lència per so nal, pres ti giés el

nom de la seva ciu tat.

Amb tot, Ale xan dre –dei xe ble d’Aristòtil– 

va cons ta tar les li mi ta cions de la po lis

clàssi ca i, per tant, la ne ces si tat de fun -

dar un nou as sen ta ment a la riba del riu

Nil, que es va qua li fi car, per dis tin gir-la

de la po lis, amb el nom de ko mé po lis.

D’aquesta ma ne ra Ale xan dria es va con -

ver tir en una komé, una mena d’indret

que gràcies a la seva ca pa ci tat per con -

glo me rar co ses de pro cedè ncia di ver sa,

va pas sar a ser una cosm òpo li, ex pres sió 

que no dei xa de ser una tau to lo gia si

con si de rem que po lis tam bé sig ni fi ca or -

dre, dis po si ció i es truc tu ra. Enfront de la

frag men ta ció del te rri to ri en llocs po lí tics 

na tu rals –com va re co ma nar Arist òtil–,

Ale xan dre apun ta a l’aiguabarreig, a la

sín te si, a la ciu tat-univers, una na ció de

na cions que no co neix el li mes de la

fron te ra, ni les mu ra lles.1 Des d’una

pers pec ti va es por ti va és ben co ne gut

que les pràcti ques fí si ques es van uni ver -

sa lit zar, jus ta ment, gràcies a l’hel·le nit -

za ció dels cos tums del món que va en ge -

gar l’imperi ale xan drí i que els ro mans

van imi tar en uti lit zar els es pec ta cles per 

es ten dre el cul te im pe rial i uni fi car així la 

vida de l’imperi.

Altra ment es pot dir que Roma fou una

urbs que va acon se guir do mi nar el

món, en una ree di ció d’aquella an ti ga

Ba bilò nia, ma leï da per la tra di ció bí bli -

ca. I en ca ra que va ano rrear Je ru sa lem

–on sem pre va cau sar enuig la ins -

tal·la ció d’un gimnàs per ser con si de rat 

una ma ni fes ta ció alie na a la cul tu ra se -

mí ti ca–, Roma i el seu im pe ri van aca -

bar per su cum bir. El cris tia nis me, des -

prés d’utilitzar les grans ciu tats de

l’imperi per a la seva pro pa ga ció, va

pro po sar, a tra vés de Sant Agus tí,

aque lla ciu tat de Déu en la qual

l’esport ja no te nia ca bu da: el cris tià

–com a at le ta i se gui dor de Crist– ha de 

per se guir la glòria di vi na, de ma ne ra

que la ve ri ta ble vict òria no es tro ba en

aquest món sinó a acon se guir la vida

eter na.

Caldrà es pe rar a la Bai xa Edat Mit ja na i

al Re nai xe ment per tro bar una re cu pe ra -

ció del pa per de les ciu tats i, de re truc, la 

re cu pe ra ció de les pràcti ques es por ti ves. 

Fet i fet, l’enderrocament de les mu ra lles 

de les ciu tats –sím bol de la ma jo ria

d’edat del gène re humà, en des vin cu -

lar-se del pes de la tra di ció re li gio sa, po -

lí ti ca o fa mi liar– tindrà lloc a par tir de la

mo der ni tat a tra vés d’un lent pro cés que

cul mi narà en el se gle XIX. Alli be rat de la

pro tec ció de les mu ra lles que ofe rien se -

gu re tat, l’home de pendrà no més de la

seva pròpia cons cièn cia in di vi dual. Al

cap i a la fi, el ma teix Rous seau –un dels

pri mers ho mes mo derns– va de ci dir em -

pren dre el camí de la vida –un iti ne ra ri

que el va por tar a mos trar-nos una cons -

cièn cia per so nal mar ca da per la trans -

parè ncia de l’espontaneïtat– en tro bar

tan ca des les por tes de la seva Gi ne bra

na diua.

Molt pro ba ble ment, la cri si de la mo der -

ni tat no és pot des lli gar de la cri si del

crei xe ment de la ciu tat, per què la metrò -

poli –la gran ciu tat que es va de sen vo lu -

par ex traor dinà ria ment des prés de la Pri -

me ra Gue rra Mun dial (1914-18)– va ge -
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ne rar, pa ral·le la ment al pro grés ma te -

rial, unes no ves con di cions psi colò gi -

ques. Enca ra més quan el crei xe ment de

la cul tu ra mo der na va pro pi ciar l’apa -

rició de l’home-massa amb la con se -

qüent des per so na lit za ció de la vida hu -

ma na. Ernst To ller, en la seva des crip ció

de la cul tu ra d’aquells anys, ens diu: “Els 

im pul sos so cials em pen yen la per so na

com a mas sa. I la per so na vol as so lir

l’objectiu, en ca ra que hagi de re nun ciar

a la idea mo ral. Aques ta con tra dic ció em 

sem bla in so lu ble, per què jo l’he vis cu da

ac tuant, i pro vo de do nar-li for ma. És

així com sor geix el meu dra ma Home-

mas sa”.2

L’escriptor Ste fan Zweig cons ta ta que el 

se gle XIX –en el qual va néi xer i créi xer–

era un món or de nat on, per exem ple,

abun da ven les per so nes obe ses, la qual

cosa con fir ma la tendència al se den ta -

ris me i el re buig de l’exercici fí sic. En

aquell món de la se gu re tat vie ne sa de la 

fi del se gle XIX, l’esport era con si de rat

una ocu pa ció bru tal que restà, ini cial -

ment, al mar ge de la bona so cie tat que

–a tot es ti rar– as sis tia a les cur ses de

l’hipòdrom. Les per so nes res pec ta bles

ca mi na ven a poc a poc, par la ven amb

me su ra, tot es feia amb cal ma i sen se

pres ses, se gons exi gia una vida tran -

quil·la i pla ne ra. En rea li tat, això era el

que es queia a una bur ge sia que ac cep -

ta va sen se re ser ves el sis te ma es ta blert

i s’emmirallava en la vida aris tocr àti ca

de la cort im pe rial. Aques ta si tua ció de

pla ci de sa no es va tras bal sar fins que el

par tit so cia lis ta d’Àustria, pro mo gut pel

doc tor Vik tor Adler, va acon se guir mo -

bi lit zar la clas se tre ba lla do ra, d’una

ma ne ra or de na da, amb ma ni fes ta cions

pa cí fi ques pel Pra ter vienès, lloc fins

lla vors fre qüen tat úni ca ment per les

clas ses be nes tants.

A poc a poc, aquells jo ves van co men çar

a per dre la con fian ça en l’autoritat que

re pre sen ta va la fa mí lia, l’escola i la mo -

ral bur ge sa del se gle XIX que, a més de

ser pu ri ta na a tota Eu ro pa, de fu gia el

tema de la se xua li tat per un sen ti ment

d’inseguretat in te rior, fins al punt de re -

co ma nar una do ble mo ral. Enca ra que

no es va prohi bir als jo ves ex pres sar la

seva se xua li tat, es va exi gir que la ca na -

lit zes sin de ma ne ra dis cre ta a tra vés de

la pros ti tu ció –una autè nti ca xa cra a

cau sa de les ma lal ties, en es pe cial la sí -

fi lis, que oca sio na va mol tes pèrdues de

vi des fins al des co bri ment de la pe ni -

cil·lina– que in tro du ïa el jo vent en un

món sòrdid i malsà i que la Pe da go gie

Spor ti ve (1922) de Cou ber tin vo lia com -

ba tre enè rgi ca ment. “Pot ser en cap al tra

es fe ra de la vida pú bli ca no s’ha pro duït

un can vi tan ra di cal en l’espai d’una ge -

ne ra ció com en les re la cions en tre els

dos se xes, a cau sa d’una sèrie de fac -

tors: l’emancipació de la dona, la psi -

coanà li si freu dia na, l’educació fí si ca, la

in de pen dit za ció del jo vent”.3 No de ba -

des, els su rrea lis tes van trans for mar el

cos humà en màqui nes amb un mar cat

carà cter erò tic i se xual. Tot ple gat, va

afa vo rir l’aparició de ma ne res de ves tir

més lleu ge res i es va aca bar amb el prin -

ci pi tra di cio nal de ta par i ama gar, se -

gons una cul tu ra de l’ocultació que va

afec tar molt ne ga ti va ment l’educació de

les noies.

A par tir de la se go na mei tat del se gle

XIX, ja no són les pla ces, les es glé sies i

els pa laus els ele ments que de fi nei xen

l’espai d’una ciu tat, sinó les vies de co -

mu ni ca ció –els nous ca rrers tra çats de

ma ne ra geomè tri ca, això és, en for ma

de pa ral·le les, dia go nals i me ri dians,

com pa le sa el pla Cerdà– que ha vien

de per me tre l’establiment d’una ràpi da 

xar xa vià ria de trans port ci vil i mi li tar.

Al ma teix temps, es van cons truir pre -

ci pi ta da ment ha bi tat ges per a la gent

que emi gra va mas si va ment del camp a

la ciu tat. En con se qüèn cia, es va pas -

sar, en po ques dèca des, d’una ciu tat

ar ti cu la da en ca ra al vol tant d’una es -

truc tu ra gre mial i me nes tral a una ciu -

tat in dus trial que veia com la so cie tat

s’atomitzava en in di vi dus aï llats.

Aques ta si tua ció va afa vo rir l’aixe -

cament ver ti cal d’edificis de di ver sos

pi sos i, el que és més des ta cat, la pri -

va tit za ció de l’espai i la pèrdua dels

vin cles so cials.4 En aquest sen tit, val a

dir que Nova York –per a molts el mo -

del de ciu tat mo der na que des prés de

1945 va arra bas sar la ca pi ta li tat del

món a ciu tats com ara Lon dres, Pa rís o

Ber lín– és una ciu tat po sa da dem peus.

Ara bé, tot i que el ter me “ciu tat” no és

po lisè mic, da rre ra d’aquest mot es de -

tec ten un se guit de con cep cions que per -

me ten di ver ses lec tu res. De fet, ens tro -

bem amb ad jec ti va cions es pa cials o

geogr àfi ques del ter me: ciu tat alta, ciu -

tat ve lla, ciu tat satèl·lit, ciu tat ober ta.

Se gons els ob jec tius, te nim la ciu tat uni -

ver sità ria, la ciu tat es por ti va, la ciu tat

olím pi ca, la ciu tat sa nità ria i, fins i tot, la 

ciu tat dels morts (necr òpo lis). En fun ció

de la pers pec ti va fi losò fi ca, re li gio sa, li -

terà ria, utò pi ca i ur ba nis ta apa rei xen la

ciu tat ideal, la ciu tat san ta, la ciu tat

eter na, la ciu tat in vi si ble, la ciu tat del
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Sol i la ciu tat jar dí. Tan ma teix, tam bé

po den re fe rir-se al tres for mes d’entendre 

el con cep te de ciu tat com el de ciu -

tat-paisatge, això és, la ciu tat que s’a -

faiçona se gons la re la ció de l’home amb

el seu hàbi tat a tra vés d’una sin ta xi que

co lo nit za el te rri to ri per mitjà de l’ar -

quitectura i l’urbanisme.

Wal ter Ben ja min co men ta que els pa no -

ra mes de Da gue rre, a més d’anticipar un 

cap gi ra ment en la re la ció en tre l’art i la

tècni ca, són al ma teix temps ex pres sió

d’un sen ti ment nou de la vida. Si, en un

pri mer mo ment, se cer ca va fer dels pa -

no ra mes ar tís tics llocs d’una per fec ta

imi ta ció de la na tu ra, més tard el ciu -

tadà, que ha via ma ni fes tat la seva su pe -

rio ri tat po lí ti ca en front de la vida ru ral,

pro va de por tar el pai sat ge a la ciu tat,

que així s’eixampla en els pa no ra mes.5

Les fo to gra fies i la fil ma ció d’escenes ur -

ba nes con fir men una cosa que la pin tu ra 

im pres sio nis ta tam bé ha via cop sat: la

ciu tat aca ba per con ver tir-se en un au -

tèntic pai sat ge. 

Tot ple gat, va ge ne rar un can vi sob tat,

per què es va pas sar del pai sat ge na tu ral

–que van pos tu lar els clàssics i els

romàn tics– a una nova vi sió es ce nogr àfi -

ca de ter mi na da per la ra cio na lit za ció de

l’espai i les apli ca cions tec nolò gi ques, i

en les quals apa reix una ger na ció d’indi -

vidus que veuen com els au tomò bils as -

set gen i li mi ten l’espai pú blic. És el tri -

but al pro grés, al ma qui nis me i a la ve lo -

ci tat, as pec tes que els fu tu ris tes van fer

seus en pro cla mar l’adveniment d’u na

for ma de ci vi lit za ció que pre sen ta va l’o -

bra d’art a ma ne ra de con junts plàstics

en els quals con flu ïen els ma te rials i les

sub stàncies més dis pars i els me ca nis -

mes més sor pre nents, per tal de pro duir

no ves sen sa cions (llums, mo vi ments,

so rolls). Mal grat tot, el pai sat ge urbà

que van fil mar els ger mans Lu miè re,

l’any 1897, a di ver ses ciu tats eu ro pees

de mos tra que ales ho res era en ca ra fac ti -

ble l’harmonia en tre els usos de mo bi li -

tat i els usos de so cia bi li tat, si te nim en

comp te que el nom bre de vehi cles i la

seva ve lo ci tat màxi ma, sem blant a

la dels ca valls, es tro ba ven dins d’uns lí -

mits con vi ven cials. Però aviat es va dis -

si par aques ta pos si ble har mo nia, en arri -

bar la dèca da dels anys vint, mo ment en

què el ciu tadà va es de ve nir un sim ple

via nant. Jus ta ment, una de les ca rac te -

rís ti ques fo na men tals de la metr òpo li

serà aques ta: grans mas ses de po bla ció

que es des pla cen d’un lloc a un al tre, si -

tua ció que re cor da la imat ge de la Ba bel

bí bli ca.6

El pai sat ge

me tro po lità

D’en tra da, vo lem pre ci sar al gu nes de

les ca rac te rís ti ques que pre sen ta la

metrò poli, la ciu tat que ha cres cut des -

me su ra da ment: aglo me ra ció ur ba na,

in di ferè ncia, ano ni mat, misè ria sub ur -

bial, mor bo si tat in fan til, cos sos famè -

lics, atur, i tam bé el des per tar d’u na

cons cièn cia so cio po lí ti ca en tre la clas -

se obre ra. Com és sa but, les mas ses

tre ba lla do res tro ben en la ciu tat –la

Bar ce lo na d’en tre se gles, aque lla rosa

de foc del mo vi ment anar co sin di ca lis ta 

i lli ber ta ri n’és una bona mos tra– el lloc 

na tu ral per a la llui ta a fa vor de les se -

ves rei vin di ca cions. Enmig d’a quest

con text, Geor ges So rel for mulà el seu

sin di ca lis me re vo lu cio na ri, per tal de

des vet llar en les mas ses la vo lun tat

d’ac ció. Hem d’es men tar que aques ta

est èti ca re vo lu cionà ria, que tro ba en la

ciu tat el seu mi llor es ce na ri, va in fluir

so bre el fei xis me –amb la seva mar xa

so bre Roma (1922)– que va con fiar en

la for ça re vo lu cionà ria que ha via de

con duir el pro le ta riat a la con ques ta

del po der. Ben mi rat, –i heus aquí la

pa ra do xa del pro grés tècnic–, l’ho me

me tro po lità es tro ba en ca de nat a una

dinà mi ca opres so ra i as fi xiant: el seu

rit me vi tal és re gu lat pels sons de les

si re nes que con tro len l’en tra da i sor ti -

da dels ta llers, per l’im pe ca ble dring de 

cronò me tres que mar quen el rit me de

la pro duc ció in dus trial, pel mar te lleig

dels ci lin dres de la in dús tria pe sant,

per les com bus tions dels forns me -

tal·lúr gics, en fi, pels en ginys de tot ti -

pus que, sen se pa rar, cir cu len a di fe -

rents ni vells (sub sòl, su per fí cie i aire)

per la metr òpo li.

Si la po lis gre ga era el lloc de l’ordre i de

la ci vi li tat, la metr òpo li re pre sen ta una

cer ta per ver sió de la ciu tat que, amb el

seu crei xe ment des con tro lat, ha pro vo -

cat la pa to lo gia de la vida ur ba na. Així va 

sor gir una mena de ma lal tia que afec ta

la ci vi lit za ció con tem porà nia i que ma ni -

fes ta símp to mes de la in ci pient cri si de

la mo der ni tat que van te ma tit zar, abans

de l’esclat de la Se go na Gue rra Mun dial,

au tors com ara Jas pers, Hus serl i Guar -

di ni, al guns dels quals –és el cas de Karl

Jas pers, met ge i filò sof– van in clou re en

les se ves re fle xions el tema de l’esport

apunts 74 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (86-93)

art i esport

88
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com a fe no men de mas ses. “El de por te,

como fe nó me no de ma sas, or ga ni za do

como ha bi tual lo mis mo que un jue go

so me ti do a re glas, dis trae ins tin tos que

po drían, si no, lle gar a ser pe li gro sos

para el apa ra to. Lle nan do las ho ras li -

bres, cons ti tu ye una ma ne ra de sa tis fa -

cer a las ma sas”.7 Al cap i a la fi, el pro -

ta go nis me de la mas sa és in des tria ble de 

la vida me tro po li ta na: l’anonimat me tro -

po lità és el que pro mou els fenò mens de

mas si fi ca ció so cial com l’esport o les

grans con cen tra cions po lí ti ques or ques -

tra des pel fei xis me.

Amb tot, cal fer no tar que la metr òpo li

plas ma bona part dels prin ci pis de la

mo der ni tat, si l’en te nem com l’ex tre ma

con cen tra ció i ex hi bi ció d’allò tècnic

que es con cre tit za –per exem ple– en els

grans es ta dis que, al seu torn, s’ex hi bei -

xen com a grans obres d’en gin ye ria que

com bi nen el fe rro amb el ci ment. En

pro nun ciar la pa rau la metr òpo li, se’ns

des vet lla un món de do mi na ció tècni ca

que l’art de la mo der ni tat as su mirà en

de sa par èi xer la mi me si del pai sat ge na -

tu ral. El fo to mun tat ge de Paul Ci troën

Metr òpo li (1923) il·lus tra aquest am -

bient, aquest nou pai sat ge cons ti tuït

per un con glo me rat d’e di fi cis de di ver -

sos es tils, on no apa reix cap fi gu ra hu -

ma na, ni gai re bé cap ele ment na tu ral:

tal ment fa la im pres sió com si la tec no -

lo gia ar qui tect òni ca fos l’ú ni ca i ex clu si -

va pro ta go nis ta del pai sat ge me tro po -

lità. Es trac ta, per tant, d’u na re pre sen -

ta ció des hu ma nit za da en la qual la

presè ncia de l’ho me es de tec ta, in di rec -

ta ment, a tra vés de les se ves crea cions

tec nolò gi ques. En con se qüèn cia, l’ho -

me és vist, sim ple ment, com un homo

fa ber que ha acon se guit –amb el tre ball

i la tec no lo gia– mo di fi car les con di cions 

del seu hàbi tat: la na tu ra, sim ple ment,

obeeix.

Altra ment, en el pai sat ge me tro po lità

s’in tueix la presè ncia hu ma na da rre ra

del gran nom bre de fi nes tres que s’es -

te nen a tra vés d’u na tra ma ata peï da

d’e di fi cis en tre els quals s’al cen im po -

nents gra ta cels. D’a quí que la metrò -

poli –amb la pro jec ció de l’es pai in te -

rior vers l’ex te rior mit jan çant la llum

elèctri ca, la pri me ra gran no ve tat del

se gle XX–8 ge ne ri una vi sió es pec tral,

d’u na gran for ça i be lle sa plàsti ca, so -

bre tot du rant la nit. Àdhuc, aques ta

imat ge noc tur na es per fi la com una

mena de joc de llums i om bres que re -

cor da –si més no a tra vés de la fil mo -

gra fia dels pri mers anys de la hist òria

del ci ne ma– el fa mós mite platò nic de

la ca ver na. En fi na lit zar la seva jor na da 

la bo ral, els tre ba lla dors –com si es

trac tés d’u na nova ver sió dels es claus

de l’an ti gui tat– sur ten, des d’un món

so te rra ni boi rós i la be rín tic, a la su per -

fí cie. I per tant bus ca ran –a par tir del

dis sab te al mig dia, se gons l’ho ra ri de

la set ma na an gle sa– aque lles es to nes

d’o ci que tro ba ran als camps de fut bol.

El ci ne ma re flec teix per fec ta ment

aques ta am bien ta ció d’e le ments es pec -

trals –a vol tes, qua si fan tas magò rics–

que do nen vida a la metr òpo li, tal com

re cu llen dues pel·lí cu les em blemà ti -

ques: Metrò poli, de Fritz Lang (1926) i

Ber lín, sim fo nia d’u na gran ciu tat, de

Wal ter Rutt mann (1927). A tra vés d’a -

quests films ale manys es posa de re lleu

el nom bre d’o brers que, cada matí i a

trenc d’al ba, des fi len pels ca rrers en di -

rec ció a unes fàbri ques, on són sot me -

sos a una pro duc ti vi tat re gu la da per una 

di vi sió del tre ball que fa que l’ac ti vi tat

la bo ral si gui una cosa im per so nal i au -

to ma tit za da. És, doncs, ben com pren si -

ble que a la pel·lí cu la Metr òpo li –nom

d’u na ciu tat des co ne gu da per l’es pec ta -

dor i que trans met una vi sió de gra da da

del fu tur–,9 la ro bo tit za ció de la vida hu -

ma na si gui al gu na cosa més que un

sim ple som ni: l’ho me es veu de gra dat a

la con di ció d’apè ndix d’u na sim ple

màqui na, si tua ció que tam bé Cha plin

va cri ti car àci da ment a Temps Mo derns

(1936).

L’es port,

fe no men me tro po lità

S’ha d’insistir que l’esport és un fe no -

men tí pi ca ment mo dern, que s’ha de

vin cu lar al crei xe ment de les ciu tats i a

l’aparició d’un mo del de vida me tro po -

lità. Ste fan Zweig, en les se ves ex -

cel·lents memò ries, ja ci ta des an te rior -

ment, cons ta ta que en el se gle XIX en ca ra 

no ha via en trat a Eu ro pa l’onada es por ti -

va que pe ne trarà amb for ça amb

l’arribada del nou se gle. Zweig, que s’ha -

via for mat en aquell món de la se gu re tat

de l’època de l’imperi aus tríac, an te rior a 

la Pri me ra Gue rra Mun dial, ho dei xa ben 

clar: “La llui ta, els clubs d’atletisme, els

rècords de pe sos pe sants, a la nos tra

èpo ca en ca ra eren tin guts per ac ti vi tats

de ba rria da, i el seu pú blic era in te grat

per car nis sers i camà lics; a tot es ti rar,
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les cur ses, més no bles i aris tocr àti ques,

atreien unes quan tes ve ga des l’any

l’anomenada bona so cie tat a l’hipò -

drom, però no pas a no sal tres, a qui

qual se vol ac ti vi tat fí si ca ens sem bla va

una ab so lu ta pèrdua de temps”.10

En rea li tat, s’hagué d’esperar a les pri -

me res dèca des del se gle XX –i en es pe cial 

a la fi de la Pri me ra Gue rra Mun dial– per

tal que l’esport cons ti tuís un ele ment

més de la cul tu ra me tro po li ta na, que ha -

via ge ne rat unes no ves con di cions i que,

a la llar ga, afa vo ri rien l’aparició d’una

ca te go ria so cial des co ne gu da fins ales -

ho res i que vo lia tren car de ci di da ment

amb el món an te rior: la jo ven tut que va

apar èi xer amb for ça des prés de la Pri me -

ra Gue rra Mun dial. Fou lla vors quan

s’assistí al crei xe ment es pec ta cu lar de

les ciu tats i a la mi llo ra de les per so nes

que es “van fer més be lles i sa nes gràcies 

a l’esport, a una ali men ta ció mi llor, a la

jor na da de tre ball més cur ta i a un con -

tac te més ín tim amb la na tu ra”. La des -

crip ció que fa Zweig, re fe rint-se a la seva 

Vie na na diua, és ben sig ni fi ca ti va: “Nin -

gú, tret dels més po bres, ja no es que da -

va a casa els diu men ges, tot el jo vent

sor tia a ca mi nar, a es ca lar i a llui tar, en -

tre nat en tota mena d’esport...”.11

Ja hem dit que en tren car-se els lli gams

que ha vien pre si dit la so cie tat de l’an tic

règim, la des per so na lit za ció de la vida hu -

ma na afa vo ria, de re top, l’e mergència de

sen sa cions i ma ni fes ta cions col·lec ti ves

que, a par tir d’a les ho res, van ser uti lit za -

des po lí ti ca ment pels go ver nants, que ha -

vien de le gi ti mar que aquells ma tei xos jo -

ves que feien es port, mar xes sin con tents

vers els fronts de gue rra. Al cap i a la fi,

l’es port ha es tat con si de rat com una do -

mes ti ca ció de la gue rra o, el que és gai re -

bé el ma teix, una ca na lit za ció de la violèn -

cia. D’al tra ban da, l’es port –i molt es pe -

cial ment el fut bol– es pot en ten dre com

una reac ció neo vi ta lis ta, arre la da en una

tra di ció cul tu ral de carà cter agra ri, con tra

l’o na da mecà ni ca de la pro duc ció in dus -

trial. Tan ma teix, el pai sat ge me tro po lità

va can viar ra di cal ment amb la cons truc ció 

de velò droms, pis tes de pa ti nat ge, camps

de fut bol, es ta dis i pis ci nes a l’ai re lliu re.

Aquells gim na sos del se gle XIX –ins tal·lats

en llocs fos cos i in sa lu bres– van pas sar a

mi llor vida. L’es port ha via arre lat de fi ni ti -

va ment en la vida de la metr òpo li, tal com

es pot sim bo lit zar en la cons truc ció de

l’es ta di de Mont juïc, inau gu rat l’any

1929, en oca sió de l’Expo si ció Inter na cio -

nal, que va des ti nar tot un pa ve lló a l’es -

port que, en aquells mo ments –hi in sis tim

de nou–, sig ni fi ca va una mos tra de pro -

grés i mo der ni tat i, el que és més des ta cat, 

una in dús tria emer gent que ca lia mos trar

pú bli ca ment. Com és sa but, la gran dife -

rència en tre l’Expo si ció Uni ver sal de 1888 

i l’Expo si ció Inter na cio nal de 1929 fou

jus ta ment l’a pa ri ció de l’es port, atès que

l’any 1888 –lle vat d’al gu nes ma ni fes ta -

cions ci clis tes pels ca rrers de Bar ce lo na–

no va te nir cap mena d’in cidè ncia en

aquell es de ve ni ment.

A més a més l’es port, amb la seva es -

tètica energ èti ca i vi ta lis ta, que es re col -

za en una vi sió mo to rit za da del cos

humà, fou pre sen tat com un an tí dot als

fu nes tos efec tes que es des pre nien d’u -

na so cie tat –he re va de la in dus tria lit za -

ció del se gle XIX– me ca nit za da. No en va 

l’es port –i aquí po dem in clou re a més

del ci clis me, el mo to ci clis me i l’au to -

mo bi lis me– fou un dels te mes pre fe rits

dels fu tu ris tes que, en exal tar el di na -

mis me i la ve lo ci tat, van pro cla mar l’ad -

ve ni ment d’u na for ma de ci vi lit za ció

que pre sen ta va l’o bra d’art a ma ne ra de

con junts plàstics en què con flu ïen els

ma te rials i les sub stàncies més dis pars i 

els me ca nis mes més sor pre nents, per

tal de pro duir no ves sen sa cions (llums,

mo vi ments, so rolls). Re sul ta lògic,

doncs, que l’es port fos pre sen tat per les

avant guar des cul tu rals i ar tís ti ques –el

Ma ni fest Groc sig nat per Sal va dor Dalí,

Lluís Mon tanyà i Se bas tià Gasch, l’any

1928 així ho pa le sa– com un ele ment

in no va dor. Aquests an te ce dents con fir -

men el pro cés d’ins ti tu cio na lit za ció de

l’es port com una pràcti ca so cial que, tot 

i les ma ni fes ta cions eli tis tes d’es ports

com ara l’e qui ta ció, l’es gri ma o el

tennis, arri ba fi nal ment a to tes les ca -

pes so cials. Per úl tim, l’a pa ri ció en

l’èpo ca d’en tre gue rres (1919-39) de

l’es port de mas sa –el fut bol, es pe cial -

ment a Eu ro pa– ge ne ra un fe no men nou 

que a la llar ga re cor darà aque lla cul tu ra

de l’es pec ta cle –el pa i circ, ja cri ti cat

per Ju ve nal a la Roma im pe rial.12

Esta blert això, no és de ba des dir que si

la so cie tat in dus trial del se gle XIX s’ha -

via fet neo se dent ària amb el crei xe -

ment de les ciu tats, la so cie tat me tro -

po li ta na –aque lles grans urbs de l’èpo -

ca d’en tre gue rres– va per me tre l’e -

mergència d’u na vida neonò ma da,

mercès a pràcti ques com l’ex cur sio nis -

me, el càmping o el tu ris me, re tro bar

aque lla na tu ra le sa per du da i que ara es 

res ca ta va amb una ac ti tud cer ta ment

romà nti ca. En con se qüèn cia, i per tal

de fu gir d’a quest pa no ra ma me tro po -

lità, es van de sen vo lu par, du rant les

dues pri me res dèca des del se gle XX, tot

un se guit de pro pos tes me to dolò gi ques 

a l’ai re lliu re (colò nies es co lars, es col -

tis me, acam pa des, etc.) en ca mi na des

a po sar els in fants en con tac te di rec te

amb la na tu ra.
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Joan Cre xells i l’es port

Tot i que aquest no és el mo ment d’as sa -

jar una bio gra fia de Joan Cre xells

(1896-1926), bo serà re cor dar que el

seu per fil in tel·lec tual es pot de fi nir amb

els qua li fi ca tius se güents: li be ral, demò -

cra ta, re pu blicà i lai cis ta amb ten -

dències so cia lit zants.13 De fet, com binà

una sòli da for ma ció hu ma nis ta –es tu dià

Dret i Fi lo so fia i Lle tres– amb una in cli -

na ció vers els nous co rrents del pen sa -

ment (lògi ca, fi lo so fia del llen guat ge, es -

ta dís ti ca, etc.). L’any 1921, en ne gar-li

la “Jun ta para Amplia ción de Estu dios”

una pen sió per es tu diar a Angla te rra –on

flo ria la fi lo so fia ana lí ti ca– el nos tre au -

tor va de ci dir pre pa rar-se per a les opo si -

cions al càrrec de Cap Mu ni ci pal d’Esta -

dís ti ca de l’Ajun ta ment de Bar ce lo na,

per la qual cosa es des plaçà a es tu diar

es ta dís ti ca a Ber lín i Lon dres. En amb -

dues ciu tats va fer de co rres pon sal de

prem sa, de ma ne ra que va cop sar el gust 

per la passió científica de la cultura

germànica i el sentit liberal i democràtic

del model universitari anglès. 

Val a dir que Cre xells no va se guir cap

de les lí nies de pen sa ment es ta bler tes

du rant els anys vint a l’Estat es pan yol,

de ma ne ra que es va des mar car tant

del nou cen tis me d’or sià ins tal·lat a

Bar ce lo na com de l’his to ri cis me vi ta lis -

ta d’Orte ga y Gas set. De fet, Cre xells

s’a llunyà ex pres sa ment de la ge ne ra ció 

nou cen tis ta –“el que pas sa és que els

nos tres nou cen tis tes no han arri bat als

clàssics: s’han que dat a la Ben Plan ta -

da”, va de nun ciar agu da ment– i rei vin -

di ca, des d’u na po si ció neohu ma nis ta,

el con tac te di rec te amb la cul tu ra

clàssi ca, per què al seu pa rer, “l’i deal

grec de la vida hu ma na era un ideal in -

su pe ra ble”.14

Tal com va suc ceir a Ale man ya amb

Wer ner Jae ger, Cre xells re pre sen ta, per

a la Ca ta lun ya dels anys vint, un es pe rit

ama rat de pla to nis me, que poc te nia a

veu re amb la pre te sa res tau ra ció

neoclàssi ca d’Eu ge ni Ors, que es va di -

luir en un dis curs ideolò gic me di te rra nis -

ta. El cos mo po li tis me de Cre xells fa que

con ju mi ni la tra di ció clàssi ca amb la mo -

der ni tat po lí ti ca (el sis te ma de mocr àtic)

i fi losò fi ca (la lògi ca i la fi lo so fia del llen -

guat ge). Fet i fet, el clas si cis me de Cre -

xells co men ça en la fi lo so fia –d’a quí la

seva vo ca ció per tra duir els Dià legs de

Pla tó– que el mena fins a l’es port que ja

era prac ti cat en les po lis gre gues. A més, 

la seva do ble vo ca ció –anglòfi la i clàssi -

ca– exi gia la im por ta ció de l’es pe rit

brità nic, atès que es po dia es ta blir un

pa ral·le lis me en tre el sen tit de mocr àtic

atenès i el ta rannà li be ral anglès. Enmig

de l’am bient pes si mis ta que pla na va so -

bre una Eu ro pa que con tem pla va amb

pas si vi tat l’as cens dels to ta li ta ris mes,

Cre xells apos ta a fa vor de la de mocr àcia

i del sis te ma par la men ta ri, la qual cosa

jus ti fi ca la di men sió cí vi co mo ral que

ator ga a l’es port, que ha de res tar al ser -

vei de la de mocr àcia. Po lí ti ca i es port no

són dos com par ti ments aï llats, sinó que

exi gei xen una ma tei xa in cli na ció: el sen -

tit es por tiu, o el que és el ma teix, el joc

net (fair play). L’es port no pot com por tar 

un em bru ti ment de l’ho me, sinó una

exal ta ció dels va lors mo rals: “En el

Protà go res de Pla tó, Sòcra tes fa bur la

d’a quells que vo len imi tar els la ce de mo -

nis en llurs exer ci cis fí sics sen se fi xar-se

en l’as pec te es pi ri tual de llur edu ca ció, i

per imi tar-los –diu– es fan mal bé les ore -

lles a cops de puny i s’em bo li quen les

mans amb tires de cuiro i porten

mantells curts, com si fos per això que

els lacedemonis són els més forts entre

els grecs”.15

Ben mi rat, l’am bient de cri si que se guí la 

Pri me ra Gue rra Mun dial va reha bi li tar de 

bell nou la fi lo so fia platò ni ca, en un in -

tent de com ba tre la trans mu ta ció de va -

lors pro po sa da per Nietzsche –mort l’any 

1900– i el nihi lis me, que s’a po de ra va

d’u na jo ven tut eu ro pea cada ve ga da més 

pro cliu a la teo so fia, l’o cul tis me, l’an tro -

po so fia i el mis ti cis me. Per re sol dre

aquest es tat de co ses, res mi llor que el

con tac te amb la tra di ció clàssi ca que,

des d’a ques ta pers pec ti va, no es pot

con si de rar una in vi ta ció a la reac ció,

sinó un autè ntic exer ci ci d’hu ma nis me i

de mocr àcia. En con se qüèn cia, re sul ta

con gruent que Cre xells –sota l’em pa ra

d’un idea lis me obert al món dels va lors–

de fen sés una fi na li tat es pi ri tual i mo ral

de l’es port que ul tra pas sa els plan te ja -

ments na cio na lis tes, que van ser re cu pe -

rats du rant els anys vint per les doc tri nes 

po lí ti ques i eu genè si ques que pre te nien

mi llo rar les ra ces. Per a Cre xells la cosa

està cla ra: sen se per dre de vis ta la tra di -

ció clàssi ca, l’e le ment mo ral s’ha de cer -

car en el mo del anglès, per al qual l’es -

port cons ti tueix un mitjà edu ca tiu fo na -

men tal. En rea li tat, l’es port s’ha d’in -

clou re en un con cep te de la cul tu ra ideal

que vol evi tar els pe rills que es de ri ven

de l’es pe cia lit za ció. No es trac ta de sa -

ber de ma ne ra eru di ta mol tes co ses, sinó 

d’en tendre-les in tel·li gent ment. D’a -

ques ta ma ne ra, el fet de viu re s’im po sa a 

un sa ber en ci clopè dic. Més que l’a cu -

mu la ció de co nei xe ments, con vé de sen -

vo lu par els va lors hu mans que l’es port

pro mou, per què “les persones que tenen 

un criteri sa i un sentit de la vida noble i

elevat saben, en moments, que la regla

moral no existeix o és equívoca”, i per
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tant, “quina actitud s’ha d’adoptar per

procedir correctament”.

És obvi que Cre xells va re la cio nar el po -

ten cial mo ral de l’es port amb la idea

d’au to no mia i au to go vern arre la da en la

tra di ció pe dagò gi ca del re for mis me pe -

dagò gic anglès, ini ciat per Tho mas

Arnold en el se gle XIX, quan di ri gia l’es co -

la se cund ària de Rug bi. Per això, Cre -

xells in sis teix en la di men sió pe dagò gi ca

de l’es port, so bre tot en tot allò re la cio nat 

amb l’èti ca es por ti va, tal com re flec teix

en des ta car l’e le ment mo ral en l’es port:

“Edu car els jo ves en l’es port, per què a

cada mo ment de la vida ac tuïn amb

aque lla cla re dat i no ble sa que ano me -

nem es por ti vi tat, vet aquí una no ble fi -

na li tat mo ral de l’es port. Que quan es

plan te gi una qües tió qual se vol, en lloc

de cer car en llur memò ria qui na és la

regla moral i legal que s’hi pot aplicar, hi

apliquin habitualment el seu sentit

esportiu”.

Des del punt de vis ta de la fi lo so fia, l’o ri -

gi na li tat de Cre xells fou que va con tac tar

amb els nous co rrents de la fi lo so fia ana -

lí ti ca, de ma ne ra que fou l’in tro duc tor, a

l’es tat es pan yol, del que s’ha ano me nat

po si ti vis me lògic (Fre ga, Rus sell, etc.),

és a dir, de la fi lo so fia preo cu pa da per

do nar a la lògi ca el mèto de ri go rós de la

ma temà ti ca en in tro duir el seu sim bo lis -

me. D’a quí el seu in terès per la lògi ca i la 

fi lo so fia del llen guat ge, que el portà a es -

tu diar es ta dís ti ca al cos tat del pro fes sor

Karl Pear son, di rec tor del Se mi na ri

d’Esta dís ti ca de l’Uni ver sity Co lle ge de

Lon dres. Aques ta cir cumstància l’a -

propà a la vida col·le gial brità ni ca i, na -

tu ral ment, al món de l’es port. L’any

1921 de cla ra a La Pu bli ci tat: “Sóc par ti -

da ri en tu sias ta de l’es port”. Amb tot, fa

un ad ver ti ment: “Entu sias tes de l’es port, 

i so bre tot del fut bol, però ene mics ra di -

cals que en l’es port hi hagi sim ples es -

pec ta dors. L’es port és per a és ser fet, i

no per a és ser con tem plat, al menys, no

per a és ser contemplat per gent que és

exclusivament espectadora”.16

Re sul ta lògic, doncs, que les referèn -

cies es por ti ves aflo rin en les se ves

cròni ques pe rio dís ti ques en via des des

de Lon dres per a La Pu bli ci tat: “...la

Uni ver si tat an gle sa, en can vi, és un

lloc de for ma ció ge ne ral. Al pati del

mig de l’Uni ver sity Co lle ge, a Lon dres,

hi ha un camp de tennis. To tes les pa -

rets de la Uni ver si tat són ple nes d’a -

nun cis de con cur sos es por tius uni ver -

si ta ris o de dis cus sions po lí ti ques en tre 

es tu diants. A Oxford i a Cam brid ge es

rema, es juga al cric ket, al fut bol, a la

boxa, al rug bi, es neda, es co rre i es

llen ça el disc; es va a fer es ports d’hi -

vern a Suïs sa; es dis cu teix gai re bé

cada dia, en reu nions molt con co rre gu -

des, de la uti li tat de l’e xistència del

par tit lli be ral, de l’im post so bre el ca pi -

tal...”.17 Cre xells ho té clar: es port i po -

lí ti ca cons ti tuei xen les dues grans ocu -

pa cions de l’es tu diant anglès. A part

d’això, i a més a més, es tu dia.

Na tu ral ment, aques ta an glo fí lia de Cre -

xells –que des d’u na pers pec ti va cul tu -

ral fa que apos ti a fa vor d’u na cul tu ra

ge ne ral de sig ne hu ma nís tic, que con ju -

mi na el co nei xe ment de les llen gües

clàssi ques amb l’es tu di de la ma temà ti -

ca– ha via de com por tar un in terès per

l’es port, cosa que en el seu cas és més

im por tant, per què com pa ra la rea li tat

an gle sa amb la ca ta la na. Cre xells fou

un in tel·lec tual que, des de bon co men -

ça ment, es preo cupà de l’es port: l’es pe -

rit es por tiu és la nota del ve ri ta ble gent -

le man. En sin to nia amb el seu hu ma -

nis me, Cre xells de nun cia a la prem sa

Els lí mits de l’es port (La Pu bli ci tat, 4

se tem bre 1924) on co men ta –a re dós

del cam pio nat de fut bol de Ca ta lun ya i

del fet que el Fut bol Club Bar ce lo na

s’ha gués con ver tit, du rant la Dic ta du ra

de Pri mo de Ri ve ra, en un fe no men so -

cial– que “a Bar ce lo na hi ha un nom bre

ex ces siu de gent que mira ju gar fut bol

en lloc de ju gar-hi”. Cre xells de fen sa

que l’es port no és un fi en ell ma teix per -

què, des de l’èpo ca dels Jocs Olím pics

an tics, no ho ha es tat mai: l’es port ha

de res tar al ser vei de la mo ral i, per ex -

ten sió, d’u na mo ral de mocr àti ca. La

seva ar gu men ta ció és dià fa na: “Els an -

gle sos diuen que la ba ta lla de Wa ter loo

fou guan ya da en els camps de cric ket. I

Cher ches ton, en un ar ti cle ad mi ra ble,

afe geix: en els camps de cric ket on es

ju ga va ma la ment. La ba ta lla de Wa ter -

loo fou guan ya da pel va lor, l’e ner gia, la

se re ni tat i la te na ci tat de la mas sa de

l’exè rcit anglès, qua li tats tal ve ga da do -

na des per l’es port...”. 

Bon co nei xe dor de la fi lo so fia clàssi ca

–no en de ba des va co men çar la tra duc ció 

al ca talà de l’o bra de Pla tó, que va co -

men çar a pu bli car la Fun da ció Ber nat

Met ge–, Cre xells des ta ca L’e le ment mo -

ral de l’es port (La Pu bli ci tat, 27 de fe -

brer 1925). D’a quí que la seva an glo fi lia

no si gui in des tria ble d’u na de fen sa apas -

sio na da de la lli ber tat, per què al seu pa -

rer –i de fet així va ser per a mol ta gent

d’a que lla ge ne ra ció post nou cen tis ta–

“l’es pe rit es por tiu no con sis teix en l’o be -

dièn cia a unes nor mes, sinó ul tra això,

en el rec te ins tint de triar l’ac ti tud no ble

en el mo ment no pre vist per les nor mes”. 

De ma ne ra que s’im po sa “edu car els jo -

ves en l’es port per què a cada mo ment de 

la vida ac tuïn amb aque lla cla re dat i

noblesa que anomenem esportivitat, vet

aquí una noble finalitat moral de l’es -

port”.
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El fut bol, un es pec ta cle

me tro po lità

Joan Cre xells fou –sen se ne gar al tres

pos si bles qua li fi ca tius– un pu bli cis ta, és

a dir, un in tel·lec tual que es va ser vir del

pe rio dis me per tal de di fon dre un con -

junt d’i dees que ha vien d’ac tua lit zar el

pa no ra ma in tel·lec tual ca talà. En aquest 

sen tit, s’ha de des ta car la cròni ca

“Impres sions de Lon dres” pu bli ca da a

La Pu bli ci tat el 2 de ge ner de 1924 i en

què des criu les se ves sen sa cions, tot just 

aca bat d’a rri bar a la ca pi tal brità ni ca

des prés d’u na llar ga es tan ça a Ber lín.18

A Lon dres, Cre xells quedà im pres sio nat

per l’es pec ta cle de la boi ra, de ma ne ra

que es criu que veu re un par tit de fut bol

en un dia en el qual la boi ri na –i no la

boi ra opa ca i pe sant– cau, és un es de ve -

ni ment ino bli da ble. Enmig d’a quest am -

bient hi ver nal i boi rós, Cre xells s’a propà

amb el fe rro ca rril me tro po lità fins al

camp de l’Arse nal, on es dis pu ta va un

par tit de fut bol, un dis sab te a la tar da de

les da rre ries de 1923:

El fut bol

Veu re un par tit de fut bol, un dia així, és

una joia cons tant per als ulls. He anat al

camp de l’Arse nal a veu re un par tit. El

fut bol té un cert punt de tris te sa a Lon -

dres. És dis sab te a la tar da. La gent surt

del tre ball i co rre al camp. El diu men ge,

en una gran ciu tat, la gent es di fe ren cia.

Però el dia de fei na tot hom és igual. El

tei xi dor mil cinc-cents ca tor ze és, el

dia de fei na, igual que el tei xi dor mil

cinc-cents quin ze. El diu men ge, en can -

vi, di ríeu que ca das cú reprèn la seva per -

so na li tat. Doncs bé; aquí, el fut bol és

cosa de dia de fei na. Per això té aque lla

in ven ci ble tris te sa que té la so cie tat mo -

der na, on el tre ball està or ga nit zat so bre

la base del màxim menyspreu per la per -

so na li tat hu ma na.

Per anar al camp de l’Arse nal cal pren dre

un me tro po lità. Men tre hi anem sen to

dis cu tir so bre el pos si ble re sul tat del par -

tit, però sen se aque lla mag ní fi ca des pro -

por ció en l’a pas sio na ment que ca rac te -

rit za el nos tre pú blic. A l’ho ra de bai xar,

les ga le ries del me tro po lità són pe ti tes

per con te nir tan ta gent. Len ta ment anem

sor tint, ca mi nant es trets pels pas sa dis -

sos, fins que al cap de deu mi nuts hem

po gut arri bar a fora. Una cua de gent va

sor tint sen se par lar, de la por ta del me -

tro po lità. Di ríem que són mi nai res als

quals tot just sor tits de la mina els és

ofert un di ver ti ment del pa tró.

El camp és da vant ma teix de l’es ta ció.

Som tren ta mil. Tren ta mil pro le ta ris, di -

ria jo. Una ban da de mú si ca toca mar xes

po pu lars. La im pres sió de tris te sa i –di -

guem-ho clar– de misè ria, aug men ta. 

Però sur ten els ju ga dors i us obli deu del 

pú blic i de tot. Heu vist com és bell a

casa nos tra l’es pec ta cle d’un par tit

quan el sol es co men ça de pon dre?

Doncs aques ta cla ror de sol és la que

cau ara so bre el camp. El sol és alt, però 

roig, d’a quell roig de pos ta i us el po deu

mi rar sen se que els seus raigs us fa cin

mal. L’her ba del camp és d’un verd

fosc. Els ju ga dors de l’Arse nal por ten

jer seis ver mells i pan ta lons blancs. L’e -

fec te d’a ques tes ta ques ver me lles i

blan ques so bre el verd del camp és me -

ra ve llós.

...I el par tit? El par tit, amics, avui és cosa

se cund ària. Per a un mo dest ca ça dor d’e -

mo cions la caça d’a vui ja és prou gros sa.

I si algú es pre gun ta pel re sul tat del par -

tit que es ju ga va aque lla tar da de dis sab -

te al camp de l’Arse nal, no s’ha de preo -

cu par, per què el ma teix Cre xells te nia

ben clar que el mar ca dor era una cosa

se cund ària: la for ça del re lat re cau, so -

bre tot, en la des crip ció d’u na mas sa que

sa tisfà les se ves ho res lliu res a tra vés de

l’es port que –al seu en ten dre– ha via

de ser al gu na cosa més que un sim ple

es pec ta cle. Fi del a la tra di ció clàssi ca

que en aquells mo ments de pre go na cri si 

ha via de ser var els va lors de l’hu ma nis -

me, Cre xells no en tén l’es port sen se la

seva di men sió mo ral que com por ta

la seva pràcti ca. El que de ma na és una

cosa molt sen zi lla: un es port amb ros tre

humà.

Que lluny que da tot això en una so cie tat

com l’ac tual, que ha con ver tit l’es port en 

un vul gar es pec ta cle me dià tic. Tal ment

fa la im pres sió com si aque lla di men sió

èti ca de l’es port ens hagi aban do nat per

sem pre més, per què la vict òria –aque lla

nike clàssi ca trans mu ta da ara en mul ti -

na cio nal es por ti va– és la que guia tots

els ob jec tius: par ti ci par ha pas sat a mi -

llor vida, no més preo cu pa guan yar. Al

cap i a la fi, l’es pec ta cle –i l’es port és el

gran es pec ta cle d’u na so cie tat post mo -

der na i glo ba lit za da, que ens apro pa te -

le vi si va ment als grans esdeveniments

competitius– només s’interessa pels

vencedors.
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OPINIÓ

Reflexions sobre les prioritats actuals
de l’Educació Física

§ EMILIO J. MARTÍNEZ LÓPEZ
Doc tor en Edu ca ció Fí si ca. 
Màster en Psi co lo gia de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port.
Pro fes sor d’Edu ca ció Se cund ària

Enca ra que l’Edu ca ció Fí si ca s’ha con so -

li dat com a àrea din tre del sis te ma edu -

ca tiu, so cial ment no ha va riat gai re i en -

ca ra ha d’a rri bar el mo ment en què se’n

re co ne gui la ve ri ta ble im portància.

Pa ra do xal ment, tot i que la re la ció ac ti vi -

tat fí si ca-sa lut està de mos tra da cien tí fi -

ca ment, i que molt so vint s’o fe rei xen re -

sul tats es ta dís tics so bre la in cidè ncia

que té en la qua li tat de vida, tant en l’a -

do lescència com en les eta pes de ma du -

re sa i ve lle sa, i mal grat que en els es pais

dels mèdia es re ve la la ne ces si tat d’u na

pràcti ca cons tant en qual se vol de les se -

ves for mes (es port, ac ti vi tats en la na tu -

ra, gimnàsti ca, aerò bic, etc.), no més un

pe tit per cen tat ge de la po bla ció l’ha ad -

qui rit com a hàbit pro pi.

En con ver ses col·lo quials en tre mes tres i 

pro fes sors d’e du ca ció fí si ca es co men ta,

ha bi tual ment, que l’es port que no es cul -

ti va de pe tit no s’aprèn mai co rrec ta -

ment, i pas sa el ma teix amb l’ad qui si ció

d’hàbits hi giè nics i d’ac ti vi tat fí si ca.

Cal dria pre gun tar-se si el plan te ja ment

ge ne ral ac tual de l’e du ca ció fí si ca co -

breix, ve ri ta ble ment, les ne ces si tats i ex -

pec ta ti ves ne cess àries. Ve ri ta ble ment

no. Passem a raonar- ho.

Des prés de la lec tu ra de tin gu da dels

con tin guts i ob jec tius que es pro po sen a

l’àrea d’e du ca ció fí si ca, tant a la LOGSE

com a les pro pos tes de l’ac tual Llei or -

gànica de qua li tat de l’e du ca ció (10/

2002 i Reials de crets 3473 i 3474/

2000, pels quals s’es ta blei xen els en -

sen ya ments mí nims co rres po nents a

l’Edu ca ció Se cund ària Obli gatò ria i al

Bat xi lle rat res pec ti va ment), no apa reix

un as pec te que es con si de ra es sen cial

per ob te nir la ve ri ta ble con so li da ció

d’allò que hom ha après. És l’ad herè ncia 

a la pràcti ca d’ac ti vi tat fí si ca i es por ti va

el que ve ri ta ble ment in te res sa d’a con se -

guir en l’a lum nat i, doncs, hau ria de pre -

va ler com a propò sit fi nal de cada eta pa.

Aquest ter me, uti lit zat en la psi co lo gia

es por ti va, que coad ju va el co nei xe ment

de va ria bles in vo lu cra des, com ara la

mo ti va ció, l’a ten ció, l’estrès, l’au to con -

fian ça, etc., és un autè ntic des co ne gut

en els pro gra mes didà ctics de l’e du ca ció

fí si ca; i la seva con se cu ció ne ces si ta

d’un gran període d’aprenentatge i ma -

duració.

Per a Bu ce ta (1999), la com bi na ció

apro pia da de mo ti va ció bàsi ca (mo ti va -

ció es ta ble per pe tits èxits per so nals o

com pe ti tius), la mo ti va ció més es pe cí fi -

ca cen tra da en el gau di i els in cen tius

que fa cin atrac ti va i gra ti fi cant l’ac ti vi tat

fí si ca dià ria; així com l’a ten ció a l’estrès i 

al re for ça ment de l’au to con fian ça del

sub jec te, acon se gui ran a curt ter mi ni

una dis mi nu ció de l’ab sen tis me en les

ses sions de tre ball i un mi llor apro fi ta -

ment de les ses sions de clas se, cosa que

re fer marà els va lors es sen cials que han

de per du rar en el fu tur.

No més si acon se guim això ens ga ran tim

una au to no mia del sub jec te que per me ti

no des vin cu lar-se dels bons cos tums que 

in cor po rarà a la seva vida quo ti dia na i

que es fa ran més ne ces sa ris a me su ra

que avan ci la seva edat; al ho ra, s’in -

clourà en les con ver ses quo ti dia nes com

un ele ment d’ac tua li tat i re per cu tirà

tran si ti va ment en la preo cu pa ció, per -

què els seus cong ène res ob tin guin

aques ta tan va luo sa ad herè ncia.

El ca len da ri set ma nal de clas ses d’e du -

ca ció fí si ca i l’es cas sa aten ció dels pa res

són els dos ene mics di rec tes que di fi cul -

ten la cul mi na ció del nos tre plan te ja -

ment an te rior, i tots dos es tan in te rre la -

cio nats.

L’ad mi nis tra ció edu ca ti va in cen ti va l’en -

sen ya ment d’al tres àrees de con tin gut i

dei xa, des de fa dèca des, 2 ho res per a

l’a pre nen tat ge de l’e du ca ció fí si ca. Qual -

se vol per so na amb co nei xe ments bàsics

d’a ques ta àmplia dis ci pli na sap que és

im pos si ble d’a con se guir un apre nen tat -

ge es por tiu i, en un es pai de temps tan

breu, ob te nir la su per com pen sa ció ne -

cess ària per a l’a dap ta ció fi siolò gi ca i,
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na tu ral ment, la de sit ja da d’ad herè ncia.

Enca ra que es re co ma na com pen sar-ho

amb pràcti ques ex traes co lars, que quan

es pro duei xen, pa ra do xal ment les rea lit -

zen els alum nes que menys les neces -

siten. 

D’al tra ban da, es plan te ja un do ble ves -

sant, la des preo cu pa ció dels pa res en -

vers una as sig na tu ra que la ma tei xa ad -

mi nis tra ció sub es ti ma; de fet, en ca ra

són molt po ques les oca sions en les

quals els pa res ma ni fes ten al pro fes sor o 

tu tor la seva preo cu pa ció per l’a pre nen -

tat ge del seu fill en l’e du ca ció fí si ca, en

re la ció a al tres àrees con si de ra des fo na -

men tals, com ara llen gua, cièn cies so -

cials, ma temà ti ques, etc. O dit al tra -

ment, quants pa res de ci dei xen d’in cor -

po rar el seu fill/a a clas ses par ti cu lars

(es ports, gimnàsti ca, etc.), sen se ha -

ver-ho de ma nat els fills, si l’a venç d’a -

quell és ina de quat?

De la ma tei xa ma ne ra, aquests com por -

ta ments pa terns fan ina mo vi ble el plan -

te ja ment de l’ad mi nis tra ció, atès que

aques ta no hi veu de man da ni risc de

cris pa ció so cial.

Re cent ment s’han rea lit zat ajusts en el

ca len da ri set ma nal edu ca tiu, tot afa vo -

rint les hu ma ni tats, els clàssics i la re -

cu pe ra ció de la fi lo so fia com un com -

po nent, se gons que sem bla im pres cin -

di ble, per a la con so li da ció edu ca ti va

dels in di vi dus. No en po sem en dub te

la im portància, però el que real ment

sorprèn és que, en aquest de li cat de bat 

de mul tia cadè mics en el qual, no hi ha

dub te, exis teix un con flic te d’in te res -

sos afe gits, no se sen tin veus ar gu men -

ta des que jus ti fi quin, com a im pe ra tiu

de ra bio sa ac tua li tat, els re sul tats de

l’es ta dís ti ca so cial pos to bli gatò ria. I el

fet és que, sen se ànim de sub es ti mar

cap àrea de co nei xe ment, no més els

be ne fi cis apre sos ob tin guts mit jan çant

l’e du ca ció fí si ca ro man dran in va ria ble -

ment ne ces sa ris en tots els in di vi dus,

in de pen dent ment de l’e lec ció de la mo -

da li tat de bat xi lle rat sol·li ci tat, dels es -

tu dis d’es pe cia lit za ció pro fes sio nal o

de l’ac cés im me diat a la vida la bo ral, i

en tots ells els acom pan yarà la res ta de 

la seva vida.

No és una cri da a de fen sar els in te res sos 

dels pro fes sors d’e du ca ció fí si ca, cosa

que fora le gí ti ma, ni tan sols a de fen sar

l’àrea com un com po nent més de l’en tra -

mat edu ca tiu. És quel com més, quel com 

que l’úl ti ma dèca da –en cer ca de la tan

preua da qua li tat de vida– s’ha en ca rre -

gat de con ver tir, amb pas de ge gant, en

l’eix de l’a venç de la so cie tat. És la so cie -

tat del be nes tar i la sa lut man tin gu da du -

rant el màxim temps pos si ble, i que es

tro ba a un pas d’es de ve nir un mi rat ge,

per què ine xo ra ble ment, qual se vol que

si gui el ni vell dels con cep tes, pro ce di -

ments i/o ac ti tuds de les àrees bàsi ques

con so li da des tra di cio nal ment, ad qui rits

pel nou ado les cent, no han acon se guit

de re bai xar l’es ta dís ti ca d’hàbits ne ga -

tius com el con sum d’al cohol, ta bac,

etc., igual com el pos te rior sedenta -

risme.

Ja el 1932, Cla pa re de, pro fes sor de la

uni ver si tat de Gi ne bra, par la va de les de -

fi cièn cies edu ca ti ves dels seus es tu -

diants. Ell atri bu ïa bona part del de sin -

terès a la man ca de ne ces si tat d’a pren -

dre. Aques ta teo ria pot es tar vi gent, en -

ca ra amb més for ça, a ho res d’a ra, i no -

més si les au to ri tats edu ca ti ves ho en te -

nen co rrec ta ment, i ho tra duei xen en

l’aug ment de ca len da ri set ma nal d’e du -

ca ció fí si ca, es po dran re pel·lir els hàbits 

ne ga tius tan arre lats en les eta pes d’a do -

lescència i con si de rats com a irre meia -

bles en les eta pes de ma du re sa pos te -

riors. 

De l’a ten ció pro gra ma da a aques ta llei

de la ne ces si tat d’en sen yar l’e du ca ció fí -

si ca, es de duei xen les enor mes pos si bi li -

tats de po ten cia ció de la de man da sol·li -

ci ta da pels es tu diants. L’a do les cent ne -

ces si ta més ho res d’ac ti vi tat fí si ca set -

ma nal, i amb els es tí muls ne ces sa ris i un 

tre ball con ti nuat, du rant les eta pes de ci -

si ves, per què es pu gui arri bar a la tan

po si ti va ad herè ncia.
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